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Op visite rond stadion
de Vijverberg?
Even een mailtje svp!
door Ton Tijdink
DOETINCHEM – Plannen om zondag

op visite te gaan bij omwonenden
van voetbalstation De Vijverberg?
Dan graag wel eerst een mailtje
sturen naar manager Jos Geerken
van de voetbalclub!
Dat advies geeft althans de gemeente Doetinchem in een brief,
die gisteren op de mat belandde
bij omwonenden.
’Als u visite krijgt tijdens een thuiswedstrijd, kunt u uw visite aanmelden bij De Graafschap’, aldus de
brief. De visite, zo is de bedoeling,
geeft naam en adres door aan de
verkeersregelaar, en mag daarna
doorrijden. Voor vragen over de
brief kan contact op worden genomen met de Graafschap, zo staat
te lezen. „Maar toen ik belde verwees men naar de gemeente”, zegt
buurtbewoonster Ina Schut, die de
bedachte regeling maar niks vindt.
„Negen van de tien keer krijgen
we onaangekondigd bezoek, het is
bij ons een zoete inval. Bovendien
heb ik geen flauw idee wanneer
De Graafschap thuis moet spelen,
en ik ben ook niet van plan om
dat bij te gaan houden.”
De gemeentelijke brief is een uitvloeisel van het met de club ontwikkelde verkeersplan, dat ruim
baan moet geven aan hulpdien-

sten, en ook de parkeerdruk in de
wijken moet verbeteren.
De wijk wordt rond de thuiswedstrijden van De Graafschap afgezet, en bewoners hebben dan een
parkeervignet nodig om per auto
bij hun huis te kunnen komen;
per adres worden twee vignetten
afgegeven. De Graafschap houdt registratie bij om misbruik tegen te
gaan. De omwonendenkaart is een
aanvulling op bestaande veiligheidsmaatregelen: die moet duidelijk maken dat het een bewoner
van de wijk betreft, geen supporter. „Dat de wijk wordt afgezet,
daar zijn we als buurt niet op tegen”, zegt Ina Schut, die aan de
Mr. Lovinklaan woont. „Maar nu
willen ze precies weten wie er bij
de buren op bezoek komt, en dat
gaat veel te ver.”
De club verwijst voor commentaar over de kwestie door naar de
gemeente. Een gemeentewoordvoerster laat na intern beraad weten dat de brief een advies aan bewoners betreft. „Dat is geen verplichting.”
Eigenaar Masselink van het gelijknamige zalencentrum aan de Acacialaan zegt de toezegging te hebben dat bezoekers van zijn établissement doorgang wordt verleend.
„Vaste bezoekers van mij hebben
inmiddels een vignet gekregen.”

Oranjefeest in Angerlo
ANGERLO – Het Oranjefeest in An-

gerlo begint woensdag 1 september om kwart voor zeven met een
optocht door het dorp van het koningspaar Herman en Irma Nieuwenhuis,
muziekvereniging
Nieuw Leven, vendeliers en verklede schoolkinderen.
Donderdag wordt er voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 8
vanaf half tien uur een kinderker-

mis gehouden. Voor de volwassenen staat het ringrijden per tractor
en het vogel- en koningschieten
op het programma. Voor de vrouwen is er vogelgooien. ’s Middags
en ’s avonds kan er gedanst worden in de Meent. Ook vrijdag 3
september zijn er tal van spelen
voor kinderen en volwassenen.

Maximale snelheid verlaagd
KILDER - De maximale snelheid op

de Doetinchemseweg en de Beekseweg tussen Kilder en Loerbeek
moet worden verlaagd naar zestig
kilometer per uur.
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Montferland vinden
tachtig kilometer per uur te hoog
voor dit wegvak.
De reden is met name de grote

hoeveelheid huifkarren die over
deze weg rijden.
Deze hebben een snelheid die ver
beneden de tachtig kilometer per
uur liggen.
De gemeente Montferland heeft
het voornemen om op alle kleinere wegen in het buitengebied een
limiet van zestig kilometer per uur
in te stellen.

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
www.gelderlander.nl
OP PAD MET DE WIJKAGENT

De wijkagent weet wat er speelt. Daarom gaat De Gelderlander met ze op pad. Vandaag: Hans Reijmer, wijkagent voor Angerlo, Giesbeek, Lathum en het buitengebied van Zevenaar.

Kennen en gekend
Als de zomer nadert, is wijkagent Hans Reijmer veel op
en rond het water te vinden. Hij controleert er recreanten en bestrijdt overlast
van hangjongeren.
door Lisanne van Sadelhoff

V

ooral de wc-gebouwen
rondom de stranden van
recreatiegebied Rhederlaag moeten het ontzien
in de zomer. Reijmer treft er regelmatig graffiti, ingeslagen raampjes
en kapotte deurklinken aan. „Als
ik een groep jongeren bij zo’n gebouwtje zie staan, is mijn tactiek
dat ik één iemand uit de groep aanspreek. Meestal degene met de
grootste mond. Dat werkt, want
dan weten ze: als het morgen niet
opgeruimd is, trekt Hans bij mij
aan de bel.” Hans, ja, want de
meesten kennen hem inmiddels
wel bij naam. „Je vraagt hoe ze heten en waar ze vandaan komen.
Het is hier kennen en gekend worden.”
Als het mooi weer is, vaart er vanaf ‘s middags tot ‘s avonds tien uur
een politieboot over Rhederlaag.
Reijmer laat het kleine, snelle motorbootje zien in rode en blauwe
kleuren. Het is boot acht, zo staat
op de sleutelhanger. De zwaai- en
zoeklichten bovenaan het voertuig
hoeft Reijmer niet vaak te gebruiken. Het zijn voornamelijk controles die hij uitvoert. Blaastesten, het
controleren van de papieren, kijken of er niet te snel wordt gevaren. „Met agressie krijg ik niet
vaak te maken,” zegt Reijmer. „En
ze gaan er zelden snel vandoor als
ik iets wil controleren. De mensen
op Rhederlaag zijn vaak relaxed en
komen hier voor hun plezier.”
Terwijl hij dat zegt, zwaait hij naar
twee mensen in een vissersbootje.
Wie het zijn? Reijmer haalt zijn
schouders op. „Ik ken ze niet,

maar iedereen zwaait naar elkaar
op het water.”
Reijmer krijgt vaak te maken met
onwetendheid. „Sommige mensen
beseffen niet hoe link het is onvoorbereid het water op te gaan.”
Dan vaart er iemand met een hobbybootje zonder reddingsvesten,
brandblusser en dodemanskoord
aan boord, dat ervoor zorgt dat de
motor afslaat als de bestuurder
van boord valt.
Of mensen besluiten zomaar ergens te gaan kamperen. Bijvoorbeeld het gezin dat Reijmer twee

weken geleden trof. Hij lacht en
wijst vanaf de boot naar een eilandje middenin de plas. „Ze zaten daar in een tentje. Ze hadden
het keurig voor elkaar: stoeltjes
voor de tent met vuilniszakjes eraan. Maar we hebben wél uitgelegd dat het verboden is om hier
te overnachten.”
De regels en wetten omtrent waterrecreatie heeft Reijmer altijd bij
zich in de zogenaamde ‘vaartas’.
Hij grijnst: „Hier zit alle kennis in
die we nodig hebben.”
Hij bergt de tas weer op en zet

Hendriks Hoveniers opent
omgetoverde boerderij in Didam
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DIDAM – Na een jaar van afbreken,

bouwen en opknappen is de nieuwe locatie van Hendriks Hoveniers en Liemers Hendriks Groenvoorziening klaar voor gebruik. In
december 2009 verhuisde het hoveniersbedrijf van Hans Hendriks
vanuit Duiven naar een oude boerderij aan de Tatelaarweg in Didam. „Vanwege uitbreiding moesten we weg uit Duiven”, zegt Hendriks. „Bovendien vond ik dat ons
bedrijf eigenlijk niet paste op een
industrieterrein. Het komt veel beter tot zijn recht in de Didamse
agrarische omgeving.”
De Arnhemse architect Kees Marcelis is verantwoordelijk voor het

ontwerp van het nieuwe bedrijfspand. „We hebben veel oude stallen gesloopt”, vertelt Hendriks.
„Maar de boerderij en de bijbehorende stallen, die samen een gemeentelijk monument vormen,
zijn blijven staan en weer in oude
staat teruggebracht.” De houtconstructie van het dak is zelfs geheel
gehandhaafd gebleven. „We wilden iets heel nieuws, maar vonden het ook belangrijk om de uitstraling van het pand te handhaven. En dat is volgens ons ontzettend goed gelukt.”
Op de plek waar voorheen de
woonboerderij stond is nu een presentatieruimte voor tuinarchitec-

tuur ingericht, waar Hendriks zijn
mooiste projecten kan laten tentoonstellen. „Deze ruimte is altijd
toegankelijk. Ook voor mensen
zich alleen maar willen oriënteren
of gewoon nieuwsgierig zijn.”
Op vrijdag 10 september wordt
het pand van Hendriks Hoveniers
en Liemers Hendriks Groenvoorziening officieel geopend door wethouder Frank Wissink van Montferland. Een dag later wordt er van
10 tot 17 uur een open dag gehouden voor alle belangstellenden. „Iedereen is hier van harte welkom,
want vanaf de wegkant kun je eigenlijk nog lang niet zien hoe
mooi het is geworden.”
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‘Sommige mensen beseffen niet hoe
link het is onvoorbereid het water
op te gaan.’

NK Ocean
Events in
Tolkamer

Hans Reijmer

worden bij Rhederlaag

TOLKAMER – Recreatieplas De Bij-

Werkgebied wijkagent Rhederlaag
Ellecom

N317
De Steeg
Doesburg

Rheden
Angerlo

Rhederlaag
IJss

el

Giesbeek
Lathum
N338

infographic:

+

DG

Een groot pluspunt is de diversiteit van het
gebied. Zo heeft Angerlo een dorps karakter. Ik spreek de mensen daar aan in dialect: dat is voor mij gewoon een kwestie
van omschakelen. Zoiets werkt vaak laagdrempelig. Met Giesbeek en Lathum heb ik
een groot recreatiegebied met water en campings voor mijn rekening, dat is weer heel
anders dan de straat. En in de buitengebieden van Zevenaar zijn veel bedrijven, boerderijen. Iedere plek heeft z’n eigen ding.

land vormt zaterdag 28 augustus
het decor voor het Open Nederlands Kampioenschap Ocean
Events 2010. Ocean Event is een
vorm van de sport lifesaving, die
wereldwijd
wordt
beoefend.
‘Open Nederlands Kampioenschap’ betekent dat ook buitenlandse ploegen mogen meedoen,
maar dat alleen de Nederlandse
deelnemers strijden voor de titel.
Het NK wordt ieder jaar georganiseerd door Reddingsbrigade Nederland. Dit jaar heeft de organisatie
hulp ingeschakeld van Reddingsbrigade Zevenaar. „Best wel een
eer”, vindt Jeroen Koster. „Want
NK’s zijn bij de meeste brigades
erg gewild. Het zorgt tenslotte
voor veel publiciteit.” Het wedstrijdprogramma van morgen bestaat uit zes individuele disciplines
en vier groepsonderdelen. Het koningsnummer is de zogenaamde
‘Ocean Man or Woman’. „Een
combinatie van alle disciplines”,
legt Jeroen uit. „Zwemmen, ski,
board en hardlopen.” Om 9.00 uur
wordt het startschot gegeven voor
de twintig deelnemende teams. In
totaal strijden er 138 deelnemers,
afkomstig uit Nederland, Duisland
en België. Alleen de Nederlanders
doen mee voor de titel Nederlands
Kampioen Ocean Events 2010.

Slot zomerse
orgelconcerten
in Martinikerk
DOESBURG – In de reeks zomera-

Hans controleert of twee vissers de juiste papieren hebben. Als iets niet in
foto Henk Rodrigo
orde is, dan krijgen ze een boete.
koers richting de jachthaven in
Giesbeek. Reijmer wijst naar de
dobberende boten in de haven.
„Soms krijg ik ook te maken met
diefstal van boten. Daar is professionaliteit voor nodig, dat zijn
geen kwajongensstreken meer.”
Wie het doen? „Wisten we het
maar.” Hij parkeert ‘boot acht’ netjes terug op haar vaste plek. Om
de volgende keer, als de zon weer
schijnt, het water weer op te gaan.

Hans Reijmer, werkgebied: Angerlo,
Giesbeek, Lathum, Zevenaar-Noord.

Duiven viert vier dagen kermis
DUIVEN – De honderden leden van

schutterij Onderling Genoegen in
Duiven vieren komend weekend
kermis. Dat gebeurt in cultureel
centrum Onderling en de Kastanjelaan, waar de kermisattracties
staan.
Traditiegetrouw staat in hetzelfde

Een minpunt is dat de mensen hier vaak de
politie niet, of pas veel later, bellen als ze
iets vreemds of verdachts zien. Dat is niet
laks, maar bescheiden. Ik hoor vaak ‘via via’
dat er de dag ervoor of eerder die week iets
is gebeurd. Zonde, want ik heb de mensen
hard nodig en kan het niet in mijn eentje.
Ik probeer iedereen duidelijk te maken: liever tien meldingen te veel dan één te weinig. We zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Daar moeten mensen gebruik van maken.

weekend ook de taptoe op het programma. Die wordt zaterdagavond
voor de dertigste keer gehouden.
De schutterij begint zondagochtend met de schuttersmis. Halverwege de maandag zal de nieuwe
koning bekend zijn. De attracties
gaan zaterdagmiddag open.

PA N N E R D E N

DIDAM

Keizerschieten

Open dag Werkplaats

Schuttersgilde Claudius Civilis
houdt zondag 5 september het keizerschieten. Deze traditie wordt
om de vijf jaar gehouden en alle
oud-schutterskoningen en koninginnen mogen hier aan deelnemen. Nieuw is dit jaar dat de koninginnen ook gaan schieten op de vogel in de schietmast. Aanvang 13.00
uur in het schuttersgebouw.

Onder de titel: ‘Ook benieuwd wat
het is geworden?’ houdt Atelier de
Werkplaats in Didam twee expositiedagen. Tijdens deze dagen is de
tuin opengesteld. Daarnaast verzorgen de cursisten demonstraties
beeldhouwen. De open dagen zijn
zondag 29 augustus en 5 september
telkens van 11.00-17.00 uur, aan de
Dijksestraat 18 in Didam.
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ZEVENA AR

Computeravonden

Schrijven Amnesty

De HCC Computeravonden beginnen op woensdag 1 september in
Ons Huis in Zevenaar. De Videogroep geeft een lezing over
‘MOD_MPEG_REBUILDER’ met dit
programma kunnen .MOD files
geïmporteerd worden in de videobewerkingsprogramma’s Pinnacle,
Adobe en Magix. Aanvang 20 uur.

In de bibliotheek, de rk- en protestantse kerk, de Pelgromhof en de
Hooge Bongert in Zevenaar kan in
september geschreven worden
voor Amnesty International. Op 4
september van 11 tot 13.30 uur in de
Andreaskerk en in de Hooge Bongert-Maria Koningin na de zondagsdienst op 5 september.

vondconcerten vindt donderdag 2
september het laatste concert in
de Martinikerk plaats.
Toon Hagen bespeelt het Flentrop-orgel en het grote Walcker-orgel. Hij voert werken uit van o.a.
Buxtehude, Bach en Brahms.
Toon Hagen (1959) begon zijn orgelopleiding bij Egbert Klein en
studeerde vervolgens hoofdvak Orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Daar behaalde hij de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus en
Kerkmuziek. Het concert begint
om 20.00 uur.

Burendag
Beladano in Droo
Zuid Duiven
DUIVEN – De buurtvereniging Bela-

dano houdt 25 september een burendag op het pleintje achter de
Aalscholverstraat in de wijk
Droo-Zuid in Duiven. Burgemeester Henk Zomerdijk opent het programma. Voor de jeugd zijn er de
meest uiteenlopende spelletjes zoals: Pompen of Verzuipen, een levend tafelvoetbalspel, een rodeostier en een zeephelling.
De dag wordt georganiseerd in samenwerking met basisschool De
Wiekslag, Wijkraad WDZ, Stichting Mikado, de gemeente Duiven,
Scouting en wooncorporatie Vivare.
Het programma begint om 10.00
uur.

