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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 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
0317-350450
Secretaris: Rene Landman
Tamboer 163
0317-317463
Penningmeester:Rene Landman Tamboer 163
0317-317463
Ben Arentsen
Tamboer 113
06-26666853
Maaike van Dijkhuizen
Koningserf 10
0317-356927
Fabienne Streefkerk
Koningserf 20
06-13017840
Riette Wolsing
Charles Crammweg 2 0317-426337
Andy Heijkamp
Vendelier 1
0317-313566
Harm Giezen
Tamboer 149
06-24809842
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Adri de Leeuw
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Esmee Streefkerk ( 14)
Koningserf 20
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Nieuwe bewoners in onze wijk:
Sander Veldt en Kelly Brandsen
Vendelier 11

2

Wie Wat Waar...
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Inhoudsopgave...

Reidun en Ben Liethof
Bennekomseweg 50

4

Van de voorzitter...

6

Activiteiten Agenda...

Welkom in de wijk en veel plezier met het
welkomstpakketje!
Geef het ons door wanneer u nieuwe buren
krijgt dan bezorgen wij een presentje.
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Verslag Volleybal toernooi

14

Verslag Paaseieren zoeken

16

Parkeren in de wijk
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De Groene Helling

Voorzitter: Hans Nijhuis
Tamboer 117
0317-350450
Secretaris: Rene Landman
Tamboer 163
0317-317463
Penningmeester:Rene Landman Tamboer 163
0317-317463
Ben Arentsen
Tamboer 113
06-26666853
Maaike van Dijkhuizen
Koningserf 10
0317-356927
Helaas Streefkerk
deze keer geen
Fabienne
Koningserf 20
06-13017840
meldingen
Riette
Wolsingvan pasgeborenCharles Crammweg 2 0317-426337
babietjes
Andy
Heijkamp
Vendelier 1
0317-313566
Harm Giezen
Tamboer 149
06-24809842
ERELID : Louise Tijssen
Adri de Leeuw

WWW . DOORNENKAMP.NL

….alle pasgeboren babietjes in
onze wijk!
Is er een kindje geboren? Geef
het aan ons door en wij
bezorgen namens de
wijkvereniging een gezellig
De Doornenvogel April 2015
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Het is begin april en de eerste activiteiten dit jaar hebben we
alweer achter de rug. Zo hebben we op 25 maart onze
algemene ledenvergadering gehad, die uitermate goed
bezocht werd. Tijdens de ledenvergadering zijn er
bestuursleden afgetreden en nog meer bestuursleden
toegetreden zodat we weer voltallig zijn met 8 personen. Een
aantal waar menig vereniging jaloers op zal zijn. Maurice
Wolsing is afgetreden. In zijn eerste jaren als bestuurslid
verzorgde hij de Doornenvogel. Daarna was hij
verantwoordelijk voor de website van de vereniging, een
tijdrovende klus die hij met verve vervulde. Hij wordt als
website beheerder opgevolgd door Harm Giezen. Harm heeft
al een aantal websites op zijn naam staan en binnen enkele
weken heeft hij ook onze website vernieuwd. Kijk voor dit
schitterende resultaat op: www.doornenkamp.nl
Andy Heijkamp is ook gekozen op de bestuursvergadering, zij
was al tussentijds aangetreden en nu dus ook officieel
gekozen, evenals Riëtte Wolsing. Zij gaan zich bezig houden
met de allerkleinste leden van onze wijk.
De 2de activiteit dit jaar was het paaseieren zoeken, dit maal
georganiseerd door Riëtte en Andy. Een verslag hiervan vindt
u elders in deze Doornenvogel, de fotoreportage vindt u op
www.doornenkamp.nl.
De 3de activiteit was het halfjaarlijks volleybaltoernooi in de
Rijnkom en hoewel de aanloop er naar toe voor de
organisatoren even wat chaotisch verliep met aan- en daarna
weer afmeldingen van teams en personen en paniek mailtjes,
was de avond zelf zeer geslaagd. Maar liefs 14 teams traden
aan waarvan er twee voor de eerste keer meededen. Ook hier
een verslag met foto’s op de website en verderop in deze
Doornenvogel.
Vervolg op blz 6
De Doornenvogel April 2015
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De Groene Helling is een buurtinitiatief van omwonenden in
samenwerking met Welzijnsorganisatie Solidez en het
Dorpsplatform Renkum/Heelsum.

timmerbedrijf

Het initiatief is ongeveer anderhalf jaar geleden gestart. Op
een stuk open terrein van 5000 vierkante meter in een
woonwijk van Renkum/Heelsum wordt een buurttuin
gecreëerd, bestaande uit:



een klein moestuin-complex voor omwonenden en een





basisschool,
een hondenuitlaatveld en
een bloemenweide.
Ook is er een kleine hoogstamboomgaard in gepland.

Timmerwerken—Inbraak preventie—Totaal onderhoud

Speelman 2
6866 EK Heelsum

Tel. 06 1500 2142
Fax 0317 317756

www.middelbostimmerbedrijf.nl

Inmiddels is het moestuin complex aangelegd op burendag.
Planning is om het project binnen een jaar te realiseren.
Eigenaar van de grond is de gemeente Renkum. Ze krijgen de
grond voor minimaal 5 jaar in beheer.
Voor meer info over dit leuke project:
www.groenehelling.123website.nl of
via Facebook: De groene Helling

De Doornenvogel April 2015

20

5

De Doornenvogel April 2015

Wijk volleybal

Iedere dinsdagavond

Onderhoud
waterspeelplaats

25 april 2015

Familiedag

29 augustus 2015

Volleybaltoernooi

?? november 2015

St Maarten

11 november 2015

Oliebollenverkoop

31 december 2015

Vervolg van de Voorzitter
De volgende activiteit die er aankomt is op 25 april bij de
waterspeelplaats. Wij zijn als vereniging trots op deze
accommodatie maar door het sobere onderhoudsbeleid van
de gemeente vanwege de bezuinigingen zal er door de
gemeente maar een beperkt aantal malen onderhoud
plaats vinden. Daarom is met de gemeente afgesproken
dat de wijk drie maal per jaar zelf even een schoffel door
het groen rondom de waterspeelplaats te halen en het vuil
te verwijderen. De eerste schoonmaakdag is zaterdag 25
april, een flyer hierover heeft u al in de brievenbus
gekregen. We hopen op veel hulp en goed weer, de koffie
staat in ieder geval klaar, dus maken we er een gezellige
en nuttige dag van.
Hans Nijhuis
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Hallo , mijn naam is Esmee Streefkerk, ben
14 jaar en woon op Koningserf 20. Ik zit in
3V4 ( tweetalig VWO) van het Dorenweerd
College en in mijn vrije tijd ben ik vaak bij
CVV Redichem te vinden , waar ik voetbal in
de MB1.
Ik vind het heel leuk om op te passen. Dit
doe ik ook al weleens op mijn buurmeisjes of
de kinderen van vrienden van mijn ouders.
Mochten jullie ook op zoek zijn naar een
oppas, neem dan contact met mij op. Dan
kom ik eerst een keertje kennismaken met jullie en de kinderen
zodat we al een beetje gewend zijn aan elkaar!

Toortje
ToortjePC
PCHulp
Hulp
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betekent dit wel dat de auto iets verder van de voordeur
geparkeerd moet worden.

GROEN ONDERHOUD
Beste mensen,
Vanuit de gemeente wordt zoals bekend gekort op het
groenonderhoud. Als gevolg hiervan wordt door de gemeente
een beroep gedaan op de inwoners om een steentje bij te
dragen. In het geval van de gerenoveerde kuil bij de
waterspeelplaats, wordt aan de bewoners van onze wijk
gevraagd om in de eerste jaren een paar keer te schoffelen.
Dit als aanvulling op het reguliere onderhoud dat de gemeente
verzorgt. Met deze extra schoffel beurten voorkomen we dat
de nog jonge beplanting overwoekerd wordt door het onkruid.
Hiermee houden we het nieuwe groen in de wijk in stand, wat
voor ons als bewoners alleen maar bijdraagt aan een prettige
leefomgeving.
Vanuit de wijkvereniging gaan we hier zaterdag 25 april
mee aan de slag. Enkele bestuursleden zullen deze dag actief
zijn. Ook wordt er voor koffie gezorgd. We doen dan ook een
beroep op u als mede-wijkbewoner om ons een handje mee te
komen helpen. We beginnen rond 10 uur, maar wanneer u
een ander tijdstip beter uitkomt is dat geen enkel bezwaar:
alle beetjes helpen!
Het gaat om een stukje leefbaarheid in uw en onze directe
omgeving en daar hebben we allemaal profijt van!. Wanneer u
komt, wilt u dan zelf tuingereedschap (schoffel) meenemen?
De wijkvereniging heeft dit niet op voorraad.
Alvast namens ons: hartelijk dank voor uw medewerking, we
rekenen op u!

In de praktijk blijkt dat men niet graag wil lopen. Op het
moment dat de dichtstbijzijnde parkeerplaats bezet is wordt
er steeds vaker gekozen om de auto voor de voordeur op de
straat te plaatsen. Dit veroorzaakt, naast ergernis bij de
buurtbewoners, gevaarlijke situaties voor spelende kinderen.
Tevens wordt ook de toegang voor hulpdiensten belemmerd,
brandweer en ambulance kunnen moeilijk op de plaats van
bestemming komen doordat de weg onnodig wordt
geblokkeerd.
,,Niet iedereen parkeert in de vakken. Dat kan
gevaarlijke situaties opleveren. Voor kinderen, die
in een woonerf vaak op straat spelen omdat er
geen trottoirs zijn, maar ook in noodgevallen. Als
er auto's buiten de vakken staan geparkeerd kan
dat bijvoorbeeld de brandweer hinderen om bij
brand op te kunnen treden. Een boete voor fout
parkeren bedraagt €90,- excl. adm. kosten"
Bij deze wil de wijkvereniging daarom een beroep doen op alle
bewoners (en bezoekers) van de Doornenkamp om ten alle
tijden te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen
en elkaar aan te spreken op het moment dat hier niet aan
wordt voldaan. Op deze wijze creëren we gezamenlijk een
veilige situatie zonder onnodige ergernissen.
Namens het bestuur van de wijkvereniging dank voor uw
medewerking.
Op onze website www.doornenkamp.nl staan de wettelijk
regels aangaande verkeer in woonerven met daarin het
parkeerbeleid opgenomen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur wijkvereniging “De Doornenkamp”
De Doornenvogel April 2015
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De afgelopen periode is het aantal verkeerd
geparkeerde auto's in onze wijk drastisch gestegen.
Verkeerd parkeergedrag veroorzaakt overlast en
ergernis voor omwonenden. Daarnaast brengt het de
verkeersveiligheid en de toegankelijkheid voor
hulpdiensten in gevaar.

Onze wijk is gebouwd in een periode waarin autobezit in de
meeste gevallen beperkt was tot één auto per gezin. Het
aantal parkeerplaatsen in de wijk is hierdoor vrij beperkt.
Tegenwoordig heeft het gemiddelde gezin meer dan één auto
wat er voor zorgt dat de beperkte aantallen parkeerplaatsen
gedeeld moet worden met alle medebewoners in de wijk.
Enige jaren geleden heeft de wijkvereniging, in samenwerking
met de gemeente, extra parkeerplaatsen gerealiseerd.
Wanneer een ieder zijn of haar auto correct in de vakken
parkeert, is er voldoende ruimte voor iedereen, mogelijk
De Doornenvogel April 2015
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Op
vrijdag
10
april
2015
vond
het
traditionele
volleybaltoernooi van Wijkvereniging De Doornenkamp plaats.
Ook traditioneel is De Rijnkom waar het plaatsvindt. Na 26
jaar kunnen we vaststellen dat het echt tijd wordt dat er een
nieuwe sporthal komt.
Wat bij het opbouwen opvalt,
het materiaal van De Rijnkom
wordt steeds meer sleets. Het
kost meer moeite om de
netten af te hangen, de
antennes zijn er niet meer en
de telborden bij de velden zijn
een regelrechte drama. Naast
het feit dat ze elke keer
opnieuw
moeten worden
samengesteld vallen ze bij het
gebruik ook direct uit elkaar.
Maar denk niet dat de spelers hier veel last van hebben, die
hebben aan een speelveld met een net voldoende om er leuke
en spannende wedstrijden van te maken.
Bij de inschrijving hadden al 16 teams zich ingeschreven,
maar moesten er ook weer een aantal afhaken. In de laatste
week kwam er nog een verzoek van een nieuw team om mee
te mogen doen. Uiteindelijk hebben 14 teams meegedaan.
Hoewel de meeste teams al jaren meedoen (soms met een
andere naam), waren er toch ook weer twee nieuwe teams.
Enthousiasme van deelnemende teams (mond op mond
reclame) leiden er toe dat nieuwe teams ook graag mee doen.
De twee nieuwe teams waren Nameless uit Ede en een jong
team uit Herveld die van de organisatie de naam Bor de Wolf
meekreeg. Volgende keer hebben ze een eigen naam: The
Oppo Group.
Het team Smash Back doet volgens eigen onderzoek al 20
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Groeten van Andy, Riette en de paashazen! Tot volgend Jaar!

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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De Doornenvogel April 2015

jaar mee aan het toernooi.

Op zaterdag 4 april was het weer zover. Paaseieren zoeken bij Vila
Laura. Om 14:00 uur verzamelden zich al 8 kinderen van 8 en 9 jaar
bij speelveldje met het rode klimrek. Samen met de Paashaas
liepen ze naar Villa Laura aan de Bennekomseweg.
Voor de 21e keer mocht de
Wijkvereniging van dit mooie
landgoed gebruik maken. Met
dank aan mevr. Ijdo. Daar
wachtte nog een Paashaas op de
kinderen.
Een half uur later was een
tweede groepje aan de beurt. Dit
keer van de leeftijdsgroep 4 - 7
jaar. Dit groepje was iets groter,
namelijk 14 kindjes. Terwijl ze
vol enthousiasme eieren zochten, dronken de papa’s en mama’s een
kopje koffie.
Het laatste groepje was om 15:00 uur aan de beurt. Dit zijn de
allerkleinste van 0 - 3 jaar. Dit jaar was dit het grootste groepje met
wel 15 kindjes. De eieren waren op het veld tussen de bomen
verstopt. Bij de allerkleinste waren er natuurlijk nog wel een paar
grotere broers en zussen die konden helpen. En ook hier zijn alle
eieren gevonden. Alle kinderen hebben als beloning een chocolade
Paashaas gekregen. Gelukkig
hebben we het droog gehouden.
De zon deed zelfs erg z’n best en
liet zich goed zien.
We hopen dat de kinderen
volgend jaar weer komen helpen
met eieren zoeken en dat de
Paashazen weer naar Villa Laura
komen.
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Er was opnieuw sprake van een
goede sfeer tijdens het toernooi. Er
werd leuk gespeeld en sommige
teams waren zeer aan elkaar
gewaagd wat spannende wedstrijden
opleverde. Diverse wedstrijden
eindigden met slechts één punt
verschil.
Toch is voor veel teams meedoen
belangrijker dan winnen. Het gaat
vooral om het spel.
Terugkijkend kunnen we constateren dat er sportief en met
respect is gespeeld. De EHBO is elke keer aanwezig, maar
hoefde niet in actie te komen.
Onder het genot van een drankje wordt in de foyer van de
Rijnkom de uitslag bekend gemaakt en de prijsuitreiking
gedaan. Ook traditioneel is er voor ieder team een prijs, een
schaal met warme hapjes. Om 24.00 werd er afgesloten.
De uitslag van het toernooi.
1 Bandenplakkers
2 Mejuffrouw Ooievaar
3 VVO
4 Doornenkamp
5 SmashBack
6 SVHA
7 Zoevers
8 Net Goed
9 Meneer de Uil
10 Nameless (nieuw team)
11 Doornenvogel
12 Tegenstanders
13 VAW
14 Bor de Wolf (nieuw team)

Tot in het najaar (november) van 2015.
Harm Schonewille mede namens Theo Bisseling en Hans
Nijhuis
11
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MASTBERGEN
FIETSEN
2 WINKELS DUS DUBBELE SERVICE
WELKOM BIJ
CARLO IN RENKUM
0317-315693
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WELKOM BIJ
FRANK IN HEELSUM
0317-312426
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WWW.MASTBERGEN.NL
FIETS@MASTBERGEN.NL

HIER
KAN UW ADVERTENTIE STAAN!
Adverteren in ons wijkblad ?

SERVICE & ONDERHOUDSBEDRIJF
Voor:

Halve pagina 40 euro per jaar
Hele pagina 80 euro per jaar
Meer info?
Check onze website www.doornenkamp.nl
of mail naar info@doornenkamp.nl
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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
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