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Verslag wijkfeest 24 augustus
De scholen waren alweer een week begonnen toen we
ons jaarlijkse wijkfeest gaven. Voorafgaand aan de
barbecue konden de kinderen zich uitleven op de Kidsclub Party. We proberen elke keer afwisselend te zijn
in het aanbod, met wat vaste succesvolle onderdelen
zoals het wafels versieren, schminken en het knutselen. Zo leuk om te zien dat er weer meer enthousiaste
kinderen bij komen. De pony’s en voetbalspellen vielen
ook erg in de smaak!
Na de inspanningen door de kinderen, was het tijd
voor wat ontspanning voor de volwassenen. Onder het
genot van een lekkere barbecue en de nodige drankjes,
werd er weer ouderwets bijgekletst. De muziek werd
dit jaar verzorgd door een dj. Dit was ook het moment
om twee nieuwe bestuursleden te verwelkomen, leuk!
Voor volgend jaar beginnen nieuwe plannen weer op te
borrelen. Heeft u ook suggesties? We horen het graag.

Kopij!
Wil jij ook een activiteit delen of ond
er
de aandacht brengen? Stuur deze
dan
in voor 15 december, dan proberen
wij het op te nemen in de volgend
e
nieuwsbrief of via onze Facebookpagina te verspreiden. Reactie via
nieuwsbrief@doornenkamp.nl.

Agenda
10 november Wijnproeverij
Boerderij Fluitersmaat, 14:30 - 17:00 uur.

11 november Sint Maarten
Koningserf 13, 17:45 - 19:00 uur.
Beeld: Sierk Buwalda, Harm Giezen

29 november Schoentje zetten
Boerderij Fluitersmaat, 18:15 - 18:30 uur.

30 november Sinterklaasfeest
Boerderij Fluitersmaat, 10:15 - 12:00 uur.
Aanmelden tot en met 17 november via
info@doornenkamp.nl. Leden krijgen
bijdrage vanuit bestuur van €5,00 per kind.
Na opgave volgt verdere informatie.

Kijk op de wijk... het bestuur

Gezocht!

Het bestuur bestaat momenteel uit zeven personen.
Lisette Vos-Schouten en Kees van Veen hebben zich na
het wijkfeest aangesloten.

We zijn altijd op zoek naar
mensen die graag een (losse)
bijdrage leveren aan het bedenken
en organiseren van nieuwe
activiteiten.

Beeld: Jan-Willem Arendsen

Heb jij zin om het bestuur
als activiteitenbegeleider te
ondersteunen? Meld je dan aan
via info@doornenkamp.nl of
spreek een van ons aan.

Bestuursleden (v.l.n.r.) Kees van Veen, Lisette Vos-Schouten, Anne-Marieke ArendsenKramer, Oscar Langevoord (secretaris), Simone Tijssen (penningmeester), Harm
Giezen (voorzitter) en Ben Arentsen.

Advertenties

Wijnen proeven!
De dagen worden korter en het weer zorgt
ervoor dat we steeds vaker gezellig de woonkamer
opzoeken. De feestdagen zijn ook onderweg. Dus is
dit het perfecte moment voor Bewonersvereniging
Fluitersmaat en Wijkvereniging de Doornenkamp
om een wijnproeverij te organiseren.
Op zondagmiddag 10 november zal de wijnproeverij
plaatsvinden. Kosten bedragen €10,00 voor
leden, niet-leden betalen €12,50 p.p.. Voor dit
deelnamebedrag kunnen er een twaalftal wijnen
geproefd worden en wordt er gezorgd voor de nodige
hapjes. De wijnen kunnen met korting besteld worden
op de middag zelf. Levering voor wijkbewoners aan
huis. Opgave tot uiterlijk 31 oktober via
info@doornenkamp.nl. Let op: VOL = VOL!

Nol Mastbergen Fietsen
Winkelcentrum Renkum
Een echt familiebedrijf sinds 1927.

Enorme keuze in elektrische fietsen van alle bekende merken o.a.:

Giant, Gazelle, Batavus, Sparta, Koga,
Flyer, Gudereit, Victoria en Bosch elektrische fietsen.

Heeft U onze websites al
eens bezocht ?
Mastbergen.nl
Kinderfietsshop.nl Gudereit.nl

Altijd voor scherpe prijzen met behoud van service !

Pet

Contactgegevens ‘De Doornenkamp’

Mastbergen Fietsen midden in het winkelcentrum
van Renkum.
Tel 0317 312372
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Gasapparatuur
Centrale verwarmingsinstallaties
Meet & Regelapparatuur
Kranen
Verlichting

P. Jansen
Schutterspad 9
6866 ET Heelsum

0317-350041

R. Jansen
Hertenstraat 26
6865 WR Doorwerth

b.g.g. 06-53213885

Toortje PC Hulp

Hoera! In 2019 vieren wij het 12,5 jarig bestaan van:

TOORTJE PC HULP
Om dit te vieren krijgt iedere klant ( eenmalig)
2,50 Eur korting of 10 %

Chiel van Toorenburg 6 DAGEN PER WEEK
www.toortje.nl Bel 0317-350056
Wijkvereniging De Doornenkamp wil Fam v Toorenburg van harte feliciteren met het 12,5 jarig bestaan van Toortje PC Hulp.
Ook willen we hen bedanken voor hun jarenlange steun aan de wijkvereniging dmv adverteren in de DoornenVogel.

