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Deze keer weinig tekst , maar daarentegen wel foto’s om jullie lezers een impressie te geven van de opbouw avond van de grote circustent i.v.m onze familiedag. Voor de bestuursleden is dit familiefeest het hoogtepunt van het “Wijk”jaar en kosten nog moeite worden gespaard om er een leuk feest van te maken...Jammer dat we
een groot gedeelte van de bewoners gemist hebben op dit jaarlijkse
feestje , want aan onze inzet ligt het niet!
Veel leesplezier in deze nieuwe
editie van de DV,
Fabienne Streefkerk
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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
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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
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Wijk volleybal

Iedere dinsdagavond

Volleybaltoernooi

8 November 2013

St Maarten

11 november 2013

Oliebollen verkoop

31 december 2013

Kaartavonden

18 oktober 2013
22 november 2013
20 december 2013

Toortje PC Hulp
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De zomer is al weer een aantal weken voorbij en het begint in de
natuur al aardig te kleuren. Wij als bestuur zijn het afgelopen jaar
behoorlijk druk geweest met het “aardek verhaal” ,” de kuil” en met
het organiseren van het volleyballen, vissen en het wijkfeest.
Om met het laatste te beginnen, de kindermiddag werd goed bezocht en was erg leuk, helaas viel 's avonds de belangstelling tegen.
Naar de oorzaak kunnen we alleen maar gissen; is het thema verkeerd? speelt de crisis een rol? wij als bestuur hebben geen idee.
Het is ook juist in een tijd als deze belangrijk even je zinnen te verzetten en je buren ook op een andere manier te leren kennen. Mocht
je daar ideeën over hebben, schroom niet om even te mailen naar
info@doornenkamp.nl.
Waar we ook weer naar op zoek zijn is een nieuwe secretaris (m/v)
voor de wijkvereniging,ook daarvoor geldt: meldt je aan bij een van
de bestuursleden of mail naar bovenstaand mailadres.
Goed nieuws hebben we gelukkig ook te melden. Zo is installatiebureau Rijkaart al bij een heleboel huishoudens geweest en naar metingen blijkt in de meeste gevallen dat een aardpen niet nodig is,
wat uiteraard weer scheelt in de kosten.
Ook goed nieuws is te melden over “de Kuil”, onze “bedelbrief in de
wijk” heeft op het moment van schrijven maar liefs 830 euro opgeleverd en dat is een mooi bedrag. Mocht je nog een bijdrage willen
geven, dan is dat uiteraard zeer welkom! Je kan jouw bijdrage storten op bankrekening 164544 t.n.v. Wijkvereniging de Doornenkamp
met als kenmerk “Waterspeelplaats”. Alvast hartelijk dank namens
alle kinderen in de wijk!

Hans Nijhuis
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Utrechtseweg 49
6866 CJ HEELSUM
Telefoon (0317) 312 410
www.kapsalonjansenpruiken.nl

9

De Doornenvogel September 2013

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
OPROEP!!
We zijn op zoek naar een nieuwe organisator voor de kaartavonden! Adri
heeft aangegeven met ingang van volgend kaartseizoen ( sept 2014) met
deze taak te gaan stoppen.
Heb je interesse dan zou je dit seizoen
kunnen meelopen in de organisatie
met Adri . Voor info of aanmelden kun
je mailen naar info@doornenkamp.nl
of Adri bellen.
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De uitslag van de kaartavond van 20 september:
Dit was de 1e kaartavond van het seizoen. Vanwege vakanties
waren er deze keer niet genoeg jokeraars , maar wel 4 tafels
klaverjassers.
Klaverjassen
1.
2.
3.

Wilma Bralten
Adri de Leeuw
Harm Schonewille

4929 punten
4902 punten
4885 punten

Poedelprijs:
Mien Bijleveld 3727 punten
De prijzen voor de volgende kaartavond worden
verzorgd door Wilma Bralten
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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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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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Aardingsproblemen in de wijk,
De voorzitter noemde het al in zijn voorwoord, de actie voor “het
aardingsprobleem” zijn we aan het afronden. De nodige huishoudens
in de wijk hebben al een controle uit laten voeren. Her en der waren
wat aanpassingen nodig, gelukkig zijn in de meeste gevallen geen
gevaarlijke situaties aangetroffen.
Vanuit de wijkvereniging hebben we alleen geen compleet beeld
waar gemeten is en wat de gemeten aardspreidingsweerstand op de
diverse plaatsen in de wijk is. Daarom hierbij een oproep naar iedereen om, wanneer er bij jou gemeten is, de uitkomst aan ons door te
geven. Hierbij graag het adres en de gemeten weerstand vermelden,
zodat wij dat op een kaart kunnen verwerken. Daarmee hopen we
een beeld te krijgen hoe het verloop in de wijk is. Uiteraard worden
de gegevens vertrouwelijk behandeld. Mogen we rekenen op jullie
medewerking?
De gegevens kun je opsturen naar relan@hccnet.nl Bedankt alvast!
René Landman

Driehoekje Schutterspad ter hoogte van Koningserf,
Begin dit jaar is het driehoekje (na een jaar braakliggen) weer beplant en ingezaaid. Tenminste, dat is twee keer geprobeerd. Door
het droge weer in het voorjaar is de beplanting en het gras niet aangeslagen, met als resultaat een nieuwe onkruid woestenij.
Vanuit de gemeente is toegezegd dat men een nieuwe poging zal
doen…. een plantsoentje met mooie bomen en een net grasveld zal
er komen!
René Landman
De Doornenvogel September 2013
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Beste Sportlieden,
Wijkvereniging De Doornenkamp organiseert wederom het halfjaarlijks volleybal toernooi.
Dit keer op vrijdag 8 november 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: haschohe@live.nl:theo1957@outlook.com:
j.nijhuis38@upcmail.nl
De inschrijving dient voor 1 november te geschieden, en kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.
Met vriendelijke groeten,
Theo, Harm en Hans

Inschrijving toernooi vrijdag 8 november 2013
Naam Team/ Persoon ……………………………………………………… ………..
Adres:
…………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:……………………………………………………………………...
E-mail:…………………………………………………………………………………
15
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Administratiekantoor van der
Schouw
Mijn naam is Gerwin van der
Schouw, 42 jaar, getrouwd en
trotse vader van 3 kinderen. Oorspronkelijk kom ik uit Wageningen, maar woon al meer dan 20
jaren in Heelsum. Ik vind de Gemeente Renkum een hele mooie
omgeving om te wonen (veel groen en nog ruimte om je heen) en
hoop hier nog lang van te kunnen genieten.
Cijfers hebben mij altijd al geboeid en dat kan ik in mijn werk heel
goed toepassen.
Al bijna 10 jaar geleden, ben ik vanuit huis begonnen met mijn eigen administratiekantoor. Tot dan, had ik veel ervaring opgedaan in
de accountancy wereld (assistent accountant en medewerker salarisadministratie) en in het bedrijfsleven (hoofd administratie).
Door diverse gebeurtenissen in het leven, weet ik dat gezondheid
niet voor iedereen zomaar is gegeven. Ook moet je soms keuzes
maken, die je eigenlijk van te voren niet eens zou doen of durven.
Daarom waardeer ik het leven en de mogelijkheden die ik krijg om
andere mensen, jong of oud(er), ondernemer of particulier, te helpen op mijn vakgebied.
Het vakgebied waar ik gespecialiseerd in ben zijn de fiscale aangiften (alle belastingsoorten) en alles wat daar mee samenhangt. Dit
geldt voor de ondernemer, ZZP-er maar ook voor de particulier.
Samenhangende werkzaamheden zijn dan ook bijvoorbeeld de administratie, toeslagen, correspondentie, bezwaarschriften enzovoorts.
Wat ik belangrijk vind bij mijn kantoor zijn te vatten in de volgende
kernwoorden: kwaliteit, persoonlijke aandacht, betrokkenheid, deskundigheid, nauwkeurig, vertrouwen, no-nonsense, weloverwogen,
verantwoord.
De Doornenvogel September 2013
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Het kantoor heeft een klein team, bestaande uit 2 parttime medewerkers en mijzelf. Zelf ben ik altijd aanspreekpunt en bespreek de
zaken met de cliënten.
Ik ben aangesloten bij de brancheorganisatie Register Belastingadviseurs, het kwaliteitskeurmerk van de grootste fiscale beroepsvereniging van Nederland. Dit betekent dat ik mijn kennis up-to-date
moet (en wil) houden om gecertificeerd te zijn en te blijven.
Indien u interesse heeft in onze werkzaamheden, kunt u altijd onze
website bekijken of een vrijblijvend gesprek aanvragen. Het kantoor
werkt op afspraak, zodat wij u de juiste persoonlijke aandacht kunnen geven.
Ik dank de redactie van de wijkvereniging De Doornenkamp voor de
mogelijkheid iets meer te vertellen over mijn kantoor en ben trots
om al lange tijd de wijkvereniging te kunnen ondersteunen door te
adverteren in de Doornen Vogel.
Gerwin van der Schouw bc
Administratiekantoor van der Schouw
Kerkweg 3
6866 CP HEELSUM
I: www.admin-vanderschouw.nl
E: info@admin-vanderschouw.nl
T: 0317 - 31 60 67
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Kindermiddag Familiefeest
31 augustus was het dan weer zover; de kindermiddag op het jaarlijkse familiefeest .Er waren weer veel dingen te beleven/doen zoals;springen op het springkussen, je kon je laten schminken door
twee enthousiaste dames.
Er waren ook veel spelletjes te doen; vang de muisspel, doel schieten , kop van jut en natuurlijk zorgden we voor de inwendige mens
doormiddel van cake versieren,chips happen, limonade en als laatste
een heerlijk waterijsje.
Ook dit jaar waren er weer veel kinderen op de spelletjesmiddag afgekomen en dat waarderen we zeer. We hadden de middag ook nog
een mooie verrassing voor de kinderen pony/paard rijden door de
wijk, de kinderen waren laaiend enthousiast.
We willen dan ook alle vrijwilligers die hebben meegeholpen deze
middag heel erg bedanken voor hun inzet!
Zonder deze hulp zouden wij niet zo groot kunnen uitpakken.
Kortom een mooie middag waarin we weer veel plezier en lol hebben
gehad.

St Maarten
De volgende activiteit die voor de kids van de wijk op de planning
staat is St Maarten! Ook dit jaar zal er eind oktober een flyer door
de brievenbus komen met alle informatie erop.
We hopen dat jullie net zo enthousiast zullen meedoe n als afgelopen jaar want toen hadden we wel een record aantal kinderen door
de wijk lopen.
Ook hopen we natuurlijk dat er weer een heleboel huizen zijn waar
de flyer voor het raam zal hangen zodat de kinderen lekker veel
kunnen zingen langs de deuren!

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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Op dit moment bestaat het bestuur van onze wijkvereniging uit een driekoppig hoofdbestuur en 5 bestuursleden.
Allemaal geven wij onze eigen invulling en bijdrage aan
de activiteiten van onze wijkvereniging.
Een overzicht van het afgelopen jaar:
Hans Nijhuis: voorzitter,wijkvolleybal, volleybaltoernooi,
forelvissen, project aarding
Rene Landman: penningmeester, dorpsplatform,contact
met gemeente, project kuil, project aarding
Adri de Leeuw: secretaris, kaartavonden, notuleren, flyers
Maurice Wolsing: website, project kuil,dorpsplatform
Maaike van Dijkhuizen: kids club
Fabienne Streefkerk: kids club, DV redactie, flyers
Ben Arentsen: div. hand en spandiensten
Jitske v/d Wal : 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.
Na het afgelopen wijkfeest hebben we een bestuursvergadering gehad waarbij we het een en ander geëvalueerd en besproken hebben.
Onze huidige secretaris en organisator van de kaartavonden heeft aangegeven per maart 2014 ( ALV) te gaan
stoppen met deze taken. Wel zal ze als bestuurslid div.
hand en spandiensten blijven verzorgen voor de wijkvereniging.
De Doornenvogel September 2013
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VACATURE SECRETARIS.
Als contactpersoon van de wijkvereniging wordt je postadres voor de inkomende papieren post. Ook hou je de
inkomende emailberichten op info@doornenkamp in de
gaten
Je bereidt de (ong.8) bestuursvergaderingen per jaar
voor met het verzenden van de agenda en notulen.
Tijdens de vergaderingen verzorg je de notulen en je
houdt de opvolging van acties in de gaten.
De administratie m.b.t. de leden hoort ook in dit taken
pakket. In dit geval hou je dan de nieuwe en vertrekkende leden bij op een lijst.
Ieder jaar in maart hebben we onze Algemene Leden
Vergadering ( ALV) en de secretaris verzorgt de organisatie hiervan en schrijft het secretarieel jaarverslag.
Gemiddeld zul je een uurtje per week kwijt zijn aan deze
bestuursfunctie.
Verder ben je van harte welkom om met alle andere activiteiten die we organiseren mee te denken en te helpen.
Wij bieden je een gezellig team dat open staat voor nieuwe mensen en ideeën!
VACATURE ORGANISATOR KAARTAVONDEN
We zijn op zoek naar iemand die de 8 kaartavonden per
jaar ( sept-apr) wil gaan verzorgen. Dat betekent dat je
de boodschapjes, uitnodiging e.d vooraf regelt, de financiën rondom de kaartavonden, de hapjes en drankjes tijdens de kaartavonden en het opruimen na afloop. Uiteraard is er voor de organisator gewoon gelegenheid
zelf ook mee te kaarten tijdens deze avonden. Het is niet
noodzakelijk toe te treden tot het bestuur. Je kunt vanuit
het bestuur rekenen op hulp en steun wanneer dat nodig
is.
WIL JE MEER INFO? WIL JE JE AANMELDEN??
INFO@DOORNENKAMP.NL
23
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De aanwonenden van De Kuil hebben het
met geen mogelijkheid kunnen missen: 's
Morgens vroeg begonnen de machines
van bouwbedrijf Dusseldorp al flink lawaai te maken. Voor de thuisblijvers tijdens de vakantie geen pretje, maar gelukkig is deze overlast grotendeels voorbij. De pijpen voor de ondergrondse opvang zijn gelegd, er is aarde overheen
gestort en momenteel wordt er hard gewerkt aan de afwerking.
Ook voor de waterspeelplaats worden de contouren al wat meer
zichtbaar. In overleg tussen de gemeente en de aannemer is besloten om de plek wat meer op te schuiven naar het midden, dit om
beter in te kunnen passen op de afvoer van het regenwater. Dit regenwater met meegespoeld zand en eventuele verontreiniging wordt
hierdoor gescheiden gehouden van het schone grondwater dat via
de handpomp in de speelplaats komt.
Al het geplande speelmateriaal hebben we kunnen aankopen, mede
door de gulle bijdragen (totaal € 850,-) vanuit de wijk. Iedereen die
hier aan bijgedragen heeft, heel hartelijk dank!
Naast de aanleg van de waterspeelplaats wordt natuurlijk ook het
groen aangelegd. Struiken, boompjes en
inzaaien van gras. De verwachting is dat
half oktober “De Nieuwe Kuil” opgeleverd
gaat worden. Om dit groen aan te laten
slaan zal de omheining nog wat langer
blijven staan.
Uiteraard zal de opening van de nieuwe
kuil officieel gevierd gaan worden. Wanneer dat precies plaats gaat vinden is nog
niet bekend, dat wordt nog in overleg met
de gemeente en de sponsoren bepaald.
Uiteraard worden de inwoners van de wijk
hierbij ook uitgenodigd!
Rene Landman
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Nieuwe bewoners in onze wijk:
Fam. Vinke , Bennekomseweg 52
Fam. Beyaard, Ch.Crammweg 13
Welkom in de wijk en veel plezier met
het welkomstpakketje!
Geef het ons door wanneer u nieuwe buren krijgt dan bezorgen wij een presentje.

Kris de Bruin,
Schutterspad 105

….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 September 2013
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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!

Jolanda Rap ( 20)

tel: 318019

Rob ten Have (18)

tel: 314321

WWW.DOORNENKAMP.NL

27

De Doornenvogel September 2013

De Doornenvogel September 2013

28

