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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 Bij te laat betalen, na 31 december, zijn de extra kosten:

Voor junioren en senioren resp.                € 2,00 en € 5,00
Voor botenhouders       € 10,00
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2016 nieuwe verhuurder van 
de vijvers 

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:
Jan Horst

Tel. 0314-333777
e-mail: j.horst2@kpnmail.nl

2e Penningmeester:  Nico Visser

Vispas 
Ledenadministratie:

Nico Visser Tel. 0314-341214
nvisser1@kpnplanet.nl 

Activiteitencommissie:
Cobie van Dooren
Tel. 0314-341649

Botenligplaatscommissie:
Commissaris: Henk Derksen

Tel. 0314-334427
h.derksen38@upcmail.nl
Uitvoering Botenligplaats:Uitvoering Botenligplaats:

Gerrie Hubers Tel. 0314-335057

Beheercommissie visstand 
en viswater: 

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

of mob. 06-18984797

Contributie (2016)                  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) € 50,00 € 50,00

Afmelden lidmaatschap voor 1 oktober, gezien de nieuwe aanmaak v/d vispas!
Contributie voor het komend jaar voor 31 december voldoen!

Hof van Gent 17, 
7007 JS Doetinchem
Tel: 085-8770528
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Wedstrijdcommissie 
senioren:

Commissaris: Cobie van Dooren 
Tel. 0314-341649 

e-mail: j.dooren98@upcmail.nl 
Uitvoering wedstrijden:Uitvoering wedstrijden:

Henk Horst mob. 06-40268378
Harrie Nieling Tel. 0314-663574

Jos Dulos Tel. 0314-345205
Maarten Holterman 
mob. 06-23146295

Gert de Bruin en Johan Siebelink

Commissie junioren:
Erwin de Roode Tel. 0314-340787,
Vincent Wiedijk Tel. 0314-333873,

Ton Geurts, Gerben Boesveld, 
Marco Oosterink, René Breuer, 

Sander Vrielink, Rudie Watulingas, 
Co van Dooren, Willem Swaters en 

Milou Dulos.

Commissie juniorPlus
Jos Dulos Tel. 0314-345205

Maarten Holterman 
mob. 06-23146295

Kantinebeheer-Activiteiten:
Henk Supheert Tel. 0314-378959

Electra: Aart Reugebrink.jr.

Redactie clubblad:
Ton van Aalst - Vincent Wiedijk 

Opmaak-illustratie's:
Gerhard Grob.

Website: www.rietvoorn.nl
Beheerder: Gerhard Grob

Openingstijden clubgebouw:
Op maandag, dinsdag en woensdag

‘s-middags van 13.00 - 16.00 uur.
Tel. 0314-344651

De vereniging:
HSV De Rietvoorn Doetinchem

Stokhorstweg 4,
7006 GA Doetinchem

Tel. clubgebouw: 0314-344651
e-mail: hsvderietvoorn@kpnmail.nl
Bank : NL 76 ABNA 0936043954

BIC: ABNANL2A
Ingeschr. bij de K.v.K. nr. 40120146 

Koninklijk goedgekeurd 
13-08-1955 nr. 76

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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Ons Motto:
'Vissen in een natuurlijke 
omgeving, met Achterhoekse 
gezelligheid onder het genot 
van een hapje en een drankje'

* Forellenvijvers
* Vliegvisvijver
* Karpervijver
* Camping
* 4 Lodges
  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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Ton van Aalst

Het laatste nummer 
inderdaad. Een aantal 

reacties van mensen die 
het jammer vonden dat 
het clubblad ophoudt te 
bestaan. Anderen gaven 
aan dat ze goed konden 

leven met een digitale 
nieuwsbrief. Wat doe je 

met zo’n laatste nummer 
ook al in de wetenschap 
dat we volgend jaar het 
80-jarig jubileum heb-
ben. Ik heb overwogen om van de 

gelegenheid gebruik te maken om een 
persoon te laten interviewen in dit 

laatste nummer. Een man die destijds, 
toen ik begon, ook al in het bestuur 

zat. Een man die de zaken altijd van 
meerdere kanten bekeek. 

En dat bleek een schot in de roos. 
Zeker een interessant interview dat 

beslist uw aandacht waard is.
Ga ik nu tijd over houden? 

Hopelijk wel, maar ik denk dat dat 
nog wel eens kan tegenvallen. Want 

er is werk genoeg aan de winkel. Het 
feit dat ik hier iedere keer op terug 
kom bewijst dat ook nog eens. Ca-

merabewaking op ons terrein. Deuren 
beveiligen tegen koevoeten en breek-

ijzers.  Het gaat maar door. Juist dit 
jaar wordt er veel gewerkt aan onze 

prachtige ligplaats. Die moet er over 
30 jaar nog mooi uitzien. Ongenode 

gasten buiten de deur houden met 
allerlei nieuwe methodes. Dat vergt 

veel van het bestuur en de vrijwil-
ligers. Dit jaar zijn we drie keer be-

zocht door mensen met kwade bedoe-
lingen. Een keer konden zij toeslaan 

en nog wel overdag rond de klok van 
18.00 uur. De andere keer wederom 
op zondag op vrijwel hetzelfde tijd-
stip, toen kwam men zonder spullen 

van onze ligplaats  weg. 

Gelukkig zullen we maar 
zeggen. En een derde keer 
werd er een boot losgekop-
peld en ter hoogte van het 
pannenkoekenschip losge-
laten.
Ook de botenhouders zelf 
moeten regelmatig naar 
hun boot en bezittingen 
kijken, zeker in de toe-
komst,  want als er wat 
weg is en men is er snel 
bij kunnen we met behulp 

van beeldmateriaal misschien iets 
achterhalen. Ook graag aandacht 
voor de ligplaats zelf. Ik krijg nog 
wel eens een mailtje van verontrustte 
botenhouders en hiermee ga ik altijd 
direct aan de slag. Tot zover de min-
der prettige maar wel noodzakelijke 
zaken. Nu over het werk van de men-
sen van de jeugdcommissies. Gewel-
dig zoals zij met de kinderen weten 
om te gaan. Ik wordt er een beetje 
jaloers van, zo werden wij immers 
vroeger niet begeleid. Een andere 
kijk op de zaken, andere mensen en 
natuurlijk zijn we nu ook een stuk 
verder met de materialen. Nog even 
over ons 80 jarig jubileum. Het zal 
geen feest worden zoals ons 75-jarig 
jubileum maar we gaan wel de aan-
dacht vestigen op wat leuke viseve-
nementen voor zowel de junior- als 
de seniorleden. Daarnaast gaan we 
onderzoeken of we voor alle leden 
een aardigheidje kunnen vinden voor 
deze gelegenheid. Tot slot wil ik ie-
dereen danken die op welke manier 
dan ook zijn/haar bijdrage heeft gele-
verd aan ons clubblad. 
Ook alle adverteerders nogmaals 
hartelijke dank voor het plaatsen van 
uw advertentie. 

Van de 
voorzitter
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Stokoud weliswaar, maar springle-
vend en zo gezond als een vis. Zo zou 
hengelsportvereniging De Rietvoorn 
kunnen worden omschreven. Dit arti-
kel staat in het teken van het 80-jarig 
bestaan, dat volgend jaar zal worden 
gevierd met enkele evenementen. Op 
15 februari 2016 is ‘t zover.

De oprichtingsvergadering van De 
Rietvoorn in 1936 voltrok zich in het 
toenmalige hotel Wilmink (nu hotel 
De Graafschap). Als voorzitter werd 
M.Wink benoemd. Zijn zoon Hendrik 
werd secretaris en G.Docter penning-
meester.

Hoe staat de sportvisserij er Anno 
2015 voor? 
Bestaat er in dit supersnelle tijdperk nog 
altijd belangstelling om met een hengel-
tje urenlang aan de waterkant te vertoe-
ven? Het antwoord: de ledenlijst van De 
Rietvoorn toont niet min-
der dan 1100 

Tachtig-jarig bestaan nadert met rasse schreden

De Rietvoorn: stokoud, 
maar springlevend!

namen. Een schier ongelooflijk aantal. 
Enerzijds is het huidig bestuur terecht 
apetrots op zo’n ledental, aan de andere 
kant heeft men de handen vol om alles in 
goede banen te leiden.
Voorzitter Ton van Aalst kwam op het 
idee om niemand minder dan good old 
Jan Hietkamp te vragen zich voor een 
interviewtje beschikbaar te stellen. Hiet-
kamp immers, had in vroeger tijden zit-
ting in het bestuur en daarnaast is Jan met 
z’n 77 jaar een van de oudste nog altijd 
actieve leden.

Tja, wie zou het artikel schrijven? 
Ondergetekende, Jos Damen, wist dat 
zowel voorzitter Ton van Aalst, alsook 
secretaris Gerhard Grob bekend waren 
met mijn actieve verleden als journalist-
verslaggever van de vroegere krant, de 
Graafschapbode. Gerhard kwam langs 
om te vragen of ik dit artikel wilde schrij-

ven. Natuurlijk nam ik de uitda-
ging aan; ik schrijf nog steeds 
erg graag.
Daar kwam dus Jan Hietkamp 

die middag in het clubhuis 

van De Rietvoorn aanzetten, met een 
krantenknipsel bij zich.  De kopregel van 
het artikel: ,,Doetinchemmer J.Hietkamp 
won hoofdprijs in Graafschapbode-
hengelconcours.’’  Met een foto met als 
onderschrift: J.Hietkamp ontvangt de 
wisselbeker uit handen van J. Damen, 
sportredacteur van De Graafschapbode. 
De datum: zondag 30 juni 1969. 

Jan, zoals dat zo mooi heet, is een man 
van ‘t eerste uur. Waarom? Hij was al lid 
van de hengelsportclub toen hij nog lang 
niet getrouwd was. Nu is ‘t al 52 jaar 
geleden dat hij z’n jawoord aan z’n echt-
genote liet horen. Tel maar uit...dus. 
Tjonge, wat een verrassing! Hoog tijd 
om met Jan, na 46 jaar, terug te blikken. 

Waar is de tijd gebleven? 
Het duurt niet lang of we zitten achter 
een kop koffie. Jan Hietkamp, nog steeds 
actief sportvisser, over toen en nu: ,,Ach 
ja,  vroeger..... Toen waren toch veel 
dingen totaal anders dan nu. Destijds 
had je bijna geen jeugd die interesse 
had, nu hebben we een bloeiende jeugd-
afdeling. Er is nu zoveel veranderd.... 

Met de vangsten viel ‘t toen best mee, 
ondanks dat de voedersoorten toen wei-
nig voorstelden in vergelijking met nu. 
Mijn ouders woonden destijds aan de 
Havenstraat, dus je snapt: als kind was ik 
al vaak aan de waterkant te vinden. Dit 
mooie clubhuis werd hier ooit casco op-
geleverd, maar daarna moest er nog  heel 
wat aan gebeuren. Het waren de beginja-
ren ‘60. Ik zat in het bestuur als de jong-
ste. Herman Tiecken was secretaris. 

Ja, ik weet ‘t nog. Visvergunningen 
moesten bij kapper Herman De Graaf 
worden afgehaald. Zo had hij ook mooie 
klandizie. Wedstrijd vissen? Doe ik niet 
meer. Veel te intensief op mijn leeftijd. 
Ik zit veel liever in m’n uppie in mijn 
bootje.’’
Toch heeft deze Hietkamp een staat van 
dienst om U tegen te zeggen. Vaker dan 
een keer werd hij clubkampioen, los van 
de resultaten van zo’n Graafschapbode-
concours. De hoofdprijs behalve de wis-
selbeker:  honderd gulden en een werp-
hengel. Jan en zijn vrouw waren er maar 
wat blij mee.
,,Ja, ik kom nog regelmatig hier in het 
clubhuis. En ik ben er best trots op dat 
ik dit allemaal heb mogen helpen opbou-
wen. Nu is ‘t trouwens best veel werk wat 
het bestuur moet verzetten, maar ik denk 
dat de jeugd dat straks allemaal zeker 
over zal nemen.’’
Over veel werk gesproken: De Rietvoorn 
geeft een schitterend clubblad uit. Maar 
met zo’n enorm groot ledental is ‘t een 
toer om al die clubbladen bij de mensen 
te brengen. Nu beschikt men weliswaar 
over tientallen vrijwilligers die steeds 
maar weer heen en weer rennen om al-
les bezorgd te krijgen, maar daar zal een 
eind aan komen. Want zo’n verenigings-
orgaan kost ook steeds maar weer een 
flinke greep uit de clubkas ondanks de 
inkomsten van de adverteerders. Vandaar 
dat De Rietvoorn zeer binnenkort digitaal 



Aanvulling van Gerhard 
Grob: Vanwege het heldere 
water, waardoor er meer 
plantengroei ontstaat, heeft 
de vis heeft ‘t te goed gekre-
gen en daarom vangen we 
nu minder ten opzichte van 
vroeger.’’

Wat zeker niet onvermeld 
mag blijven in dit artikel is 
het interieur van het gebouw, 
daar langs de boorden van 
de Oude IJssel, met de jacht-
haven als buurman. Zelf had 

ik nooit eerder een stap gezet in dit club-
gebouw. Vol bewondering bekeek ik als 
buitenstaander alles hier eens goed. Eerst 
buiten, de rij boten, keurig liggend in 
slagorde tegen de boorden van de rivier; 
het zeil eraf en dan klaar om uit te varen, 
zo lijkt ‘t. Achteraan een apart gebouw 
voor opslag/berging. Dan naar binnen. 
Zoo...dat ziet er gelikt uit. Een koffiebar, 
stoelen in ‘t gelid. Gerhard Grob trekt 
een deur open en toont de bestuurskamer. 
Rechts daarvan een computerruimte met 
alles erop en eraan. Alles maakt hier een 
verzorgde indruk. Keurig netjes, zonder 
overdrijven. Dat kan alleen als je als be-
stuur pal achter het doel staat om je bezit-
tingen, binnen en buiten, met hard werken 
op orde te houden.
Het interview is voorbij. 
Jan Hietkamp gaat opgewekt naar huis. 
Hij en ik vonden ‘t een uiterst vruchtbaar 
gesprek.  
Dus..... op naar een bijzonder jubileum, 
volgend jaar!  Jos Damen
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Uw verzekering in vertroUwde handen

Kinkelenburglaan 2 • 6681 BJ Bemmel  T 0880 - 456 456  E info@blv.nl

www.blv.nl

info@blv.nl

Alle verzekeringen onder één dak

Lage premies

Persoonlijke aanpak

Onafhankelijk advies

Vlotte afwikkeling
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zal gaan. Er worden dan voor een kleine 
groep nog nieuwsbrieven gemaakt, die 
afgehaald kunnen worden. De bezitters 
van een pc, plm. 550 leden, ontvangen 
het verenigingsnieuws straks digitaal. Dit 
in navolging van vele andere verenigin-
gen en instellingen die het nut van zo’n 
digitale nieuwsbrief als een goede bespa-
ringsvorm al eerder hebben ingezien.

Een grote hengelsportclub als De Riet-
voorn heeft vrij veel te maken met over-
heden. Afgezien van de gemeente Doe-
tinchem is daar ook de provincie, nog los 
van overlegorganen op het terrein van 
natuurbeheer. Hietkamp: ,,Met overhe-
den hadden wij vroeger weinig van doen. 
Alleen met de gemeente Doetinchem 
hadden we regelmatig contact. Ik vind 
wel dat er weinig of niets te klagen valt 
voor onze leden. Alles hebben we piek-
fijn onder controle. Het kost natuurlijk 
de nodige inspanningen, maar eigenlijk 
heb ik alles steeds beter zien worden. 
Al die vrijwilligers, in welke club zie je 
zoiets? Nee, kritiek heb ik absoluut niet. 
We zijn niet voor niets de grootste hen-
gelsportvereniging in de Achterhoek.’’
Tenslotte: verschillen de vangsten he-
dendaags met die van tientallen jaren 
geleden? Hietkamp: Nou, misschien was 
er sprake van vertroebeling van het wa-
ter, waardoor er meer werd gevangen.’’ 80jaar
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- 4 grote biljarts
- 6 kleine biljarts
- 1 pooltafel

Biljartcafé "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
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Een van de grootste hengelsportbeur-
zen van Europa vindt jaarlijks plaats 
op Het Eiland van Maurik nabij Tiel. 
Dit jaar in het eerste weekend van sep-
tember. Deze grote beurs die interna-
tionaal zeer hoog aangeschreven staat 
wordt jaarlijks georganiseerd door 
Hans te Kloeze uitgever van visbladen 
die domicilie heeft in Doetinchem.

Het is echt een hele grote beurs met naast 
hengelmaterialen ook veel aandacht voor 
boten en buitenboordmotoren. Zeg maar 
een trekpleister voor iedere hengelaar. 
Het is alweer een jaar of vijf geleden dat 
Hans me vroeg of onze vereniging wilde 
zorgen voor de bezetting van de stand 
van de tweedehands beurs. Konden en 
wilden wij hiervoor vrijwilligers leveren? 
Na uitvoerig beraad, en mede door het 
feit dat Hans aangaf dat hij garant stond 
voor een bedrag van 400 euro en daar-
naast ook de kilometervergoeding en de 
andere extra kosten voor zijn rekening 
nam, was de beslissing snel genomen. We 

hebben toegehapt en het leverde vanaf het 
begin iedere keer weer een redelijk be-
drag op voor de verenigingskas.
Vorig jaar was het wat minder, maar we 
hoefden geen gebruik te maken van het 
garantiebedrag. Maar dit jaar leek het 
eerst toch echt stukken minder te gaan 
worden. De weeromstandigheden in het 
weekend waren zeer slecht te noemen. 
Het materiaal dat werd aangeboden be-
stond voor het merendeel uit kunstaas. 
Veel klein spul dat werd aangeboden het-
geen meteen betekende dat er veel werk 
moest worden verzet. De spullen werden 
gelabeld en er kwam een etiket op met 
een bepaalde kleur waarop het bedrag 
moest worden opgeschreven. Daarnaast 
moest alles nog  administratief verwerkt 
worden.
Maar dat is allemaal goed gelukt, op een 
enkele kleine uitzondering na. Want on-
danks dat we met voldoende mankracht 
waren is het iemand toch gelukt om wat 
kleinere spullen onbetaald mee te ne-
men. Dit kostte achteraf veel tijd om de 

Fair 2015
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Metaal-Recycling
H. Vriezen

Doetinchem
Al jarenlang een 
vertrouwd adres voor uw 
oude metalen, kapotte 
machines, accu’s enz.

Telf.(de) 
0031-610114685
Tel. (nl)
06-10114685
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Indien u in 2016 de digitale nieuws-
brief van ons wilt ontvangen dienen 
wij wel over uw e-mailadres te be-
schikken!

Op het etiket van dit laatste clubblad 
is bij een groot aantal leden deze keer 
ook weer het bij ons bekende en 
gecorrigeerde E-mailadres geprint.

Is dit e-mailadres juist?
Dan hoeft u niets te doen.

Is het e-mailadres onjuist of staat er
helemaal geen e-mailadres op de 
sticker?
Mail dan uw e-mailadres of het juiste 
e-mailadres naar onze verenigings-
computer:
hsvderietvoorn@kpnmail.nl 

Vermeldt daarbij ook even uw naam 
en het lidmaatschapsnummer, dan 
kunnen wij dit in ons ledenbestand 
invoeren.

Wilt u liever geen nieuwsbrief 
ontvangen?
Laat ons dat dan ook even weten!

En voor de leden die niet over een 
computer of een e-mailadres beschik-
ken, zullen er in de toekomst telkens 
enkele geprinte, papieren exemplaren 
met het meest actuele nieuws gereed 
liggen in het clubgebouw.

Het Bestuur

Digitale 
Nieuwsbrief 2016

HERHALINGHERHALINGgehele admini-
stratie kloppend 
te krijgen. Maar 
het is gelukt en 
de vereniging 
kan ondanks 
het slechte weer 
toch een leuk 
bedrag van plm. 
570 euro op haar 
conto bijboeken. 
Daarnaast heb-
ben we nog wat 
kunstaas gekre-

gen ter waarde van zo’n 30 euro.
De harde werkers/vrijwilligers voor dit 
weekend waren Co van Dooren, Nico 
Visser, Rene Breuer, Ton van Aalst, Jan 
Horst, Bennie Vierwind, Ester Kuiperij 
en Ilja van Aalst. Beide laatsten waren 
zowel op zaterdag als zondag aanwezig. 
Zij hadden ook een manier bedacht om 
alles wat soepeler te laten verlopen. Er 
was nu een document met de spelregels 
voor de aanbieders van het materiaal dat 
ze vooraf moesten ondertekenen. Onze 
vereniging kent in deze geen aansprake-
lijkheid maar zorgt wel zorgvuldig voor 
de ingeleverde spullen.
Er zijn maar liefst rond de 100 manuren 
in gaan zitten en daarom namens onze 
club hartelijke dank aan de vrijwilligers 
voor hun inzet en vrije tijd.

Naast de Achterhoekse Wandel Vier-
daagse maakt nu ook de Koninklijke 
Nederlandse Natuur Vereniging gebruik 
van onze accommodatie. Tevens zullen 
er lesactiviteiten worden gegeven onder 
noemer van laatstgenoemde door het 
IVN. Wij, het bestuur, hoopt op goede 
contacten wederzijds en vertrouwen er op 
een goede bijdrage te leveren aan de na-
tuur in onze regio.

Bezetting 
Clubgebouw
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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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Deze keer het verslag van Bjorn van 
Beurden, bestuurslid van Ons Genoe-
gen, over dit  geweldig leuke evene-
ment. Helaas moest Doetinchem het 
die dag doen zonder hun voorzitter, en 
misschien kwam dat de uitslag wel ten 
goede.

Op zaterdag 19 september stond weer de 
jaarlijkse sportuitwisseling met Doetin-
chem op het programma. We hebben dit 
jaar de titel te verdedigen want vorig jaar 
wisten we sinds lange tijd van Doetin-
chem te winnen op hun thuiswater, “De 
Stokhorst”. 2 nieuwe deelnemers dit jaar 
aan de Osse kant; Niels van Beurden en 
Rob Verheijen. Ad Faro en Dick Keine-
mans zouden ook deelnemen maar moes-
ten helaas afzeggen. Om 6:00 uur was 
iedereen aanwezig bij buurthuis Schade-
wijk (op Hans en Tonnie na want die zijn 
rechtstreeks gereden). Na even puzzelen 
om alle spullen in de auto’s geladen te 
krijgen boden Rob en Ad aan om ook te 
rijden. 1 extra auto was genoeg en daar-
om heeft Rob zelf gereden. Netjes om 
6:15 uur vertrokken en als Tonnie van 
Erp geen extra ronde had gemaakt omdat 

er in de snoeppot gegraaid moest worden 
naar koeienkoppen waren we binnen het 
uur aanwezig geweest. Een klein ommetje 
en dan arriveren we rond 7:30 uur in Doe-
tinchem. Mooi op tijd want de deelnemers 
van Doetinchem waren ook nog niet al-
lemaal aanwezig. 
Bjorn, Harry en Coby verdelen de plaat-
sen, er worden steeds 2 plaatsen open 
gelaten zodat de vis ruimte heeft om zich 
te verspreiden over het parcours. Doetin-
chem heeft 2 extra plaatsen waardoor er 3 
plaatsen in het midden voor Doetinchem 
zijn. De 2 laagste scores zullen we niet 
meetellen bij de uitslag zodat we beide 7 
uitslagen hebben. 
Tijdens de wedstrijd heeft het nog even 
flink geregend waardoor Joep onder de 
verschillende paraplu’s moest komen 
schuilen waarna hij toen het weer droog 
was alle vis bij Andre en Ad verjaagd had 
van de stek met zijn gesnurk.

Bjorn heeft alleen gevist maar wist wel 
het hoogste gewicht voor Oss in te bren-
gen door 3 brasems te vangen en wat klei-
ne vis met een totaalgewicht van 6,389 
kg. Coby en zijn koppelmaat visten het 

Doetinchem neemt thuis revanche 
na drie nederlagen
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DISCOUNT
WONINGTEXTIEL

Tapijt - Vinyl - Laminaat
Gordijnen - 

Binnen Zonwering

Varsseveldseweg 107, 
7002 LK Doetinchem
Tel. 0314 - 334095

discountwoningtextiel@aol.nl
www.woninginrichtingdoetinchem.nl

Voor al uw
fietsplezier!

Ds. van Dijkweg 21
7001 CS Doetinchem

Tel. 0314-325712
www.bultentweewielers.nl

Jurriens

ju
rri

ej
an

@
ho

tm
ai

l.c
om

Reparatie & 
Onderhoud

buitenboordmotoren

Koopweg 8
7122 LR Aalten

Tel. 0543-461540 / 06-13030824
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beste bij de deelnemers van Doetinchem, 
ze wisten samen 11,2 kg aan voorns te 
vangen. 
Helaas hebben we Doetinchem dit jaar 
niet kunnen verslaan. Oss heeft een to-
taal gewicht van 21.551 kg ter weging 
gebracht tegenover 38.108 kg van Doe-
tinchem. Doetinchem gefeliciteerd met de 
winst. 

De uitslagen kunt u lezen op de website 
www.rietvoorn.nl bij rubriek wedstrijden/
uitslagen
Na afloop weer een prima verzorgde BBQ 
en een woordje van dank voor de orga-
nisatie. Een zeer geslaagde dag op naar 

volgend jaar. In April vissen we weer in 
Oss.

Naschrift redactie clubblad de Rietvoorn:
Het was ons een waar genoegen om 
weer eens bij elkaar te zijn. Hopelijk tot 
volgend jaar in Oss met zijn allen. Het 
bestuur en alle deelnemers danken de 
Wilma en Willie Keuben voor de uitste-
kende verzorging. Ook alle anderen die 
hun steentje hebben bijgedragen heel 
hartelijke dank. Wilma kreeg voor de 
voortreffelijke verzorging van de salade 
nog een bloemetje namens de vereniging 
uitgereikt door Co van Dooren. De foto’s 
zijn gemaakt door Rudie Watulingas
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Hotel - Restaurant - Catering - Partycentrum

Kruisbergseweg 172

7009 BT Doetinchem

(0314) 32 41 23

www.dekruisberg.nl

Veugelink Juridisch Advies
Betaalbaar advies voor particulier, werkgever en werknemer

Veugelink Juridisch Advies B.V. een begrip in de Achterhoek!

Betaalbaar juridisch advies bij o.a. werknemers en 
werkgevers conflicten.

Hulp bij problemen met incassobureaus en/of deurwaarders.

U heeft plichten maar wij kennen uw rechten!
Bel of mail vrijblijvend en discreet: 06-44  60 93 55 

vja.juridischadvies@gmail.com
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Terug naar de oude stek zou je kunnen 
zeggen. Jaarlijks gaat het bestuur 
een dagje samen vissen in een andere 
omgeving. Veelal gingen we naar de 
polder tussen Lelystad en Almere-
Buiten in de Lage Vaart. 

Sommigen van u kennen het gebied dat 
je van weerskanten kunt bereiken zowel 
van Lelystad als ook van Almere-Buiten.  
Op vrijdag 25 september was het weer 
zover, we vertrokken om 07.00 uur en na 
een ommetje waren we om 09.00 uur ter 
plekke. Helaas was niet ieder bestuurslid 
aanwezig want Gerben, Willem en 
Vincent waren verhindert. Op het laatste 
moment  kregen we de auto’s toch nog 
bijna vol met de vrijwilligers Henk Horst 

en Henk Supheert. Vorig jaar was het 
resultaat in de Berkel zeer slecht nu 
was het resultaat tegen redelijk aan. Het 
bestuur wist toch wel wat vis te vangen 
ondanks de aanwezigheid van aardig wat 
snoeken. Helaas beten deze niet in het 
kunstaas anders hadden we er misschien 
wel wat gevangen. Het weer was ons 
goed gezind er viel die dag slechts een 
enkel druppeltje.
We hebben gevist tot 15.30 uur, de boel 
opgeruimd en onderweg nog genoten 
van een patatje met een balletje. 

Allen waren het er over eens dat de 
polderdag zeker weer voor herhaling 
vatbaar is in 2016.

Besturendag 2015



helft op. Met  deze vorm van beveiliging 
kunnen we op afstand zien wat er op de 
ligplaats gebeurt. Dit kan middels Internet 
Explorer of met Google. Daarnaast kun-
nen we met een app op de smartphone 
ook zien wat er gebeurt op het terrein.
Het blijven echter hulpmiddelen die pas 
echt goed werken als we met zijn al-
len de regels nakomen. De deuren goed 
afsluiten, nu dus in drievoud en ook de 
poort afsluiten. En mocht u iets zien op 
ligplaats wat naar uw mening niet deugd, 

meldt dit dan 
direct!
Regelmatig uw 
spullen contro-
leren is zeer be-
langrijk. Indien er 
wat weg is meldt 
dit dan direct. 
Dan kunnen we 
nog zien of we er 
iets mee kunnen. 
Sluit ook de toi-

letdeur na het gebruik goed af.
Momenteel beraadt het bestuur zich nog 
op aanvullende maatregelen die we een-
voudig  en zonder veel kosten kunnen 
toevoegen om de beveiliging compleet 
te maken. Op de bijgaande foto’s het 
bord(en) die zijn aangebracht op de lood-
sen en de extra sloten op de loodsdeuren. 
De extra sloten op de deuren en hangslot 
van de loodsen kunnen voorlopig  worden 
geopend met uw huidige sleutel. Ook alle 
drie sloten uiteraard weer afsluiten! Rest 
alleen nog te vermelden dat alleen de 
eigenaren van een boot op de ligplaats en 
het terrein mogen komen. 
Derden mogen zich alleen, mits lid van 
onze vereniging, samen met de eigenaar 
(ligplaatshouder) op ons terrein begeven. 
De loodsen zijn voor hen niet toeganke-
lijk!
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Geopend van 10.00 tot 18.00 uur, maandag gesloten, vrijdag koopavond

Terborgseweg 53  Doetinchem, T (0314) 34 40 49  I www.brudo.nl

Kom dan eens een 
kijkje bij ons nemen.

Wij helpen u graag bij 

het maken van een

goede keuze uit ons

brede assortiment 

bedden, boxsprings,

matrassen etc.

OPTIMAAL genieten
van uw nachtrust...
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Beveiliging helpt alleen maar als we 
ons met zijn allen houden aan de re-
gels. Het bestuur heeft na lang wikken 
en wegen besloten om nog dit jaar be-
schermende maatregelen tegen diefstal 
te nemen. 

Het moest er toch een keer van komen. 
Hoewel we dit jaar al heel veel hebben 
geïnvesteerd in de botenligplaats hebben 
we uiteindelijk toch ook maar inbraak-
preventieve maatregelen  genomen. We 
hebben gekeken waar de grootste knel-
punten lagen en kwamen tot de conclusie 
dat we eigenlijk geen vreemden op ons 
terrein willen. Daarnaast hebben we ook 
de situatie van de deuren van de loodsen 
opnieuw bekeken.
Wat opviel is dat bij calamiteiten de slo-
ten daar toch nog konden worden door-
geknipt. Ook waren er enkele deuren aan 
vervanging toe. Besloten werd daarom 
om de deuren te voorzien van twee extra 
sloten die moesten worden ingebouwd. 
Daarnaast moesten de deuren voorzien 
worden van hoekelementen ter voorko-
ming van het  openbreken met een koe-
voet. Op het moment van dit schrijven 
zijn we halverwege die werkzaamheden. 
Jan Horst heeft samen met Harrie Nie-
ling en Anton Hogenkamp deze klus op 
zich genomen. Vaklui met het hart op de 
juiste plek.
Ook werd besloten om voor camera-
bewaking op het terrein te zorgen. De 
installatie daarvan zit er nu ook voor de 

Botenhouders aandacht!!!
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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

Het goed onderhouden van uw vastgoed is erg belangrijk. Rosendaal       

Schilderwerken levert goede kwaliteit tegen concurrerende prijzen. Wij zijn 

in het bezit van vakkundig personeel en zorgen voor een goed eindresultaat 

bij ieder project. Uiteraard staat het nakomen van de met u gemaakte af-

spraken bij ons hoog in het vaandel. Of het nu gaat om schilderwerk, begla-

zing, behangen of spuiten, wij regelen het voor u! Neem geheel vrijblijvend 

contact met ons op voor een kennismakingsgesprek en/of offerte aanvraag.

Didamseweg 37 | 7037 DJ Beek (gem. Montferland) | T 0316-532350 | www.rosendaal.nl

Wij voeren projecten uit 
voor onder andere:

Vastgoedbeheerders
Woningcorporaties 
Zorginstellingen
Aannemers
Gemeenten
Bedrijven
Particulieren

Het schilderwerk van uw 
vastgoed in topconditie!
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Via deze laatste uitgave wil ik nog ge-
bruiken voor een extra oproep aan u, 
de leden van onze vereniging. 
Ik wil u bij deze betrekken bij een paar 
moeilijke maar wel oplosbare zaken 
binnen de club. 
Nu de beide heren jeugdleiders voor de 
categorie tot 15 jaar te kennen hebben 
gegeven te stoppen met hun activiteiten 
doemt er ineens een behoorlijk pro-
bleem op. 

Graag willen we u daar deelgenoot van 
maken omdat er onder u misschien men-
sen zijn die het trekken van deze kar best 
willen overnemen. Een combinatie met 
een bestuursfunctie lijkt daar op het oog 
minder geschikt voor, maar indien er le-
den zijn die daar voldoende vrije tijd voor 
hebben mag dat ook.

We laten de jeugd toch niet in de steek?  
We houden het goed opgebouwde jeugd-
werk toch in stand? 
Jos en Maarten en later Erwin en Vincent 
die de jeugdcommissie aanstuurden heb-
ben het voortreffelijk gedaan. Ze hebben 
een prima fundament neergelegd voor 
de toekomst. Een fundament dat zowel 
regionaal alsook nationaal bekendheid 
verwierf. De jeugd, maar zeker ook de 
ouders hebben het bij onze club altijd 
voortreffelijk naar hun zin gehad en dat 
hoort zo te blijven. Ik reken daarom op 
uw medewerking in deze. Laat ons en 
onze jeugd niet in de steek!

Daarnaast heeft Harrie Nieling te ken-
nen gegeven te stoppen als lid van de 
wedstrijdcommissie en dan met name met 
de wedstrijden met de boot. Jammer, het 
ging net zo goed, mede door zijn visie op 

deze wedstrijden. We hopen ook voor 
Harrie een goede vervanger te vinden uit 
de groep botenhouders die meedoen aan 
de bootwedstrijden.

Het moet me van het hart dat ik me echt 
zorgen maak over de jeugdafdeling. We 
nemen zeer binnenkort nog een besluit 
om nog meer vis uit te zetten in Sport-
park Zuid. Het gaat niet om geringe be-
dragen maar we doen dit uitsluitend om 
de vijvers weer aantrekkelijk te maken 
voor onze jeugd. 

Om u een idee te geven welke investe-
ringen we daar gedaan hebben kan ik u 
vertellen dat er daar al rond 2500 euro 
aan pootvis is geïnvesteerd. 

Hopelijk wordt de investering van dit 
jaar volgend jaar zichtbaar bij de jeug-
devenementen, want die moeten er zijn 
toch?

Ik neem afscheid van ons clubblad en 
kijk uit naar ons 80-jarig jubileum vol-
gend jaar. Ik hoop in goede gezondheid 
dan naast het vijftig-, zestig- en zeven-
tigjarig jubileum ook het tachtigjarig 
jubileum als lid van het dagelijks bestuur 
te mogen meemaken.

U zou mij geen groter 
cadeau kunnen geven 
dan uw aanmelding 
voor onze jeugdcom-
missie! 

Ton van Aalst

Dit was het dan…of nee, 
eigenlijk toch nog niet
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Elke dag, een 
keizerlijk lopend buffet 
vanaf 17.00 uur.

Uw kunt bij ons terecht voor al uw:
personeelsfeesten - familiediners -
bruiloften - recepties enz.
Ook voor afhalen!

Terborgseweg 57, 7001 GH Doetinchem,
tel. 0314 - 360555 / 360677
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Mijn naam is Gerben Boesveld.  
Ik ben 47 jaren jong, getrouwd en 
vader van twee kinderen.
Ik heb me aangemeld als bestuurs-
lid omdat ik de club een warm hart 
toedraag en respect heb voor de in-
zet van haar vrijwilligers. 

Ik heb zelf een aantal jaar als vrijwilliger 
van de jeugdafdeling mijn steentje bijge-
dragen. 
In het dagelijks leven houd ik me met veel 
plezier bezig met een stukje handhaving 
van openbare orde en hulpverlening  in 
mijn werkzaamheden als wijkagent van 
Varsseveld, Westendorp, Heelweg Oost-
West en Sinderen.
In mijn vrije tijd heb ik naast mijn gezin, 
moest ik van mijn vrouw vermelden, twee 
passies; Muziek maken en uiteraard vis-
sen.
Ik speel al 20 jaar met een aantal goede 
vrienden in een ouderwetse Rock &Roll 
band genaamd The Tailshakers.  Ik ram-
mel op de trommels en probeer de num-
mers zo zuiver mogelijk mee te zingen…..
Kennelijk  redelijk want we treden met 
regelmaat op in de regio.

Als kind ging ik veel met mijn vader mee 
naar de waterkant waarbij de Huttenhoek 
in Gaanderen een van zijn favorieten was. 
Ik herinner me nog goed dat hij altijd, 
ondanks zelfde voer/aas diepte enz., hij 
wel  vis ving en ik niet. “Kom maar even 
op mijn plek zitten” was het dan steevast. 
Wat resulteerde in….geen vis en hij op 
mijn plek wel….zucht.. Hij werd helaas 
ziek en overleed veel te vroeg. Tot de 
laatste maanden hebben we samen gevist 
waarbij ik het steeds vaker voor elkaar 
kreeg meer te vangen dan hem.  

Voor het vissen betreft gaat mijn voor-
keur uit naar de vaste hengel met een 
dobber. Ik vind het heerlijk om vol 
spanning naar een bewegende dobber te 
kijken in afwachting van wanneer deze 
besluit zich aan mijn zicht te onttrekken. 
Ook de keuze van aanpassingen bij dit 
systeem liggen mij wel. Het nadeel is 
dan ook dat ik me dan geen tijd geef om 
bijvoorbeeld het feederen goed onder de 
knie te krijgen
Ik ben ook erg verzot geraakt op het 
commercial vissen, met name in En-
geland. Ik ben er al meerdere malen 
geweest en erg enthousiast geraakt door 
deze prachtige vijvers met hun grote aan-
tallen vis. Het enige nadeel is de afstand 
en het Engelse weer. Een paraplu en 
goed regenpak is geen overbodige luxe.

Ik heb in mijn functie als algemeen be-
stuurslid geen vaste taak maar spring bij 
daar waar ik iets kan betekenen. Gezien 
mijn eigen baan met wisselende werk-
tijden en weekenddiensten is dit ook de 
enige mogelijkheid om me in te zetten.

Heb je vragen naar aanleiding van mijn 
verhaal of anderszins, schroom niet en 
spreek me aan.

Veel visplezier en goede vangst gewenst, 
           
          Gerben Boesveld

Even 
voorstellen
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Of u betaalt contant op een van de 
zittingsdagen in het clubhuis, u kunt dan 
de nieuwe vispas direct zelf meenemen.

Noteer in uw agenda
De penningmeester houdt 
zitting voor contante betaling 
op:

Vrijdagavond: 4 december 
van 19:00 tot 21:00 uur en....
Zaterdag: 12 december 
van 10:00 uur tot 14:00 uur
Betalingen na 1 januari zijn verhoogd 
met € 2,00 of € 5,00 en de niet afgehaalde 
VIS-passen en gaan 31 januari RETOUR 
Sportvisserij Nederland!!
        De penningmeester 

De automatische incasso voor 2016 zal 
rond 15 november 2015 plaatsvinden, 
kijk daarom goed op u bankafschrift van 
eind november. Indien daar géén betaling 
naar de Rietvoorn op voorkomt dan is de 
incasso niet mogelijk geweest (meestal 
om administratieve reden). 
Een tweede incasso is niet mogelijk, u 
zult zelf begin december het verschuldig-
de bedrag moeten overmaken naar onze 
bankrekening NL76ABNA09360.43.954 
t.n.v. De Rietvoorn Doetinchem. 
Let op!! U moet dan de bedragen van de 
kolom contant, zie pag. 3, als betaling 
overmaken! 

De contributie voor 2016 
betalen in 2015

Op donderdag 22 oktober jl. hebben Piet 
Klein  en Ton van Aalst een lange zit 
gehad bij de beeldvormende vergadering 
van de gemeente Doetinchem met als 
voor ons enige agendapunt de vijvers op 
het sportpark. Deze gaan, net zoals lan-
delijk het geval is, over naar Het Water-
schap.
Omdat het college nog een definitief 
standpunt moet innemen kunnen we nog 
niet 100 procent antwoord geven maar 
de algehele tendens van alle partijen 
was  toch wel hoopvol voor onze vereni-
ging.
2016 staat op de noemer dat er wordt 
gebaggerd. De bijdrage van de gemeente 
in het baggeren van meerdere vijvers in 
onze gemeente bedraagt zo’n slordige 
518.000 euro. 
Wat plezierig is om te melden dat is het 
feit dat de gemeente dit samen met Het 
Waterschap oppakt. De gemeente heeft 

toegezegd dat ze ons in dat kader blijven 
bijstaan. Ook voor de toekomst kan onze 
vereniging rekenen op steun indien nodig. 
Overigens is Het Waterschap een betrouw-
bare partner voor Hengelsport verenigin-
gen.
Piet heeft in zijn betoog vooral gewezen 
op de educatie van de jeugd hetgeen na-
tuurlijk nauw verband houdt aan de woe-
kering van de waterplanten.

Naast deze bijzonder welkome medede-
ling is het hoopvol gestemd voor de toe-
komstige vangsten in het Sportpark. Nog 
dit jaar zal er vis worden uitgezet in het 
belang van de visstand voor de toekomst. 
Hierbij moet vooral gedacht worden aan 
vis die daar een steentje aan kunnen bij-
dragen. 
Hopelijk gaat dan ook de vis die we in 
het recente verleden hebben uitgezet meer 
gericht naar het aangeboden aas.

2016 nieuwe verhuurder van 
de vijvers 
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Themafeesten
Restaurant
Diner-Café
Zalen
Catering
Zakelijk

Dorpsstraat 11-13 Halle
Tel. 0314-631234www.nijhofhalle.nl

www.nijhofhalle.nl

www.nijhofhalle.nl

Ook leveren 

we tuinhout

Voor al uw hout- 
en bouwmaterialen

Zaagmolenpad 8, Doetinchem 
Tel. 0314 - 324152

HOUT- EN BOUWMATERIALEN
KORT B.V.

Houtkampstraat 62,
7001 EC Doetinchem

Tel.: 0314-326210
E-mail: info@dumphuis.nl
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Havenstraat 136, 7005 AG Doetinchem
T: -31 (0) 314 393616

E: info@robbesselinkvanderwoude.nl
I: www.robbesselinkvanderwoude.nl

Havenstraat 136, 7005 AG Doetinchem
T: -31 (0) 314 393616

E: info@robbesselinkvanderwoude.nl
I: www.robbesselinkvanderwoude.nl

Co van Dooren, heeft het idee om het 
klaverjassen weer te herintroduceren bij 
onze club. 
We weten dat er voldoende klaverjassers 
zijn maar toch strandde het een aantal 
jaren geleden op de deelname. Het 
idee nu is om dit weer op te pakken in 
een maandelijks evenement. Dus niet 
iedere 14 dagen maar 1x per maand op 
een woensdagavond. Om e.e.a. te laten 
slagen hebben we minimaal 16 spelers 
nodig en 1 of 2 invallers.
Er worden per avond 4 ronden gespeeld 
en het begin is om 19.30 uur. Uiterlijk 
22.30 is de sluiting.

Mocht u belangstelling hebben neem dan 
contact op met Co van Dooren.

Gaan we weer 
kaarten?

Botenhouders 
attentie! 

Botenhouders die hun boot in de 
winter op de kant willen, hebben de 
mogelijkheid gehad om op zaterdag 
7 november 2015 van 09.00 tot 12.00 
uur de boot gratis uit het water te 
laten halen. Met de mededeling dat bij 
onvoldoende assistentie de boot niet uit 
het water wordt gehaald. 
Deze mededeling hebben de boothouders 
al schriftelijk en per mail ontvangen. 

Bij een andere datum moeten we kosten 
doorberekenen vanwege de werkzaam-
heden. 
Ter afstemming 
Henk Derksen tel. 0314-334427 of 
Ton van Aalst tel. 0314-330227 bellen.

De botenhouders die hun boot gedurende 
de winter in het water willen houden 
adviseren wij hun boot goed te blijven 
verzorgen en vooral niet te strak in de 
ketting te leggen in verband met de soms 
grote verschillen in de waterstand! 

De datum in 2016 waarop de boten gratis 
te water kunnen worden gelaten, zal be-
kend worden gemaakt op de website. 
 
 De commissie botenligplaatsen
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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

Theo Hermans
Mobiel 06 - 53356251

René Hermans
Mobiel 06 - 55977094

Spoorstraat 17, 7003 DX Doetinchem
Telefoon 0314 - 345682     Fax 0314 - 354968
E-mail: voegersbedrijfdoetinchem@kpnmail.nl

Voegersbedrijf
‘Doetinchem’

3131

Ampèrestraat 11, Doetinchem
Tel. 0314 - 323841
www.otohendriks.nl

Ampèrestraat 11, Doetinchem
Tel. 0314 - 390011

www.autodoetinchem.nl



Koestraat 5a, 6988 AA Lathum. Tel. 0313-63 14 76
info@rutgersrecreatie.nl  -  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
Onderdelen
Accessoires

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

Bij ons vindt u topmerken als: Yamaha, Zodiac, Freewheel, Topcraft, 
Nicky, Oudhuyzer, Terhi, Crescent, Kalf, Talamex, 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


