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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
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
Maurice Wolsing
Charles Crammweg 2 0317-426337
Andy Heijkamp
Vendelier 3
0317-313566
ERELID : Louise Tijssen
Adri de Leeuw

Jolanda Rap ( 20)

tel: 318019

Rob ten Have (19)

tel: 314321
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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:
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: Rene Landman
Tamboer 163
0317-317463
Penningmeester:Rene Landman Tamboer 163
0317-317463
Ben Arentsen
Tamboer 113
06-26666853
het 10
broertje van
Stan
Maaike van Dijkhuizen Max de Jong,
Koningserf
0317-356927
aan
de
Vendelier
59
en
hij
is
geboren
Fabienne Streefkerk
Koningserf 20
06-13017840
op 3 juniCharles
2014 Crammweg 2 0317-426337
Maurice Wolsing
Andy Heijkamp
Vendelier 3
0317-313566
ERELID : Louise Tijssen
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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Correspondentie adres:
Tamboer 163, 6866 EH
Heelsum

Met veel plezier heb ik weer een DoornenVogel voor jullie in
elkaar gedraaid. Een leuke zomer editie met verslagen,
kennismaking, nieuws uit de wijk ...noem maar op. Heb je zelf
eens iets leuks te melden met betrekking tot onze wijk? Dan
kun je altijd je bijdrage mailen naar info@doornenkamp.nl .
Deze keer ook een heel persoonlijk tintje in deze editie , want
mijn dochter Esmee doet een oproep vanwege haar reis naar
Malawi. Verderop kun je daar meer over lezen.
Op dit moment staat voor de meeste wijkbewoners de
zomervakantie voor de deur en wil ik iedereen een zonnige
zomer toewensen!

tel. 0317-317463 | mail
relan@hccnet.nl

Deze editie van de DV is bij alle woningen in de wijk gebracht
zodat iedere wijkbewoner weer op de hoogte is van alle
weetjes rondom de wijkvereniging.
Ben je nog geen lid? Dan is dit misschien het moment
om je aan te melden!
Hierbij meld ik mij aan als lid van Wijkvereniging “De
Doornenkamp”

Fabienne Streefkerk

Naam:
Adres:
Tel.nr:
Email :
Heb je kinderen? Zou je dan hieronder naam en leeftijd willen
invullen?
Naam
Leeftijd
De contributie bedraagt slechts €15,00 euro per
kalenderjaar per huishouden.
We werken het liefst met automatische incasso. Wanneer je je
hebt aangemeld , ontvang je een formulier hiervoor.
Graag dit formulier invullen en inleveren bij onze secretaris:
René Landman, Tamboer 163 of aanmelden via
info@doornenkamp.nl. Wij zorgen dat er een incasso formulier
bij je wordt gebracht. De formulieren kunnen ook op onze
website www.doornenkamp.nl gevonden worden.
De Doornenvogel Juli 2014
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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
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Ondertussen werd Rode Poon gerookt. Even later had dezelfde
persoon weer beet. De tijd begon echter te dringen en hoewel
de Poon goed smaakte en we met de restjes de vissen aan het
voeren waren lukte het geen van ons om ook maar een enkele
visje te vangen.
Wijk volleybal

Iedere dinsdagavond

Familiedag

30 augustus 2014

Volleybaltoernooi

?? november 2014

St Maarten

11 november 2014

Oliebollenverkoop

31 december 2014

Desondanks was het erg gezellig onderling, is er veel gelachen
en was het zeker de moeite waard. Volgend jaar echter….
Geen Waddenzee denk ik zo!

Toortje PC Hulp

Hans Nijhuis
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Zondag 22 juni zijn we met 13 man sterk gaan zeevissen op
de Waddenzee. Vol goede moed vertrokken we om half zes ('s
morgens!) naar Harlingen. Daar scheepten we in op “De
Wuta” om koers te zetten naar Texel. Aan boord waren nog
twee groepjes, een groepje van drie man en een groepje van
vier man, zodat we met een man of 20 gingen vissen.
Het weer wat gelukkig prima,
niet te warm, niet te koud,
zodat niemand van ons dit
keer zeeziek werd. De hengels
werden klaargemaakt en al
gauw was iedereen aan het
vissen. Helaas op een krab na
niks gevangen, wel veel visjes
gevoerd. Na de lekkere lunch
voeren we nog een stuk
verder richting Texel en weer
werden de hengels uitgegooid.
Ondertussen lieten we ons het
broodje bal heerlijk smaken
en ook het biertje ging er
prima in. Ook nu werd er
niets gevangen behalve... ja
weer een krab.
Na weer verkast te zijn had 1 van de andere groep eindelijk
beet, een mooie makreel en dus begon ieder weer met goede
moed te vissen, nu zou het wel gaan lukken. Een zeehond
kwam nog even poolshoogte nemen, dus dat moest goed zijn.
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De tijd verstrijkt, de vakantie staat op punt van beginnen en
wij als bestuur zijn alweer druk bezig. Ten eerste hebben we
goed nieuws: Andy Heijkamp komt het bestuur versterken en
Marcel Heuts denkt hier nog even over na. Marcel is in ieder
geval onze contact persoon naar de gemeente toe i.v.m. het
terugplaatsten van groen op de groenlob Tamboer/ Vendelier.
Slecht nieuws hebben we helaas ook: aangezien we niemand
hebben gevonden die wil helpen bij de kaartavonden hebben
we die moeten laten vervallen.
Ook de voorbereiding van ons wijkfeest is in volle gang. Het
programma is zo goed als af en ten opzichte van vorig jaar
zijn er een aantal dingen veranderd. Zo is de tent een stuk
kleiner dan voorgaande jaren en willen we als het weer het
toelaat alles zoveel mogelijk buiten doen. Ook is de catering
van de BBQ anders dan voorgaande jaren en toch voor de
zelfde prijs, maar de ijskar is desondanks wel weer aanwezig
voor een heerlijk toetje!
Voor de kinderen hebben we een clown gestrikt.: Clown
Doedel, een clown zonder pruik en weinig schmink zodat hij
vertrouwd overkomt bij kinderen.
Ook heeft de wijkvereniging nu naast de website
www.doornenkamp.nl ook een facebook pagina:
https://www.facebook.com/wijkvereningdoornenkamp.nl?
ref_type=bookmark
Hiermee willen actiever op allerlei gebeurtenissen in de wijk
ingaan als aanvulling op onze website.
Fijne vakantie iedereen en tot ziens op ons wijkfeest.
Hans Nijhuis
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We zijn altijd op zoek naar nieuwe adverteerders !
Wijkkrant de Doornenvogel is opgemaakt in A5 formaat en
verschijnt 4x per jaar in de wijk Doornenkamp in Heelsum/
Renkum. 3x per jaar is er een oplage van ongeveer 180 stuks
(alleen leden en adverteerders) en 1x per jaar
een oplage van 300 stuks (de gehele wijk en adverteerders).
Wij zijn blij met iedere adverteerder die het leuk zou vinden
om in de Doornenvogel met zijn/haar advertentie te
verschijnen.
Naast de Doornenvogel is er ook nog de website
(www.doornenkamp.nl) en deze is voor iedereen vrij
toegankelijk.
Graag ontvangen wij uw advertentie digitaal. Indien u geen
digitale versie heeft, kunnen wij een scan maken van
bijvoorbeeld briefpapier waar uw logo en eventueel
bedrijfsgegevens op staan.
U kunt de advertentie versturen naar info@doornenkamp.nl
Iedere nieuwe adverteerder krijgt ook eenmalig 2
pagina’s tot zijn/haar beschikking om het bedrijf goed
voor te stellen aan de wijkbewoners.
De tarieven per jaar :
12 cm x 9,2 cm € 40,00 1/2 A5
12 cm x 18,4 cm € 80,00 1/1 A5
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen
per e-mail
info@doornenkamp.nl
Alvast bedankt namens het bestuur van de wijkvereniging.

De Doornenvogel Juli 2014
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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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Beste wijkbewoners,
Op diverse manieren hebben we geprobeerd om de toekomst
van de kaartavonden veilig te kunnen stellen. Binnen de vaste
kaartgroep is er gevraagd of er iemand de organisatie vanaf
komende september voor zijn of haar rekening zou willen
nemen. Ook hebben we via de DoornenVogel diverse
oproepen geplaatst . Helaas hebben we geen gehoor gekregen
en dat betekent dat we de activiteit “kaarten/jokeren” vanaf
nu niet meer op onze kalender zullen hebben staan.

Ons nieuwe bestuurslid Andy heeft aangegeven graag bij de
activiteiten van de Kids Club betrokken te worden en daar zijn
we heel blij mee. Ben jij ook een moeder of vader van jonge
kids in de wijk en lijkt het je ook leuk om je met deze
activiteiten ( St Maarten , Familie feest en paaseieren
zoeken) bezig te houden...laat het ons weten! Je bent van
harte welkom!
info@doornenkamp.nl

Het bestuur
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Hallo allemaal,
Ik ben Andy Heijkamp en woon aan de Vendelier 1.
Wij, mijn man Nico en ik, zijn hier in 2004 komen wonen en
dat is nog steeds met veel plezier. In 2008 is onze dochter
Ilse geboren.
In mijn dagelijks leven werk ik als kraamverzorgende bij De
Kraamvogel, iets wat mij heel veel voldoening geeft!
Omdat ik actiever bij de wijkvereniging betrokken wil zijn heb
ik, na de oproep in de DV gelezen te hebben, besloten om
eens een vergadering bij te wonen. Dit is onlangs gebeurd en
hierna heb ik de beslissing genomen om lid te worden van het
bestuur.
Ik hoop met veel plezier mijn steentje bij te kunnen dragen.
Andy
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Bladerdeeg-chocolade broodjes
Wat heb je nodig: 4 pers.
* 4 plakjes bladerdeeg
* 2 dunne reepjes chocolade van 25 gram melk of puur per
stuk
*oven
*bakplaat
*Bakpapier

Mijn naam is Esmee Streefkerk. Ik ben 13 jaar en zit op het
Dorenweerd College. Ik doe daar het tweetalig VWO en ga volgend
schooljaar naar de derde. Afgelopen 20 juni heb ik te horen
gekregen dat ik geselecteerd ben voor een ontwikkelingshulp reis
naar Malawi. Deze reis wordt georganiseerd door mijn school in
samenwerking met Worldmapping.
Ik wil graag meer zien van de wereld dan alleen Nederland wat een
klein maar fijn land is wat zich goed kan ontwikkelen. Wat voor ons
in Nederland dood normaal is, is het in Malawi niet en dit inspireert
me heel erg. Ze kunnen alles wat ze nodig hebben zonder stroom en
internet, dingen waar onze maatschappij van afhankelijk van is en
ze kunnen van dingen met weinig waarde voor Nederlanders, zoiets
moois maken en er zo blij mee zijn en dat is iets wat ik graag mee
wil maken. Ook vind ik persoonlijk dat als je jong begint je zoveel
meer kan doen, je kan als je 13 bent ook al wat doen voor de
wereld! Om deze reis mogelijk te maken heb ik veel sponsoren
nodig, nu heb ik al veel plannen en ben onder andere een lege
flessen actie gestart ook mag ik een loterij organiseren op ons
wijkfeest en op 7 oktober organiseer ik een gala benefiet diner bij
Oude Post Renkum.
Ik heb een website ( www.esmeestreefkerk.nl ) en een facebook
pagina ( Esmee naar Malawi ) waar meer informatie op staat. Het
geld komt ten goede aan Malawi. De projecten waar we aan de slag
gaan kunnen de steun heel goed gebruiken maar zijn niet in staat
om mij mijn reiskosten, onderdak en maaltijden te bieden. Er wordt
zoveel mogelijk met lokale partners gewerkt en hiervoor wordt een
eerlijke prijs betaald. Er komt een gedeelte van het geld bij de
projecten en de mensen waar we in Malawi mee samen werken, zo
bieden wij hun een inkomen en een baan. Ook een gedeelte wordt
besteed aan een goede voorbereiding, begeleiding en veiligheid.
Wil jij mij ook sponsoren? Zaterdag 9, 16 en 23 aug zal ik bij Plus
Pansier staan om lege flessen in te nemen en te collecteren.
De Doornenvogel Juli 2014
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Voorbereiding:
verwarm de oven voor op 200 graden
bekleed de bakplaat met bakpapier
Bereidingswijze:
Haal de plakjes bladerdeeg van elkaar, en laat ze even
ontdooien, niet te lang het deeg mag namelijk niet te slap
worden.
Breek of snij de chocoladereepjes doormidden in de lengte.
leg op het midden van elk plakje bladerdeeg een half reepje in
de lengte
vouw de randjes stevig dicht
bestrijk de bovenkant met een beetje water.
leg ze op de bakplaat en zet de bakplaat in het midden van de
oven.
laat de broodjes ongeveer 15-20 min. in de oven bakken
totdat ze lichtbruin van kleur zijn.
Haal de broodjes uit de oven en laat ze een 20-30 min.
afkoelen.
EET SMAKELIJK

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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We wensen alle kinderen uit de wijk een hele fijne , zonnige
zomervakantie!!!
Na de zomervakantie organiseren we onze eerst activiteit
weer op zaterdag 30 augustus tijdens onze familiedag!
Van 14.00 tot 16.00 zijn jullie van harte welkom op onze
kindermiddag in en om de tent!
In deze DoornenVogel hebben we voor jullie een lekker recept
gezet om zelf aan de slag te gaan in de keuken tijdens de
vakantie.
Hieronder kun je verschillen gaan zoeken en op de volgende
pagina staat ook nog een kleurplaatje!
Groetjes Maaike en Fabienne

De Doornenvogel Juli 2014
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MASTBERGEN
FIETSEN

Wist u dat..

Hondenpoep op straat is ergernis nummer 1 onder de
Nederlandse bevolking. En zo gek is dat niet.

2 WINKELS DUS DUBBELE SERVICE
WELKOM BIJ
CARLO IN RENKUM
0317-315693

Want wist u dat…
* Een hond per jaar gemiddeld 80 kilo poep produceert?
*Alle Nederlandse honden bij elkaar meer dan 200 miljoen
kilo ontlasting produceren?
*Slechts 40% procent van de baasjes deze kilo’s netjes
opruimt
*Hondenpoep niet in een groene container mag worden
gegooid, omdat o.a. de eitjes van de Toxocara
(spoelworm) niet dood gaan tijdens het
composteringsproces?
*Veel hondenbezitters vinden het oprapen van hondenpoep
met hondenpoepzakje vies en lastig.
*Hondeneigenaren willen niet te lang met een poepzakje
lopen.
*Ouderen mensen kunnen slecht bukken en hebben daardoor
moeite de hondenpoep op te ruimen.
*Opruimmiddelen moeten eenvoudig te verkrijgen zijn
*Een groot aantal hondenbezitters vindt het een taak van de
gemeente de hondenpoep op te ruimen. Dit omdat men al
hondenbelasting betaalt!
*Er vindt te weinig controle plaats, zodat men de conclusie
trekt; als anderen de hondenpoep niet opruimen, waarom
zou ik het dan wel doen!

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

De Doornenvogel Juli 2014

Hondenpoep is momenteel een onderwerp van gesprek in
de wijk omdat er de laatste tijd veel onopgeruimde poep
op de stoepen en op grasvelden inde wijk wordt
geconstateerd.
14
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Dag van de Renkumse inwoner
Afgelopen 5 juli werd door onze gemeente de Dag van de
Renkumse inwoner georganiseerd. Een ontmoetingsdag voor
en door inwoners uit de gemeente Renkum.
Tijdens deze dag kon iedereen op eigen gelegenheid een
kijkje nemen bij diverse activiteiten en initiatieven op
verschillende locaties. Wijkvereniging De Doornenkamp werd
gevraagd om mee te doen aan deze dag n.a.v de plaatsing
van de waterspeelplaats dit jaar. Andere deelnemers waren
bijv. De Renkumse molen, pannaveldje bij de Bergerhof en
het Doornroosje plantsoen in Heelsum.
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Burgermeester Gebben heeft deze dag ook een bezoek
gebracht aan de waterspeelplaats en was zeer enthousiast
over dit initiatief van de wijkvereniging en hoe het tot stand is
gekomen. Ook het feit dat vele wijkbewoners een bijdrage
hebben geleverd, sprak hem aan. Hij twitterde de
onderstaande foto. Meer foto’s op onze website en facebook
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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 Juli 2014

Voor de 26e keer heeft het bestuur van wijkvereniging De
Doornenkamp de koppen bij elkaar gestoken om voor alle
wijkbewoners een ouderwets en oergezellig familiefeest te
organiseren!
Zaterdag 30 augustus zijn jullie allemaal van harte
uitgenodigd om vanaf 14.00 een kijkje te komen nemen bij de
feesttent! Vanaf die tijd zijn er diverse activiteiten
georganiseerd met als hoogtepunt een geweldige feestavond!
Programma Familiefeest 30 augustus 2014
14.00-16.00
19.00-20.30
20.30-01.00

Kids Club activiteiten van 0-12jr
BBQ met een heerlijk toetje!
Feestavond met de “MALAWI” loterij en
een verrassend optreden!

Voor deelname aan de BBQ zijn de
prijzen:
8,00 p.p. voor leden van de
wijkvereniging en 10.00 euro voor
introducés.
Kinderen van de wijk ( t/m 12 jaar) 2,50
euro en 3,50 voor introducés.

Feest!
Vanaf 20.30 zal de feestavond beginnen en er zal een
verrassend optreden zijn! Ook kunnen we alvast melden dat
we de prijzen van de consumpties hebben vastgesteld op 1
euro voor frisdrank en 1,50 euro voor bier/wijn/AA drink. Er
kan aan de bar contant afgerekend worden.

Kids Club middag
programma:

Vanaf 14.00 tot 16.00 zijn er voor de
kinderen weer div. activiteiten te doen
in en om de feesttent. Het springkussen
mag natuurlijk niet ontbreken en voor
drinken en wat lekkers wordt gezorgd!
En er komt voor de kinderen een hele
gezellige clown langs, die de middag
met een show in de tent zal afsluiten!

Voor de kinderen start de avond met een rondje Kinder
Karaoke/Disco! Opgeven kan op de avond zelf. De rest van de
avond zal verder gevuld worden met muziek, karaoke !

BBQ:
Vanaf 19.00 gaan we weer heerlijk BBQ-en! Er zullen per
persoon verschillende soorten vlees zijn, stokbrood, salades…
Voor de kinderen( tot en met 12 jaar) hebben we net als
vorig jaar een speciaal kinderbuffet met vlees voor de BBQ en
frietjes. Tijdens het eten en de feestavond zal er voor de kids
lekker ranja zijn!
Als toetje zal de ijsscooter van italiaanse ijssalon Cicuto uit
De Doornenvogel Juli 2014

Wageningen langskomen! ( inbegrepen
bij prijs) Er zullen ook losse ijsbonnen te
koop zijn van 1 euro per bol .
Als het weer meewerkt zullen we de
eettafels gezellig buiten bij de BBQ’s
opstellen en zal het springkussen ook op
staan.
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Tijdens de feestavond zal er ook een loterij ( incl kinderronde)
plaatsvinden. Deze loterij wordt georganiseerd door Esmee
Streefkerk ( 13) omdat zij geld aan het inzamelen is voor een
ontwikkelingshulp- reis naar Malawi die zij in Februari 2015
via school en met de organisatie Worldmapping zal gaan
maken. Alle opbrengsten van de verkoop van de loten deze
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