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Bij BENU Apotheek De Huet kunt u terecht voor al uw recepten:

Bij BENU Apotheek De Huet kunt u terecht voor al uw recepten:
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Ons ervaren team geeft u deskundig en vriendelijk advies.
Onze wachttijden zijn kort.
Ons ervaren team
u dag
deskundig
en vriendelijk advies.
Herhaalmedicijnen
staan geeft
al na een
voor u klaar.
Onze wachttijden
zijn
kort.geneesmiddel-uitgifteautomaat.
Medicijnen
haalt u 24/7 af
bij onze
Wij
bezorgen gratis aan huis.
Herhaalmedicijnen
staan al na een dag voor u klaar.
Gratis parkeren bij winkelcentrum De Bongerd.

Medicijnen haalt u 24/7 af bij onze geneesmiddel-uitgifteautomaat.

• Wij
bezorgen
gratis aan
huis.
BENU
Apotheek
De Huet
Openingstijden:
De
Maandag t/m vrijdag
• Bongerd
Gratis53
parkeren bij winkelcentrum
De Bongerd.
7006 NH Doetinchem
van 08.00 tot 17.30 uur.
T: 0314 - 34 62 62
BENU Apotheek De Huet
Openingstijden:
E: dehuet@benuapotheek.nl

Beste wandelaar(ster),

De Bongerd 53
Maandag t/m vrijdag
7006 NH Doetinchem
van 08.00 tot 17.30 uur.
T: 0314 - 34 62 62
E: dehuet@benuapotheek.nl
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We zijn reuze blij dat u dit jaar deelneemt aan onze 62e Doetinchemse Avondvierdaagse. Ruim 30 medewerkenden zullen zich inzetten om het geheel in goede
banen te leiden.
27-12-16 15:21

Evenals voorafgaande jaren mag de groep die compleet is vertrekken. De groepen
van de 10 km starten vanaf 17.45 uur en de 5 km vanaf 18.00 uur.
Zorg er wel voor dat uw groep bij de uitgang van het terrein niet door een andere
vertrekkende groep gaat lopen. Wacht dan rustig even op de ander. Om bij het
27-12-16 15:21
vertrek enige afstand tussen de groepen te bewaren zullen enkele medewerkers van
de Doetinchemse Avondvierdaagse daar een oogje in het zeil houden. Wij rekenen
hierbij op uw welwillende medewerking.
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Grootjans Advocaten
vindt sporten belangrijk!

Dankzij de medewerking van Albert Heijn aan de Rozengaardseweg krijgen de
wandelaars op één van de dagen een traktatie aangeboden.

Bezoekadres:
Prins Hendrikstraat 38
7001 CL Doetinchem
T: (0314) 34 24 40
F: (0314) 34 40 21
W: www.grootjansadvocaten.nl

Tenslotte start de intocht vanaf het terrein achter Kasteel De Kelder aan de 2e
Loolaan om 19.30 uur.
Willen de groepen zich opstellen bij hun school- of verenigingsvlag, die op het
veld is geplaatst. Het is de bedoeling dat u de vlag zichtbaar meeneemt in de
optocht.
U kunt elders in dit blad de gehele route van de intocht lezen.

Dimmedaal
Sigarenmagazijn

Staa
t

slote
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Dimmedaal Sigarenmagazijn Doetinchem
Terborgseweg 61, 7001 GN Doetinchem. Tel. 0314-324986

20 mei t/m 24 mei
De Doetinchemse muziekverenigingen DES, malletband SMD en de dweilorkesten
ALLES WENT BAND en De Traoters zullen de wandelaars muzikaal begeleiden
naar het Simonsplein evenals de dweilorkesten NIET ZOEGEN MAOR BLAOZEN uit
Halle en Broamps Kabaal uit Braamt. Ook de Gendringse Orkest Vereniging uit
Gendringen, muziekvereniging Hummelo & Keppel, Harmonie Volharding uit
Stokkum, Politiekapel Gelderland Zuid uit Nijmegen en Batavorum pipes & drums
ook uit Nijmegen zorgen er voor dat het een feestelijke intocht wordt.
Wij willen nu reeds allen, die meewerken aan deze avondvierdaagse heel hartelijk
bedanken. Dankzij hun inzet is het mogelijk om dit evenement te organiseren.
HEEL HARTELIJK DANK!
Wij wensen u allen hele fijne wandelavonden toe!

Verzekeringen • Hypotheken

Tel: 0314 - 33 20 41

www.siebelinkassurantien.nl
www.siebelinkassurantien.nl
Z O NW
GORDI ERING
J
TAPIJ NEN
LAMIN T
A
PVC AT

Rijksweg 136
7011 EC Gaanderen

Telefoon (0314) 32 56 50
(0315) 32 72 00

Fax (0315) 34 25 72
www.tapifloor.nl

Tijdens de Avondvierdaagse is de organisatie te bereiken onder de tel. nrs.
06 - 16 91 64 40 (Leiding)
06 - 16 93 45 94 (Startbureau)
06 - 17 20 43 76 (Pauzeplek)
06 - 16 91 64 53 (EHBO post)
Verdere informatie is te vinden op de website: www.a4d-doetinchem.nl
en op facebook: www.facebook.com/avondvierdaagsedoetinchem
U vriendelijk groetend,
Kees Erken

mei 2019
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ALGEMENE MEDEDELINGEN

Alphega apotheek

het Bastion
de Haan
Rozengaarde

1.	De startnummer van iedere groep zal bij de inschrijving bekend worden gemaakt.
	
De groepen stellen zich op bij het bordje, waarop het startnummer staat.
De bordjes zijn bevestigd aan de hekken of bomen rondom het startterrrein.

Uw
Geneesmiddelen,
Onze zorg

2.	De start van de groepen is iedere avond, uitgezonderd vrijdag, vanaf 17.45 uur
voor de 10 km. De groepen van de 5 km kunnen vertrekken vanaf 18.00 uur.
	
Wanneer de groep compleet is mag hij vertrekken. Wil iedere groep er wel
voor zorgen dat ze niet dwars door een andere vertrekkende groep gaat
lopen!
	Wij verzoeken u dringend erop toe te zien dat de kinderen op het atletiekterrein
van ARGO niet aan de attributen of in de netten gaan hangen.
De vertrektijden op vrijdag zijn:
5 KM:
vanaf 17.30 uur
10 KM:
vanaf 17.00 uur
3. Routebeschrijvingen worden bij de inschrijving uitgereikt.

Wist u dat onze locatie de Haan elke werkdag
tot 20.00 uur geopend is.
U kunt dan uw recept inleveren zonder het
avondtarief van circa € 45,- te betalen.
Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om uw
medicijnen 24 uur per dag op te halen, het
maakt niet uit bij welke locatie u klant bent.
Er staat een kluis bij Apotheek het Bastion en
bij Apotheek Rozengaarde.

4.	In overleg met de politie is besloten dat de groepen aan de linkerkant van de
weg lopen.
	Individuelen lopen altijd al, in ieder geval buiten de bebouwde kom, aan de
linkerkant van de weg.

KILDER - RvN uitvaartzorg gevestigd aan de
Hoofdstraat 25 te Kilder, bekijkt wekelijks
uitvaartpolissen van mensen die willen weten
hoeveel hun gewenste uitvaart werkelijk kost.
En of alles gedekt is in hun polis. Zo’n gesprek is
vrijblijvend en gratis.
“Steeds meer mensen regelen hun eigen uitvaart.
We leggen alle persoonlijke wensen voor het
afscheid vast en zorgen voor een perfecte uitvoering
daarvan. Voor degene die gaat overlijden geeft dat veel
rust. Het financiële plaatje is daarbij van groot belang. Alle
kosten zijn bekend en niemand komt later voor verrassingen
te staan,” aldus van Nunen. “Mensen weten vaak niet waar ze
precies voor verzekerd zijn.”
Als nabestaanden een uitvaart regelen bellen ze de
verzekeringsmaatschappij die op de papieren staan. Niet
wetende dat ze zelf mogen kiezen wie ze bellen, maar dat is wel
zo. Van Nunen: “We verzorgen uitvaarten in de hele achterhoek
en Liemers en soms ver daarbuiten. De polis voorwaarden
nemen we dan 1 op 1 over. Alles waar je voor verzekerd bent,
voeren we uit voor dezelfde prijs. Al de extra’s die je wenst, zijn
door ons kleine kantoor ook nog eens goedkoper.

Ongeacht waar u verzekerd
bent. Wij voeren met ons
team de uitvaart naar uw
wensen uit en regelen alle
formaliteiten met uw
verzekeraar.

“Ik hoop dat ze ons bellen, als er iemand overlijdt.
Want afscheid nemen kun je maar één keer doen
en dan moet het perfect zijn.”

0314 - 765 001 24/7

DELA - Monuta - Yarden Ardanta - Nuvema - enz.

RvN Uitvaartzorg
Als afscheid vraagt om
warmte, liefde, aandacht.

www.rvnuitvaartzorg.nl
info@rvnuitvaartzorg.nl

Ron van Nunen
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5.	De groep die wil passeren versnelt iets, terwijl de groep die wordt ingehaald iets
inhoudt.
6. Wij verwachten dat geen enkele wandelaar enig afval achterlaat.
7. De rustplaatsen dienen na afloop weer schoon te worden achtergelaten.
8. Het is niet toegestaan om spelende geluidsapparatuur mee te nemen.
9. Het startbureau sluit iedere avond om 21.00 uur.
10.	De groepen kunnen donderdagavond, na afloop van de wandeling, de medailles
ophalen. De individuele wandelaars krijgen hun medaille vóór de start op
vrijdagavond op de Bleek. Zij moeten zich daarvoor melden in de partytent.
11.	De intocht start om 19.30 uur vanaf het terrein achter Kasteel De Kelder.
	Voor de intocht stelt iedere groep zich op bij de vlag van de school of vereniging.
	De indeling is zo gemaakt dat er een evenredige verdeling over de deelnemers
komt in verhouding tot het aantal muziekkorpsen.

Schildersbedrijf
Wim Ebbers
06 - 28 38 60 02

info@schildersbedrijfwimebbers.nl
www.schildersbedrijf-wimebbers.nl

Tijdens de 62e Avondvierdaagse Doetinchem
Maandag 20 t/m vrijdag 24 mei 2019

schilderwerk - wandafwerking
isolatieglas - houtreparatie - spuitwerk

HEEL VEEL SUCCES!!!

Schone Avond4daagse
“Elke dag een schoon feestje”
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RUSTPLAATSEN
Maandag
20 mei:
		

Op het terrein van de fam. G. Maalderink
Doetinchemseweg 86, Zelhem

Dinsdag
21 mei:
		

Op het terrein van de fam. F. Bloemen,
Keppelseweg 348

Woensdag

Camping Ooijmanhoeve aan de Ooijmanlaan

22 mei:

Donderdag 23 mei:
		
		

Pad tegenover Sint Martinuskerk,
Doetinchemseweg 11 in Wijnbergen,
hier is een open terrein

Vrijdag

Veld tegenover Lubberslaan 18

24 mei:

Bekijk dit boekje digitaal
Ga naar www.digitaleversie.nl
en vul de volgende code in: 9D5425
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Maandag 20 mei
Startpunt: Atletiekvereniging ARGO,
		
Bezelhorstweg
Starttijd: 18.00 uur
Ruime
openingstijden

Inschrijven is nog mogelijk vanaf 17.00 uur

5

KM

Indien nodig zijn er bordjes aangebracht: geel(L) = linksaf; rood (R) = rechtsaf; wit (RD) = rechtdoor.
Op de routebeschrijving l.a. = linksaf; r.a. = rechtsaf
Op vertoon van
deze advertentie
,
kunt u op 1 van
onze locaties ee
n
Kindernet good
iebag in ontvangs
t
nemen.

Warm en kleinschalig
(Flexibele) opvang op maat
Kinderopvang, Peuterspelen, VSO, BSO en VVE

11. Einde pad l.a. (Schovenweg)
12. Fietspad oversteken
13.	Voorrangsweg oversteken
(Doetinchemseweg)
14. Weg volgen (Zelhemseweg)
15. Einde weg r.a. (Broekstraat)
16.	Bij huis nr. 6, aan de linkerkant van
de weg, stukje doorlopen en dan
fietspad l.a.
17. Dit pad blijven volgen
18.	Einde pad r.a. (Wonninkhaagseweg)
gaat over in de Gaarde
19. In- en uitgang ARGO r.a.

1. Uitgang ARGO, asfaltweg l.a.
2.	Bij splitsing links aanhouden
(Wonninkhaagseweg)
3.	Einde zandweg asfaltweg rechtdoor
(de Gaarde)
4.	Bij splitsing rechts aanhouden
(Anne Frankstraat)
5. Fietspad l.a.
6. Na fietstunneltje fietspad l.a.
7. 1e weg r.a. (Doetinchemseweg)
8. RUST bij huis nr. 86
9. Na rust pad l.a.
10. 1e pad r.a.

uitgang.
gebouwtje bij de
t
he
in
n
de
el
m
Af
r.
sluit om 21.00 uu
Het startbureau

Ieder kind een eigen vaste volgleidster, oudergesprekken
bij voorkeur thuis en warme overdracht

Gezin staat centraal
Tevens mogelijkheid voor
avond- en weekendopvang
Tevens mogelijkheid voor avond- en weekendopvang
KDV De Bloementuin KDV De Peutertuin & BSO De Kidstuin IKC De Lavendeltuin BSO Kidsgarden
Kruisbergseweg 29 Juliana van Stolbergstraat 7
Lavendelveld 21
Zephirlaan 7
7009 BL Doetinchem 7009 BC Doetinchem
7006 SM Doetinchem 7004 GP Doetinchem

Stichting voor speciaal basisonderwijs
SAM is onderdeel van De Onderwijsspecialisten
www.sbosam.nl
Boddens Hosangstraat 98
7002 JA Doetinchem
Telefoon (0314) 36 48 05

Speciaal voor jou
Van Limburg Stirumlaan 5
7003 BG Doetinchem
Telefoon (0314) 34 19 16
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Maandag 20 mei
Startpunt: Atletiekvereniging ARGO,
		
Bezelhorstweg
Starttijd: 17.45 uur
Inschrijven is nog mogelijk vanaf 17.00 uur

10
KM

Indien nodig zijn er bordjes aangebracht: geel(L) = linksaf; rood (R) = rechtsaf; wit (RD) = rechtdoor.
Op de routebeschrijving l.a. = linksaf; r.a. = rechtsaf

kwaliteitsvishandel
kwaliteitsvishandel
kwaliteitsvishandel

1. Uitgang ARGO, asfaltweg l.a.
2.	Bij splitsing links aanhouden
(Wonninkhaagseweg)
3.	Einde zandweg asfaltweg rechtdoor
(de Gaarde)
4. Einde weg r.a. (Anne Frankstraat)
5. Fietspad l.a.
6. Bij splitsing links aanhouden
kwaliteitsvishandel
kwaliteitsvishandel
7.	Na fietstunneltje fietspad r.a en
direct l.a. (Bultensweg)
8. Einde weg l.a. (Turfweg)
9. 1e zandweg r.a. (IJzevoordseweg)
10.	Bij viersprong rechtdoor
(IJzevoordseweg)
11. 1e weg l.a. (Loordijk)
12. Vóór school pad rechts aanhouden
13.	Asfaltweg oversteken (Stadsedijk),
voetpad volgen (Kolkstroeterpad)
14. Fietspad l.a. (Schovenweg)
15.	Asfaltweg oversteken (Lage weg),
Schovenweg volgen
16.	Asfaltweg oversteken
(Terborgseweg) fietspad volgen
(Schovenweg)
17. Bij viersprong la.
18. 1e pad r.a. RUST bij huisnr. 86

De
De
DeZuyderzee
Zuyderzee
Zuyderzee
De
De
Zuyderzee
Zuyderzee
spakenburg
spakenburg
spakenburg
spakenburg
spakenburg
De fijnste haring
De lekkerste kibbeling
Iedere Dinsdag in Gaanderen bij winkelcentrum
De Ganderije
Iedere Woensdag bij winkelcentrum Overstegen
Iedere Vrijdag op het Surinameplein, Haareweg

19. Na rust pad l.a.
20. 1e pad r.a.
21. Einde pad l.a. (Schovenweg)
22. Fietspad oversteken
23.	Voorrangsweg oversteken
(Doetinchemseweg)
24. Weg volgen (Zelhemseweg)
25. Einde weg r.a. (Broekstraat)
26.	Na huis nr. 6, aan de linkerkant van
de weg, stukje doorlopen en dan
fietspad l.a.
27. Dit pad blijven volgen
28.	Einde pad r.a. (Wonninkhaagseweg)
gaat over in de Gaarde
29. In- en uitgang ARGO r.a.

uitgang.
gebouwtje bij de
Afmelden in het
r.
sluit om 21.00 uu
Het startbureau
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De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

20 mei t/m 24 mei

Dinsdag 21 mei
Startpunt: De Kelder
Starttijd: 18.00 uur

Torontostraat 1
7007 BK Doetinchem
Tel: 0314-364032
directie@vrijeschooldekleineprins.nl
www.vrijeschooldekleineprins.nl

Inschrijven is nog mogelijk vanaf 17.00 uur
Indien nodig zijn er bordjes aangebracht: geel(L) = linksaf;
rood (R) = rechtsaf; wit (RD) = rechtdoor.
Op de routebeschrijving l.a. = linksaf; r.a. = rechtsaf

Bestel online
online
Bestel

uw container!
container!
uw
op www.herms.nl
op www.herms.nl
• bouw- & sloopafval

••bouw& sloopafval
houtafval
••houtafval
tuinafval
••tuinafval
puin
••puin
gemengd afval
• gemengd afval
Epe
0578 - 612291

Doetinchem
0314 - 326490

033 - 7200950

Urk
0314 - 326490
0527 - 729929

Epe
Amersfoort
0578
- 612291

Amersfoort
033 - 7200950

Doetinchem

Urk
0527 - 729929

Orthodontisten
R.J.J. Reijers
M.E. van Beusichem
Amphionstraat 69 • 7001 DP Doetinchem • www.orthodoetinchem.nl

1.	Uitgang via Florislaantje , daarna l.a.
(2e Loolaan)
2.	Viersprong l.a. (Zandstraat) gaat over
in breed bospad
3.	Bij viersprong rechtdoor, dit pad
blijven volgen tot asfaltweg
(Rozegaarderweg)
4.	Einde pad bij bord: Tot ziens. Denk
aan de buren. Matig uw snelheid l.a.
5.	Na bord T.C.D Hummelo Heksenplas
2e bospad l.a.
6. Bij splitsing rechts aanhouden
7.	Pad langs hek volgen dan naar
RUSTPLAATS bij fam. Bloemen

5

KM

8. Na rust pad r.a.
9. Bij viersprong l.a.
10.	Na 3 ijzeren hekken pad rechtdoor
blijven volgen, gaat over in asfaltweg
11. 1e weg l.a. (Bijlsmalaan)
12. Einde weg l.a. (Groot Hagen)
13. Einde weg r.a. (Vennenlaan)
14. Na huis nr. 4 pad links aanhouden
15.	Einde pad brede zandweg rechts
aanhouden
16. Weiland achter kasteel de Kelder
Kelder.
Afmelden bij De
21.00 uur.
om
it
slu
Het startbureau
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Dinsdag 21 mei
Startpunt: De Kelder
Starttijd: 17.45 uur

10

Inschrijven is nog mogelijk vanaf 17.00 uur
Indien nodig zijn er bordjes aangebracht: geel(L) = linksaf;
rood (R) = rechtsaf; wit (RD) = rechtdoor.
Op de routebeschrijving l.a. = linksaf; r.a. = rechtsaf
1.	Uitgang via Florislaantje , daarna l.a.
(2e Loolaan)
2.	Viersprong l.a. (Zandstraat) gaat over
in breed bospad
3.	Bij viersprong rechtdoor (Rozegaarderweg) gaat over in asfaltweg
4.	
Einde weg voorrangsweg oversteken,
fietspad r.a. (Sliekstraat)
5. Na 200 m. bospad l.a.
6.	Einde pad voorrangsweg oversteken
(Rijksweg)
7. Bij rotonde rechts aanhouden
8.	
Na 500 m. voorrangsweg oversteken,
weg rechtdoor volgen tot bordjes
met huis.nrs 103/ 105/ 107/ 109
hier pad r.a.
9.	Bij viersprong l.a. RUSTPLAATS bij
fam. Bloemen
10.	Na rust weer terug naar deze viersprong en dan pad l.a.
11.	Na 3 ijzeren hekken pad rechtdoor
blijven volgen, gaat over in asfaltweg
12. 1e weg l.a. (Bijlsmalaan)
13. Einde weg l.a. (Groot Hagen)

KM

14. Einde weg r.a. (Vennenlaan)
15. Na huis nr. 4 pad links aanhouden
16.	Einde pad brede zandweg rechts
aanhouden
17. Weiland achter kasteel de Kelder
Kelder.
Afmelden bij De
r.
sluit om 21.00 uu
Het startbureau

Loodgietersbedrijf
Gas- en Waterfitter
Centrale Verwarming
Dakdekkerswerkzaamheden
Sanitair specialist

Raedthuys

eterij & tapperij

W.H.H. Vriezen
Broekstraat 1,
7002 ZB Doetinchem
Tel. 0314-325209
www.whhvriezen.nl
info@whhvriezen.nl

Restaurant voor een gezellig praatje en een drankje

Raadhuisstraat 14
7001 EW Doetinchem
Tel. 0314 - 36 07 04
“STEEDS WISSELENDE SPECIALITEITEN”
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Woensdag 22 mei
Startpunt: Sportpark SVDW aan de Badweg
Starttijd: 18.00 uur
Indien nodig zijn er bordjes aangebracht: geel(L) = linksaf;
rood (R) = rechtsaf; wit (RD) = rechtdoor.
Op de routebeschrijving l.a. = linksaf; r.a. = rechtsaf

1.	Uitgang SVDW ’75 en direct l.a.
(Badweg)
2.	Einde weg oversteken, fietspad l.a.
(Rekhemseweg)
3.	Einde fietspad l.a. weg oversteken
en daarna fietspad r.a.
4.	1e weg r.a., weg oversteken
(Rekhemseweg) en direct weer r.a.
(Ooijmanlaan)
RUST Ooymanhoeve
5. Na rust pad l.a.
6. Bij viersprong r.a. (Wrangelaan)
7. Vóór speelweide pad l.a.
8. 1e weg r.a. (Berlagelaan)
9. Bij viersprong rechtdoor

5

KM

10. Bij volgende viersprong rechtdoor,
Crouwelstraat
11. Einde weg r.a. (Berlagelaan)
12. Bij splitsing links aanhouden
13.	Bij huis nr. 65 pad rechtdoor en
direct l.a. (Kampstraat)
14.	Einde pad (Kampstraatweg oversteken (Rekhemseweg) fietspad l.a.
15. 1e weg r.a. (Badweg)
16.	Kantine SVDW ’75 individuele
wandelaars hier afmelden
ntine van SVDW.
Afmelden in de ka
r.
sluit om 21.00 uu
Het startbureau

Uitvaartzorg Kremer,
een betrokken en betrouwbaar
team bij ieder afscheid.
Nabestaanden beoordelen ons
met een gemiddeld cijfer van 9,7.
Onderstaande kwaliteiten worden
door hen als zeer prettig ervaren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betrokken
Betrouwbaar
Meedenken
Integer
Oprecht
Persoonlijke aandacht
Respectvolle verzorging
Professioneel
Ontzorgen

De uitvaarten worden, door het hele
team van Uitvaartzorg Kremer, vanuit
het hart verzorgd.
Bel voor meer informatie, het vastleggen van de wensen of het melden van
een overlijden op telefoonnummer:
0314 700524, 7 dagen in de week,
24 uur per dag bereikbaar.
www.uitvaartzorgkremer.nl
info@uitvaartzorgkremer.nl

Uitvaartzorg Kremer
Lokaal betrokken

Huiswerkbegeleidingsinstituut HBI is sinds 1988 gevestigd in Doetinchem.
In de jaren dat we ons werk doen, hebben we veel veranderingen in het onderwijs gezien: de basisvorming is ingevoerd en weer afgeschaft, de Tweede
Fase is ingevoerd en opgevolgd door de nieuwe Tweede Fase. Er is meer
aandacht gekomen voor de basisvaardigheden rekenen en taal. Een ding is
echter onveranderd gebleven: onze aandacht voor de individuele leerling.
Wij geven huiswerkbegeleiding aan leerlingen van alle schooltypen.
Daarnaast geven wij bijles in heel veel vakken. Aan leerlingen van de basisschool geven wij Remedial Teaching. Leerlingen van MBO, HBO en universiteit
kunnen wij bijles in een aantal vakken geven. Ook kunnen zij bij ons rekenen
en taal oefenen voor de verplichte reken- en taaltoets. Wij kunnen helpen
een scriptie te maken en corrigeren scripties op taal- en grammaticafouten.
Ook leiden wij op voor de staatsexamens vmbo, havo en vwo.

Meester Lovinklaan 30
7004 BJ Doetinchem
Tel. 0314-3240168
info@hbi-huiswerkinstituut.nl
www.hbi-huiswerkinstituut.nl

62E DOETINCHEMSE AVONDVIERDAAGSE 2019
20 mei t/m 24 mei

Woensdag 22 mei
Startpunt: Sportpark SVDW aan de Badweg
Starttijd: 17.45 uur
Indien nodig zijn er bordjes aangebracht: geel(L) = linksaf;
rood (R) = rechtsaf; wit (RD) = rechtdoor.
Op de routebeschrijving l.a. = linksaf; r.a. = rechtsaf

1.	Uitgang SVDW ’75 en direct l.a.
(Badweg)
2.	Einde weg oversteken, fietspad l.a.
(Rekhemseweg)
3.	Einde fietspad l.a. weg oversteken
en daarna fietspad r.a.
4.	Na ’t Onland weg oversteken (Kloosterlaan) fietspad volgen (Kerkstraat)
5. Einde fietspad, vóór beek, pad l.a.
6. Bij splitsing pad l.a.
7. Bij splitsing vóór bouwland pad r.a.
8. Weg oversteken, pad volgen
9.	Na zeer smalle doorgang weg
rechtdoor volgen
10.	Asfaltweg l.a. niet oversteken
(Kloosterlaan)
11.	Voorrangsweg r.a.( Rekhemseweg),
fietspad volgen
12.	1e weg l.a. weg oversteken en direct
r.a. (Ooijmanlaan)
RUST Ooymanhoeve
13. Na rust pad l.a.
14. Bij viersprong r.a. (Wrangelaan)
15. Vóór speelweide pad l.a.
16. 1e weg r.a. (Berlagelaan)
17. Bij viersprong rechtdoor

10
KM

18. Bij volgende viersprong rechtdoor,
Crouwelstraat
19. Einde weg r.a. (Berlagelaan)
20. Bij splitsing links aanhouden
21.	Bij huis nr. 65 pad rechtdoor en
direct l.a.(Kampstraat)
22.	Einde pad (Kampstraat) weg oversteken (Rekhemseweg) fietspad l.a.
23. 1e weg r.a. (Badweg)
24.	Kantine SVDW ’75 individuele
wandelaars hier afmelden
ntine van SVDW.
Afmelden in de ka
r.
sluit om 21.00 uu
Het startbureau
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Wanrooij
Schildersbedrijf Wanrooij

Schildersbedrijf

Ruim 80 jaar UW schilder in Doetinchem e.o.
-- BEHANGER
- -DECORATEUR
SCHILDER
- BEHANGER
- DECORATEUR
SCHILDER
BEHANGER
DECORATEUR

Donderdag 23 mei
Startpunt: het terrein tegenover C.B.S. ’t Prisma,
		
Willy Brandtplein 4
Starttijd: 18.00 uur

5

KM

Indien nodig zijn er bordjes aangebracht: geel(L) = linksaf; rood (R) = rechtsaf; wit (RD) = rechtdoor.
Op de routebeschrijving l.a. = linksaf; r.a. = rechtsaf

DIDAMSEWEG 6 6986 AD ANGERLO
Mobiel: 06 - 22 48 45 38 | 0313 - 43 89 30
info@schildersbedrijf-wanrooij.nl www.schildersbedrijf-wanrooij.nl

1. Vanaf het grasveld fietspad ra
2.	Bij viersprong fietspad la.(Tirol),
fietspad blijven volgen
3. Einde fietspad r.a. (Oeral)
4.	Einde weg l.a. en direct weer l.a.
(Kilderseweg)
5.	Bij viersprong fietspad r.a.
(Sicco Mansholtweg )
6.	Na fietstunnel weg rechtdoor volgen
(De Wals)
7. Bij viersprong r.a. (De Ketting)
8.	Einde weg l.a. (Doetinchemseweg)
deze weg aan de linkerkant blijven
volgen tot de RK kerk aan de
rechterkant van de weg

Wij wensen iedern vl loopplezier!

Canadaschool
Dichterseweg 145
7006 AD Doetinchem
(0314) 32 59 88
info@canadaschool.nl
www. canadaschool.nl

9.	Pad l.a., komt uit op open grasveld
RUST
10.	Na de RUST pad aan linkerkant van
het grasveld volgen en direct l.a.
11. Einde pad, fietspad r.a.
12.	Bij viersprong rechtdoor weg volgen
( De Ketting), gaat over in De Wals
13.	Na fietstunnel fietspad blijven volgen
14. 2e weg l.a. (Ardennen)
15. 1e weg r.a (Harz)
16. 5e weg pad r.a., komt uit op Tirol
S. ’t Prisma.
Afmelden bij C.B.
r.
it
slu om 21.00 uu
Het startbureau
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Donderdag 23 mei
Startpunt: het terrein tegenover C.B.S. ’t Prisma,
		
Willy Brandtplein 4
Starttijd: 18.00 uur

EN
WIJ HOUD
VAN OGEN

KM

Indien nodig zijn er bordjes aangebracht: geel(L) = linksaf; rood (R) = rechtsaf; wit (RD) = rechtdoor.
Op de routebeschrijving l.a. = linksaf; r.a. = rechtsaf

Raadhuisstraat 71 - Doetinchem - 0314 326839

Blijf groeien
In Person Doetinchem
0314-333901
doetinchem@inperson.nl

10

In Person Lichtenvoorde
0544-394880
lichtenvoorde@inperson.nl

1. Vanaf het grasveld fietspad r.a.
2.	Bij viersprong fietspad l.a. (Tirol),
fietspad blijven volgen
3. Einde fietspad r.a. (Oeral)
4. Einde weg l.a. en direct r.a.
5.	Einde weg r.a. en direct weer r.a.
fietspad volgen (Kilderseweg)
6.	Bij rotonde (Gasperilaan) rechtdoor
Kilderseweg volgen
7. Na viaduct 1e weg l.a. (Braamtseweg)
8.	1e weg l.a. (Stroombroekweg) deze
weg blijven volgen gaat over in
eigen pad
9.	Einde pad - na hek- pad langs
Stroombroek naar links volgen, dit
pad bij splitsing naar rechts volgen
10. 1e pad l.a.
11.	Fietspad vóór rotonde rechts aanhouden, daarna Europaweg oversteken
12.	Fietspad Doetinchemseweg volgen,
gaat over in Braamtseweg, deze weg
blijven volgen tot rotonde aan de
Bedrijvenweg
13.	Bedrijvenweg oversteken fietspad r.a.
14. Vóór brug fietspad l.a.
15.	Einde pad r.a. Doetinchemseweg,
hier oversteken
16. Tegenover RK kerk pad l.a. RUST

17.	Na de RUST pad aan linkerkant van
het grasveld volgen en direct l.a.
18. Einde pad, fietspad r.a.
19.	Bij viersprong rechtdoor weg volgen
(De Ketting) gaat over in De Wals
20.	Na fietstunnel fietspad blijven volgen
21. 2e weg l.a. (Ardennen)
22. 1e weg r.a (Harz)
23. 5e weg pad r.a., komt uit op Tirol

S. ’t Prisma.
Afmelden bij C.B.
r.
sluit om 21.00 uu
Het startbureau
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Durf jij het?

!
E
M
O
S
AWE

Indien nodig zijn er bordjes aangebracht: geel(L) = linksaf;
rood (R) = rechtsaf; wit (RD) = rechtdoor.
Op de routebeschrijving l.a. = linksaf; r.a. = rechtsaf
1.	Verlaat De Bleek fietspad r.a. en ga
r.a brug over
2. Na burg direct l.a fietspad
3.	Fietspad vervolgen gaat over in
Jaagpad
4. Einde Jaagpad r.a (IJsselstraat)
5. 1e weg l.a (Zaagmolenpad)
6. 2e weg r.a (Majoor Boshardtstraat)
7. Bij splising rechts aanhouden
8.	Einde weg l.a. langs Keppelseweg
gaat over in fietspad
9.	Bij stoplichten (Energieweg) oversteken en fietspad vervolgen
10.	vóór rotonde bij Plakhorstweg
r.a. en daarna direct weer r.a.
(Groot Hagen)

E
N
O
Z
Y
SK
The craziest
climbing experience!
LIKE
SKYZONE
DOETINCHEM OP FACEBOOK

Vrijdag 24 mei
Startpunt: de Bleek aan de Wijnbergseweg
Starttijd: 17.30 uur

WWW.ROZENGAARDE.NL/SKYZONE/
BEZELHORSTWEG 115 • DOETINCHEM

5

KM

11. 3e weg l.a. (Lubberslaan)
12.	op weiland tegenover huisnummer 18
RUST
13.	Na rust pad links aanhouden en
direct r.a. (Vennenlaan)
14.	Bij splitsing l.a.
15.	Bij viersprong r.a., dit pad blijven
volgen
16. Loop nu naar het weiland achter
Kasteel De Kelder
of
j vlag van school
Hier opstellen bi
r
uu
0
.3
19
intocht om
vereniging Start
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Pijnvrij wandelen
na een stenose behandeling!

Vrijdag 24 mei
Startpunt: de Bleek aan de Wijnbergseweg
Starttijd: 17.00 uur

File op de zenuwautobaan: stenose

Indien nodig zijn er bordjes aangebracht: geel(L) = linksaf;
rood (R) = rechtsaf; wit (RD) = rechtdoor.
Op de routebeschrijving l.a. = linksaf; r.a. = rechtsaf

Niet alleen een hernia veroorzaakt veel klachten, ook een vernauwing van het zenuwkanaal beperkt de levenskwaliteit enorm.
In dat verband is het goed om wat dieper in te gaan op het
fenomeen stenose. Wat is dat nou precies, een vernauwing,
ook wel stenose genoemd?
Hoe ontstaat een stenose? Ik vergelijk de rug wel eens
met een huis. Stel je het zenuwkanaal voor als een mooi
ingerichte woonkamer. De meubels staan allemaal
keurig op hun plek en het past allemaal precies. Bij een nieuw huis functioneert het
allemaal perfect. Maar nu komt het huis op leeftijd, de vloer krult omhoog en het plafond
hangt door. De inhoud van de kamer wordt kleiner en wat er in staat, schuift naar elkaar
toe. Eerst gaan de deuren moeilijker open, uiteindelijk kraken de kasten en zit alles op slot.
Zo gaat het met de ouder wordende rug helaas ook. Het zenuwkanaal slibt dicht,
de gewrichtjes - het plafond - worden dikker en nemen meer plaats in, de bodem - de
tussenwervelschijf - hangt eruit en drukt mee. Het gevolg is dat juist wanneer de
zenuwen moeten bewegen, namelijk bij het lopen, dat steeds moeilijker en minder lang
gaat. De loopafstand wordt steeds korter, de mensen zoeken verlichting door te
gaan zitten. Fietsen gaat wel nog, want je zit dan immers licht gebukt.
Een stenose is dus een typische aandoening bij mensen op gevorderde leeftijd. Het
is dan de kunst op het juiste moment de beslissing tot opereren te nemen, voordat de
patiënten té oud of té ziek zijn. In de medische literatuur is men het erover eens dat
een stenose niet vanzelf weggaat zoals een hernia dat wél vaak doet, maar met het
stijgen der jaren erger wordt én dat een micro-operatie de beste oplossing is.
Ook bij deze behandeling vind ik: minder is meer. Je moet tijdens de operatie net
voldoende wegnemen om de zenuwen weer plaats te geven. De ingreep moet zo kort
mogelijk duren en de patiënt moet weer snel op de been zijn. Omdat een stenose vaak op
meerdere plekken optreedt, is het de kunst om met een MRI-scan te zien welke plek een
operatie nodig heeft. Dezelfde dag weer uit bed, want vooral ouderen weten: rust roest.
Meer informatie over de praktijk van Patrick Simons op www.hernia-weg.nl

Im Mediapark 3 • 50670 Keulen • +49 (0) 221 - 979 73 00
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1.	Verlaat De Bleek fietspad r.a. en ga
r.a brug over
2. Na burg direct l.a fietspad
3.	Fietspad vervolgen gaat over in
Jaagpad
4. Einde Jaagpad r.a (IJsselstraat)
5. 1e weg l.a (Zaagmolenpad)
6. 2e weg r.a, (Majoor Boshardtstraat)
7. Bij splitsing rechts aanhouden
8.	Einde weg l.a. langs Keppelseweg
16. 1e weg l.a. , Bijlsmalaan
gaat over in fietspad
17. Einde weg l.a.
9.	Bij stoplichten (Energieweg)
18. 1e weg l.a., Lubberslaan
oversteken en fietspad vervolgen
10.	Vóór rotonde bij Plakhorstweg r.a. en 19. Op weiland tegenover huisnummer 18
RUST
daarna direct weer r.a. (Groot Hagen)
11.	1e weg l.a. (Pr. Alexanderstraat) gaat 20.	Na RUST pad links aanhouden en
direct r.a. (Vennenlaan)
over in fietspad; dit pad rechtdoor
21.	Bij splitsing l.a.
blijven volgen
22. Bij viersprong r.a., dit pad blijven
12.	bij kruispunt, na ijzeren hekwerk l.a.
volgen
13. Voorrangsweg oversteken, daarna
23.	Loop nu naar het weiland achter
parallelweg l.a. volgen
Kasteel De Kelder
14.	Vóór huisnummer 251 l.a. weg
oversteken, pad rechtdoor volgen
vereniging
15.	einde pad r.a. ,
ag van school of
vl
j
bi
n
le
el
st
op
Hier
Pr. Alexanderstraat
19.30 uur
Start intocht om

Avondvierdaagse Doetinchem 11 t/m 15 mei 2020
Voorinschrijving 14 en 16 april 2020

DOE MEE!!!

2019
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Vrijdag 24 mei
Startpunt: de Bleek aan de Wijnbergseweg
Starttijd: 19.30 uur
1. 2e Loolaan r.a.
2. Groenestraat l.a.
3. 4e weg r.a. (Lodewijkstraat)
4. Einde weg l.a.
5. Einde weg r.a. (Loolaan)
6. 1e weg l.a. (Willem Rodalaan)
7.	Ruimzichtlaan oversteken, daarna
rechtdoor (Frielinkstraat)
8. Einde weg r.a. (Ds Van Dijkweg)
9. Bij kruispunt l.a. (Hofstraat)
10. 1e weg r.a.
11.	Na parkeerplaats links aanhouden
(Nieuweweg)
12.	Tegenover Pompenhof rechts
aanhouden, Amphionpark schuin
oversteken

ROUTE INTOCHT

13.	Vóór ALDI links aanhouden en
direct r.a.
14. Einde weg l.a. (Amphionstraat)
15.	direct bij parkeerplaats aan de
rechterkant r.a.( Hovenierspad)
16.	einde pad r.a. (Doctor Huber
Noodstraat)
17.	bij splitsing rechtdoor (Hovenstraatje)
18. 1e weg l.a.
19.	einde weg r.a. (Burg van Nispenstraat)
en direct l.a. doorgang onder
Lyceumkwartier
20. plein schuin oversteken
21. Catharinastraat volgen
22. Simonsplein, direct na kerk r.a.
Finish

FOTO’S

MUZIEKVERENIGING HUMMELO - KEPPEL

MALLETBAND SMD

GOV GENDRINGEN

DES

ALLES WENT BAND

NIET ZOEGEN MAOR BLOAZEN

BATAVORUM

DE TROATERS

POLITIEKAPEL GELDERLAND ZUID

BROAMPS KABAAL
Opg e let!
VERENIGINGEN OPGELET!!
Organiseert u een evenement en
wilt u gebruik maken van gratis
aanplakbiljetten of programmaboekjes,
neem dan vrijblijvend contact op met:

ABU Uitgeverij/Media Service b.v.
Grutbroek 30,
7008 AM Doetinchem
Tel. 0314-342207
E-mail: info@abumediaservice.nl

HARMONIE VOLHARDING STOKKUM

Voor wandel-, sport-, toneelverenigingen, enz. enz.

Wij wensen alle wandelaars
veel plezier en succes tijdens de
avondvierdaagse!

REMINDER:

Verkeersregelaars op de weg
Regelmatig worden verkeersdeelnemers geconfronteerd met verkeersregelaars en politieagenten
die verkeer staan te regelen op oversteekplaatsen of kruisingen bij bijvoorbeeld evenemeneten
of verkeersongevallen, wegwerkzaamheden of zelfs afsluiting van wegen. Nog steeds is niet
iedereen op de hoogte van de actuele verkeersregels rond verkeersregelaars of verkeer regelende
politieagenten. Weggebruikers weten dan ook niet precies hoe daar mee om te gaan.
enkele praktijksituaties:
“Elke dag sla ik hier linksaf naar huis, maar nu staat er een verkeersregelaar op de weg die gebaart
dat ik hier niet in mag en rechtdoor moet gaan omdat de weg is afgesloten. Wat moet ik nu?”
“Mijn verkeerslicht staat op rood, maar er staat iemand van de Koninklijke Marechaussee te
gebaren dat ik moet doorrijden. Het licht is toch rood, dan moet ik toch stoppen?”
“Kom ik aanrijden, is er verderop een ongeluk gebeurd. Volgens mij kan ik daar makkelijk
langsrijden, ruimte genoeg, maar een politieagent laat mij er niet door en geeft aan dat de weg is
afgesloten en dat ik een andere route moet kiezen. Ik snap dat niet.”
“Ben ik op de fiets, moet ik wachten omdat er weer zo’n club wandelaars persé moet oversteken. Er
staat wel zo’n verkeersregelaar, maar als hij even niet kijkt, probeer ik toch even snel er tussendoor
te gaan. Dan moeten die wandelaars maar even wachten op mij.”
In het rVV (reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens) staat:
“Weggebruikers zijn verplicht alle aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van
gebaren worden gegeven door de daartoe bevoegde en als zodanig herkenbare verkeersregelaars”.
Daarnaast heeft de wetgever een volgorde van opvolging bepaald die afwijkt van de normale
structuur van verkeersregels. Er is bepaald dat aanwijzingen van verkeersregelaars, politieagenten
of ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee de hoogste prioriteit hebben en dus ook altijd
opgevolgd moeten worden door alle weggebruikers.
wettelijke volgorde van opvolging
1. Aanwijzingen van verkeersregelaar, politieagent
of marechaussee
2. Verkeerslichten (rood, geel, groen )
3. Verkeerstekens (Borden en tekens op de weg)
4. Verkeersregels
Dus staat er een verkeersregelaar op weg naar uw huis een
aanwijzing te geven dat u alleen rechtdoor kan gaan, dan gaat
die aanwijzing vóór andere regels of gewoonten.
Krijgt u een aanwijzing om door te rijden bij een rood
verkeerslicht, dan gaat die aanwijzing vóór het verkeerslicht.
Wordt er een stopteken gegeven op een plaats waar u
normaliter niet mag stoppen, dan gaat ook die aanwijzing
vóór verkeerstekens of -regels.

Bij een ongeval bepaalt de politie of wegbeheerder of er voldoende veilig en ongestoord hulp
kan worden verleend. De gehele weg wordt dan veelal (tijdelijk) afgesloten.
Ook voor fietsers geldt het stopteken. Ga niet even ergens tussendoor, dat verstoort andere verkeersstromen met mogelijk nare gevolgen. Wacht, ook als wielrenner, totdat u een aanwijzing
krijgt om door te rijden.
Als er op een kruising tenminste 1 herkenbare verkeersregelaar of politieagent staat zal dat
betekenen dat deze daar het verkeer aan het regelen is. Deze regelaar heeft dan ook ALLE regie
op die locatie. Het maakt daarbij niet uit of verkeerslichten aan of buiten werking zijn. Matig uw
snelheid en volg de aanwijzingen van de verkeersregelaar, politieagent of marechausse op.
Verkeersregelaars zijn herkenbaar aan de
geel-oranje hes met reflecterende striping
en driehoek symbool. Politie agenten zijn
herkenbaar aan hun blauwe uniform, gele
politie hes of gele politie verkeersjas.

De 5 sterke punten van
Te Kampe Tweewielers:
• 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
Openingstijden
Ma - Vr 09.00 - 18.00 uur
Za
09.00 - 17.00 uur
Te Kampe Tweewielers
Mozartlaan 8, 7002 MB Doetinchem
0314 - 325090 | www.tekampetweewielers.nl

Veiligheid is de belangrijkste factor bij situaties waar verkeer regelend wordt opgetreden.
Bij verkeersongevallen wordt vaak een weg of rijstroken (tijdelijk) afgesloten om veiligheid
van slachtoffers en hulpverlening te waarborgen. Ook een (politie) onderzoek naar de exacte
toedracht van een ongeval moet veilig uitgevoerd kunnen worden. Daarbij moet men niet telkens
gehinderd worden door passerende voertuigen of weggebruikers. Wanneer het onderzoek
onbelemmerd plaats kan vinden, zal het weggedeelte sneller vrij gegeven kunnen worden.
Bij evenementen komen diverse verkeerstromen elkaar tegen of kruisen elkaar. Als er een paar
honderd wandelaars op een weg lopen, is het niet verkeersveilig om daar (tijdelijk) gemotoriseerd
verkeer toe te laten. Een verkeersregelaar zal bestuurders aanwijzingen geven of vragen om
bijvoorbeeld een straat verder af te slaan.
Parkeren bij zo’n oversteeklocatie of even stoppen om van heel dichtbij deelnemers te kunnen zien,
moet ook verkeersveilig plaatsvinden. Dus niet in directe omgeving bij of op een oversteekplaats,
kruising of dichtbij verkeersregelaars. Staat u (met uw voertuig) in de weg of te dichtbij, dan krijgt
u van de politieagent of verkeersregelaar de aanwijzing om verder te rijden.

Realisatie:
		
		

ABU Uitgeverij / Media Service b.v.
Grutbroek 30, 7008 AM Doetinchem
Tel. 0314 - 34 22 07 - info@abumediaservice.nl

Bron: Vrijwillig clusterverkeer

COLOFON

In discussie gaan midden op een kruispunt of op de weg is helemaal niet veilig. Zoek een veilige
parkeerplaats en wanneer de politieagent of verkeersregelaar de regelplaats heeft verlaten kunt u
(indien nodig) rustig overleg voeren.

Onze handen hebben een gezicht.
Wij doen ons werk met toewijding en plezier. Dat kun je zien. Dus zoekt u een
facilitair dienstverlener die ècht maatwerk levert? Wij bieden u een optimale beheersbaarheid van al uw facilitaire bedrijfsprocessen. Variërend van eenvoudige
reiniging tot zeer specialistische klussen voor alle branches. Aarzel niet en neem
contact met ons op!
Asito. Graag gedaan.

facilitaire diensten

Fabriekstraat 26a, 7005 AR Doetinchem. Tel.: (0314) 33 06 26
e-mail: info@asito.nl website: www.asito.nl

Je huwelijk
laten
voltrekken
in een
Kasteel?

Dat kan in het eeuwen oude Kasteel De Kelder in de
Kruisbergse bossen aan de Kelderlaan in Doetinchem.
Door zijn rustieke ligging en romantische sfeer is het kasteel
een prachtige locatie voor een huwelijksvoltrekking.
De ambtenaar van de burgerlijke stand voltrekt het huwelijk in
de sfeervolle benedenzaal van het kasteel en de receptie of het
feest kan daarna plaats vinden. Het voorterrein van het kasteel
kan hierbij betrokken worden.
Ook voor andere gelegenheden, zoals feesten, diners,
ontvangsten, tentoonstellingen, vergaderingen, concerten enz.,
kan het Kasteel afgehuurd worden.
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