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Terwijl ik dit schrijf ligt er voor de 4e keer een wit dekentje over wijk De Doornenkamp. Eigenlijk was ik ervan
overtuigd dat de lente was begonnen, want vorige week
steeg de temperatuur naar aangename hoogte. Maar de
weerman zei het al; Maart roert zijn staart en dus komen
er misschien nog wel meer verrassingen deze maand!
We zullen zien…
Ondertussen ligt alweer de 28e jaargang nr 1 van jullie
favoriete wijkblad op de koffietafel en hebben we weer
geprobeerd een leuke variatie aan nieuwtjes en weetjes
voor jullie te verzamelen. Uiteraard is onze website ook
zeer de moeite waard om eens te bezoeken. Dit kan door
www.doornenkamp.nl in te tikken als zoekopdracht of
door de QR code op de voorpagina te scannen met je
smartphone.
De voorbereidingen van het paaseieren zoeken en bijv.
het wijkfeest zijn al weer in volle gang. Ook zit er weer
een volleybaltoernooi aan te komen in de Rijnkom.
Onze beslissing als bestuur om vooral door te gaan met
de succesvolle activiteiten is een juiste geweest en ook
in 2013 gaan we daar enthousiast mee door.
Heb je zelf een leuk idee? Laat het ons weten!
Voor nu veel leesplezier en tot ziens in de wijk!
Fabienne
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timmerbedrijf
Timmerwerken—Inbraak preventie—Totaal onderhoud

Speelman 2
6866 EK Heelsum

Tel. 06 1500 2142
Fax 0317 317756

www.middelbostimmerbedrijf.nl

— SKIPPY’S CAFÉ —
Skippy’s café is een gezellig café waar u leuk een avondje uit bent.
U kunt gezellig darten, feesten, recepties houden e.d.
Reserveren kunt u door te bellen naar Skippy’s café op
tel: 0317-317171 of mailen naar skippyscafe@chello.nl
Kerkweg 4, 6866 CR Heelsum

Skippy’s Café is op de volgende dagen geopend:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
5

Van 18.00 uur tot 00.00 uur
Gesloten
Van 18.00 uur tot 00.00 uur
Van 18.00 uur tot 00.00 uur
Van 18.00 uur tot 02.00 uur
Van 14.00 uur tot 02.00 uur
Van 14.00 uur tot 00.00 uur
De Doornenvogel Maart 2013

Wijk volleybal

Iedere dinsdagavond

Kaartavonden

15 maart 2013
19 april 2013

Alg. Leden Vergadering 20 maart 2013
Paaseieren zoeken

30 maart 2013

Volleybal toernooi

5 april 2013

Wijkfeest

31 augustus 2013

St Maarten

11 november 2013

Oliebollen verkoop

31 december 2013

WWW.DOORNENKAMP.NL

Toortje PC Hulp

___________________

De pechhulp voor uw PC in Heelsum en omgeving.
- Internetproblemen, virussen, installatie en webpages.
- Nu ook privelessen, hulp en uitleg aan beginners en 55-plussers.
- Dierbare Herinneringen! Laat DVD branden(VHS/C, DV) 10,00 euro p.st.
Bel voor informatie naar 0317-350056 of kijk op www.toortje.nl
Of stuur een e-mail naar info@toortje.nl
De Doornenvogel Maart 2013
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2013 is begonnen en het wordt een druk jaar voor het bestuur van
de wijkvereniging. Allereerst het aardlek verhaal, op dit moment komen de eerste offertes van de installateurs binnen. Er zijn er vier
benaderd en we hebben het volgende gevraagd om in de offerte te
vermelden:
Het meten van de aardspreidingsweerstand;
Het slaan van aardpennen,
Het vervangen van de te gevoelige aardlek schakelaar door een
ander minder gevoelig type;
Het plaatsen van onbeveiligde groepen achter een aardlek;
Het vervangen van de huidige groepenkast voor een nieuwe (dit
kan een goedkopere optie zijn in plaats van het bijplaatsten
of vervangen van groepen).
Zodra de offertes binnen zijn worden deze verspreid. Wat betreft het
slaan van aardpennen: indien blijkt dat het nodig is, dan is samenwerking om de kosten met de buren te verdelen raadzaam. Wij als
wijkvereniging zijn daar verder geen partij in. Wat betreft de eventuele andere werkzaamheden, hierover kan individueel afspraken
gemaakt worden met de installateur.
Wij zijn ook druk bezig met de herindeling van de kuil, wij willen een
leuk stukje herinrichten voor de kinderen en zijn bezig subsidie aan
te vragen om dit mogelijk te maken. Nu kan ik me voorstellen dat er
over bovengenoemde activiteiten veel vragen zijn, dus bij deze nodig ik je uit om op de ledenvergadering op woensdag 20 maart in
“De Ballon” aanwezig te zijn. De officiële uitnodiging volgt nog.
Naast deze “ongewone” activiteiten van het bestuur zijn ook de
voorbereiding voor pasen al genomen en dit keer gaan we samen
doen met de wijkvereniging van de Airbornebuurt zodat we een grote opkomst verwachten. Ook gaan we weer volleyballen en wel op
vrijdag 5 april en gezien het aantal aanmeldingen wordt ook hier
volle bak verwacht.
Rest me alleen nog te vermelden dat we op 9 maart met een aantal
bewoners in de wijk bezig zijn geweest in het kader van de landelijke Opschoondag, die Solidez in opdracht van de gemeente organiseert, Een verslag vindt u verder op de de DV.
Hans Nijhuis
7
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Specialist voor MKB en particulieren
----- Gecertificeerd CB–Belastingconsulent

Verzorging van uw :

• complete financiële administratie
• salarisadministratie
• jaarrekeningen
• belastingaangiften
• belastingadvies

Lid College Belastingadviseurs

------ wij staan garant voor een persoonlijke benadering ! -----www.admin-vanderschouw.nl
Kerkweg 3, 6866 CP HEELSUM, Tel. (0317) 316067, Fax (0317) 316115

Utrechtseweg 49
6866 CJ HEELSUM
Telefoon (0317) 312 410
www.kapsalonjansenpruiken.nl
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Al heel wat jaren organiseert wijkvereniging De Doornenkamp
gezellige kaartavonden.
Om de 4 weken op vrijdagavond verzamelt zich een groep
wijkbewoners in De Ballon, Airborneweg te Renkum. Je kunt
jokeren of klaverjassen. Dit gebeurt individueel, dus iedere
keer heb je een andere kaartpartner.
De Ballon is geopend vanaf 19.30 en de kaartavond start om
20.00. Uiteraard staat er een kopje koffie met wat lekkers
klaar. Ook tijdens het kaarten komt er een hapje langs. Voor
een consumptie betaal je 1,10 euro.
Er zijn ook prijzen te winnen op deze kaartavonden en we zorgen voor een leuke variatie in de prijzen doordat iedere keer
iemand anders de inkoop hiervan verzorgt.
Ben je enthousiast geworden en leg je graag een kaartje?
Je bent van harte welkom om op onze eerstvolgende kaartavond ( zie activiteitenagenda) mee te spelen.
De prijs voor deelname is 2,50 euro per avond.

Als je meer info wilt of je wilt je
aanmelden , dan kun je bellen
met de organisator van de
avonden: Adri de Leeuw
0317-350681
WWW.DOORNENKAMP.NL
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Uitslag kaartavond 15 februari 2013
Klaverjassers
1. Joop de Boer
5192 punten
2. An Gerritsen
5153 punten
3. Theo Bisseling
4980 punten
Poedelprijs: Harm Schonewile 3484 punten
Jokeraars
1. Jitske v.d. Wal
89 punten
2. Nel Beekhuizen
105 punten
3. Ans Gommans
113 punten
Poedelprijs: Shama Patki 118 punten

De prijzen voor de kaartavond van 15 maart worden verzorgd door Jitske v.d.Wal.
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MASTBERGEN
FIETSEN
2 WINKELS DUS DUBBELE SERVICE
WELKOM BIJ
CARLO IN RENKUM
0317-315693

WELKOM BIJ
FRANK IN HEELSUM
0317-312426

WWW.MASTBERGEN.NL
FIETS@MASTBERGEN.NL

Avebo
Timmer- en onderhoudsbedrijf

VOOR AL UW TUINVRAGEN
Kastanjelaan 13
6866 CS Heelsum

Voor al uw:

tel: 0317-313115
mob: 06-23689038

email:ettematuin@zonnet.nl

Verbouw

Onderhoud

Aanbouw

Renovatie

Aangesloten bij Vereniging Van Klussenbedrijven, VLOK.

Keijenbergseweg 33
6871 WG Renkum
Tel: 0317-310416
Fax: 0317-312297
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Gasapparatuur
Centrale verwarmingsinstallaties
Meet & Regelapparatuur
Kranen
Verlichting

P.Jansen
Schutterspad 9
6866 ET Heelsum

R. Jansen
Hertenstraat 26
6865 WR Doorwerth

0317-350041

b.g.g. 06-53213885
De Doornenvogel Maart 2013

De kuil en ander groen in de wijk
Het voorjaar begint weer te komen na wat laatste stuiptrekkingen begin maart. Tijd dus om aan de slag te gaan met de
groenvoorziening.
De hoveniers wilden half januari al aan de slag om het troosteloze driehoekje bij Schutterspad / Tamboer / Koningserf
weer mooi te maken. Na een dag egaliseren begon de winter
weer op te spelen en was verder werken door vorst en sneeuw
niet mogelijk. Inmiddels zijn er de Tulpenbomen gepland en
kan er straks weer gras gaan groeien. Wachten is nog op de
plaatsing van een aantal grote sierkeien en een afvalbak. Dan
hebben we daar weer een fatsoenlijk stukje groen.
Op 7 februari is in de Jac.
P. Thijsseschool een goed
bezochte inloopavond geweest over de kuil. Vanuit
de gemeente gaven wethouder Van Lent en de
verantwoordelijke ambtenaren een toelichting op
de plannen voor een nieuwe gesloten riooloverstort.
Ook vanuit de wijkvereniging werden de ideeën gepresenteerd voor de herinrichting van de kuil.
De bomen die moesten wijken voor de nieuwe aanleg zijn onlangs gerooid. Vanuit de wijkvereniging zijn we druk bezig om
subsidies los te krijgen voor de realisatie van een kleine waterspeelplaats voor de jongere kinderen. Eind van het jaar
moet het ook op deze plaats weer goed toeven zijn voor jong
en oud.
Rene Landman
De Doornenvogel Maart 2013

14

Landelijke opschoondag
Solidez organiseerde in opdracht van de gemeente de landelijke opschoondag en de wijkvereniging besloot hierin mee te
doen, en omdat wij ook een afspraak met de gemeente hebben om drie keer per jaar het onderhoud van de groenlob in
het midden van de wijk te doen, werd besloten om op die dag
tevens te gaan schoffelen. Een 7 tal wijkbewoners hadden de
moeite genomen en het slechte weer getrotseerd om de wijk
schoner en leefbaarder te maken en bij deze nogmaals bedankt hiervoor.
Omdat ook de omheining om de groenlob op diverse plaatsen
kapot was hebben we die, met materiaal geleverd door de gemeente, ook meteen weer hersteld en het ziet er dan ook
weer een stuk beter uit.
Wij vinden het belangrijk dat uw en onze kinderen niet alleen
in een veiliger maar ook schonere omgeving kunnen spelen en
in die zin was het jammer dat de opkomst helaas niet al te
hoog was, met wat meer mensen heb je met zijn allen nog
geen uurtje werk, denk hier eens aan als je kind in de speeltuin speelt.
Wat ook nog opvalt was dat er veel hondenpoep lag op het
veldje die daar voor bestemd is, maar waar een opruimplicht
geldt, en waar een prullenbak met daarvoor bestemde zakjes
hangt
Al met al was het ondanks het weer gezellig , kregen we koffie
en werden we getrakteerd op oliebollen en degene die geholpen hebben, gaven al aan volgend jaar weer van de partij te
zijn wie volgt???
Hans Nijhuis
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Zwerfafval of zwerfvuil is al het afval dat rondslingert op straat, in
de berm, op het strand of bijvoorbeeld in natuurparken. Het is afval
dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen.
Zwerfafval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van consumpties: blikjes, flesjes, wikkels en bijvoorbeeld patatbakjes. Ook
sigarettenpeuken, kauwgomresten ("spum") en papier slingeren
vaak op straat, in parken of langs de weg rond.
In de afgelopen jaren is de hoeveelheid zwerfafval enorm toegenomen. Door veranderde eet- en drinkgewoontes zijn meer levensmiddelen in kleinere verpakkingen verkrijgbaar, die ook gemakkelijk onderweg zijn te gebruiken. Niet iedereen gooit de verpakkingen na
gebruik in de vuilnisbak. In 2001 is in het onderzoek 'Inzamel- en
beloningssystemen ter vermindering van zwerfafval' berekend dat
jaarlijks 50 miljoen blikjes en flesjes in het zwerfafval terechtkomen.
Hieronder een tijdlijn, waar je op kunt zien hoelang het duurt voor
afval vanzelf verdwijnt, denk daar eens aan als je weer eens een
sigarettenpeukje weg gooit

De Doornenvogel Maart 2013
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Er zit een verdrietige aardappel op de stoep
Er komt een aardappel aan en vraagt:
“waarom ben je zo verdrietig?”
De verdrietige aardappel antwoord: “mijn
vader zit in de puree”.
Zoek de verschillen!

FOTO’S KIDS CLUB
Alle foto’s die tijdens de activiteiten van de
KidsClub gemaakt worden kun je zien op onze
website www.doornenkamp.nl .
17
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Zaterdag 30 maart is het weer zover! De Paashaas komt
naar Heelsum om een heleboel gekleurde eieren te verstoppen……..
De KIDS CLUB van wijkvereniging de Doornenkamp wil alle
(klein) kinderen van leden uitnodigen om mee te doen met
het traditionele PAASEIEREN ZOEKEN! Deze activiteit is voor
kids t/m gr 8.
We verzamelen net als ieder jaar bij het rode klimrek in de
speeltuin aan de Vendelier. Daar worden jullie opgehaald en
lopen we met z’n allen richting VILLA LAURA; in de tuin zijn
alle paaseieren goed verstopt…
Als de paaseieren allemaal zijn gevonden, krijg je een lekkere
verrassing en mag je natuurlijk op de foto met Paashaas! Voor
de papa’s, mama’s, opa’s ,oma’s …enz. zorgen we dat er een
lekker kopje koffie/thee is!
Groep 1
Groep 2
Groep 3

8 – 12 jaar
4 - 7 jaar
0 - 3 jaar

13.55 verzamelen 14.00 vertrek
14.25 verzamelen 14.30 vertrek
14.55 verzamelen 15.00 vertrek

Ouders, nu is het aan jullie…schrijf de kids in en wij zorgen
voor een gezellige middag! Ben je nog geen lid of wil je een
vriend(innetje) meenemen? Geen probleem, dan kun je je ook
inschrijven, alleen vragen we dan een kleine bijdrage van 0,50
ct te voldoen bij het inschrijfstrookje.
——————————————————————————————————Ja, ik kom paaseieren zoeken met de KIDS CLUB op zaterdag 30
maart 2013!
Naam
Leeftijd
Adres/ Tel
EMAIL
Voor de niet leden/introducés aub 0,50 ct per kind bij het inschrijfstrookje inleveren
Strookje inleveren uiterlijk vrijdag 22 maart bij Maaike van Dijkhuizen Koningserf 10
19
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Aardingsprobleem in de wijk (vervolg)
In de afgelopen Doornenvogels hebben we je al bijgepraat over de
problemen met de aarding en aardlekschakelaars in onze wijk. Ook
de gemeente heeft hierop gereageerd naar een aantal huishoudens,
helaas alleen niet met een positieve houding. Naar aanleiding hiervan is een gesprek met de verantwoordelijke ambtenaren gevoerd.
Dit heeft ertoe geleid dat ook bij de gemeente nu duidelijk is wat er
speelt en hoe de wijkvereniging dit aanpakt. Dit gaf gelukkig een
ommezwaai bij de gemeente, nu een compliment gekregen voor de
aanpak die we volgen en we hebben ondersteuning van de gemeente hierbij.
Met een viertal installateurs zijn we nu in gesprek om goede offertes
te krijgen voor een aantal aanpassingen die mogelijk aan de elektrische installatie gedaan moeten worden. Een onderdeel is een algemene controle met doormeten van de aardspreidingsweerstand, de
aardlekschakelaars en beoordelen algemene toestand van de huidige
installatie. Daarnaast prijzen voor bijplaatsen of vervangen van
aardlekschakelaars en slaan van een aardsonde.
Wanneer de aardspreidingsweerstand te hoog is, zal het advies zijn
om een aardsonde te laten slaan. Dit hoeft niet in ieder huis van een
woonblok (of rijtje woonblokken) te gebeuren. Het laten slaan van
twee sondes (aan ieder uiteinde) zou mogelijk al voldoende kunnen
zijn. De kosten blijven daarmee ook beperkt door dit gezamenlijk te
laten doen. Hier zal de wijkvereniging echter geen rol in spelen, dit
is iets wat de buren onderling af moeten spreken.
Zodra de offertes binnen zijn zullen we deze verspreiden in de wijk,
samen met een begeleidende brief van de gemeente.
Voor de huurwoningen in de wijk: Vivare zal hier een uitgebreide
steekproef houden om vast te stellen of dit aardingsprobleem zich
ook bij deze woningen voordoet.
René Landman, Hans Nijhuis.

De Doornenvogel Maart 2013
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Beste Sportlieden,
De Wijkvereniging De Doornenkamp organiseert ook dit jaar
het halfjaarlijks volleybal toernooi.
Dit keer op vrijdag 5 april 2013 vanaf 18.45 uur tot ongeveer
23.00 uur, lokatie “De Rijnkom”te Renkum.
Zoals altijd heeft het een recreatief karakter en staat sportiviteit voorop. Er wordt gespeeld volgens de “NEVOBO”regels,
dus o.a. via het rallypointsysteem.
Per team moet er minimaal 1 dame de wedstrijd spelen.
Voor wijkbewoners is deelname gratis, je kunt je individueel
of als team opgeven.
Opgeven kun je door het invullen van onderstaande strook die
je kunt opsturen naar Harm Schonewille, Schutterspad 59
6866EV Heelsum, Theo Bisseling, Tamboer 115 6866EG Heelsum of Hans Nijhuis, Tamboer 117 6866EG Heelsum.
Mailen kan ook naar: haschhe@live.nl:theo1957@outlook.com: j.nijhuis38@upcmail.nl

De inschrijving dient voor 1 april te geschieden, en kan alleen
doorgang vinden bij voldoende belangstelling.
Met vriendelijke groeten,
Harm, Theo en Hans
———————————————————————————————Inschrijving toernooi vrijdag 5 april 2013
Naam Team/ Persoon ……………………………………………………… ………..
Adres:
…………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………………...
E-mail:…………………………………………………………………………………
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Nieuwe bewoners in onze wijk:
Welkom in de wijk en veel plezier met
het welkomstpakketje!

Geef het ons door wanneer u nieuwe buren krijgt dan bezorgen wij een presentje.

Elin Rianne,
dochter van Berry en Renate Jones
Schuttersoad 75

….alle pasgeboren babietjes in onze
wijk!
Is er een kindje geboren? Geef het
aan ons door en wij bezorgen namens de wijkvereniging een gezellig
presentje.
In samenwerking met Borduurgadgets.nl hebben we slabben laten borduren in onze nieuwe huiskleur lime
groen.
De Doornenvogel Maart 2013
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze wijkvereniging.
Dit is niet alleen een officiële vergadering voor jaarverslagen
en budgetten, maar ook een goede gelegenheid om met elkaar te praten over hoe het er in de wijk toegaat en wat de
wijkvereniging daarin kan betekenen.
Wij hopen veel leden bij deze vergadering te ontmoeten.
De vergadering vindt plaats op:
Woensdag 20 maart 2013
Clubhuis de Ballon aan de Airborneweg te Renkum
Aanvang vergadering:
20.00 uur
De Ballon is open vanaf: 19.45 uur

Met vriendelijke groet
Bestuur Wijkvereniging De Doornenkamp
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
Wijkvereniging De Doornenkamp

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag vorige ALV vaststellen
5. Secretarieel verslag 2012 vaststellen
6. Financieel jaarverslag 2012 vaststellen
7. Verslag Kascommissie
8. Verkiezing nieuw lid kascommissie
9. Vaststellen budget 2013 en vaststellen contributie 2013
10. Aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden
11. Rondvraag en w.v.t.t.k.
Sluiting
Toelichting op de agenda:
De verslagen en andere vergaderstukken zijn vanaf 2 weken voor de
vergadering op te vragen bij de secretaris. Deze stukken zullen ook bij
de vergadering ter inzage liggen.
Toelichting punt 8: verkiezing nieuw lid kascommissie
Ieder jaar worden de financiën door 2 leden, de kascommissie, gecontroleerd. Ieder jaar is er een lid aftredend en wordt er uit de aanwezigen
leden (geen bestuursleden) een nieuw lid gekozen.
Toelichting punt 10:
Fabienne Streefkerk:
Maaike van Dijkhuizen:

Aftreden en benoeming bestuursleden
aftredend en herkiesbaar
aftredend en herkiesbaar

Het bestuur van de wijkvereniging bestaat officieel uit 9 leden, 8 leden
zitten reeds in het bestuur. Er is nog een openstaande vacature als bestuurslid van onze wijkvereniging.
Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot 48 uur voor aanvang van
de vergadering bij het bestuur aanmelden.
De vergadering wordt afgesloten met een hapje en een drankje
Adri de Leeuw
De Doornenvogel Maart 2013
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Aanwezig:
Het bestuur: Rene Landman, Annette Wolf,Hans Nijhuis, Ben
Arentsen, Maurice Wolsing, Maaike van Dijkhuizen, Fabienne
Streefkerk en Adri de Leeuw
Leden van de wijkvereniging: Jeroen van Dijkhuizen, Mariska
Rochat en Rene Evers.
Afwezig met kennisgeving: Jitske v.d. Wal en Simone Tijssen
Opening
De voorzitter – Rene – opent om 20.10 uur de vergadering
en heet de aanwezigen welkom.
Vaststellen Agenda
Vastgesteld en goedgekeurd.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Verslag vorig ALV vaststellen
Vastgesteld.
Punt 8: de naam moet Jan Vlasma zijn.
Punt 11: Aankomende winter kijken voor kleine kliko’s
voor opslag van strooizout, na de winter kunnen deze terug naar de gemeente.
Secretarieel verslag 2011 vaststellen
Vastgesteld.
Aanvulling bij punt belangenbehartiging: Maurice Wolsing
en Ben Arentsen waren de eerste personen vanuit de wijkvereniging. Rene Landman heeft dit overgenomen van Ben
Arentsen.
Wijkvolleyball toernooi: De wijkvereniging heeft eigen
shirts en alle deelnemers hebben een sleutelhanger en een
pen gekregen. Dit viel zeer in de smaak.
Daarnaast zijn er polo’s gekomen voor bestuursleden en
vaste mensen bij b.v. het wijkfeest, zodat zij bij evenementen herkenbaar zijn.
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Financieel jaarverslag 2011 vaststellen
Vastgesteld.
Een aanvulling van onze penningmeester: Er zijn een aantal bedragen uit 2011 pas in 2012 betaald.
Verslag Kas commissie
De commissie bestaande uit Simone Tijssen en Rene
Everts heeft de controle uitgevoerd en het financiele beleid
van de penningmeester in goede orde aangetroffen en
heeft een goede indruk gekregen van het beheer en de
boekhouding van de vereniging. Hiervoor is decharge verleend. De voorzitter bedankt de kas commissie.
Verkiezing nieuw lid Kas commissie
Aftredend: Simone Tijssen
Nieuwe commissie: Mariska Rochat en Rene Everts
Vaststellen budget 2012 en vaststellen contributie 2012
Budget is vastgesteld, De contributie blijft € 15,00.
In 2013-2014 wordt het bedrag waarschijnlijk aangepast.
Dit heeft te maken met het verder terugdraaien van de gemeentelijke bijdrage.
Aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden
Het bestuur heeft afscheid genomen van Annette Wolf, zij
was jarenlang onze penningmeester.
Door verschuivingen binnen het bestuur en de verkiezing
van een nieuw bestuurslid, ziet het bestuur van de wijkvereniging De Doornenkamp er als volgt uit:
Hans Nijhuis
Voorzitter (benoemd)
Adri de Leeuw
Secretaris (herkozen)
Rene Landman
Penningmeester (benoemd)
Maurice Wolsing
lid (herkozen)
Ben Arentsen
lid (herkozen)
Maaike van Dijkhuizen
lid
Fabienne Streefkerk
lid
Jitske v.d. Wal
lid (gekozen)
Er is nog steeds 1 vacature.
Rondvraag en w.v.t.t.k.
De kuil aan de Bram Streeflandweg wordt verplicht veranderd. De overstort van het riool moet weg, dit mag niet
meer.
De Doornenvogel Maart 2013
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Over de volledige lengte van de kuil (Schutterspad kant)
worden pijpen aangelegd voor het opvangen van regenwater.
Hierdoor ontstaat er een terrasvorming.
Van alle plannen was dit de beste. Het hek rondom de kuil
gaat weg. Nog een oplossing was een betonnen bak onder
de kuil, maar dit is een dure oplossing.
De bomen langs het Schutterspad verdwijnen i.v.m. aanleg
pijpen.
Vraag: Kunnen er geen bakken voor deponeren van hondenpoep geplaatst worden.
Antwoord: Wordt naar gekeken voor zo wie zo vuilnisbakken, eventueel met aanvulling voor poepzakkendispenser.
Er wordt verder gezegd dat het misschien mogelijk moet
zijn om hondenpoepzakken te verkrijgen zoals de zakken
voor het inzamelen van plastic. Zo voorkom je dat je de
rode poepzakken door de hele wijk tegenkomt.
Kleine speeltoestellen voor de allerkleinste.
Het dorpsplatform heeft ook nog een potje om daar gebruik van te kunnen maken.
Middelste groenlob: Samenwerking gemeente en wijkvereniging. Er zijn mensen van de wijkvereniging langs de bewoners rondom deze groenlob geweest voor eventuele
wensen van de inrichting hiervan.
Fietssluis bij het Schutterspad is ook gerealiseerd.
Fabienne: Aanleveren van kopie loopt een beetje stroef.
Graag na elke activiteit een verslag naar Fabienne voor de
Doornenvogel en Maurice Wolsing voor de website.
Sluiting
Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst en inzet in het afgelopen jaar.
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FabulousTaarten.nl
Ik vind het heel leuk om taarten te maken. Eerst maakte ik
ze vooral voor eigen gebruik tijdens verjaardagen e.d, maar
ondertussen ook voor allerlei andere enthousiaste afnemers.
Maart 2011 heb ik voor het eerst kennisgemaakt met het
"taarten maken" tijdens een workshop. Nu heb ik na het
maken/decoreren van diverse taarten en cupcakes wel ontdekt dat ik het precisie werk erg leuk vind om te doen. Experimenteren met smaken en kleuren is waar ik me nu ook
mee bezig houd.
Ook heb ik al diverse keren zelf workshops verzorgd. O.a.
kinderfeestjes, maar ook groepen volwassenen de beginselen van het taart maken/ decoreren uitleggen en in praktijk
brengen is erg leuk om te doen.
Ik nodig jullie van harte uit om eens op mijn nieuwe website
te kijken :www.fabuloustaarten.nl en heb je interesse in een
taart of cupcakes, dan hoor ik het graag!
Fabienne Streefkerk
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In ieder gezin met kleine kinderen komt het weleens
voor; zo’n situatie waarin je even weg zou willen/ moeten maar het niet kan omdat de kleine op bed ligt.
Denk aan de 10 minuten gesprekken op school, even een
uurtje lekker sporten, een avondje samen op stap…..
Wat is er dan fijner om een leuke, lieve oppas in de
buurt te hebben die op de kids past.
Hieronder staan 3 jonge mensen die graag een centje bij
willen verdienen door bij jullie op te passen. Misschien is
het een goede suggestie om van te voren eens 1 van deze jongelui uit te nodigen om kennis te maken. Wanneer
de klik er dan is tussen gezin en oppas kan de 1e oppasafspraak gemaakt worden!

Jolanda Rap ( 19 )

tel: 318019

Melissa Berendsen (19)

tel: 843752

Rob ten Have (17)

tel: 314321

WWW.DOORNENKAMP.NL
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