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Mooi Tophockeytoernooi

Het tweede Wagenings 
Tophockeytoernooi vond 
vorige weekeinde plaats 
op de velden van de 
WMHC, op sportpark de 
Bongerd. Dit toernooi 
wordt gebruikt als 
voorbereiding op het 
nieuwe seizoen, dat in 
september van start gaat. 

WAGENINGEN - In totaal 48 
teams van het hoogste ni-
veau uit het hele land en 
zelfs een team uit Duitsland, 
gingen de strijd aan voor de 
eerste plaats in hun klasse.
 Zaterdag speelde de C- en 

D-jeugd (10-14 jaar) en op 
zondag was de A- en B jeugd 
(15-18 jaar) aan de beurt. Op 
beide dagen werden er span-
nende poulewedstrijden ge-
speeld. De teams waren over 
het algemeen erg aan elkaar 
gewaagd dus moesten alles 
uit de kast halen om punten 
te scoren. 
Elk team werd bij ontvangst 
verrast met een teamtas ge-
vuld met diverse praktische 
producten, beschikbaar ge-
steld door de hoofdsponsor. 
Voor de winnaar van elke 
poule was er bovendien een 
beker te verdienen. Ook de 
beste keeper werd in het 
zonnetje gezet en kon een 
prijs mee naar huis nemen. 

De prijsuitreiking op zondag 
werd verzorgd door oud-in-
ternational Ron Steens, die 
samen met het Nederlands 
hockeyelftal in de jaren ‘70 
en ‘80-167 interlands speel-
de. Met per dag 340 jeugd 
hockeyers, vijfentwintig 
scheidsrechters, vele vrij-
willigers, de hulp van di-
verse sponsoren en enorm 
veel bezoekers zijn het twee 
prachtige tóphockeydagen 
geworden. de organisatie 
was ook dit jaar weer prima 
in orde en diverse teams 
hebben al aangekondigd 
een volgende keer terug te 
komen bij WMHC, dat het 
toernooi voor 2014 al in de 
planning heeft staan.

De prijsuitreiking in beelde na een geslaagd Tophockeydag bij de Wageningse vereniging.  Foto: 
WMHCOpen dag roeien bij VADA 

WAGENINGEN - Roeien, dat 
doe je gewoonm, ga dus 
naar de open dag van Vada-
roeien in Wageningen. Ie-
dereen kan leren roeien. 
Jong en oud, met of zonder 
sportervaring. Roeien is 
een complete sport, die je 
alleen of in teamverband 
kunt beoefenen. Ervaar 
het roeigevoel op woens-
dag 4 september. Of het nu 
gaat om de perfecte cadans 
van een acht of de vrijheid 
in een skiff, het geeft een 
‘kick’ als de roeier met zijn 
je boot soepel door het wa-
ter glijdt. Dat gevoel is vol-
gens een lid van VADA iet 
te beschrijven. ‘‘Dat moet 

je ervaren. Ik nodig dan 
ook iedereen uit een kijkje 
te komen nemen bij onze 
open dag. Die open dag is 
dus op woensdag 4 sep-
tember vanaf 18.00 uur. De 
locatie bij Watersportver-
eniging Vada is Jachthaven 
1 in Wageningen. Wie wil 
gaan roeien, dient over een 
zwemdiploma te beschik-
ken, en trek vooral niet al 
te ruimzittende sportkle-
ding aan.’’ 
De roeivereniging is te 
bereiken vanaf de Greb-
bedijk, richting Rhenen, 
net voorbij studentenroei-
vereniging Argo, loopt een 
weggetje richting Rijn. Aan 

het einde daarvan is links 
de ingang naar VADA. De 
roeiloods staat aan het ein-
de van het terrein. Op za-
terdagmiddag 14 september 
gaat weer een beginners-
cursus van start. De lessen 
zijn op zaterdagmiddag en 
woensdagavond. De tijden 
worden in overleg vast-
gesteld. De kosten zijn 95 
euro. Wie daarna besluit 
lid te worden van VADA-
roeien, worden de kosten 
van de beginnerscursus in 
mindering gebracht. Meer 
informatie over de vereni-
ging en de open dag is te 
vinden op www.wsv-vada.
nl.

Open training Meidenvoetbal 
bij het Wageningse SKV
WAGENINGEN - Steeds meer 
meiden in Nederland gaan 
voetballen, ook in Wage-
ningen. De afgelopen jaren 
is voetbal de sterkst groei-
ende sport onder meiden in 
het land. Er wordt door de 
KNVB dan ook stevig inge-
zet op het ondersteunen van 
voetbalverenigingen bij het 
opzetten en uitbreiden van 
meidenvoetbal, het opleiden 
van trainers en begeleiders. 
Ook SKV-Wageningen heeft 
ambities. Op dit moment 
is de Wageningse voetbal-
vereniging SKV één van de 
grootste clubs in de regio 

wat betreft meidenvoetbal.
 Er zijn maar liefst elf teams, 
die uitkomen in de compe-
titie. Het afgelopen seizoen 
zijn wel drie teams kampi-
oen geworden. SKV-Wage-
ningen wil voor alle meiden 
in Wageningen, en zelfs 
daarbuiten, de mogelijkheid 
bieden om in een leuk team 
te spelen. Dit kan gericht 
zijn op prestatievoetbal, 
waarbij vooral winnen en 
beter worden voorop staat. 
Maar dit kan ook recreatief 
en voor gezelligheid. 
Lekker met vriendinnen een 
potje voetbal spelen. Maar 

of je nu voetbalt om te win-
nen of vooral om met elkaar 
een spel te spelen, bij beiden 
staat plezier voorop! En dat 
garanderen onze trainers en 
begeleiders, die elke week 
weer klaar staan voor de 
meiden. Wie ook eens ken-
nis wil maken met voetbal 
en de speelsters bij SKV-Wa-
geningen kan terecht tijdens 
de open training op 6 sep-
tember bij SKV-Wageningen 
op de Zoom, start 16.00 uur  
op het kunstgrasveld. Aan-
melden kan bij via de web-
site www.skv-wageningen.
nl.

Met 1 advertentieboeking combineert 
u de communicatiekracht van:

1 uw regionale dagblad De Gelderlander op 
zaterdag 28 september 

+
2 de lokale huis-aan-huiskranten op dinsdag 1 oktober, 

woensdag 2 oktober of vrijdag 4 oktober

+
3 de nieuwssite dg.nl van maandag 30 september t/m

zaterdag 5 oktober

U bereikt meer… voor totaal slechts € 135,- excl. btw
( € 163,35 incl. btw )

Ook 3x meer aandacht voor uw te koop staande woning?
Neem dan contact op met uw makelaar.
Inschrijving sluit maandag 23 september 17:00 uur.

Zaterdag 5 oktober: Open Huizen Route
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De griep is nog
niet over

*+
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AMSTERDAM – De Rooms-Katholie-

ke Kerk in Nederland gaat praten

met het meldpunt Seksueel Mis-

bruik over het grote aantal onte-

rechte afwijzingen van schade-

claims. Dat laten de bisschoppen

weten in een reactie op uitlatin-

gen van voorzitter Wiel Stevens

van de klachtencommissie in

NRC Handelsblad. Volgens Ste-

vens wordt ongeveer een derde

van de klachten wegens gebrek

aan bewijs afgewezen. De voorzit-

ter is er van overtuigd dat veel

van deze klagers terdege misbruik-

slachtoffer zijn.

Voorzitter Guido Klabbers van

slachtofferorganisatie KLOKK is

verheugd. „Wij hebben dit pro-

bleem afgelopen zomer al aange-

kaart, maar toen is er niets mee

gebeurd. Ik vind het moedig dat

Stevens eerst bij het tv-program-

ma Kruispunt en nu in NRC hier-

over naar buiten treedt.”

Vervolg op pagina 2:

Twijfel of de teller wel zo

hoog zal oplopen

In de ban
van Bony

Zie pagina 40

SPORT 23

WO

Paus groet
gelovigen
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Veel schadeclaims na seksueel

misbruik in de kerk zijn onterecht

afgewezen. De kerk wil erover praten.

Een op de acht

Nederlanders heeft de

afgelopen weken griep

gehad. De helft van de

zieken is getroffen

door de Mexicaanse

griep.

Feyenoord -

PSV (2-1)
eindigt in
vechtpartij

Atje Keulen-

Deelstra (74)

overleden
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De griep is
nog niet over

VATICAANSTAD – Paus Benedictus XVI groet in Vati-

caanstad tienduizenden gelovigen die op de laatste

zondag dat hij de R.-K. Kerk aanvoert naar het St.-Pie-

tersplein zijn gekomen. De kerkvorst treedt om ge-

zondheidsredenen donderdag af en is daarmee de

eerste paus in bijna zeshonderd jaar die het ambt

voor zijn dood opgeeft. Hij zei tegen de menigte dat

hij de kerk niet in de steek laat, maar in meditatie en

gebed de kerk blijft dienen en liefhebben. Benedic-

tus beklemtoonde dat hij Gods wil volgt. foto EPA

Opstootje
na topper

Moeder,
boerin en
schaatsster

Topschutter

leidt Vitesse

naar zege
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Riviercruise NOORD-NEDERLAND

Zie www.kras.nl/91037

8-daagse cruise 

inclusief alle maaltijden

Arnhem-Deventer-Kampen-

Sneek-Harlingen-Texel-Alkmaar-

Wijk bij Duurstede-Arnhem 

Gegarandeerd vertrek:

15/6 en 24/8 

Prijzen zijn per persoon, excl. reserveringskosten

6 weken voor 
slechts € 9,95 

Zie pag. 2-3 voor meer informatie
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3x méér aandacht voor uw 
Open Huis voor slechts € 135,-! excl. btw

Speciaal combinatieaanbod!

OP ZOEK NAAR 
VRIJWILLIGERS
De Avondvierdaagse Nijme-
gen-Noord kan vrijwilligers 
goed gebruiken! Iets voor u?

12»

DARTS GOOIEN 
MET TOPPERS
Huissen huisvestte zondag een
aantal internationale darttop-
pers. Die speelden voor Kika.

2 en 3»

Samen bomen planten
LINGEWAARD - Stichting Lin-
gewaard Natuurlijk organi-
seert samen met gemeente 
Lingewaard voor de vijftien-
de keer de Boomplantdag. 

Die vindt plaats op woens-
dag 20 maart. Ook dit jaar 
wordt het weer een bijzon-
dere gebeurtenis. Boom-
plantdag 2013 staat in het 
teken van het programma 
‘Planting for the Planet’ van 
de Verenigde Naties. Samen
met de leerlingen van groep 
7 en groep 8 van alle basis-
scholen uit Lingewaard wor-
den zoveel mogelijk heggen 
en houtwallen aangeplant. 
Leerlingen gaan dichtbij 
huis aan de slag waardoor 
zij nog jaren de vorderingen 
hiervan kunnen volgen.

Bijna vijf keer te veel op
GENDT - Een man die in zijn 
auto door Gendt reed, zag 
daar een automobilist slin-
gerendoverdeLangstraatrij-
den. Hij keerde, wist de man 
even verderop tot stoppen 
te brengen en waarschuwde 
de politie. Het voorval was 
zaterdagmiddag rond 15.30 
uur. De slingerende automo-
bilist, een 49-jarige man uit 

Oosterbeek, bleek behoorlijk 
onder invloed van alcohol. 
Bij de ademanalyse op het
politiebureau bleek dat hij 
rond had gereden met een 
alcoholpromillage van 2,32 
(1010 ug/l), bijna vijf keer 
de toegestane hoeveelheid. 
Het rijbewijs van de man is 
ingevorderd. De officier van 
justitie beslist daarover. 

Jong Belegen 
BEMMEL - Op zaterdag 2
en zondag 3 maart speelt 
toneelgroep Jong Belegen in 
de zaal van CC De Kinkel 
in Bemmel. Jong Belegen
maakt deel uit van Stichting 
Recreatie 50+. De voorstel-
lingen zijn om 20.00 uur. 
Kaarten à 6,50 euro zijn 
verkrijgbaar bij Boekhandel 
Polman en Modehuis Poort-
man in Bemmel.

Automobilist 
rijdt vogels dood
HUISSEN - De dierenpolitie 
zoekt getuigen van een in-
cident op de Azalealaan in 
Huissen. Donderdag 14 fe-
bruari rond 16.15 uur reed 
een man daar, mogelijk op-
zettelijk, meerdere vogels 
dood.
Een getuige die achter de 
man reed zag dat de be-
stuurder van een grijze 
Mazda met hoge snelheid 
en zonder te remmen of uit 
te wijken door een groep 
meerkoeten reed. Als gevolg 
hiervan werden meerdere 
vogels gedood.
De dierenpolitie wil graag in 
contact komen met deze be-
stuurder en zoekt getuigen 
van het incident. Met name 
is de politie op zoek naar 
een bromfietser die daar op 
dat moment ook reed. Deze 
bromfietser reed op een 
Puch en had een oranjekleu-
rig hesje aan. Daarnaast pas-
seerdeookeenvrachtwagen; 
de bestuurder hiervan kan 
ook getuige zijn geweest.
Hebt u iets gezien van dit 
voorval, meld u zich dan via 
het algemene telefoonnum-
mer 0900-8844.

Vermist meisje 
niet vermist
ARNHEM - Rond 21.30 uur 
vrijdag 15 februari kreeg 
de politie melding van een 
vermist kind in de Mathilde 
Wibauthof in Arnhem. In 
eerste instantiewerdgespro-
ken over een peuter van 4 
jaar oud. Later bleek dat het 
om een meisje van 12 jaar 
ging. Dit meisje was echter 
de hele avond gewoon bij 
haar moeder thuis. 
De man die de melding deed 
was mogelijk verward. Hij is 
bij de Mathilde Wibauthof 
ook te water gegaan. Een 
passant die dat zag kreeg 
van de man te horen dat er 
mogelijk een kind te water 
was. Ook een traumaheli-
kopter is ingezet.

De Renkumse Carolien Filippo (18) is een van de meeste talentvolle speelsters van RKHVV. Foto: Carla 

de Vries

Vrouwen RKHVV bolwerken het niet

door Toine Queens

HUISSEN – De inzet is een 
plek in de kwartfinale van
de KNVB-beker. Is het ni-
veauverschil tussenRKHVV 
en FC Twente ook zichtbaar 
op het kunstgrasveld? Ja. 
Maar minder aan de uitslag 
(1-5) dan aan de manier van 
voetballen. Trainer Frans 

Koenen, ook trainer heren 
1: ‘’Ik heb geen moeite met 
deze nederlaag, wel met de 
manier waarop de tegen-
doelpunten tot stand komen. 
Je mag op dit niveau een 
speelster niet op haar gemak 
een bal aan laten nemen. Je 
moet er gelijk op kletsen. 

Onze speelsters hebben nu 
kunnen zien hoe je een duel 
moet aangaan.’’
De inzet bij RKHVV is groot, 
maar het snelle combinatie-
spel en schotkracht van de 
vrouwen uit Enschede be-
palen het eindresultaat.
De ploeg van trainer Arjan 
Veurink is heer en meester. 
De blonde nummer tien, 
Maayke Heuver, is met vier 
treffers, en twee vingers in 
de neus, topscorer van de 
middag. De manier waar-
op ze ballen aanneemt 
en anticipeert tonen haar 
klasse. De Twentenaren, 
veelal studentes, onder wie 
internationals, trainen zes 
(!) keer per week. FC Twente 
staat dan ook al binnen een 
kwartier op een 0-3 voor-
sprong. 
Na de derde goal lijkt er meer 
evenwicht in de wedstrijd
te komen. Doelvrouw Anne 

Garretsen weet nog met een 
mooie safe, vlak voor rust, 
de schade te beperken. 
Maar in ook in de tweede 
helft domineren de Tukkers. 
Sherida Spitse valt op met 
haar geweldige schotkracht. 

In de 85e minuut scoort de-
butant Jill Roord (15 jaar!). 
Vlak voor het einde doet 
Marieke van Ottele (31), fy-
siek niet topfit, nog iets te-
rug: met een schuiver in de
verre hoek redt ze de Huis-

sense eer. 
‘’Die meiden van Twente 
hebben een hogere hande-
lingssnelheid, zijn gewoon 
een stuk verder.’’

Lees verder op pagina 2.

‘ONZE SPEELSTERS 
HEBBEN NU KUNNEN 
ZIEN HOE JE EEN DUEL 
MOET AANGAAN’

RKHVV-FC Twente: een mooi affiche. Er staan 

daarom, zaterdagmiddag, een paar honderd 

mensen langs de lijn op De Blauwenburcht in Huissen; 

waaronder de jeugdsupportersvereniging. De 

uitgestelde topper gaat tussen een laaggeklasseerde 

(amateur)topklasser en een toperedivisionist.

Een maatje 
te klein

woensdag 20 februari 2013
www.nieuwekrant.nl

KLIK & WIN ACTIE

Win Het 
geheim van 
Treurwegen
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

WWW.WOONBOULEVARDARNHEM.NL

A.S.
ZONDAGOPEN 

VAN 12.00 - 17.00 UUR

Rustig afscheid nemen “Een telefoontje 

en alles wordt 

geregeld. U heeft

immers wel wat

anders aan uw

hoofd.”
Burkhard Jünemann

Uitvaartcentrum De Wit 
Loostraat Bemmel
(naast RK-kerk)

Uitvaartverzorging De Wit
Liemers (0316) 52 41 74 I Arnhem/Velp (026) 443 32 00 

Gemeente Lingewaard (0481) 46 18 84
www.uitvaartverzorging-dewit.nl

Zie advertentie elders in deze krant

KOOPZONDAG

BEMMEL !
VAN 11-17 UUR

Huis. Tuin. Formido

24 februari in Alcohol en drugs bij jeugd
LINGEWAARD/OVERBETUWE -

Gemeente Lingewaard heeft 
samen met vijf andere ge-
meenten, te weten Overbe-
tuwe, Westervoort, Duiven, 
ZevenaarenRijnwaarden,in 
het afgelopen viereneenhalf 
jaar het project ‘Jongeren, 
alcohol + drugs’ uitgevoerd. 
Doel van het project was 
om het alcohol- en drugsge-
bruik bij jongeren te vermin-
deren. Het project is in juni 
2008 gestart en is eind 2012 
afgelopen. Nu beslissen de 
gemeenteraden van de zes 
gemeenten of zij de meest 
succesvolle interventies uit 

het project willen borgen. 
Het college van burgemees-
ter en wethouders van de 
gemeente Overbetuwe is 
positief over het waarborgen 
van het project en stelt aan 
de gemeenteraad voor hier-
mee in te stemmen. 
Op 5 maart staat dit onder-
werp op de agenda van de 
gemeenteraad in de vorm 
van een voorbereidende 
vergadering en op 26 maart 
beslist de gemeenteraad of 
ze akkoord gaat met voort-
zetting van dit project, zoals 
voorgesteld in het zogeheten 
borgingsplan.

OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS
De Avondvierdaagse Nijme-gen-Noord kan vrijwilligers goed gebruiken! Iets voor u?

15»

‘DWEILEN MET KRAAN OPEN’
Het pand van DierentehuisArnhem is sterk verouderd, met alle gevolgen nadien.

2 en 3»

Tocht door Loenense Bos
SLIJK-EWIJK - IVN RijnWaalhoudt zondagmiddag 24 fe-bruari om 14.00 uur voor jong en ouder een wande-ling van anderhalf uur door 

het Loenense bos. En als de weersomstandigheden het toelaten ook langs de Waal om de eerste tekenen van nieuw leven te ontdekken. Zoals knoppen, vogelgelui-den, beginnende planten, insecten. Deelnemers en gids staan ook even stil bij de historie van het landgoed en van het rivierenland in het algemeen. De wandeling begint om 14.00 uur bij Land-winkel De Grote Doorn aan de Loenensestraat 1in Slijk-Ewijk. Deelname is gratis.

Dronken man ramt hek
HETEREN - De politie in Hete-ren heeft woensdagochtend 13 februari een 59-jarige au-tomobilist uit het Brabantse Vlierden aangehouden om-dat hij in beschonken toe-stand tegen een hek was gereden. De man was zelf ongedeerd gebleven. De Bra-bander was net 09.30 uur op de Polderstraat van de weg 

geraakt, ramde een hek en kwam vervolgens tegen een betonblok tot stilstand. La-ter bleek bij de Vlierdense automobilist werd een alco-holpromillage gemeten van tweeënhalf keer de limiet. De man had verklaard tot gisteravond carnaval te heb-ben gevierd. Zijn auto moest worden afgesleept.

Muzikale dag 
van KBO Elst
ELST - KBO Afdeling Elsthoudt woensdag 27 februari om 14.00 uur een themabij-eenkomst, getiteld ‘een mu-zikale middag’. Bestemd voor personen ouder dan 50 jaar uit Overbetuwe. De lo-catie is de recreatiezaal van Wervershove aan de Grote Molenstraat in Elst. 

Zoekactie zonder resultaat
HETEREN - De zoekactie naar de sinds nieuwjaarsdag ver-miste man in een waterplas bij Heteren is in de namid-dag van woensdag 13 febru-ari afgesloten. Het lichaam van de man werd niet aan-getroffen.

Na eerdere zoekacties kreeg de politie aanwijzingen dat het lichaam van de man mogelijk in de waterplas na-bij Steenoord in Heteren zou kunnen liggen. Omdat deze waterplas bijzonder diep is werd de expertise ingeroe-pen van de Koninklijke Ma-rine. Gedurende de hele dag werd met behulp van sonar de plas afgezocht, echter zonder resultaat.De man werd sinds nieuw-jaarsdag vermist. Bij onder-zoek trof de politie sporen aan op de brug over de Ne-der-Rijn bij Heteren, waar-uit kon worden afgeleid dat de man daar te water was geraakt. De politie sluit een misdrijf of een ongeval uit.

Aanleg glasvezel
OVERBETUWE - De werk-zaamheden zijn al in vollegang om acht Overbetuwse kernen van glasvezel te voorzien. Alle mensen diemeewerken aan de aanleg van glasvezel kunnen zich legitimeren. Komt er iemand aan de deur, vraag gerust om die legitimatie.

De 82-jarige Doorien van Bedaf bekijkt geconcentreerd de stand van zaken op het schaakbord. Zij 

staat er goed voor, maar onder tijdsdruk geeft Doorien de partij alsnog uit handen. Foto: Paul Lapian

Jubileumeditie schaaktoernooi 50+

door de redactie

ZETTEN - “Wij mogen hier maximaal driehonderddeelnemers toelaten. Dat aantal hebben wij eigenlijk nooit bereikt. Het hoogste aantal is ooit 291 geweest, dat was in 2007. Zoiets is best veel voor een kleine ver-eniging als de Dodewaardse 

Schaakvereniging”, vertelt Jurgen Vermeer van het or-ganisatiecomité. “Het is nu een speciaal toernooi, om-dat het voor de vijfentwin-tigste keer wordt gehouden en het is ook al uniek dat Geurts Conserven ons toer-nooi al net zolang sponsort. 

Kom je tegenwoordig bijna niet meer tegen. En..., elke deelnemer krijgt na afloop sowieso een conservenpak-ket uitgereikt. Voor de beste zes spelers uit iedere groep is er een groot conserven-pakket”, noemt Vermeer de prijzen. “De laatste tien jaar komt altijd een vaste groep met zeven Duitsers naar ons toernooi. Ook een Belg is hier een regelmatige bezoe-ker. Dat maakt het toch iets internationaler.”
Deze nobele denksport wordt overigens veelal be-dreven door mannen. Het evenement in Zetten telt deze uitgave slechts zeven vrouwen. “Het aantal dames is elk jaar vrij constant”, laat Vermeer weten. 

Doorien van Bedaf uit Apel-doorn is één daarvan. Zij heeft al een partij gewon-nen en een verloren. In haar 

derde partij staat de 82-ja-rige Apeldoornse er goed voor om die winnend af te sluiten. Ineens verzame-len andere deelnemers, die klaar zijn met hun partijen, bij haar schaakbord. Zij voe-

len kennelijk een spannend slot. Dat wordt het ook, maar niet in het voordeel van de Apeldoornse. 
Die kans heeft het lid van De Schaakmaat uit Apeldoorn helaas uit handen moeten 

gegeven. “Ik had deze moe-ten winnen”, stelt Doorien. “Jammergenoeg kwam ik weer in tijdnood en dat heeft mij de partij gekost.”

Lees verder op pagina 2.

‘ELKE DEELNEMER KRIJGT NA AFLOOP SOWIESO EEN CONSERVENPAKKET’

Hier en daar is een kuchje te horen. Voor de rest heerst er een serene rust in een van de zalen van De Wanmolen in Zetten, waar vorig week een schaaktoernooi heeft afgespeeld voor vijftigplussers. Toeschouwers zijn heel schaars bij deze regionale schaakevenementen, deelnemers des te meer.

‘Kwam weer in tijdnood’

woensdag 20 februari 2013

www.debetuwe.net

KLIK & WIN ACTIE

Win Het 
geheim van 
Treurwegen
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

WWW.WOONBOULEVARDARNHEM.NL

A.S.
ZONDAGOPEN 

VAN 12.00 - 17.00 UUR

Rustig afscheid nemen “Een telefoontje 
en alles wordt 
geregeld. U heeft
immers wel wat
anders aan uw
hoofd.”
Burkhard Jünemann

Uitvaartcentrum De Wit Loostraat Bemmel(naast RK-kerk)Uitvaartverzorging De WitLiemers (0316) 52 41 74 I Arnhem/Velp (026) 443 32 00 Gemeente Lingewaard (0481) 46 18 84www.uitvaartverzorging-dewit.nl
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Zie advertentie elders in deze krant

KOOPZONDAG

BEMMEL !
VAN 11-17 UUR

Huis. Tuin. Formido

24 februari in

Gemeentelijke
publicaties vindt u

in het hart van 
De Betuwe

Overeenkomst World Food Centers
EDE/WAGENINGEN - Stichting 
World Food Centers Ne-
derland, Green Real Estate 
en de gemeente Ede gaan 
de haalbaarheid van het 
World Food Center (WFC) 
in Ede onderzoeken. De 
studie is eind 2013 klaar 
en geeft antwoord op de fi-
nancieel-economische- en 
ruimtelijk-planologische 
haalbaarheid van een WFC
in Ede. Met het uit te voeren 
haalbaarheidsonderzoek is 
een nieuwe stap gezet in de 
realisatie van het WFC in de 
FoodValley regio, waar Wa-
geningen del van uitmaakt. 
Het WFC krijgt een plek in 
de omgeving van intercity-
station Ede-Wageningen op 
het voormalige kazerneter-
rein Maurits Zuid in Ede. 
Stichting World Food Cen-
ters, initiatiefnemer van het 
WFC, heeft de FoodValley 
regio aangewezen als vesti-
gingslocatie voor het WFC
in Nederland. Green Real 
Estate is aangehaakt als
eindbelegger en investeer-
der. De gezamenlijke studie 
moet antwoord geven op de 
financieel-economische- en 
ruimtelijk-planologische 
haalbaarheid van het WFC 
en de gebiedontwikkeling 
van Maurits Zuid. Daarbij 
werkt Stichting WFC Ne-
derland twee creatieve con-
cepten voor het WFC uit met 
bedrijven en kennisinstitu-
ten in de agrofood- en tuin-

bouwsector. Uitgangspunt is 
dat WFC én de gebiedsont-
wikkeling elkaar vesterken. 
Een sluitende en duurzame 
businesscase voor het WFC-
concept is noodzakelijk. 
Daarnaast is steun en deel-
name nodig van een grote 
diversiteit van bedrijven 
en instellingen uit de agro-
food- en tuinbouwsector. De 
partijen zijn positief over de 
kansen van het project. Op 
basis van de uitkomsten van 
het onderzoek beslissen zij 
of het uitvoerbaar is en op 
welke manier zij met elkaar 
een overeenkomst maken 
voor de ontwikkeling en 
realisatie van het WFC en 
de gebiedsontwikkeling. De 
kosten gemoeid met de haal-
baarheidsstudie dragen de 
gemeente Ede, Green Real 
Estate en de provincie Gel-
derland. Het WFC wordt een 
levendige ontmoetingsplek 
voor bedrijfsleven, kennis-
instellingen, overheden en 
consumenten met als doel 
informatie, oplossingen en 
kennis over gezonde voe-
ding, gezondheid en duur-
zaamheid te verspreiden. 
Hetgaatookdienenalsvlieg-
wiel voor het realiseren van 
een gebiedsontwikkeling 
voor bedrijven en kennisin-
stituten in de agrofood- en 
tuinbouwsector. Sectoren 
die voor de Nederlandse 
economie van enorm belang 
zijn. Zeven partners in de 

FoodValley regio hebben 
de handen ineen geslagen 
voor de komst van het WFC 
in de FoodValley regio: ge-
meente Ede, gemeente Wa-
geningen, Wageningen UR, 
Regio FoodValley, Stichting 
Food Valley-NL, provincie 
Gelderland en Oost NV. De 
plannen voor het WFC heb-
ben al de steun van bedrij-
ven, kennnisinstellingen en 
overheden.

Straatfestival en 
openluchtfilm in 
Wageningen
WAGENINGEN - Van vrijdag 
16 tot en met woensdag 21 
augustus vinden weer de 
algemene introductieda-
gen (AID) van Wageningen 
plaats. Naast het gegeven dat 
veel onderdelen vooral voor 
nieuwe studenten bedoeld 
zijn, zijn er ook twee activi-
teiten voor Wageningers in-
teressant. Zo is er het Idealis 
Straattheater Festival van 
17 augustus van 20:00 tot 
23:30 uur. Toegang vrij. Ook 
de openluchtfilm van 18 au-
gustus (21:30 tot 23:30 uur) 
is voor iedereen vrij toegan-
kelijk te zien. Het AID mu-
ziekfestival van 21 augustus 
is van 20:00 tot 0:00 uur. 
Daarvoor zijn kaarten á tien 
euro verkrijgbaar via aidwa-
geningen.nl te verkrijgen.

Het is vakantie, het is bloedheet en wat doe je dan als kind? Juist, verkoeling zoeken, aan, bij of mét water. Dat laatste deden 
deze kinderen aan de rand van het gerenoveerde Beekdal in Renkum. Het voor miljoenen euro’s gerenoveerde dal waar de 
industrie nu uit verdwenen is en waar je heerlijk kunt wandelen, is één van de als kunstwerk bedoelde objecten nu ontdekt 
door de jeugd. Heerlijk spelen met water dus... Foto: Gert Budding

Verkoeling zoeken...

Popronde Wageningen in oktober

WAGENINGEN - Dit dit jaar 
probeert de organisatie het 
nog groter dan vorig jaar 
neer te zetten. Daarom zijn 
er dit jaar een aantal nieuwe 
locaties waaronder Eetcafé 
H41 in de Heerenstraat, die 
door een recente verbou-
wing meer bezoekers kan 
ontvangen. Ook Café Lo-
burg wordt over de zomer in 

een nieuw jasje gestoken en 
ontvangt met de Popronde 
twee bands. Bij Café Loburg 
brengt de zes-koppige Join 
The Cavalry (met ex-Stereo 
zangeres Astrid Kunst) fijne 
pop/rock, terwijl Jon Tarifa 
voor swingende hip-hop/
funk zorgt. Bij Espressobar 
Villa Bloem kunnen bezoe-

kers genieten van de gruizi-
ge rock van Girl Beard (met 
zanger Case Mayfield) en 
zonnige pop/rock van Mar-
ty Graveyard & The Working 
Men. Café Daniels richt zich 
meer op blues rock en rock 
’n roll met The Heat uit Arn-
hem, Joe Madman & The 
Sidewalkers en de stoere, 
opvallende damesformatie 
Cheap Thrills. Wie het lie-
ver iets vriendelijker heeft, 
kan bij Eetcafé Buurman 
& Buurman luisteren naar 
Ed Struijlaart (3FM Serious 
Talent) en de energieke pop/
rock formatie Draw The Pa-
rade. Tenslotte zal bij H41 
de opzwepende funk/rock 
formatie The Tightropes op 
het podium staan en punk-
liefhebbers kunnen bij Café 
XL terecht voor Fexet. De 
Popronde in Wageningen 
wordt georganiseerd door 
Popcultuur Wageningen en 
is overal vrij toegankelijk.

POPRONDE 
WAGENINGEN WIL 
GROTER ZIJN DAN 
VOORGAANDE EDITIES

Op donderdag 3 oktober is er weer de Popronde 
in Wageningen. Op verschillende locaties in 
het stadscentrum zal aanstormend talent op 
muziekgebied het publiek bewijzen waarom zij 
geselecteerd zijn voor de Popronde. Vorig jaar 
speelden 26 artiesten op dertien locaties.

Eerste namen 
zijn bekend

Hoop bedrijventerreinen
WAGENINGEN - Voor de Wa-
geningse bedrijventerrei-
nen Industrieweg, Nude en 
het Havengebied gloort er 
licht aan de horizon. Dat is 
te lezen in het jongste num-
mer van het Wagenings On-
dernemers Contact. Dankzij 
deze club is er uitzicht op 
een wat glorieuzere toe-
komst. Al in 2012 heeft de 
provincie Gelderland in 
het ‘Regionaal Programma 
Bedrijventerreinen’ voor de 
regio FoodValley de oude 
industrieterreinen in Wa-
geningen aangewezen als 
gebieden die voor revitali-
sering in aanmerking kun-
nen komen. Hiervoor zijn 
gelden beschikbaar vanuit 
de provincie. Voorwaarde 
voor toekenning van deze 
provinciale subsidie was 
dat de gemeente Wagenin-
gen voor 1 november 2012 
een aanvraag zou indienen 
bij de provincie. Lobby van 
het WOC bij de lokale poli-
tiek heeft ertoe geleid dat 
de gemeenteraad het college 
heeft opgedragen om samen 
met ondernemers een plan 

op te stellen en daarmee al-
les in het werk te stellen om 
de financiële bijdrage van de 
provincie veilig te stellen. 
Een informatiebijeenkomst 
op de Stadswerf in januari 
was het startschot voor de 
oprichting van een Task-
force, die het project trekt. 
Uit de contacten met on-
dernemers valt op te maken 
dat er veel draagvlak is voor 
het project. In een eerste 
inventarisatie zijn knelpun-
ten naar voren gekomen, 
waarvan de bereikbaarheid 
verreweg belangrijkste is. 
Maar ook het gebrek aan vol-
doende parkeerruimte voor 
(vracht)auto’s wordt gezien 
als een probleem. Verder 
vormen(verkeers)veiligheid, 
representativiteit en het 
ontbreken van gezamenlijk 
beheer van het gebied om 
de kwaliteit op peil te hou-
den aandachtspunten. De 
komende maanden gaan 
gemeente, Taskforce en een 
interne werkgroep maatre-
gelen formuleren en door-
rekenen. Dit plan komt in 
oktober in de raad. 

Rondleiding tuin 
en architectuur
WAGENINGEN - Belangstel-
lenden kunnen op zondag 
4 augustus in Wageningen 
samen met een deskundige 
Gilde-gids een wandeling 
maken langs architecto-
nisch belangwekkende ge-
bouwen, kunstwerken en 
het arboretum De Dreijen.
Vertrek om 14.00 uur vanaf 
parkeerplaats Generaal 
Foulkesweg 37, hoek Arbo-
retumlaan. 
Duur ongeveer twee uur. 
Men hoeft zich niet vooraf 
aan te melden. Voor meer 
informatie kijk op:

rondleidingenwageningen.
nl

Bijzondere 
vlinders kijken in 
het arboretum
WAGENINGEN - Zaterdag 3 au-
gustus om 13.30 uur wordt 
er in de schaduw van de 
bomen in het Arboretum in 
Wageningen een zogenaam-
de Vlinderwandeling ge-
houden door de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistori-
sche Vereniging. 
Deelnemers aan deze wan-
deling kunnen zich verza-
melen bij het Koetshuis. Dat 
gebouw is te vinden nabij de 
hoofdingang aan de Gene-
raal Foulkesweg.



GEDOE OM HUIZEN 
IN VOLKSBUURT
‘Huizen waren te slecht om 
te behouden en te renoveren’ 
zegt de projectleidster

3»

WEER VEEL TE 
DOEN IN TUINDORP
In speeltuin Tuindorp aan de 
Floralaan te Wageningen is 
deze zomer veel extra’s te doen 

10»

Vrijdag 2 augustus 2013 www.veluwepost.nl

KLIK & WIN ACTIE

Tribunekaarten 
voor City Racing 
Rotterdam
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Boeken, cd’s, wijnen
en meer

in de webwinkel op
weekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL

BRIDGE IS 
POPULAIR

Met de DenkTank heeft 
Arnhem het op één na sterkste 
bridgeteam van Nederland.

16»

DE TEGELS ZIJN 
VERZAKT
Het pand van Dierentehuis 
Arnhem is sterk verouderd. ‘Er 
kunnen zo ziektes uitbreken.’

2 en 3»

Workshop: start een eigen bedrijf
ARNHEM - Lastig om (ander) 
werk te vinden? Zou je best 
een eigen bedrijf willen be-
ginnen, of ZZP-er willen 
worden, maar weet je niet 
hoe? Op donderdag 21 febru-
ari is er van 19.30 tot 21.00 
uur een workshop over het 
starten van een eigen bedrijf 
in Bibliotheek Kronenburg. 
Coach Eelco Akkersdijk 

maakt je in deze praktische 
workshop wegwijs in de we-
reld van de startende onder-
nemer. 
Als deelnemer betaal je 7
euro. Leden van de biblio-
theek betalen 5 euro. 
Meld je wel van tevoren aan 
via de activiteitenkalender 
op www.bibliotheekarn-
hem.nl, tel 026 3543560 of 

bij Klantenservice.

Arjen Frankena voelt zich helemaal thuis in Arnhem bij de HAN-Autotechniek, waar hij voor koos na een bezoek van een open dag. Foto: Marion Keijzer 

‘Op de open dag was ik verkocht’

ARNHEM - “Ik kwam hier op 
de laatste open dag in juni 
en ikwashelemaalverkocht. 
Dit wilde ik.” Arjen Fran-
kena (21) komt uit het Friese 
Koudum en heeft in Fries-
land een MBO-autotechniek 
opleiding gevolgd. Daarna 
wilde hij een jaar werken of 
naar Australië. “Op de MBO 
hadden ze gezegd: ‘ga naar 

die open dag’, en ik ben ge-

gaan. Ik kwam hier en er 
stond een Subaru (een po-
pulair automerk, red.) die op 
waterstof rijdt. Op de MBO 
hadden we het over nieuwe 
technieken, maar hier pas 
je ze toe. Dat is het verschil. 
Ik was nu zeker. Dit ga ik 
doen. Bovendien was er ook 
een motorraceteam (HRT) 
en een rally-team (HART). 
Daar heb ik me direct voor 
opgegeven. Nu ben ik hoofd-
verantwoordelijke voor de 
motor van de rally-auto.” 
Arjen heeft zijn draai hele-
maal gevonden op de HAN 
Autotechniek en in Arn-
hem waar hij nu op kamers 
woont. “Arnhem is een fijne 
stad. Ik was hier met mijn 
vriendin en we werden 

vriendelijk aangesproken op 
straat. Een goede sfeer hangt 
hier.” 
Denise Roodbeen (23) voelt 
zich, na eerst twee ‘verkeer-
de’ schoolkeuzes te hebben 
gemaakt, helemaal senang 

bij de opleiding Food & 
Business op de HAN. “Na 
mijn VWO ben ik rechten 
gaan studeren. Maar dat 
bleek helemaal niks voor 
mij te zijn. Daarna ben ik 
communicatiewetenschap-

pen gaan doen, maar ook dat 
was niks.” 
Lees op pagina 2 welke stu-
die Denise uiteindelijk heeft 
gevonden en lees daar ook 
de ‘tips bij studiekeuze’ die 
Arjen en Denise geven.

ARJEN HEEFT ZIJN 
DRAAI HELEMAAL 
GEVONDEN OP DE 
HAN AUTOTECHNIEK

Met het eindexamen nog voor de boeg moeten 
middelbare scholieren nu hun keuze maken 
voor een vervolgopleiding. Een paar tips van 
eerstejaarsstudenten van de HAN.

door Herman Spinhof

‘Kies wat je 
leuk vindt’

Woensdag 20 februari 2013
www.arnhemsekoerier.nl
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kansen die maar
1 x langskomen.

verveelt nooit.

Thuiszorg moet goed georganiseerd worden
“PROFESSIONEEL EN BETROKKEN”“Zorg zoals u die wenst met een vaste zorgverlener”

Vitaal Thuiszorg | Aalsbergen 11 | 6942 SE Didam  | 0316-220073 | info@vitaalthuiszorg.nl

• Verpleging

• Persoonlijke verzorging• Terminale begeleiding• Palliatieve zorg
• Nachtzorg

• Gehandicapten zorg• Individuele- en groeps-
begeleiding

• Professionele  Dagbesteding• Uitleen hulpmiddelen• Aanmeten therapeutische 
elastische kousen• Persoonlijke alarmering• Vitaal Thuiszorg Kids

met al uw vragen en wensen over de thuiszorg en diensten van Vitaal Thuiszorg kunt u terecht op onze vestiging of op onze website:

Wij zijn ISO/HKZ gecertificeerd

GOUD- EN ZILVER
INKOOP

Kom nu langs voor de 
beste, de ALLERBESTE 

GOUD- EN ZILVERPRIJZEN

Contant geld

Steenstraat 95 Arnhem, 
vlakbij Velperpoort Staion 

026-4462582 www.princekaya.nl

Hallo Jumbo!

Ook op zondag
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!
Jumbo in Arnhem is iedere zondag open!
Van 12.00 - 18.00 uur.

Arnhem: Amsterdamseweg 27-31, 
Elderveldplein 12, Dr. C. Lelyweg 9-13, Oostburgwal 12

Braderie

Koopzondag
24 februari 
12.00 tot 17.00 uur

WWW.WOONBOULEVARDARNHEM.NL

A.S.
ZONDAGOPEN 

VAN 12.00 - 17.00 UUR

Onbeperkt
Spareribs

&
Vlaamse frieten

€9,95
Voor reserveren: 
026 - 379 99 51

Duizelsteeg 6 Arnhem

De offi ciële
mededelingen en 
bekendmakingen 
van de gemeente 

Arnhem vindt 
u elders in 
deze krant •

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Méér makelaar.

waardebepaling!
Gratis
Bel meteen 
026 442 40 05

Elke
zondag
open!

12.00 - 18.00 uur

Arnhem, Hoefbladlaan 27

KLIK & WIN ACTIE

Win Het 
geheim van 
Treurwegen
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wegener Media Manager (Helpdesk) T: 088 0139986

Regio Sales: Marloes Wagemans T: 06 51573511
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