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Postadres:
Mailadres:
Redactie:

Tamboer 163 Heelsum
info@doornenkamp.nl
Fabienne Streefkerk
info@doornenkamp.nl
Esmee Streefkerk
Maurice Wolsing, Rene Landman

Bezorging:
Internet:

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 2 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!

www. doornenkamp.nl

Voorzitter: Hans Nijhuis
Tamboer 117
Secretaris: vacature
Penningmeester:Rene Landman Tamboer 163
Ben Arentsen
Tamboer 113
Maaike van Dijkhuizen
Koningserf 10
Fabienne Streefkerk
Koningserf 20
Maurice Wolsing
Charles Crammweg 2

0317-350450
0317-317463
06-26666853
0317-356927
06-13017840
0317-426337

Jolanda Rap ( 20)

tel: 318019

Rob ten Have (18)

tel: 314321

ERELID : Louise Tijssen
Adri de Leeuw

WWW.DOORNENKAMP.NL

KOPIJ GRAAG INLEVEREN VOOR:
Nummer 1: 01 Maart

Nummer 3: 01 September

Nummer 2: 01 Juli

Nummer 4: 01 December
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Nieuwe bewoners in onze wijk:
Hans Kap & Chiara Geutjes Vendelier 3
Fam. Sjabbens Speelman 6
Robbert van Rijswijk en Kayleigh van
Lieshout.Schutterspad 53
Welkom in de wijk en veel plezier met het
welkomstpakketje!
Geef het ons door wanneer u nieuwe buren
krijgt dan bezorgen wij een presentje.

Voorzitter: Hans Nijhuis
Tamboer 117
0317-350450
Secretaris: vacature
Penningmeester:Rene Landman Tamboer 163
0317-317463
Ben Arentsen
Tamboer 113
06-26666853
geboren
4 januari
Maaike van Dijkhuizen Nisa Erzurum,
Koningserf
10
0317-356927
Finn Arentsen
, geboren
op 706-13017840
maart
Fabienne Streefkerk
Koningserf
20
Julius Schrader
, geboren 2
op0317-426337
21
Maurice Wolsing
Charles Crammweg
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Oppascentrale...
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ERELID : Louise Tijssen Senn Sjabbens , geboren op 24 maart
Adri de Leeuw
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….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.
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Beste lezers van de DoornenVogel;
Voor u ligt alweer de eerste editie van 2014 van dit wijkblad.
Er hebben weer wat activiteiten plaatsgevonden waarvan er
een verlag is gemaakt. Vele mooie foto’s van het paaseieren
zoeken ontbreken ook niet.
Het verslag van de ALV geeft u de mogelijkheid een kijkje in
de keuken van deze wijkvereniging te nemen.
Voorlopig zijn we nog met 6 enthousiaste mensen die heel wat
uurtjes vrije tijd investeren in onze wijk en vereniging.
Dat betekent gelukkig dat de website, het wijkblad en een
beperkt aantal activiteiten ook in 2014 gewoon door zullen
gaan!
Veel leesplezier!
Fabienne Streefkerk

Op dit moment bestaat het bestuur van onze wijkvereniging
uit een tweekoppig hoofdbestuur en 4 bestuursleden.
Allemaal geven wij onze eigen invulling en bijdrage aan de
activiteiten van onze wijkvereniging.
Een overzicht voor het komende jaar:
Hans Nijhuis: voorzitter,wijkvolleybal, volleybaltoernooi,
zeevissen
Rene Landman: penningmeester, secretariaat,
dorpsplatform,contact met gemeente,
Maurice Wolsing: website, dorpsplatform
Maaike van Dijkhuizen: kids club
Fabienne Streefkerk: kids club, DV redactie, flyers, notuleren
Ben Arentsen: div. hand en spandiensten
En gezamenlijk organiseren we het jaarlijkse familiefeest. Ook
daar levert iedereen een bijdrage die bij hem/haar past.
We vergaderen ong. om de 6 weken via een roulatie systeem
bij bestuursleden thuis. We houden hierbij rekening met
werkroosters e.d. Ook proberen we ieder jaar een
bestuursuitje te organiseren.
Tijdens de ALV van 2 april jl. heeft de secretaris haar functie
neergelegd. Op dit moment worden deze taken verdeeld
onder de andere bestuursleden.

Ons team kan zeer zeker enthousiaste
versterking gebruiken!
Vanaf de zijlijn een mening hebben kan , maar veel effectiever
is om zelf een bijdrage te leveren aan een gezellige, actieve
wijkvereniging!
We staan open voor ideeën en positieve bijdrages dus
schroom niet en spreek 1 van ons aan of neem contact op via
info@doornenkamp.nl
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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
De Doornenvogel Mei 2014
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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 Mei 2014

Wijk volleybal

Iedere dinsdagavond

Zeevissen

22 juni 2014

Familiedag

..augustus 2014

Volleybaltoernooi

..november 2014

St Maarten

11 november

Oliebollenverkoop

31 december 2014

Er is een concept gemaakt met een voorlichting naar de
wijkbewoners. Het voorstel is om dit dan door te trekken.
Hans gaat namens de wijkvereniging een flyer maken, aangaande
dit punt.
3. Sylvia: Zit in de groene long werkgroep (draagvlak –
conceptplan). Ontmoetingsplek voor iedereen. Zij wil graag t.z.t.
een stukje plaatsen in de Doornenvogel.
Dit kan, is verder geen probleem.
4. Maurice, er is een stellingkast gemaakt in onze kast in De
Ballon.
Dorpsplatform (René en Maurice) is een stichting geworden
Nico v.d. Ham - Voorzitter
René Landman - Secretaris/Penningmeester
Jeannette
- Vice Voorzitter
Moet nog worden bekeken hoe alles moet gaan lopen.
Renkum/Heelsum bestaat uit 15 personen, o.a. Fluitersmaat,
Doornenkamp, Kerk in Heelsum
5. Jeroen: vorige week iemand (particulier) langs geweest voor
vervanging van schuiframen.
Er zijn ook twee jongens aan de deur geweest voor een sponsoractie
voor de Vita Vera School. Blijkt niet te kloppen.
6. Hans: Zonne- energie mbt huurwoningen. Dit gaat om woningen
van Vivare. Er is ook een mail van Jos Schot binnengekomen.
7. René: Vraag gekregen van Diana Bisschop n.a.v. de autobrand
op de Vendelier.
Er komt een stukje in de Doornenvogel en altijd melden via de
wijkagent.
16 april bord ophalen voor de waterspeelplaats, Maurice regelt een
kar.
De plaats waar het bord moet komen, bepaalt de gemeente, zij
moeten dit even aangeven.

Toortje PC Hulp

Sluiting
Om 21.55 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de
aanwezigen voor hun komst en inzet in het afgelopen jaar.
De avond wordt besloten met een hapje en een drankje.
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lidmaatschap.
Automatische incasso:
Zelf overmaken:

€ 15,00 per jaar.
€ 16,00 per jaar

Aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden
Hans Nijhuis
Vacant
Rene Landman
Maurice Wolsing
Ben Arentsen
Maaike van Dijkhuizen
Fabienne Streefkerk

Pasen is al weer geweest en we zijn dit jaar al weer een
eindje op weg. Wat we ook al achter de rug hebben is de
algemene ledenvergadering en daar hebben we afscheid
genomen van 2 bestuursleden: Jitske van de Wal en Adri de
Leeuw. Adri is hierbij voor haar jarenlange inzet voor de
wijkvereniging benoemd tot erelid. Dames, bij dezen
nogmaals bedankt voor al jullie inspanningen de afgelopen
jaren.

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester/Secretaris
lid
lid
lid
lid

Er zijn 3 vacatures.

Helaas heeft dit aftreden ook direct consequenties voor het
bestuur dat nu nog maar uit zes personen bestaat. En wat
erger is, ook voor het organiseren van activiteiten. Zo zijn we
dringend op zoek naar iemand die de kaartavonden op de 3de
vrijdag van de maand wil organiseren, want als die niet
gevonden wordt zijn we genoodzaakt die activiteit te staken.
Overigens hoeft die taak niet per se in te houden dat je in het
bestuur moet zitten, maar dat mag uiteraard wel.

René wordt het nieuwe postadres v.w.b. secretariaat
Fabienne gaat de vergaderingen notuleren
Kamer van Koophandel: René Landman inschrijven als
secretaris/penningmeester.
Jitske en Adri hebben afscheid genomen van het bestuur.
Zij werden in de bloemetjes gezet.
Rondvraag en w.v.t.t.k.
1. Kaartavonden komend seizoen. Nog niet bekend of er iemand
deze avonden over wil nemen. Laatste kaartavond gaat naar 25 april
a.s., weinig deelnemers dan vervalt ook deze kaartavond.
Laatste oproep in de Doornenvogel.
2. Marcel vraagt of het speeltoestel (glijbaan) nog beschikbaar is.
Antwoord: Nee dat is naar DKOD gegaan. We kunnen wel een
aanvraag indienen.
V.w.b. de struiken, daar zouden wij van op de hoogte worden
gebracht. Niet gebeurd, het is gewoon gedaan.
Soberder groenvoorziening, maar de buurt zou een bijdrage
kunnen leveren.
V.w.b. de keien hadden de wijkbewoners ingelicht moeten worden.
Het was een zaak van de gemeente. Keien zijn neergelegd en ook
weer weggehaald. Uiteindelijk wordt de bal weer teruggespeeld naar
de wijkvereniging.
De Doornenvogel Mei 2014
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Ook krijgt de wijkvereniging voor het eerst sinds zijn bestaan
geen subsidie meer van de Gemeente en ook de Buurt
Activiteit Cheque is afgeschaft zodat we ons zelf de komende
jaren moeten bedruipen. Gelukkig is de wijkvereniging goed
bij kas en is contributieverhoging voor in ieder geval dit jaar
niet nodig.
Waar we ook onverwacht mee geconfronteerd werden is het
weghalen van de de beplanting op de groenlob bij de
Tamboer/Vendelier, wat zonder enig overleg met de
wijkvereniging en omwonende gebeurd is. De Gemeente moet
bezuinigen op het onderhoud en dus gras er in en klaar! Wij
zijn daar zeer ontstemd over omdat die struiken er in het
verleden met opzet zijn neergezet in verband met de
veiligheid van kinderen, die dan niet zomaar de straat op
rennen, het voorkomen van parkeren op een gedeelte van het
gras en het voorkomen van voetballen op het erf van
7
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geparkeerde auto’s. Wij hebben hierover een brief gestuurd
naar B&W, maar vooralsnog geen antwoord gekregen. Wel
zijn we hierover met de uitvoerders in overleg en wellicht is er
toch een andere oplossing mogelijk. De omwonenden zullen
daar binnenkort een flyer over ontvangen.
Hebben we dan alleen slecht nieuws? Nee niets is minder
waar zo waren we genomineerd voor het beste burgerinitiatief
2013 en wij zijn 1ste geworden! Op onze website
www.doornenkamp.nl kunt u een filmpje daarvan zien, wij zijn
hier bijzonder trots op en willen bij deze iedereen bedanken
die op ons gestemd heeft.
Hans Nijhuis

De Doornenvogel Mei 2014

Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Woensdag 2 april 2014
Aanwezig:
Het bestuur: Hans Nijhuis, René Landman, Fabienne Streefkerk,
Jitske v.d. Wal, Ben Arentsen en Adri de Leeuw
Leden van de wijkvereniging: Jeroen van Dijkhuizen, Sylvia Vink
huyzen, Marcel Heuts, Mariska Rochat
Afwezig met kennisgeving: Riette Wolsing, Maaike van Dijkhuizen,
Simone Tijssen en Meta Vlot
Opening
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet de
aanwezigen welkom.
Vaststellen Agenda
Vastgesteld en goedgekeurd.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Verslag vorig ALV vaststellen
Verslag was er helaas niet wegens inktgebrek.
Verslag volgend jaar meenemen.
Secretarieel verslag 2013 vaststellen
2011 moet zijn 2013. Hyves gaat m.i.v. volgend jaar eraf.
Vastgesteld.
Financieel jaarverslag 2013 vaststellen
Toegelicht en vastgesteld.
Verslag Kas commissie
De commissie heeft de controle uitgevoerd en het financiële
beleid van de penningmeester in goede orde aangetroffen en
heeft een goede indruk gekregen van het beheer en de
boekhouding van de vereniging.
Er is decharge verleend. De voorzitter bedankt de kas
commissie.
Verkiezing nieuw lid Kas commissie
Nieuwe commissie: Simone Tijssen en Jeroen van Dijkhuizen
Vaststellen budget 2014 en vaststellen contributie 2014
Gezien de goede financiële kant is een verhoging nog niet nodig.
Een extra donatie is natuurlijk altijd mogelijk.
Er komt een nieuw (incasso) systeem voor het betalen van het
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Hier kan uw
advertentie staan!
Meer info op www.doornenkamp.nl of
via info@doornenkamp.nl

Utrechtseweg 49
6866 CJ HEELSUM
Telefoon (0317) 312 410
www.kapsalonjansenpruiken.nl
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Op 11 april 2014 was Wijkvereniging De Doornenkamp
opnieuw de gastheer voor het jaarlijkse volleybaltoernooi en
was de locatie weer de Rijnkom.
Helaas waren er voor dit toernooi maar elf teams aangemeld,
maar de sfeer zat er vanaf het
begin al goed in omdat de
meeste teams ook al jaren
meespelen. Wel valt op dat er
teams zijn die qua
samenstelling zijn gewijzigd.
Meer jeugdige spelers die met
veel enthousiasme
deelnemen. De Tegenstanders
eindigden de laatste keer op
de een na laatste plaats, nu
werden ze als winnaar
gehuldigd.
En ook nu weer hebben de teams van de Doornenkamp zich
van hun beste kant laten zien, ze eindigden als nummer 4 en
nummer 5.
We mogen vaststellen dat er sportief en met respect is
gespeeld en dat er rekening wordt gehouden met de
tegenstander. De EHBO is opnieuw niet nodig geweest.

De Doornenvogel Mei 2014
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De uitslag van het toernooi.
1.De Tegenstanders
2.Tarters
3.Zoevers
4.Doornenkamp
5.Doornenvogel
6.Mejuffrouw Ooievaar
7.SVHA
8.Net goed
9.VVO
10. Smashback
11. Meneer de Uil
Aan het eind van het toernooi sluiten we gezamenlijk af in de
foyer van de Rijnkom. Onder het genot van een lekker
drankje wordt de uitslag bekend gemaakt en is er voor ieder
team een schaal met warme hapjes. Dit wordt zeer
gewaardeerd en is intussen een traditie geworden.
De organisatie besloot om 23.30 uur dat het tijd werd om te
vertrekken.
Gezien alle reacties kunnen wij weer terugkijken op een
sportieve, gezellige en dus geslaagde avond. En, ook goed om
te constateren dat er meer toeschouwers waren dan de
afgelopen toernooien.
Tot in oktober/november 2014.
Harm Schonewille mede namens Theo Bisseling en Hans
Nijhuis
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Veiligheid in de wijk
Helaas werden we enkele weken opgeschrikt door brandende
auto’s in de wijk. Dit hadden we nog niet eerder meegemaakt
en de schrik bij de omwonenden zat er goed in. Het had
zomaar veel erger kunnen aflopen.
Men vraagt zich af wat er aan de hand is en of er wellicht kans
is op herhaling?
Onze wijkagent, Mevr. Koning, werd door enkele
wijkbewoners ingeschakeld en er is overleg geweest. Ook wij
als wijkvereniging werden ingeschakeld. Het bestuur heeft o.a
een mail ontvangen van verontruste bewoners.
Tja ,wat kun je als wijkvereniging doen? Wij hebben wederom
contact opgenomen met onze wijkagent Mevr Koning. Helaas
is zij wegens prive omstandigheden buiten dienst.
Gelukkig heeft onze vorige wijkagent contact met ons
opgenomen en ondanks het feit dat hij officieel niets over het
onderzoek kan of mag vermelden liet hij wel doorschemeren
dat de kans op herhaling niet erg groot is.
Dat stelt ons een beetje gerust maar het neemt niet weg dat
als u/jij als wijkbewoner iets verdachts opmerkt , u/je
onmiddellijk de politie inschakelt (0900-8844) om hier melding
van te maken.
Hans Nijhuis
Meer foto’s op onze website!
Foto’s : Liesbeth Hoekzema

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 .
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Wat een heerlijke zaterdagmiddag hebben we weer gehad op
het landgoed van Villa Laura! 3 groepen kinderen zochten met
veel plezier naar de verstopte paaseieren! Bedankt Mevr Ijdo
en de paashazen! Tot volgend jaar...
Maaike v Dijkhuizen & Fabienne Streefkerk

LAATSTE OPROEP!!
.De laatste kaartavond van dit seizoen is helaas niet

doorgegaan, vandaar ook geen kaartuitslagen.
Adri de Leeuw heeft vele jaren de organisatie van deze
maandelijkse kaartavonden op zich genomen, maar zij heeft
aangegeven met deze taak te stoppen.
De wijkvereniging doet voor de laatste keer een oproep onder
de leden, de kaarters, niet leden dat er een nieuwe
organisator voor de kaartavonden wordt gezocht met ingang
van volgend kaartseizoen ( september 2014)
Als zich niemand meldt voor deze taak, zal wijkvereniging De
Doornenkamp afscheid moeten nemen van deze activiteit.
Heb je interesse om zelf de organisatie van de kaartavonden
op je te nemen, neem dan aub contact met ons op via
info@doornenkamp.nl
Bij deze willen we Adri nogmaals hartelijk bedanken
voor haar jarenlange inzet om voor de klaverjassers en
jokeraars een gezellige avond te organiseren!
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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:
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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De waterspeelplaats valt niet alleen in goede aarde bij de
kinderen in onze wijk, de wijkvereniging is er ook mee
genomineerd voor het “beste burgerinitiatief 2013”. Dit is een
actie vanuit D66 om initiatieven vanuit burgers binnen de
gemeente Renkum voor het voetlicht te brengen en om dit te
stimuleren.
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Door alle steun (iedereen die op ons gestemd heeft, hartelijk
dank!) zijn we hierbij op de eerste plaats geëindigd. In De
Gelderlander en in de Hoog en Laag zijn er stukjes over
geschreven. Ook op YouTube is er vanuit D66 een filmpje
geplaatst. Het heeft de wijkvereniging daarmee weer in een
goed daglicht gezet en leuke promotie opgeleverd.
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SERVICE & ONDERHOUDSBEDRIJF
Voor:
♦
♦
♦
♦
♦
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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 Mei 2014

Beste wijkbewoners,
Op zondag 22 juni gaan we weer zeevissen op de Waddenzee
De kosten bedragen € 55- voor het complete arrangement
(exclusief eigen vervoer) hier voor krijg je het:

WWA. Wuta Wad Arrangement:
voor € 55,-

Verse gezette koffie (geen senseo) met koek
4 consumptiebonnen voor alles wat drinkbaar is.
Verse soep van Wil plus 2 belegde kadetten.
Wuta broodje bal
Gerookte vis
Hengel en aas
Huur van de Wuta
Plus een tochtje langs de zeehonden als het laag water is.

Kosten vervoer naar locatie worden gedeeld.
Er kunnen 12 mensen maximaal mee dus geef je snel op voor 15
juni, strookje ingevuld, inleveren bij Hans Nijhuis, Tamboer 117,
6866EG Heelsum, mailen kan ook naar: j.nijhuis38@upcmail.nl
——————————————————————————————————
Ja, ik ga mee zeevissen op zondag 22 junivan 08:30 tot 16:00 uur!
Naam
Telefoonnummer:
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