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Siebelink Autoschade
meer dan 60 jaar topkwaliteit in 

Autoschadeherstel
Siebelink Autoschade is al ruim 60 jaar een begrip in de 

Achterhoek. Dankzij vakmanschap, service, betrouwbaarheid en 
ervaring, is het familiebedrijf uitgegroeid tot een modern, 
vooruitstrevend en universeel autoschadeherstelbedrijf!

Siebelink Autoschade maakt deel uit van Dago Autogroep 
met vestigingen in Doetinchem, Duiven, Ulft en Arnhem en 
is lid van de belangrijkste organisatie FOCWA van de 
schadeherstelbranche in Nederland.

Siebelink Autoschade is ISO gecertificeerd en heeft de 
Eurogarant erkenning. Dit staat voor hoogstaand technisch 
vakmanschap en profesionele betrouwbare dienstverlening.

Vlijtstraat 60, 7005 BN Doetinchem
Telefoon 0314-323036 - Fax 0314-364833 - 
www.pasiebelink.nl

Colofon 

Afmelden lidmaatschap voor 1 oktober 2013!
Contributie leden voor 31 december 2013 voldoen!
Extra voor junioren / senioren na 1 Januari 2014 resp. € 2,00 - € 5,00
Extra voor botenhouders v. betalingen na 1 Januari 2014       € 10,00
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Bestrating achter jeugdhok

Voorzitter:
Ton van Aalst

Sikkeldreef 205, 7006 KW Doetinchem
Tel.: 0314-330227 

e-mail: ton.van.aalst@upcmail.nl
2e Voorzitter: Willem Swaters

Tel.: 0314-334305

Secretaris:
Gerhard Grob

Rietdekkersveld 46, 7031 DL Wehl
Tel.: 0314-342807

e-mail: grob.gerhard@kpnplanet.nl
2e Secretaris: Vincent Wiedijk

Tel.: 0314-333873

Penningmeester:
Henk ten Broeke

Tel. 0314-342749 of 06-52006929
e-mail: broe0858hotmail.nl  

2e Penningmeester: Nico Visser 
Tel.: 0314-341214

Ledenadministratie:
Nico Visser Tel.: 0314-341214

nvisser1@kpnplanet.nl 

Activiteitencommissie:
Cobie van Dooren
Tel.: 0314-341649

Toon Makay Tel.: 0314-344795

Botenligplaatscommissie:
Commissaris: Henk Derksen

Tel.: 0314-334427
Uitvoering Botenligplaats:

Gerrie Hubers Tel. 0314-335057

Beheercommissie visstand 
en viswater: 

- Willem Swaters Tel.: 0314-334305 
- Piet Klein Tel. 0314-333217

Contributie (2014)          Aut.Incasso  Contant
T/m 13 jaar:T/m 13 jaar:
Juniorlidmaatschap   €   5,00 €   6,00
Incl. Jeugdvispas  € 12,00 € 13,00
14 t/m 17 jaar:14 t/m 17 jaar:
Junior-pluslid incl. Senioren Vispas € 22,50 € 24,50
Seniorenlidmaatschap 
incl. Senioren Vispas  € 32,00 € 34,00
Abonnement incl. korting
op 'Het Visblad'  €   7,30 €   7,30
Ligplaats boot (alleen voor leden) € 45,00 € 45,00
De Duitse leden s.v.p. betalen via de bank:
STADTSPARKASSE EMMERICH-REES Banknr: 145045  
IBAN: DE03 3585 0000 0000 1450 45
BIC: WELADED1EMR      

Hof van Gent 17, 
7007 JS Doetinchem
Tel: 0314 - 84 36 32
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Wedstrijdcommissie 
senioren:

Commissaris: Cobie van Dooren 
Tel.: 0314-341649 

e-mail: j.dooren98@upcmail.nl 

Uitvoering Wedstrijden:
Henk Horst Tel.: 0314-332367

Henk Notten Tel.: 0316-226573
Harrie Nieling tel. 0314-663574

Jos Dulos tel. 0314-345205
Maarten Holterman 06-23146295

Commissie zeevissen:
Commissaris: Ivan Larsen 

tel. 06-46182862
mariaenivan@live.nl

Uitvoering: Zeevissen
Bennie Vierwind tel. 0316-223845
Erwin Bischoff tel. 06-42128258

Commissie junioren:
Jos Dulos tel. 0314-345205

Maarten Holterman 06-23146295
Ton Geurts Tel.: 0314-684804

Tonnie Bossmann, Gerben Boesveld
Reserve: Willy Keuben

Kantinebeheer-Activiteiten:
Henk Supheert tel. 0314-378959

Electra: Joop Siebelink en 
Aart Reugebrink.jr.

Redactie clubblad:
Ton van Aalst - Vincent Wiedijk - 

Willem Swaters - Ivan Larsen
Tekstbewerking - opmaak -
illustratie's: Gerhard Grob.

Website: www.rietvoorn.nl
Beheerder: Gerhard Grob

e-mail: grob.gerhard@kpnplanet.nl

De vereniging:
HSV De Rietvoorn Doetinchem

Stokhorstweg 4,
7006 GA Doetinchem

Tel. clubgebouw: 0314-344651
Bank : 936043954

Ingeschr. bij de K.v.K. 
nr. 40120146. Koninklijk goedgekeurd 

13-08-1955 nr. 76

Openingstijden clubgebouw:
‘s-Middags van 13.00 - 16.00 uur.

In de maanden oktober t/m maart:
op maandag, dinsdag en woensdag.

In de maanden april t/m september:
van maandag t/m donderdag.

Tel. 0314-344651

Oplage: 1000 exemplaren
Het clubblad verschijnt 4x per jaar

De redactie behoudt zich het recht voor 
van plaatsing en eventuele correctie van 

ingezonden stukken.

Eénmalige inschrijfgelden + Administratiekosten
Inschrijfgeld nieuw Juniorlidmaatschap     €   2,00

Inschrijfgeld nieuw Jun.plus-/Sen.lidmaats.     €   5,00

Inschrijfgeld plaatsing op wachtlijst boot     € 10,00
alleen voor leden
Inschrijfkosten + administratie bij aanvang 
botenplaats        € 12,00
Borg sleutelgeld botenhouders      € 12,00
retour bij inlevering!

Colofon
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Ook leveren 

we tuinhout

Voor al uw hout- 
en bouwmaterialen

Zaagmolenpad 8, Doetinchem 
Tel. 0314 - 324152

HOUT- EN BOUWMATERIALEN
KORT B.V.

Kruisbergseweg 172 - 7009 BT Doetinchem
Telefoon 0314 - 324123 - Fax 0314-363821

Info: www.dekruisberg.nl

Partycentrum - Hotel - Bistro - Restaurant

De Kruisberg
7 dagen geopend

Nieuw!! Gezellige Victoriaanse Bistro
o Zaal 1 van 50 t/m 350 personen
o Zaal 2 van 20 t/m 120 personen
o Zaal 2 met tuinserre/terras
o Zaal 1 en 2 luchtbehandeling
o Zaal 3 van 10 t/m 50 personen
o Zaal 3 Gezellige serre met airco
o Boven barbeque 
o Barbeque voor plm. 80 personen
o Invaliden toilet

o Diverse oud Hollandse spelen
o Klootschiet-parcours
o Ruime parkeergelegenheid
o Prijsafspraak vooraf
o Diverse diners - Koffietafels
o Hapjes buffetten
o Diverse warme- en koude buffetten
o Gratis bruidsauto Rolls-Royce

U wordt gehaald en thuisgebracht

Houtkampstraat 62, 
Doetinchem   

Tel. 0314-32 62 10 
Fax 0314-36 10 27

Partycentrum - Hotel - Bistro - Restaurant

De Kruisberg
Partycentrum - Hotel - Bistro - Restaurant

7 dagen geopend

5 
Ton van Aalst

Het jaar zit er al weer 
bijna op. De gure maan-

den zijn begonnen en 
de stormen en de buien 

houden ons op een enkele 
uitzondering na, weg van 

de oevers van de Oude 
IJssel. De meesten hebben 
het hengelmateriaal opge-
borgen en wachten alweer 
op de eerstvolgende goede 

dag in het nieuwe jaar.
Een nieuw jaar dat ons 

hopelijk meer vis oplevert dan dit jaar. 
Want hoewel het hoopvol begon en ein-
digde werd er matig vis gevangen. Dat 
was niet alleen in onze streek zo maar 
dat gold voor alle wateren die kwali-

tatief steeds beter en schoner worden. 
Daar waar er nog wel redelijke vangs-
ten te melden waren was er inderdaad 

sprake van wat troebeler water.
Toch heb ikzelf kunnen constateren dat 
er nog volop vis in onze rivier zit. Een 
goede populatie zeelt van diverse jaar-

gangen, een goede stand van de roofvis 
en een helaas wat minder goed resul-

taat de exoten (grondels) die er ook in 
behoorlijke aantallen zijn. Deze laatste 

groep baart ons echt zorgen omdat ze 
explosief kunnen toenemen. Dit kennen 

we ook al van de Gelderse IJssel met 
een ander soort exoot. We zullen met 

zijn allen moeten afwachten hoe Sport-
visserij Nederland en Federatie Midden 

Nederland dit willen aanpakken. De 
totale uitslag van het Visserijkundig 

onderzoek op de Oude IJssel wordt in 
deze of in de volgende uitgave bekend 

gemaakt.Bestuurlijk gezien kijk ik terug 
op een mooi jaar. We kregen een drietal 

nieuwe bestuursleden waarvan Henk 
ten Broeke  al een jaar meedraaide. 

‘Oudgediende’ Nico Visser kwam terug 
en ook kwam Vincent Wiedijk erbij. 

Vincent behoeft bij de oudere leden van 
onze vereniging geen introductie omdat 

hij zeker langer dan 35 jaar lid is. 

Vooral in de zeventiger 
jaren was hij een verwoed 
wedstrijdvisser die dikwijls 
deelnam aan onze eigen 
wedstrijden maar ook aan de 
selectiewedstrijden, etc.
De nieuwe samenstelling 
vereist een goede commu-
nicatie en een goede taak-
verdeling. Het beleidsplan 
geeft daarvoor een handvat. 
Dit plan is in concept door 
ondergetekende, Vincent, 

Gerhard en Nico vervaardigd en nu 
bijna zover dat het gepresenteerd kan 
worden.
Het huidige bestuur streeft ernaar zo-
veel mogelijk de zaken voor u voor 
100% te regelen. Dat kan ook wel eens 
een keer niet lukken en daarom hebben 
we ook uw hulp als lid nodig. Als er 
wat fout gaat moet u als lid direct aan 
de bel trekken. Geef uw klacht door 
aan het bestuur. Of het nu gaat om een 
niet bezorgde uitgave van het clubblad 
of over het missen van de vispas, het 
maakt niet uit.
Dit zal enorm schelen bij eventuele 
aanloopproblemen als die zich mochten 
voordoen. Zelf heb ik er alle vertrou-
wen in dat we uiterst zorgvuldig wer-
ken maar we zijn allemaal mensen en 
geen robots.
Als laatste wil ik u er op wijzen dat we 
al een aantal jaren geen acceptgiro’s 
meer versturen maar alleen werken met 
automatische incasso en contante beta-
ling in het clubgebouw op tijden die u 
verderop in deze editie kunt lezen, zie 
eventueel de vorige uitgave pag. 23. 
Zorgt u er wel voor dat er bij automa-
tische incasso voldoende saldo op uw 
rekening staat anders kunnen  we niet 
incasseren. Bij voorbaat dank hiervoor. 
Een goede jaarwisseling en fijne feest-
dagen!

Van de 
voorzitter



Met de opening 
van het Main-
Donau-kanaal 
in 1992 is de 
intocht begon-
nen van veel 
exoten in onze 
wateren waar-

onder ook de roofblei. In tegenstelling 
tot de door veel sportvissers verfoeide 
nieuwe grondelsoorten is de roofblei een 
zeer gewaardeerde sportvis. 
De roofblei is tegenwoordig te vinden in 
alle grote rivieren in Nederland maar ook 
in de kanalen en kolken die daarmee in 
verbinding staan. De roofblei is een echte 
oppervlaktevis die vooral graag in stro-
mend water jaagt op scholen jonge vis 
en dat kan soms heel wat kabaal geven. 
De roofblei wordt echter ook steeds meer 
aangetroffen in stilstaand water. 
Ze zijn goed te vangen aan snel gevist 
kunstaas als poppers, plugjes en spinners. 
Deze grote, snelle en sterke roofvis, die 
behoort  tot de karperachtigen kan een 
lengte bereiken tot wel 120 cm.
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Naar aanleiding van het stukje in het 
vorige clubblad over de mini-roofblei 
die Vincent Wiedijk ving tussen de 
kribben in de Oude IJssel, ontving de 
redactie van Ruben Schreur een foto 
van een veel groter exemplaar. Gevan-
gen vanuit de boot tussen Hoog Keppel 
en Laag Keppel aan een kleine rode 
plug. 
En ons jeugdlid Noël Wassink wist de 
wat kleinere roofblei op de foto te ver-
schalken aan een klein  spinnertje met 
een kunstvlieg in een van de vijvers in 
wijk de Huet in Doetinchem.

Meer over Roofblei

Vangst Ruben Schreur

Vangst Noël Wassink

De gemeente wil in Doetinchem 
een tweetal locaties aanwijzen 
waar zgn. ASO-woningen kunnen 
worden gebouwd. Eerst was er 
sprake van locatie Turfweg voor 
een woning voor plm.10 personen, 
nu wil men 2 woningen waarin per 
woning 5 personen kunnen worden 
geplaatst. In een eerder gedaan 
onderzoek kwamen naast twee 
locaties die in aanmerking kwamen 
later nog 3 aanvullingen waaronder 
Sportpark Zuid of zoals genoemd de 
Stokhorstweg. 

De plaats waar momenteel nog een 
onderdeel van Wedeo is gevestigd. Dit 
is nadat men onder de Europabrug door 
de weg volgt de eerste afslag links met 
die kleine parkeergelegenheid.
De gemeente heeft hiervoor een 
bijeenkomst georganiseerd met de 
bewoners en direct betrokkenen. Wij 
zijn op deze bijeenkomst geweest 
en hebben samen met andere 
sportverenigingen op zuid onze mening 
gegeven. Ook waren de bewoners 
van o.a. het worpplein en de eigenaar 
van het pannenkoekenschip hierbij 
aanwezig.Voor verdere bijzonderheden 
hebben we hierbij het verslag van 
die bijeenkomst en het pleidooi van 
de zeg maar mensen van locatie 
Stokhorstweg.

Verslag bijeenkomst over 
Skaeve Huse, Metzo College 
Op maandag 7 oktober 2013 
organiseerde de gemeente Doetinchem 
een bijeenkomst voor de bewoners en 

andere betrokkenen van de 5 locaties die 
in aanmerking komen voor Skaeve Huse. 
De bijeenkomst startte met een plenair 
deel waarin een toelichting werd 
gegeven op zaken als: wat zijn Skaeve 
Huse, wie zijn de bewoners, hoe zit het 
met (het verschil tussen) quick scan 
veiligheidsanalyse van de locaties, en wat 
zijn de vervolgstappen.  
Aansluitend werd in 5 deelgroepen, voor 
elke locatie 1 groep, verder gesproken. 
Elke deelgroep stond onder leiding van 
een lid van het college van B en W van 
Doetinchem. Centrale vraag tijdens de 
deelgroepen was: Welke zorgen heeft u 
over de komst van Skaeve Huse. Verder 
werd gevraagd naar aandachtspunten 
voor de betreffende locatie.  
Hierna leest u  het verslag van de  
deelgroep Stokhorstweg. Het verslag is 
op hoofdlijnen, gebaseerd op de punten 
die tijdens de deelgroep zijn genoteerd, 
aangevuld met opmerkingen die dezelfde 
avond via de reactieformulieren nog zijn 
meegegeven.    
Verslag locatie Stokhorstweg  
Voorzitter: wethouder Peter 
Drenth 
Reacties op de vraag: 
Wat zijn uw zorgen? 
- Als je nu woningen toelaat, schept dit 
een precedent voor woningbouw 
- Er komen veel sporters langs de locatie, 
met name ook veel (jonge) kinderen op 
weg naar sportlocatie 
- Er komen veel bezoekers van  
Doetinchem door dit gebied 
- Risico van imagoschade van 
Doetinchem (o.a. toeristen) 
- Locatie ligt aan een hoofdroute voor 
schoolgaande kinderen 
- Zorg over (agressieve) huisdieren/
honden van de bewoners van Skaeve 

Huse. Hebben de bewoners de dieren 
wel (voldoende) onder controle. Met 
name ook weer met oog op (jonge) 
passanten. 
- Nodig is een prikkelarme omgeving. 
Deze locatie biedt dit niet. Er zijn (te) 
veel prikkels door: verkeerslawaai, 
bezoekers pannenkoekschip, bezoekers 
sportverenigingen,  bezoekers van de 
stad, toeristen 
- Kan deze wijk deze doelgroep er nog 
bij hebben? 
- Het aanwezige groen “verhult” slechts 
een deel van het jaar de Skaeve Huse 

(alleen als er blad aan de bomen zit) 
- Plaatsing van Skaeve Huse tast groene 
long aan.  
- Pannenkoekschip is al bekend met deze 
doelgroep. Bezorgd nu al veel overlast.   
- Extra vervuiling van de woonomgeving 
door de bewoners van Skaeve Huse 
- Deze locatie staat zelfs genoemd als 
geschikt voor 10 Skaeve Huse 
- Wie handhaaft en wie garandeert dat de 
handhaving voldoende gebeurt? Is er dag 
en nacht bewaking? Wat is de rol van de 
politie? En van Iriszorg? Wat kost dit?  
- Wie belooft dat er gedurende de hele 
gebruiksduur voldoende financiële 
middelen zijn om beheer en handhaving 
voldoende te regelen en te waarborgen? 
-‘s nachts is het Sportpark Zuid 

Perikelen rond Sportpark Zuid

Meer over Roofblei
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uitgestorven, dus is er weinig sociale 
controle 
- Blijft het wel bij 5 plaatsen of kunnen 
er meer Skaeve Huse en/of bewoners 
komen. 
- De locatie ligt niet op een logische 
route voor handhavers 
- Het is een locatie waar drank te halen 
is, namelijk in de kantines van de (17) 
omliggende verenigingen en op het 
pannenkoekschip.  
- Er zijn dus ook teveel verleidingen 
in de omgeving: drank, jongeren/jonge 
meiden die langs lopen en fietsen, 
andere overlastgevers, enz.  
- Zorg om aanranding / verkrachting, 
vooral met oog op vele jongeren (vooral 
meiden) die van en aar de sportclubs 
gaan 
- Visite van de bewoners van de Skaeve 
Huse geeft ook overlast 
- Locatie Skaeve Huse trekt soortgenoten 
en vriendjes van de bewoners aan 
- De parkeerplaats (Varkensweide)  biedt 
te veel verleiding voor de doelgroep. 
- Er gebeurt nu ook al van alles wat net 
daglicht niet kan verdragen 
- Aanwezigheid van bewoners van 
Sakeve Huse is een slecht voorbeeld 
voor alle langskomende jongeren  
- Onderdoorgang Europaweg is (nu al) 
een gevaarlijk punt, o.a. vanwege drugs 
- Noordelijke vijver / de Bleek: dealende  
/ bier drinkende mensen trekt meer aan. 
- Jongeren van hengelsportvereniging 
durven er nu al niet naar toe  
- Veiligheid, meer verlichting, 
milieuwetgeving. 
- Wordt het geen schrootplek en opslag 
van oude auto?s 
- Bewoners Skaeve Huse zwerven uit 
naar de wijk aan andere kant van de 
Europaweg (hier gaat namelijk de weg 
van en naar de binnenstad naar toe. Kan 

deze wijk deze mensen wel aan? 
- Aandachtspunt: duidelijk 
communiceren waarom niet in de 
binnenstad. 
- Economische schade / 
waardevermindering voor bedrijven i.h.a. 
En specifiek benoemd door eigenaar 
pannenkoekschip 
- Bedreigend / onveilig voor bewoners 
verzorgingshuis ‘t Weertje en voor 
kinderen van de basisschool kinderen 

Reacties op de vraag: Wat zijn 
aandachtspunten en verdere 
opmerkingen 
- Verlichting Stokhorstweg verbeteren 
- Gebeid is ecologische groenzone. 
- Volgens bestemmingsplan mag 
functioneel groen niet worden aangepast.   
- Donkerte is relevant ivm aanwezigheid 
vleermuizen.  
- Genoemd wordt de aanwezigheid van 
een ijsvogel 
- (groene)  afscherming moet hele jaar 
voldoen 
- Schoon, heel, veilig. 
-‘s nachts uitgestorven, dus zorgen voor 
voldoende toezicht 
- Doodlopende weg? 
- Er is nu al veel problemen met 
vandalisme / inbraak (concreet aan de 
orde bij het pannenkoekschip) 
- Wordt onderscheid gemaakt tussen de 2 
doelgroepen: overlastgevers in buurten/
wijken en daklozen 
-Niet te dicht in de binnenstad. 
-Bleek tevens uitnodigen – Skaeve Huse. 

Aanbevelingen 
- Zoek een locatie langs het spoor 
- Zoek een locatie waar mensen niet 
willen wonen 
- Locatie bij Wijnbergse 
brug 

Ga voor het actuele 

verenigingsnieuws naar

www.rietvoorn.nl
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- 4 grote biljarts
- 4 kleine biljarts
- 2 pooltafels

Billardcafé "De Veemarkt"
Familie Sloots
Veemarkt 4, 7001 EE 
Doetinchem
Tel.: 0314 - 323585
www.deveemarkt.nl

Peters 
Bestratingen

Nieuw Dijk (Didam)       
Tel.: 06 - 50932895

* Sierbestrating
* Tuinaanleg
* Grondverzet

11

Junior plus activiteiten

Geef u dan snel op 
want de vereniging 
zit echt verlegen 
om een aantal 
vrijwilligers die 
bereid zijn bij de 
jeugdevenementen 
te assisteren. 

U hoeft beslist geen ervaren hen-
gelaar te zijn, iedere hulp is zeer 
welkom. Het gaat vooral om de ac-
tiviteiten op de maandagavond. Na-
tuurlijk zou het goed zijn als u zelf 
ervaring met het vissen heeft maar 
we komen ook vrijwilligers tekort 

voor andere zaken. We laten met ons 
allen de jeugd toch niet in de steek? 

Dus als u bereid bent geef dan zo 
spoedig mogelijk uw gegevens door 
aan onze secretaris: 
Gerhard Grob, Rietdekkersveld 46, 
7031 DL Wehl. Telefoon: 0314342807 
E-adres:grob.gerhard@kpnplanet.nl 

Eind november zal er met u contact 
worden opgenomen en kunt u desge-
wenst aansluitend al kennis maken 
met de andere jeugdcommissieleden. 
Zie pagina 3 

Bent u de hulp die we zoeken voor 
begeleiding van onze jeugd?

Vissen is bij de jeugd een populaire 
bezigheid en heeft bij onze vereniging 
een belangrijke plaats.  Wij, Jos 
en Maarten, zijn al een aantal 
jaren de jeugdleiders geweest en 
hebben samen met de rest van de 
jeugdcommissie een goed draaiend 
programma neergezet. Wij hebben 
echter besloten dat het tijd werd 
voor nieuwe jeugdleiders, die het 
programma verder kunnen uitwerken. 
Deze nieuwe jeugdleiders zijn Erwin 
de Roode en Vincent Wiedijk.
Het is ons opgevallen dat de jongeren 
na een aantal jaren bij ons gevist te 
hebben niet de overstap maken naar 
de seniorenactiviteiten. Wij kunnen 
ons echter niet voorstellen dat de 
visspullen in de sloot zijn gegooid 
en dat er helemaal niet meer gevist 
wordt. Het viswater blijft toch altijd 
door het bloed stromen. 

Wij hebben nu het idee opgevat om 
voor de junior-plus leden een nieuw 
programma samen te stellen. Met 
activiteiten die jullie leuk vinden.  
Daarom willen we van jullie weten wat 
jullie  graag zouden willen doen. Zelf 
denken we aan nachtvissen op karper, 
vliegvissen, vissen in de Gelderse 
IJssel of in ander water dat met de fiets 
niet te bereiken is. Wij zouden het fijn 
vinden als jullie ons een e-mail sturen 
met je wensen. Dit kan naar j.dulos@
upcmail.nl of naar m-holterman@
kpnmail.nl. Ook zullen we nog een 
enquête houden. Het programma van 
activiteiten zullen we daarna zo snel 
mogelijk aan jullie kenbaar maken via 
de website, e-mail en post.
Zo zien jullie maar weer, De Rietvoorn 
is een actieve vereniging voor jong en 
oud. Tot ziens aan de waterkant.
Jos Dulos en Maarten Holterman



die het vissen er niet prettiger op maken. 
Willen we er met zijn allen wat aan doen, 
dan roepen we deze keer graag de hulp in 
van hen die weleens gebruik maken van 
deze sloot.
Dus heb je een paar uurtjes over, zoek 
dan een paar mensen bij elkaar en meld 
je aan bij het bestuur. Dan kunnen we 
samen een afspraak maken hoe we dit het 
beste kunnen oplossen. Je hoeft niet bang 
te zijn dat je daarna gevraagd wordt om 
nog eens wat extra te doen (wat overi-
gens altijd welkom is), dit geldt nu alleen 
voor deze geplande actie. Kom op, samen 
kunnen we het!” 

Bovenstaande tekst is 
nu al weer ruim zes 
jaar geleden. Met trots 
kunnen we nu stellen 
dat we, waar het de 
hulp van onze leden 

betreft, het zeker niet slecht doen. 
Nog steeds zijn er mensen bereid om 
onze vereniging goed draaiende te 
houden en dat mag best een keer ge-
zegd worden. 
Met enige trots kijkt het bestuur ach-
terom en mag constateren dat eenie-
ders inzet ertoe heeft bijgedragen dat 
we ook van buitenaf complimenten 
krijgen. 
En zo hoort het ook.
 
Met zijn allen, leden en vrijwilligers, 
zijn we verantwoordelijk voor de 
instandhouding van die goede naam 
en de uitstraling naar buiten van onze 
vereniging.
Daarom gaan we niet op onze lauwe-
ren rusten  maar door op de ingesla-
gen weg.
Bedankt allemaal!
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Voor al uw dierenbenodigdhe-
den op het gebied van hond, kat, 
knaagdier, terrarium, hengelsport 
en vogel!
Met in ons brede assortiment:
Voeders, vogels, speelgoed en nog 
veel meer!

En met onze vakantieservice 
voor kleine huisdieren, kunt 
u gerust op vakantie terwijl 
wij voor uw dier zorgen!

www.trijntjesdierenwereld.nl

KOM SNEL 

KIJKEN!Rijksweg 110/112
7011 EC Gaanderen

tel.: 0315-330351
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In het clubblad 
nummer 2 in 
2007 
schreven we….

“Elk seizoen komen er repeterende 
werkzaamheden op ons af. Soms blijven 
die hetzelfde en soms komt er werk bij. 
Gelukkig hebben zich voor het versprei-
den van de post een drietal leden opge-
geven. Dat scheelt in werk en in kosten.
Wij allen, ook u als lid, kunnen zorgen 
voor een betaalbare contributie en 
daarnaast voor veel vis- en vereni-
gingsplezier. We hebben immers allen 
dezelfde hobby. Het genieten van het 
vissen en de schoonheid van de natuur 
en de rust om ons heen.
Daar doen we het allemaal voor.
Soms kom je met leden in gesprek die 
aandacht vragen voor zaken die indi-
rect en soms ook wel direct te maken 
hebben met het bovenstaande. Als je 
met hen praat zijn ze altijd genegen om 
een helpende hand toe te steken.
Zo ook laatst toen we werden aange-
sproken over het zwerfvuil bij de vijvers 
van Zuid. Hierin hebben we met zijn 
allen een taak. Dat kan het bestuur niet 
alleen. Daarvoor hebben we uw hulp 
nodig op welke wijze dan ook. Aan hen 
die het vuil achter laten zou ik willen 
vragen of ze dat thuis ook doen. Mijn 
advies: ruim de boel op en pak ook die 
paar slingerende zaken mee en dump 
ze in de afvalbak op Zuid. En als deze 
vol is neem het dan mee naar huis. Dat 
scheelt een hoop werk en vervelende 
misverstanden rondom onze mooie tak 
van sport.
Ook werden we aangesproken over de 
situatie in de sloot tussen de voetbal-
velden. Hier liggen takken in het water 

Vele handen maken 
licht werk



vakmensen is er niet 
minder om. Harrie 
heeft inmiddels de 
sloten vervangen. 
De reden voor deze 
vervanging was dat we 
van de oude sleutels 
van het clubgebouw 
een sleutel niet konden 
traceren. Voor de 
verzekering is het van 

belang dat we weten in het sleutelplan 
wie een sleutel heeft. Inmiddels heeft 
Harrie tevens de binnenzijde van de 
kozijnen afgewerkt en kunnen we verder 
met de laatste twee zaken nl. het kantoor 
en de keuken. Gelukkig hebben ook 
bij het vervaardigen van de keuken de 
heren Nieling, Horst en Hogenkamp zich 
beschikbaar gesteld.
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De 5 sterke punten van 
Te Kampe Tweewielers

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag 
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag
09.00 - 17.00 uur

* Verkoop en reparatie van alle merken
* Koop hier goedkoop uw fiets met ‘Fietsplan’
* Gratis haal- en brengservice binnen Doetinchem
* Een jarenlange ervaring
* Ook op maandag geopend
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Terwijl het bestuur 
de jaarlijkse 
besturendag had in 
de polder werd er 
bij het clubgebouw 
hard gewerkt om op 
die dag de nieuwe 
deuren en kozijnen te 
plaatsen. 
Twee vrijwilligers 
waaronder de alom 

bekende Jan Horst en een nieuwe 
vrijwilliger in de persoon van Anton 
Hogenkamp hebben ervoor gezorgd 
dat beide deuren op een dag werden 
geplaatst. Doordat alle bestuursleden 
die dag niet aanwezig waren kon er 
helaas geen foto worden genomen. 
Dat komt de volgende keer wel weer 
goed. De erkenning voor deze beide 

Nieuwe voor- en toiletdeur

belang dat we weten in het sleutelplan 
wie een sleutel heeft. Inmiddels heeft 
Harrie tevens de binnenzijde van de 
kozijnen afgewerkt en kunnen we verder 
met de laatste twee zaken nl. het kantoor 
en de keuken. Gelukkig hebben ook 
bij het vervaardigen van de keuken de 
heren Nieling, Horst en Hogenkamp zich 
beschikbaar gesteld.

Zaterdag 9 november was de laatste 
dag dat de boten op de kant gelegd 
konden worden zonder extra kosten. 
Veel boten zijn er uit gehaald en 
liggen nu te wachten op de kant tot 
het volgend seizoen. 
Hiervoor is er veel werk verzet door de 
botencommissie die wordt aangestuurd 
door Henk Derksen ondersteund door 
Gerrie Hubers. Zij doen veel extra werk 
en zorgen er voor dat uw spullen straks 

weer bij uw boot terecht komen. Dus 
naast veel handwerk is er ook sprake van 
veel administratieve rompslomp. Niks is 
hun echter teveel, naast al het onderhoud 
op het terrein zijn ze altijd bezig om 
het voor u als botenhouder zo plezierig 
mogelijk te maken.
Gerrie en Henk namens al deze 
botenhouders willen wij van de redactie 
van de gelegenheid gebruik maken om 
jullie hiervoor te bedanken. 

Boten uit het water
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totale uitkomst bekend is zullen we u 
hierover informeren. Uiteraard trok het 
onderzoek veel belangstelling ook bij de 
schoolgaande jeugd.  Zie ook de foto’s 
met o.a. een meervalletje van zo’n 20 cm 
hetgeen betekend dat de vis 
zich hier voortplant. 
Ook andere resultaten zoals 
exoten en bijzonder andere 
exemplaren
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Tevens oud ijzer - metalen
en schroothandel

Herman Vriezen
Tel. 0314 - 342536  of  06 - 10114685

Handel in gebruikte 
metalen

Doetinchem
0314 - 343411
www.rozeboombanden.nl

ROZEBOOM
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DISCOUNT
WONINGTEXTIEL
Tapijt - Vinyl - Laminaat

Gordijnen Binnen 
Zonwering

Varsseveldseweg 107, 
Doetinchem

Tel. 0314 - 334095

In oktober vond er een onderzoek 
plaats naar de meerval in De Oude 
IJssel. Zo’n onderzoek dat tevens 
gekoppeld was aan een visserijkundig 
onderzoek is van groot belang om te 
kijken of en hoe we de populatie aan 
vis goed in stand kunnen houden. 

Het aantal meervallen vielen mee. 
Speelt natuurlijk ook mee dat we te 
maken hebben met een rivier waarop 
regelmatig scheepvaart plaatsvindt. 
Ook wordt de meerval als zodanig niet 
veelvuldig bevist in De Ouder IJssel. 
Hierdoor weten we ook niet waar zich 
de exemplaren voortdurend ophouden. 
En hoewel de eerste resultaten nog niet 
bekend zijn kunnen we nu al constateren 
dat de aantallen meervallen zich niet in 
groten getale begeven in,  in ieder geval 
het stuk tussen De Sluis in Gaanderen 
en Laag Keppel.
Wel kunnen we constateren dat de 
verschillende soorten vis zich in grote 
populatie op dezelfde plaatsen te vinden 
waren zoals bij voorbeeld de Zeelt die 
op het stuk tussen zeg maar de brug 
over de snelweg tot aan ons clubgebouw 
in allerlei jaargangen aanwezig was. 
Ook de populatie roofvis liet een zeer 
gezonde stand zien met name de snoek 
en de roofblei. De brasem werd op 
enkele plaatsen ook in grote groepen 
aangetroffen en zelfs mooie palingen 
zaten er bij. Op het moment dat de 

Meervalonderzoek in Oude IJssel 
door Sportvisserij Nederland
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Ons Motto:
'Vissen in een natuurlijke 
omgeving, met Achterhoekse 
gezelligheid onder het genot 
van een hapje en een drankje'

* Forellenvijvers
* Vliegvisvijver
* Karpervijver
* Camping
* 2 Lodges (2010)
* Vijver algemeen met steur,       
  karper en meerval.
Molenweg 4, 7055 AX Heelweg
tel. 0031(315)231995
E-mail: info@de-kool.nl

www.de-kool.nl

VISDORADO ‘de Kool’
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Nu we de wedstrijden van 2013 achter 
de rug hebben kijkt het bestuur 
en de commissie al weer vooruit 
naar het jaar 2014. De evaluatie 
heeft inmiddels plaatsgevonden 
en bestuurlijk moeten er nog wat 
beslissingen worden genomen. 
Dit jaar hebben we gezien dat bij de 
prijsuitreiking bij de kantwedstrijden 
wel een bokaal werd uitgedeeld en 
bij de boten niet. Hoewel er binnen 
het bestuur stemmen opgaan om geen 
bokalen of iets dergelijk meer uit te 
reiken zijn er ook weer bestuursleden 
die dat nog steeds erg op prijs stellen. 
In ieder geval staat het bestuur voor 
dat bij beide uitreikingen ofwel wel 
bokalen worden uitgereikt of helemaal 
niet. Indien er wel bokalen worden 
uitgereikt kan dit ook betekenen dat dit 
effect heeft op het totale budget van de 
wedstrijdcommissie.
Immers de weg om dit via de vereniging 
te bekostigen is wel de meest simpele. 
De afspraak is immers dat het budget bij 
een gelijk aantal deelnemers hetzelfde 
blijft. Krijgen we naar rato meer 
deelnemers, dan pas kan het budget 
worden aangepast. Indien de bijdrage 
van de deelnemers omhoog gaat kan er 
binnen het budget ook worden beslist 
om de prijzen hetzelfde te laten en 
daarbij tevens voor beide series een paar 
bokalen ter beschikking stellen.
De huidige inleg per persoon 
Kantkoppel: € 15,00 voor 6 wedstrijden
Bootkoppel: € 10,00 voor 6 wedstrijden
50 plus: € 5,00
Individuele: € 10,00 per wedstrijd 
Karperkoppel: € 10,00 per wedstrijd 
(incl. huur vijver). Max. deelnemers tien 
koppels.

Aan deze lijst is te zien dat de inleg 
nogal afwijkt bij de verschillende 

wedstrijden. Afgezien van het feit dat er 
nu sprake is van bokalen voor de kant 
c.q. de boot zijn er nog 3 wedstrijden. 
Allen weten wij dat de bootkoppel een 
voortreffelijk deelnemersaantal kent. De 
deelnamekosten zijn ook lager en zouden 
dus best wat hoger mogen worden. Dan 
is het ook mogelijk om daar maatregelen 
te nemen om ook bokalen of iets 
dergelijks te geven.
We blijven zoals blijkt dus afhankelijk 
van inleggelden of van sponsoring. 
Mogelijkheden om de eenmalige 
wedstrijden te voorzien van een bokaal 
zijn er wel, maar zijn die nodig? We 
bedoelen dan 1 bokaal voor deze 
wedstrijden.
Nog steeds heerst het credo bij de 
wedstrijdcommissie en het bestuur om 
waar het kan de prijsverhouding 1:3 
te hanteren. Ook is het nog steeds zo 
dat de afstand tussen de verschillende 
prijzen gering zijn en moeten blijven. 
De vereniging kan en wil niet opdraaien 
voor de extra kosten dus zal het toch 
van de deelnemers moeten komen. Ons 
voorstel is dan ook om de deelname aan 
de bootkoppel met 5 euro per persoon te 
verhogen incl. bokalen, of mogelijkheid 
twee deelname kant- en bootkoppel naar 
10 euro maar dan beide zonder bokalen. 
Indien u  een voorstel heeft geef dat dan 

De wedstrijden in 2014

Eindejaars 
klaverjastournooi

Op zaterdag 28 december houden we 
weer onze klaverjastournooi in het 
clubgebouw. Aanvang 11.00 uur en 
we stoppen om plm. 16.00 uur. 
Toegang is gratis!

Geef u zo snel mogelijk op bij Cobie 
van Dooren, zie pagina 3.
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Een vaarbewijs halen in 
Doetinchem?

* Klein Vaarbewijs I en II
* Aanvullend Klein Vaarbewijs

* Basiscertificaat Marifonie

abc Nautische Trainingen
Zuivelweg 33,
7003 CB Doetinchem
Tel. 0314 - 365042
info@nautischetrainingen.nl
www.nautischetrainingen.nl
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Het deel bij het jeugdhok lag er 
onverzorgd bij. Ook vanaf de 
Stokhorstweg was de inkijk slordig en 
dat willen we met zijn allen niet. Henk 
ten Broeke zorgde voor de klinkers en 
het ophoogzand. Harrie Nieling hielp 
bij de calculatie en veel vrijwilligers 
stelden zich beschikbaar om te helpen. 
Zodoende kon met vereende krachten 

Bestrating achter jeugdhok
het geheel in drie zaterdagen worden 
bestraat. In de toekomst wordt n.a.w. 
het dak doorgetrokken zodat alles weer 
een geheel wordt en kan de overkapping 
gebruikt worden voor o.a. bokken, 
stoelen en wat dies meer zij. Op de foto’s 
het proces van het begin tot het eind. 
Mensen bedankt voor uw hulp!
   Het bestuur
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Braambergseweg 4
6996 AL Drempt

* twee etages hengelsport artikelen
* goede service en vakkennis
* reparatieafdeling
* pin- en chipmogelijkheden
* groot assortement tegen lage prijzen

Na jarenlang (ruim 7 jaar) intensieve 
gesprekken te hebben gevoerd met 
gemeente-ambtenaren en andere par-
tijen is het nu zover dat het Recht van 
Opstal is ondertekend bij de notaris.

Hiervoor hebben Gerhard en Ton de 
handtekeningen gezet op vrijdag 20 

Eindelijk getekend...

Ons clubhuis is sinds kort ingericht 
met ander meubilair. De tafels en 
stoelen zijn afkomstig van het Slin-
geland Ziekenhuis in Doetinchem. 
De meubels zijn niet nieuw maar in 
verkeren in een zeer goede conditie. 
Alvorens wij deze beschikbaar ge-
steld kregen zijn deze gereinigd door 
een professioneel bedrijf.

Hoe komen wij nu aan stoelen en 
tafels uit het Slingeland ziekenhuis. 
Ik zal jullie de details besparen maar 
in het kort komt het er op neer dat  een 
lid van onze vereniging, Frans ter Horst 
uit Doetinchem ook voorzitter is van 
Speeltuin- en Ontspanningsvereniging 
Fort Garry Horse ‘De Hoop’ Doetin-
chem. Frans heeft een eigen bedrijf in 
projectvloeren.(Fastfloor Doetinchem)  In 
deze hoedanigheid heeft hij het Slingeland 
ziekenhuis voorzien van mooie nieuwe 
vloeren.  Met de nieuwe vloer werd ook 
het meubilair vervangen. Frans is een 
echte verenigingsman en laat geen kans 
onbenut om het beste voor zijn vereniging 
eruit te halen. Het bestaande meubilair 
van het ziekenhuis was nog in goede staat. 

Een schoonmaakbeurtje verder en het staat 
fantastisch in het clubhuis. De voorwaarde 
van het ziekenhuis was, alles of niets, en 
dan heb je 50 tafels en een paar honderd 
stoelen. Veel te veel voor de ontspannings-
vereniging. Vervolgens heeft Frans contact 
gelegd met de Rietvoorn en hebben wij een 
deel van het meubilair opgehaald. Om het 
geheel compleet te maken heeft het bedrijf 
Fast Floor Doetinchem, gratis en voor niets 
doppen om de vloer te beschermen en in-
loopmatten beschikbaar gesteld.

Speeltuin en ontspanningsvereniging Fort 
Garry Horse, Fast floors Doetinchem, en 
Frans. Bedankt !!!             Willem Swaters.

september ten kantore van Van Anken en 
Te Lindert te Doesburg. De neef van onze 
vrijwilliger Herman te Lindert de notaris 
Jeroen te Lindert was bij deze onderteke-
ning aanwezig en heeft verder alle forma-
liteiten voor onze vereniging geregeld.
Nu kunnen we weer 25 jaar verder met 
het Recht van Opstal waarvan akte!

Nieuwe tafels en stoelen voor 
ons clubhuis
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De grote zaal is

totaal verbouwd!

Diner- Cafe-
Restaurant- 

Zalencentrum

Nijhof
Dorpstraat 11-13
Tel.0314-631234
www.nijhofhalle.nl
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Op zaterdag 24 augustus vond de twee-
de uitwisseling dit jaar plaats met onze 
zustervereniging HSV Ons Genoegen 
uit Oss.
Dit jaar was het moeilijk vis te vangen, 
dat begon al in Oss waar de weersom-
standigheden ons noopten de wedstrijd 
niet uit te vissen. 

In Doetinchem waren  de weersomstan-
digheden juist heel erg goed. Dus togen 
de hengelaars, na een broodje en koffie in 
ons clubgebouw, vol goede moed naar de 
kribben op de Stokhorst. Een klein beetje 
wind mocht de pret niet drukken, maar 
als snel bleek dat de vis geen trek had in 
het aangeboden aas. Henk Notten en Theo 

Hartogs bezetten de kopplaatsen hetgeen 
niet altijd betekend dat daar de vis wordt 
gevangen. En deze twee kunnen normaal 
gesproken toch aardig vissen. Dit keer 
werden de brasems gevangen op 4 stek-
ken van de kop. Het waren dan ok maar 4 
brasens die het gewicht binnen brachten. 
De voorn deed het ook niet net zo min als 
de winde. Een enkel baarsje werd er ook 
nog gevangen.

Super Mario houdt de beker in 
Doetinchem

Vorig jaar was het om deze tijd goed vis 
te vangen toen was de totale vangst nog 
57 kilo. Om werkelijk jaloers op te zijn!!!
Dit jaar was het een stuk minder, 
Doetinchem 13 kg en Oss 1.200 gr

Doetinchem winnaar in de 
ontmoeting met Oss
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De penningmeester houdt zitting voor 
contante betaling op:

Vrijdagavond: 6 december 
van 19:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 7 december 
van 10:00 uur tot 14:00 uur

LET OP!!! Betalingen na 1 januari 
worden verhoogt met € 5,00 of 
€ 10,00 en de niet afgehaalde VIS-
passen en gaan 31 januari RETOUR 
Sportvisserij Nederland!!

De penningmeester 
Henk ten Broeke

Noteer in uw agenda

De contributie 2014 
betalen in 2013!!

Hopelijk gaan wij een spetterende 
seizoen beginnen, want wij hebben 
als aftrap van het nieuwe jaar de zeer 
gerenomeerde boot, de “Valkyrie” van 
Eef Hoek afgehuurd op zaterdag 25 
Januari 2014
 
De “Valkyrie” biedt plaats aan 12 vissers, 
dus wees er snel bij, want vol is vol, en 
loop je de risico om als reserve op de 
lijst te komen. Graag gelijktijdig met 
je aanmelding, ook het gewenste aas 
doorgeven, aas kost € 13,- per portie, 
graag melden of je pieren, mesheften of 

Wrakvissen met de Valkyrie

zagers wil. Aub tevens bij aanmelding 
aangeven of je bereid bent om te rijden of 
niet. Transportkosten zullen zoals altijd 
met jouw chauffeur zelf afgehandeld 
moeten worden, € 25.- p.p is normaal. 
Programma enz. volgt later, deze wordt 
naar de aangemelde gemaild.
Aanmelden kan zoals altijd bij Ivan, 06-
46182862, mariaenivan@live.nl
Betalingen lopen via Erwin Bischoff.
Als je nog materiaal nodig heb voor deze 
tocht, dan kan je voor zeer schappelijke 
prijzen bij Bennie Vierwind terecht.

Namens de Zeeviscommissie,
Tot ziens, Ivan

Mario was de grote man bij ons met drie 
grote brasems, en ook Arie deed met 1 
brasem goed mee. Individueel bezetten 
hun beide de eerste twee plaatsen.
Co van Dooren mistte nog wel een grote 
brasem doordat hij aan het wandelen en 
praten was, was hij te laat bij zijn krom 
staande hengel terug.
Niet zo fanatiek meer Co?

Rest nog te vermelden dat deze twee keer 
vissen met Oss een sportief karakter had 
en zeker voor vervolg in aanmerking 
komt. Er zijn principe afspraken gemaakt 
voor volgend jaar die nog verder moeten 
worden besproken. In ieder geval wordt 
de ontmoeting in Oss weer in het vroege 
voorjaar. Dit keer echter hebben we twee 
data afgesproken in verband met de kans 
op slecht weer in maart.
Na afloop was er nog een gezellig samen-
zijn in ons clubgebouw onder het genot 
van een hapje en een drankje.
Alle deelnemers bedankt voor deze ge-
slaagde dag en ook Co, Henk, Henk en 
Gerrie bedankt voor de verzorging.

Vervolg 
ontmoeting Oss
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Theo Hermans
Mobiel 06 - 53356251

René Hermans
Privé 0575 - 461429
Mobiel 06 - 55977094

Telefoon 0314 - 345682 
Fax 0314 - 354968

E-mail: t.hermans@chello.nl

Voegersbedrijf
‘Doetinchem’

Jurriens
ju

rri
ej

an
@

ho
tm

ai
l.c

om

Reparatie & 
Onderhoud

buitenboordmotoren

Koopweg 8
7122 LR Aalten

Tel. 0543-461540 / 06-13030824
29

Niet zómaar ‘n cafetaria!

Potgieterstraat 11, 7002 BX Doetinchem 
Tel. 0314 - 324254
Dinsdag t/m Zondag geopend van 11.00 - 23.00 u. 
Maandag gesloten

Hét adres voor de betere snacks 
en natuurlijk raspatat

Tijdens de bestuursvergadering van 
afgelopen dinsdag 22 oktober is be-
sloten dat alle leden van de verschil-
lende commissies een Hoody en een 
T-shirt van De Rietvoorn krijgen om 
de herkenbaarheid van onze mensen 
te bevorderen.

Dit idee leefde al een tijdje binnen het 
bestuur en speciaal hiervoor werd aan 
Gerhard en Vincent gevraagd om daar-
voor een logo te ontwerpen. 

Uiteindelijk werd 
er gekozen voor het 
logo van Vincent.
Het huidige ver-
enigingslogo, een 
vis opgebouwd uit 
golfjes, dat inmiddels 

alweer zo’n 15 jaar dienst deed, wordt 
vervangen. Dit oude logo, ontworpen 
door Joop Orsel, behoort nu definitief tot 
verleden tijd. De Hoody’s en de T-shirts 
blijven het eigendom van de vereniging 

en zullen worden gedragen bij vereni-
gingsevenementen maar ook tijdens 
bijzondere gelegenheden bijvoorbeeld 
door de controleurs namens onze ver-
eniging bij selectiewedstrijden of bij 
andere federatieve activiteiten. 
Ouders en ook anderen weten nu direct 
bij wie ze moeten zijn als hun  kinderen 
meedoen aan jeugdactiviteiten.
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gingsevenementen maar ook tijdens 
bijzondere gelegenheden bijvoorbeeld 
door de controleurs namens onze ver-
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andere federatieve activiteiten. 
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bij wie ze moeten zijn als hun  kinderen 
meedoen aan jeugdactiviteiten.

Herkenbaarheid bestuur en commissieleden
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Weustenstraat 21 - 7009 HJ Doetinchem
Tel. 0314 - 34 08 09

Klaar terwijl u 

wacht!!

Geerdink Sleutel en slotenspecialist
Dr. Huber Noodtstraat 77, Doetinchem.
Tel. 0314-324108

Voor meer informatie:

2e
Autosleutel
met chip bij laten maken?

VOOR BIJNA ELK MERK!
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Koestraat 5a, 6988 AA Lathum. Tel. 0313-63 14 76
Fax 0313-63 12 00 www.rutgersrecreatie.nl

In onze ruime en goed bereikbare shop vindt u wat u zoekt.
Een groot assortiment boot- en kampeerbenodigdheden tegen de scherpste 

prijzen. Bovendien kunt u altijd rekenen op deskundig advies van onze 
medewerkers.

Wij heten u van harte welkom bij Rutgers Recreatie!

Kamperen
Caravans
Tenten
Tuinmeubels
Accessoires

Watersport
Roei-, vis- en moterboten
Opblaasboten, kano's
Buitenbootmotoren
Trailers
Accessoires

Bij ons vindt u topmerken als: Yamaha, Zodiac, Freewheel, Topcraft, 
Nicky, Oudhuyzer, Terhi, Crescent, Pega, Lodestar, Buster

Scherpe prijzen, deskundig advies, groot assortiment 
en een ruime parkeerplaats.

Ook voor reparatie en onderhoud!!

Loop is binnen bij Rutgers Recreatie!!

Voor al Uw boot en 
kampeerbenodigdheden


