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Voorwoord.

Het is al weer meer dan 25 jaar
geleden dat de nieuwbouw,
genaamd
IJkenberg - Noord, gerealiseerd
werd. Een nieuwe woonwijk, met
meest jonge gezinnen, werd aan
Doetinchem toegevoegd. Onder
hen bevonden zich een aantal
personen die al snel de koppen bij
elkaar staken om een comité te
vormen. Hun uitgangspunt van
toen is nog steeds ook ons
hoofddoel, n.l. het vergroten van
de leefbaarheid en het brengen
van een stukje ontspanning.
Dat waren de eerste schreden op
een weg die nu al 25 jaar duurt en
dat uiteindelijk - via het wijkcomité
IJkenberg - Noord en Wijkcomité
Bezelhorst - in de wijkvereniging
Bezelhorst resulteerde.
Ter gelegenheid van ons 25 jarig
bestaan hebben we reeds een
aantal festiviteiten achter de rug.
Ook op een andere wijze willen we
nog even stilstaan bij dit heuglijke
feit.
Middels dit boekwerk je blikken we
nog eens terug in het verleden.
Immers zonder de pioniers van het
eerste uur bestonden wij mis-
schien helemaal niet!
Het was de bedoeling om dit
werkje te presenteren gelijk met
de viering van het jubileum. Hierin
zijn we echter niet geheel
geslaagd. Door diverse oorzaken
is het een paar maanden later
geworden.
Maar nu ligt het dan toch voor u!

Het is natuurlijk niet mogelijk om
een complete opsomming te
geven van zaken die zich in de
afgelopen 25 jaar hebben
afgespeeld. Toch hebben we
zoveel mogelijk geprobeerd om de
belangrijkste "krenten" uit de pap
te halen.

Tot slot wensen wij u veel
leesplezier toe en we vertrouwen
er op dat onze wijkvereniging nog
vele jaren een bijdrage mag
leveren aan een fijn woon- en
leefklimaat op de Bezelhorst.

Aan ons zal het niet liggen!

december 1997.

Namens het bestuur.
De samensteller van dit werkje.

Gerrit Schel.

Naast de tekst zorgen een aantal
foto's van toen en nu voor de
nodige afwisseling. Ook hier
slechts een greep uit een hele
dikke stapel herinneringen.

Op de voorpagina ons majorette- en minirette
peloton. Eén van de vele gezichten van
onze wijkvereniging.



Hoe het 25 jaar geleden allemaal
begon.

Eind jaren '60 begon de gemeente
Doetinchem met de ontwikkeling
van een nieuwe woonwijk. Deze
wijk werd gesitueerd in
Doetinchem - Noord. Omdat de
eerste woningen tegen de oude -
al jarenlang bestaande - buurt
"IJkenberg" werden aangebouwd
en deze bebouwing zich in
noordelijke richting voortzette
lag de keuze van de naam voor
deze nieuwe wijk voor de hand.
IJkenberg Noord werd het dus.
De nieuwe woningen werden in
sneltreinvaart uit de grond
gestampt. Het waren
woningen van het type "Vaneg",
genoemd naar het bouwbedrijf dat
het bouwen met deze betonplaten
bedacht.
In totaal werden er iets meer dan
300 woningen in deze wijk
gebouwd.
In de loop van 1972 werden de
woningen betrokken en al snel
bleek dat er in zo'n jonge
nieuwbouwwijk nog vele wensen
leefden. De eerste gedachten
gingen hierbij uit naar (speel)
voorzieningen en het organiseren
van activiteiten tijdens b. v.
koninginnedag.
Een aantal enthousiaste bewoners
staken de hoofden bij elkaar en
spraken over zaken die zij zo links
en rechts in de wijk opvingen.
Een officiële status werden er aan
deze bijeenkomsten nog niet
gegeven. Vandaar dat hiervan
helaas ook niets in onze archieven
is terug te vinden.
Uit alles is echter wel duidelijk dat
de eerste contacten dateren uit
het najaar van 1972. Bij de viering
van al onze jubilea was (en is)
1972 voor ons het begin geweest.
Een tweetal namen van
buurtbewoners die hierbij het
voortouw namen waren Jacob
Schreuder en Marnix Muurmans.
Zij stonden dus aan de wieg van
onze huidige vereniging.
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In tussentijd hielden een aantal
andere bewoners zich begin 1973
bezig met een enquête over
kinderspeelplaatsen e.d.
Na de nodige voorbereidingen
kregen de bewoners van
IJkenberg Noord op 26 maart 1973
een uitnodiging in de bus voor het
bijwonen van een algemene
wijkvergadering. Deze vergadering
werd gehouden op 30 maart 1973
in clubhuis de Boei (bij de Joodse
begraafplaats) en het was de
bedoeling om dan een wijkcomité
op te richten en over te gaan tot
het installeren van een (voorlopig)
bestuur.
52 buurtbewoners woonden deze
vergadering bij en na de pauze
kon men al overgaan tot het
vormen van dit (voorlopige)
bestuur.
Deze mensen waren Ans de Vrugt,
Gerrie Nijkamp, Eddie Terpelle en
Leo van Erven.
Tijdens de eerst bestuursverga-
dering van 3 april 1973 werd
gekozen voor de naam:
Wijkcomité IJkenberg Noord.
Tot 1976 bleef het comité werken
onder deze naam. Omdat de
gemeente weer met nieuwe
uitbreidingsplannen kwam en de"
bestemmingsplannen Bezelhorsf I
en 11van stal haalde, werd
besloten om vanaf 1jan. 1976
onze naam aan de nieuwe
ontwikkelingen aan te passen.
Vanaf die tijd werd het dus
wijkcomité De Bezelhorst.
Deze naam is ook maar eventjes
blijven bestaan. I.v.m. een aantal
aanpassingen binnen het
verenigingsrecht was het
raadzaam om een "goedgekeurde"
vereniging te worden. Dit was
alleen maar mogelijk door het - via
de notaris -oprichten van een
vereniging.
In maart 1978 tekenden de
toenmalige bestuursleden Sjoerd
de Boer en Gerrit Schel de
officiële oprichtingsakte.
Wijkvereniging Bezelhorst was
toen een feit.
En zo is het tot op de dag van
vandaag gebleven.
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Wijkkrant. Was het in den beginne een
middel om de wijkbewoners te
bereiken, zo is het nu nog steeds
zo. Het tijdperk van computers,
internet en ga zo maar door staat
er aan te komen. Of dit op termijn
zal leiden tot een vervanging van
de wijkkrant?
De tijd zal het leren.

Om de achterban te laten weten
welke activiteiten er zijn en hen
tevens kennis te laten nemen van
zaken die er binnen het bestuur
aan de orde zijn geweest, is een
wijkkrant een uitstekend
communicatiemiddel.
Ook het (voorlopige) bestuur van
het comité had dat al snel door.
Op de oprichtingsvergadering
werd dan ook al overgegaan tot
het samenstellen van een
redactie. De eerste redactieleden
waren: Jan en Marian de Kruyf,
Wil Seppenwoolde, PietAlbers,
Marnix Muurmansen Wiebe v.d.
Sluis.
Zij gingen direct aan de slag en
wisten in april 1973 al het eerste
nummer uit te brengen van het
wijkblad.Ditblad kreeg eerst als
naam "DeNieuwe IJkenberger"
mee.
Omdatde naam van het
wijkcomité in 1976 werd
aangepast kreeg ook ons wijkblad
deze nieuwe naam mee. "De
Bezelhorst" werd het toen. In 1993
vonden wij het nodig om over te
gaan op een iets toepasselijker
naam. "De Bezel uit" prijkt sinds
dat jaar op de voorzijde van onze
krant. De oplage is ook gegroeid
tot 1150stuks. Naast de
wijkbewoners en advertèerders
krijgen gemeente,
woningbouwverenigingen,politie,
bibliotheek etc. iedere 2 maanden
een aantal boekjes.

Jaargang 1973 _ I Nummer 1

Oplage 350Redactieadres:Duval Slothouwerstraat 54

"
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In al die 25 jaar is het uitbrengen
van deze krant in eigen hand
gehouden. Schrijven. stencilen,
vouwen, nieten en bezorgen wordt
allemaal gedaan door een
enthousiaste groep vrijwillig (st)ers.
De fijne medewerking met de
basisschool de Haven - het
stencilwerk wordt hier allemaal
gedaan - mag hierbij niet
onvermeld blijven.
Ook de geweldige steun van de
adverteerders maakt het ieder jaar
weer mogelijk om onze krant
kostendekkend uit te geven.

Zo zag de voorzijde van onze wijkkrant er in apri/1973 uit.



Accommodatie. Hoe een droom
werkelijkheid werd.

Vanaf het eerste moment was men
al bewust bezig met het zoeken
naar een eigen onderkomen voor
het wijkcomité. In de
oprichtingsvergadering werd er al
gesproken over een
"recreatieruimte in onze wijk
waarbij werd gedacht aan de
boerderij Rozengaard".
Dat dit bijna 10jaar zou duren
voordat er een geschikte ruimte
werd gevonden, valt achteraf
bezien nog mee.
Met name het gemeentebestuur
was oorspronkelijk van mening dat
een eigen ruimte voor deze
nieuwbouwwijk toch niet te
realiseren viel. Wij zouden gebruik
moeten gaan maken van een
prachtig nieuw gebouw dat in de
directe omgeving van het van
Zadelhofplein gerealiseerd zou
gaan worden.
Een buurtonderzoek door de
toenmalige stichting Gelderland
zou dit standpunt van de
gemeente moeten onderschrijven.

IJONOERIIAG 16 SEI'TEMUER 1982

Tien, jaar 'la, de opricllting
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Echter dit onderzoek pakte
anders uit en er werd geadviseerd
om ons in ieder geval een
(voorlopig) eigen onderkomen te
geven. Dit was in de beginjaren
'80. Omdat de Chr. basisschool de
Haven met een nieuwe school aan
het bouwen was en de noodschool
langs de
HuygensstraaVBnderdijksffaat
spoedig vrij zou komen hebben wij
contact met het betreffende
schoolbestuur gezocht. Zij
verleenden hierbij graag hun
medewerking en ook het College
van burgemeester en wethouders
gaven nu hun fiat en besloten op
14 september 1982 dat wij vanaf
15 september 1982 het pand
Huygensstraat 1 gratis in bruikleen
kregen voor de termijn van
voorlopig één jaar.
Er moest natuurlijk een naam
komen voor onze accommodatie.
Via de wijkkrant werd hiervoor een
oproep gedaan. Uit de ingezonden
namen werd uiteindelijk gekozen
voor "BezeI inn". Wijlen Ton
Rothuis was de bedenker hiervan.
Eenieder die het gebouwtje van
die tijd kende, weet dat de
onderhoudstoestand uitgesproken
slecht was.

De Bezelhorst krijgt toch
wijkgebouween

.
eIgen

nOETINCHEI\1 - IIct
jarcnlange "zeuren" om
cen clgen buurthuis heert
wijkvereniging de Dczcl-
horst geen windeieren ge-
II'!:II. B en W hebben tij-
dens de dinsdag gehou-
den colle!:e,-vergaderlng
namelijk bcslotcn het
vcrzoek van de wljkver-
cnlglng, om de drie leeg-
staande (nood)lokalen
van de ehrlstelljke lagere
school de Haven te ge-
bruiken als buurthuis,
goedgekeurd.

van de Butlhorst lieten al van
meet af .an weten niets voor
het erote complex te voelen.

..We hebben onze eleen aeUvl..
telten. en die hortn tbuls In
un eleen onderkomen" wu bet
motto van de verenlclnr.

Precies tien jaar en twee we-
ken na de oprichting van de
wIJkvereniging kreeg voorzitter
E, Nahon het bericht van het
Doetinchemse gemeentebestuur
dat de noodlokalen aan de
JIuygensstraat, voorlopig voor
een termijn van I jaar, dienst
kunnen gaan doen als buurt..-
huis.

Zoals bekend maf: worden IC-
acht heen een eleen onderko~
RltO at sinds de oprlchUnc b()4
,.en .an hf't verlanr;IU!IOtJe van
de actieve wljkvuen11lnr ee-
st..n. He One-tlnchemse «e-
Ineentebestuurden waren {en
dJn) echtC'r van plan om In de
wiJk Uoetlnchem Noord. waar
nok de Deulhorst etn ondtrdnl
van Is, een eroot wijkJtcbouw te
lah." vrrrilun. n.. hcwnnns

Voorzitter Nahon: ..We ..ijn
dolgelukkig. Het Is een bekro-
ning op het vele werk dat we In
de afgelopen jaren verzet heb-
ben. We zijn het gemeentebe-
sluur dankbaar dat ze positief
op ons verzoek gereageerd het).
ben en metname dat ze ons
geen huur in rekening zullen
brengen voor het gebnilk vnn
ct,. Inkn),.n....

Het nieuwe Bezelhorstgebouw-
tje za) veelvuldig gebruikt gaan
worden, want alleen a) de vaste
acUvltelten zoals de kinderere-
che, het ml\Jorette-korps, de
drumband, de handwerkclub en
de toneelcub zorgen er voor dat
er elk dag lets te doen Is.

Wethouder A. Jurrlens heert al
laten weten dat de eventuele
veranderingen aan de lokalen
door de wIJkvereniging zeI! gen-
nanclerd zullen moeten worden.
Nahon heert de woorden die A.
Schrier, voorzitter van Woning-
bouwvereniging de Ooede Wo-
ning tijdens de viering van het
tlenjarlgjublleum van de Uezel-
horst sprak, echter goed In zijn
oren geknoopt.. Schrler beloofde
toen namelijk dat de Ooede
Woning aUe medewerking zou
verlenen bU de event.uele bouw-
oe verbouw van een buurthuis.

Niets lijkt de wijkverenl~lng
meer In de weg te slRRn om het
~cbouw, op ongetwijCeld Ceeste.
lijke wijze, In gebruik le gann
"l.nH'11

De nood/oka/en aan de Huygensstraat die binnenkort
dienst zullen doen als wijkgebouw voor de Beze/horst.
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Met de beperkte middelen die er in
die jaren waren werd er met veel
vrijwilligers toch iets toonbaars van
gemaakt. In 1985 werd het dak
open gegooid omdat er hoog
nodig nieuwe dakbedekking op
moest komen. Tot overmaat van
ramp kregen wij in dat weekend in
mei met een wolkbreuk te maken.
Gevolg: ons gebouw was van
binnen veranderd in een
zwembad!
Toch hebben we deze ramp -
dankzij de opbrengsten van een
collecte en een bijdrage van het
gemeentebestuur - overleefd.
Vanaf de beginjaren '90 is echter
gekozen voor een aantal grote
verbeteringen.
In een paar jaar werd hieraan zo'n
f 100.000,- besteed. Nieuwe
wanden, dak, parketvloeren,
andere keuken, magazijn, nieuwe
toiletgroepen en een cv installatie
werden - hoofdzakelijk door
vrijwilligers - aangebracht.
Gezien deze grote investeringen
wilden wij toch wel wat meer
zekerheid over dit gebouw. Wij
openden dan ook de besprekingen
met het gemeentebestuur om dit
gebouw in eigendom te krijgen.
Ook hier weer veel oponthoud
door onduidelijkheid wie nu de
eigenaar was van de bijbehorende
grond. Uiteindelijk was het
schoolbestuur nog eigenaar.
Nadat zij van hun leden
toestemming kregen om de grond
aan de gemeente over te dragen
werd één en ander op 19 juli 1996
bij de notaris beschreven.
Het gebouw kregen wij voor het
symbolische bedrag van f 1,- en
op de bijbehorende grond (600
m2) werd een recht van erfpacht
gevestigd.

Om dit alles te realiseren hebben
wij de financiële steun van een
aantal instanties zeer
gewaardeerd. Vandaar dat wij hen
hier nog eens vermelden.

Het Rabo fonds droeg f 7500,- bij,
de gemeente een subsidie van f
5000,- en als klap op de vuurpijl
kende het Juliana Welzijnfonds
ons een bijdrage van
f 25.000,- toe.
De overige gelden kwamen bij ons
zelf vandaan. Het opnemen van
een geldlening bleek helemaal niet
nodig.

U vraagt zich misschien af waar
hebben jullie dan in de periode
van 1972 tot september 1982
gezeten met jullie activiteiten?
Uit de archieven blijken de
volgende locaties. Hierbij tevens
aangegeven om welke activiteiten
het hier ging:

- clubhuis de Boei (nabij het
joodse kerkhof) De oprich-
tingsvergadering werd
hier gehouden;

- boerderij Rozengaarde. Op de
deel van deze boerderij hebben
wij vele jaren onze opslag van
materialen gehad;

- gebouwtje bij het vroegere
woonwagencentrum aan de
Rozengaardseweg 250;

- St. Jozefschool. Bejaarden-
activiteiten met name in de
beginjaren;

- De Haven. Vergaderingen, eerste
kaarta vonden;

- woonkamers bij diverse bewo-
ners van IJkenberg - Noord.
Hier vond de eerste kinder-
opvang plaats;

- schuurtje achter café de
Kruisberg. Dit was de volgende
locatie voor de peuterzaal;

- zaaltje bij de Heilige Geest kerk.
Ook hier een peuterzaal nadat
wij bij café de Kruisberg weg
moesten;

- zaal Meinicke (St. Nicolaasfeest);
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- zaal Jansen de Kruisberg.
(filmmiddagen, St. Nicolaas,
Oranjebal, Carnaval);

Hoe ziet een weekje Bezel inn er
nu uit?

- zalencentrum Wildenbeest.
(filmmiddagen, St. Nicolaas,
Carnaval);

Maandag: peuterspeelzaal,
oefenen minirettes, dartsclub,
vergadering wijkraad;

- zaaltje aan de Staringstraat (in
een woning) paasactiviteiten.

dinsdag: peuterspeelzaal, oefenen
majorettes, klaverjasavond;

Daarnaast zijn er ook nog wel
andere locaties/accommodaties in
beeld geweest voor onze
huisvesting.
Het ging hierbij o.a. om een
houten noodschool van de
Hefschroef, boerderij Jansen aan
de Bezelhorstweg, de dependance
van de huidige school de
Wijngaard aan de Grevengoedlaan
en het gebouw van Okido
eveneens aan de Grevengoed-
laan.
Ook zijn we bezig geweest met
een eigen gebouw in de
groenstrook in het verlengde van
de Horstingstraat.

woensdag: peuterspeelzaal en
oefen avond van drumband DWS;

donderdag: peuterspeelzaal,
sjoelmiddag, oefenavond duik-
club;

zondag: kinderdisco, schietavond
(1x per maand). .

Daarnaast houden wij er natuurlijk
onze bestuursvergaderingen en
wordt de zaal regelmatig verhuurd
aan andere verenigingen en instel-
lingen en doet dienst bij alle
incidentele activiteiten van de
wijkvereniging.

Uit vorenstaande is u hopelijk
duidelijk geworden dat de
huisvesting vele jaren een groot
probleem vormde.
Wij zijn dat ook erg blij met onze
huidige Bezel inn en we hopen
dan ook dat dit wijkgebouw nog
vele jaren het middelpunt van de
Bezelhorst mag blijven.

Onze Bezel inn anno 1997.

-- - - - -



Terugblik op 25 jaar activiteiten.

Eenieder die de afgelopen 25 jaar
binnen het werkgebied van onze
vereniging woonde, weet zich
ongetwijfeld nog een heleboel
activiteiten te herinneren.
Natuurlijk zijn er heel veel mensen
naar elders verhuisd of kwamen
juist van een andere plaats naar
Doetinchem.
Om toch een beeld te schetsen
van de grote verscheidenheid aan
activiteiten die in de loop der jaren
op ons programma stonden, volgt
hierna -zoveel mogelijk per jaar
weergegeven - een samenvatting
van de meest in het oog
springende zaken.

1972.

De nieuwe Vaneg woningen op
IJkenberg - Noord worden
betrokken. Al snel blijkt er
behoefte te bestaan aan een
comité dat opkomt voor de
belangen van de bewoners en dat
bereid is om een aantal activiteiten
te organiseren. Gedurende de
laatste maanden van ditjaar gaan
een aantal pioniers met dit
gegeven aan de slag.

1973.

30 maart wordt de eerste
openbare wijkvergadering
gehouden en er wordt op die
avond al gelijk een comité
gevormd. Een wijkkrant, de
nieuwe ijkenberger genaamd,
verschijnt huis aan huis. Er
wordt een enquête gehouden en
van de 279 uitgezette
formulieren komen er 198 terug.
Belangrijkste uitkomsten
hiervan: organiseren van
activiteiten, belangen
behartiging in en buiten de wijk,
jaarlijkse financiële
ondersteuning door
wijkbewoners, wijkkrant,
kinderopvang. Tevens geven
zich maar liefst 75 vrijwilligers
op.
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Koninginnedag wordt samen
gevierd met de "oude"ijkenberg op
het Javaplein.
Tijdens de schoolvakantie zijn er
gedurende 3 dagen vakantie
speeldagen.
Op 5 september wordt feest
gevierd omdat H.M. koningin
Juliana 25 jaar op de troon zit.
Begin oktober gaat de
kinderopvang van start. De kosten
hiervan bedragen f 1,50.
Een "eigen Sint" gaat de eerste
dagen van december op
huisbezoek.
Bewoners aan de D.
Slothouwerstraat klagen over
stankoverlast van de riolering.
15 december - kerstavond voor
55+ers. Ruim 100 bezoekers!!!

1974.

Er worden speeltoestellen
geplaatst op het Bezel-
horstveld, bij de de Gr. v.
Embdenstraat en de
Horstingstraat.
Er worden -indien gewenst -
fietshekjes geplaatst.
Paasactiviteiten zoals eieren
verven, speurtocht en eieren
rapen.
In april inzameling om de kas
te spekken, opbrengst f 944.
"Spetters uit de oude doos",
bejaarden zingen liedjes van
vroeger.
Begin augustus gaat een
groep kinderen kamperen bij
een boerderij in Vorden.
Verder volleybaltoernooi,
barbecueavond,
dauwtrappen, dropping, St.
Maarten optocht, St.
Nicolaasmiddag.
In de D. Slothouwerstraat
werd met de kerst een hele
grote kerstboom geplaatst.

1975.

Per 1januari wordt er een lief- en
leedcommissie ingesteld die bij
geboorte e.d. een bezoek brengt

---- ---



Kinderkamp op een boerderij in Aa/ten

(1976).

Voorbereidingen voor

Koninginnedag 1979.

=~-



en daarbij een presentje
meebrengt.
8 februari start de eerste
carnavalsoptocht in de de Gr. v.
Embdenstraat.
Vanaf 1 mei is er een lokaal van
de Grote Haven beschikbaar voor
activiteiten. Vanaf 6 oktober hier
gestart met een handwerkclubje.
Zomerkamp voor de jeugd,
gedurende 4 dagen, op een
boerderij in Aalten.
6 september voor de eerste maal
een kinderkermis op het
Bezelhorstveld, aansluitend een
barbecue avond in de
Geleijnsestraat.
Wijkkrant wordt vanaf het
oktober/november nummer
gedrukt op de Grote Haven.
Nu worden er maar liefst 3 grote
kerstbomen geplaatst, n.l. aan de
Kreuzenstraat, van Bommelstraat
en de D. Slothouwerstraat.

1976.

De naam van het wijkcomité wordt
gewijzigd in Bezelhorst. Ook de
wijkkrant draagt nu deze nieuwe
naam. Eén en ander is het gevolg
van de nieuwbouwactiviteiten in
de nieuwe wijk Bezelhorst en
Kruisberg - Noord.
In augustus kopen wij onze eerste
eigen geluidsinstallatie.
Wederom een kinderkermis in het
eerste weekend van september.
Echter nog steeds zonder tent.
Kerstviering + bingo in de St.
Jozefschool.
In november wordt de wijkraad
Doetinchem Noord opgericht.
Gelijk ontstaan er problemen met
deze raad rond de viering van het
St. Nicolaasfeest.
Het scheelde niet veel of 2
sinterklazen zouden elkaar in
een optocht tegenkomen.

1977.

De oplage van de wijkkrant
wordt meer dan verdrievoudigd
en bedraagt nu 1100 stuks.

---
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Vanaf maart krijgen we de
beschikking over een bergruimte
in boerderij Rozengaarde.
In het eerste weekend van
september vieren wij ons eerste
lustrum in een grote feesttent op
het Bezelhorstveld. 's Middags
was er een programma voor de
bejaarden met o.a. optredens
van de Doetinchemse harmonie,
accordeonver. Con Amore, het
Terborgse mannenkoor en
Kachelhöltje.
In december bloemschikken met
Dick van Leeuwen.
De St. Nicolaascollecte bracht
f 1196,-op.
In de door ons geplaatste
kerstboom worden 35 van de 40
lampen vernield.

1978.

In onze eerste wijkkrant van dit
jaar start Dick van Leeuwen met
zijn rubriek "Groen praatjes".
Peuterzaal - 4 morgens per
week - ondergebracht in
gebouwtje achter zaal Jansen in
de Kruisberg. In het najaar gaan
we hiervoor al naar een ruimte
bij de Heilige Geestkerk.
16 maart worden wij een "goed-
gekeurde" vereniging. De acte
wordt bij de notaris gepasseerd.
Oranjebal bij zaal Jansen, ruim
250 belangstellenden.
29 april: rommelmarkt.
Er wordt een jongerenclub
opgestart door o.a. Rene te
Linde rt.
Verkeersveiligheid - Haareweg -
komt ter sprake.
Septemberkermis met o.a.
kwartjeskermis voor de kinderen.
Ook een verloting met als
hoofdprijs een weekend naar
Parijs.

9 november: oprichting majorette
peloton. 8 meisjes hebben zich
hiervoor aangemeld. Ook wordt
er nu een drumband opgericht.

-~------
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Onze majorette in de beginjaren en de
eerste kinderen van de drumband.

Ons verenigingsembleem dat
wij door de jaren heen altijd
trouw zijn gebleven.wiJ.vereniging doetinehem

St. Nicolaas is net op bezoek geweest op de peuterspeelzaal.
Toen nog in de bijgebouwen van de Heilige Geestkerk.

--



1979.

15januari wordt er een
begeleidingscommissie voor een
buurtonderzoek in Doetinchem
Noord ingesteld. Namens onze
vereniging nemen Sjoerd de
Boer en Gerrit Schel hierin
zitting.
Filmmiddagen voor de jeugd in
zowel de kerst- als herfstvakan-
tie. Gemiddeld 250 kinderen
bezochten deze middagen.
Dropping, jeugddisco en play
back wedstrijden. Ook werden er
6 jeugdcontactavonden in de
school de Haven georganiseerd.
De "Haareweg" kwestie komt op
13 sept. in de gemeenteraad. De
publieke tribune zit propvol.
Bezwarenzitting bij de provincie
bijgewoond.
Majorettes krijgen pakjes. Deze
zijn gemaakt door een groep
wijkbewoners.

1980.

Op 8 juni wordt er in samen-
werking met de wielrenver.
de Zwaluwen de Ronde van
de Bezelhorst georganiseerd.
Het parcours was de Haareweg/
Grevengoedlaan. Aan het
nationaal jeugdtoernooi namen
241 renners deel.
Op 5 mei namen wij met een
groot vliegtuig deel aan een
optocht ter gelegenheid van het
bevrijdingsfeest. Wij kregen een
ereprijs met deze creatie.
24 oktober een avond met folk
muziek m.m. v. het Dommelvolk
en 't Luiaerdsgild.
Er zijn cursussen naaldvakken
en staphorster stipwerk.
Vanaf juni gaat onze toneelver-
eniging van start.
Bij de woningbouwverenigingen
kaarten wij de geluidsoverlast in
een aantal nieuwe huurwoning-
en aan. Na de uitkomsten van
een enquête worden er
metingen gedaan.

11

Tijdens de carnavalsoptocht in 1979 vragen
wijop ludieke wijze aandacht voor ons
huisvestingsprobleem.

Tijdens de 5 mei optocht in 1980 kwamen wij
met een (bijna)echt vliegtuig op de proppen.
Een ereprijsleverdedit op.
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Haarewegkwestie ligt bij de
provincie. Uiteindelijk krijgt de
gemeente te horen dat zij haar
plannen via een bestemmings-
plan procedure moet regelen.
De kerstbomen zijn nu - i.v.m.
teveel vernielingen - vervangen
door een tweetal borden aan
woningen.

1981.

In januari is er een kegelavond
voor de jeugd.
De toneelvereniging geeft de
eerste uitvoering in schouwburg
Amphion - 300 belangstellenden.
Tijdens de carnaval krijgt de
Bezelhorst de 1e prijs met de
wijkversiering .
I.v.m. slecht weer moeten we de
kinderspelletjes ter gelegenheid
van Koninginnedag verscnuiven.
Tijdens onze septemberkermis
springen er een aantat
parachutisten.
In het najaar zijn er vlieger- en
rolschaatswedstrijden .
Tekeningen laten maken voor
een eigen wijkgebouw.
De Haarewegkwestie levert de
gemeente 765 bezwaarschriften
op.
Tijdens een hevig onweer is er
een grote wateroverlast op de
Bezelhorst. De Haareweg lijkt
meer op een binnenwater.

1982.

Een groot aantal meisjes volgt
een majorette cursus met goed
gevolg.
Wij vragen de gemeente om
ruimte in de leegstaande
boerderij aan de Bezelhorstweg.
Dit wordt afgewezen.
Sportief weekend in juni.
Volleybal en klootschieten.
In juni worden de eerste
openbare wijkraadsverkiezing-
en gehouden.
Viering van ons 10 jarig bestaan
van 1 tlm 5 september. De
belangrijkste activiteiten waren:

kindermiddag met Kwippie en
Kwappie., receptie met aan-
sluitend een toneelvoorstelling,
filmavond, Disco m.m. v.
Veronica, optreden van Ben
Kramer, oplaten hete lucht
ballon en frühschoppen.
Met medewerking van de basis-
school de Haven en het
gemeentebestuur krijgen wij de
beschikking over een deel van
de houten noodschool op de
hoek HuygensstraatlBilderdijk-
straat. Op 19 december houden
we een "open dag".
Bezel inn is de nieuwe naam
voor ons wijkgebouw.

1983.

Voor de 1e keer organiseren wij
klaverjaswedstrijden.
Er vinden een aantal koffie
concerten plaats.
In het kader van bevrijdingsdag
doet een groep kinderen vanuit
de Bezelhorst deel aan de
wijkenslag.
Tijdens ons wijkvolleybaltoernooi
nemen maar liefst 36 teams
deel.
Samen met de stichting bejaar-
denwerk worden er nieuwe
activiteiten opgestart.
St. Nicolaas komt voor de 10e
keer in onze wijk en daarom
maakt hij een rondgang.
Een wijkbewoner, Chris Jansen,
heeft een enquête in de wijk
gehouden over het ontstaan van
de Bezelhorst. Hij is bezig met
het samenstellen van een
scriptie hierover.
Het nieuwe wijkcentrum in
Doetinchem - Noord wordt op 10
oktober geopend.

1984.

Op de woensdagmiddagen is er
een kinderinstuif. Zij kunnen hier
figuurzagen, timmeren of op
andere wijze knutselen.
Verdere nieuwe activiteiten zijn:
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Druk aan de slag in onze behuizing (1982).
Het podium zit er bijna in.

Septemberfeest in de feesttent op het Bezelhorstveld. Vele
luchtballonnen stegen hier in de loop van de jaren op. Ook
was dit veld een uitstekende landingsplaats voor

parachutisten.

Toen het dak van het wijkgebouw los lag

i.v.m. een reparatie werden we overvallen
door een wolkbreuk. De schade hierdoor

was aanzienlijk.
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bejaardensoos, aerobic,
schilderscursus, yoga.
De huurtermijn voor het
wijkgebouw is met 5 jaar
verlengd.
In oktober wordt er een klaver-
jas drive georganiseerd en eind
december is er een spellen-
avond.
Verkeersveiligheid langs de
Grevengoedlaan en de D. Slot-
houwerstraat vraagt onze aan-
dacht.

1985.

De nieuwjaarsinstuif doet zijn
intrede. De schietgroep wordt
opgestart en de eerste open dag
is op 17 maart. In het najaar is
er een eerste straten schiet-
toernooi.
Tijdens een grote reparatie aan
het dak worden wij overvallen
door een kleine wolkbreuk. Het
gehele wijkgebouw staat blank
en de schade is groot. Een
inzamelactie in de wijk levert
een kleine f 2400,- op. Ook de
gemeente komt met geld over de
brug.
Majorettes halen een aantal
prachtige prijzen tijdens een
concours op het IJsselstrand.
Het voor 21 sept. geplande
"Bezelhorst binnenstad festijn"
gaat niet door omdat de horeca
ons dwarsboomt.
In december is er een
autopuzzeltocht door de
achterhoek uitgezet.

1986.

Tijdens de nieuwjaarsinstuif
kijken Pieternel en Thomasvaer
-in gedichtvorm - terug op het
afgelopen jaar.
Guus van Manen was de
bedenker van deze leuke act.
De gemeente Doetinchem
bestaat 750jaar en gaat dit
vieren tijdens het eerste
weekend van september.
Hierdoormoesten wij

noodgedwongen uitwijken naar
het laatste weekend van
augustus. Op de zaterdagoch-
tend is er een kinderrommel-
markt.
Op vrijdagavond werd er tijdens
de disco een discjockeywedstrijd
gehouden.
Ons zaalvoetbalteam eindigt als
2e in een Internationaal
zaalvoetbal toernooi in Winters-
wijk.
Eind december verzorgde onze
toneelgroep het kerstspel "de
vergeten melodie".

1987.

I.v.m. ons 15 jarig bestaan is er
op 17 jan. een receptie. Foto's,
dia's en krantenknipsels geven
een beeld van de afgelopen
jaren. Er zal dit jaar geen kinder
carnavalsoptocht meer zijn
omdat de belangstelling te klein
is.
In maart komt Hans Keuper bij
ons op bezoek om een "Achter-
hoekse avond" te verzorgen.
Het gemeentebestuur deelt ons
doodleuk mee, dat ze de
Kruisbergseweg gaat
aanpassen. Door het
aanbrengen van belemmeringen
zal de Haareweg toch die ver-
keersdruk krijgen die de
gemeente niet spits kon krijgen
bij de reconstructie van de
kruising VelswijkseweglHaare-
weg.
De septemberfeesten staan in
het teken van ons 15jarig
bestaan. De feesttent staat
hierbij vanaf 2 tlm 6 september
centraal. Kwippie en Kwappie,
een grote klaverjaswedstrijd,
een bingo avond, Veronicadrive
in show, een tamboer en
majorette festival, optredens van
Arne Jansen, Arie Ribbens,
Dennie Christian en Maywood,
het Campari para team, Brass
Comfort en de Isseltaler
Musikanten maakten dit
jubileumfeest tot de allergroot-
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Tijdens vrijwilligersavonden gaat het er altijd gezellig aan
toe. In 1986 moest een ieder iets moois maken van klei.

Dat viel voor velen lang niet mee.

Onze toneelvereniging in één van de

beginjaren.

St. Nicolaas is ons in al die jaren trouw
gebleven en zorgde voor blijde
kindergezichtjes op de Bezelhorst.
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ste activiteit in ons bestaan.
Alle activiteiten in dit
jubileumjaar zijn vastgelegd op
een videoband.
In oktober is ons 1e indoor
volleybaltoernooi.
De Bielheimers brengen een
gezellige avond met cabaret en
zang.
De eerste klaverjasnacht van de
Bezelhorst is een feit.

1988.

vertrouwen in het zittende
bestuur op. Na een aantal
weken van voorbereiding kon op
een buitengewone algemene
ledenvergadering een nieuw
bestuur gepresenteerd worden.
Het wijkgebouw wordt opnieuw
geschilderd en waar nodig
gerepareerd. Ons logo staat nu
op de voorwand. Nieuwe
vloerbedekking en vitrages
vrolijken de binnenkant op.
De drumband wordt - i.v.m. te
kleine belangstelling -
opgeheven.
Het septemberfeest wordt nu
voor de eerste maal in het
wijkgebouw gehouden. Dus
geen tent meer.
In het najaar zijn 6 disco
avonden georganiseerd.
De Haarewegkwestie wordt door
de Raad van State beslecht. De
gemeente mag doorgaan met
zijn plannen.

De toneelgroep kiest ervoor om
haar contacten met de wijkver-
eniging te verbreken en gaat
verder haar eigen weg.
Er wordt een nieuwe groep van
start gegaan.
Wij nemen het initiatief tot het
oprichten van een wijkraad.
Tijdens het septemberfeest gaan
de oud bestuursleden Ed Nahon
en Gerrit Schel samen met een
aantal winnaars van een loterij
met een luchtballon omhoog.
In november wordt een dropping
georganiseerd.
De Haarewegkwestie ligt nu bij
de provincie. Onze bezwaren
blijven bestaan.

1991.

1990.

We worden dit jaar geconfron-
teerd met een viertal inbraken in
ons verenigingsgebouw.
De peuterzaal wordt opnieuw
verblijd met een gift van de
stichting Vrouwe de Bruyn.
Door nauw samen te werken met
de drumband DWS hebben de
majorettes het aantal optredens
sterk kunnen uitbreiden. Alle
meisjes + begeleidsters zijn in
nieuwe trainingspakken gesto-
ken. Na heel veel jaren hebben
wij, met pijn in het hart, afscheid
moeten nemen van de St. Nico-
laasgroep. Onder de bezielen-
de leiding van Leo en Riek van
Erven heeft deze groep
gedurende een lange reeks van
jaren dit kinderfeest uitstekend
verzorgd, terwijl er ook heel veel
huisbezoeken werden gebracht.
Nieuwe activiteiten welke ons
aangeboden werden door het
Sta ring instituut en het I.V.N
blijken niet aan te slaan.

1989.

De paasactiviteiten worden van
de agenda geschrapt. Hiervoor
is geen belangstelling meer.
Voor het overige vinden de
normale activiteiten plaats zoals
carnaval, koninginnedag, toneel-
uitvoeringen, volleyba~
barbecue, klootschieten,
fietspuzzeltocht, september-
feest, rommelmarkt, St.
Maarten, Klaverjasavonden,
stratenschiettoernooi, St.
Nicolaas.

Tijdens de jaarvergadering
zegden de aanwezigen het



In de 2e week van juni hielden
wij onze 1e fietsavondvier-
daagse, aantal deelnemers zo
rond de 100.
Een enquête onder de 55 +ers in
onze wijk leverde heel weinig
respons op.

1992.

Aan de voorzijde van ons
wijkgebouw wordt een pleintje
aangelegd zodat de kleintjes
daar, bij goed weer, buiten
kunnen spelen.
De toneelgroep heeft in januari
haar laatste uitvoering gegeven.
De majorettes behalen voor de
zoveelste keer weer prachtige
prijzen op het IJsselstrand.
Omdat ze ook het hoogste
aantal punten van die dag
behaalden kwamen ze met een
reuze wisselbeker terug.
In september start er een darts
club. Iedere maandagavond zijn
zij in ons gebouw actief. Een
nieuw initiatief van onze
kaartgroep - het koppelkaarten -
tijdens een zondagmiddag blijkt
goed aan te slaan.
I.v.m. te geringe belangstelling
kunnen de paasactiviteiten ook
geen doorgang meer vinden.
Tijdens het wijkvolleybaltoernooi
krijgt het team "de Trasbrink" de
wisselbeker definitief in handen
omdat zij driemaal achter elkaar
als winnaar uit de bus kwam.
Sinds 30 januari is er een
zelfstandige wijkraad de
Bezelhorst actief. Zij maakt voor
vergaderingen e.d. gebruik van
onze accommodatie.

1993.

Ons ledenbestand is weer
groeiende en bedraagt dit jaar
494 gezinnen.
De wijkkrant komt nu uit onder
de nieuwe naam "Bezei uit".
De verbetering van onze Bezel
inn wordt nu groots aangepakt.
Houten wanden worden

17

Het speelplaatsje voor ons wijkgebouw wordt nu

officieel door de kinderen in gebruik genomen.

-

Koninginnedag werd jaren achtereen op het

Bezelhorstveld gehouden. Altijd nog een
prachtig feest voor de kinderen.
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vervangen door steen en ook
een deel van de vloeren gaat uit
beton bestaan. Magazijn,
keuken en toiletten worden aan-
gepast aan de eisen des tijds en
verder wordt zowel de buiten-
ais de binnenkant opnieuw van
een fleurig verfje voorzien. Alle-
maal vrijwilligerswerk. De kosten
bedroegen ruim f 14.000,-.
Via een gift van Mc. Donald's
krijgen wij de mogelijkheid om
het speelplaatsje voor de crèche
van een nieuw hekwerk te
voorzien.
De klusgroep is wekelijks in en
buiten het gebouw bezig voor
het nodige onderhoud.
Dankzij de inzet van de familie
de Vries is er weer een
prachtige fietspuzzeltocht -met
de nodige valstrikken - uitgezet.

In oktober is er een groep
dames gestart met een
sjoelclub.
We zijn met het gemeentebe-
stuur in onderhandeling over de
aankoop van het wijkgebouw.
Beide woningbouwverenigingen
steunen ons (al jaren) met een
financiële bijdrage.

1995.

1994.

De nieuwjaarsreceptie werd toch
nog goed bezocht ondanks het
feit dat de straten en stoepen
spiegelglad waren.
Er ontstaan problemen bij de
overdracht van het wijkgebouw.
Uit correspondentie met de
notaris en de gemeente bleek
dat de overdracht in september
zou kunnen plaatsvinden. Echter
de schoolvereniging bleek nog
eigenaar van de grond te zijn en
dat moest eerst geregeld
worden. Daar zij voor de
overdracht eerst toestemming
via de ledenvergadering
moesten vragen kon dit niet
vroeger dan na 27 juni 1996.
Aan het begin van het jaar werd
er gestart met een zondag-
matinee. Tot aan de vakantie is .
er een redelijke belangstelling
doch daarna valt het tegen en
we stoppen er dan ook mee.
Sinds mei is er maandelijks een
kinderdisco op de zondagmid-
dag.
Tijdens een dia- bingo avond
werd er nog weer eens terug
gekeken naar een groot aantal
dia's van activiteiten van onze
club.
Een tweetal leden van de
bekende Jan Ottink band, te
weten Jan Ottink en Dianne
Marsman, brachten luister
liedjes in het dialect ten gehore.
We nemen voor de eerste keer
deel aan de Nationale
Straatspeeldag. Voor één
middag wordt de Huygensstraat
voor al het verkeer afgesloten en

De carnavalsavond kan zich in
een enorme belangstelling
verheugen. De zaal is bijna te
klein voor dit super gezellige
feest.
Een groep vrijwilligers is vanaf
mei bezig met de aanleg van
een compleet nieuwe cv instal-
latie. Alleen de ketel is door een
installatiebedrijf geplaatst.
Deze aanleg werd mede
mogelijk gemaakt door een gift
van f 7500,- van het Rabo fonds.
Irrclusief wat andere werkzaam-
heden werd hieraan f 21382,-
besteed.
Omdat ook de meeste andere
onderhoudswerkzaamheden
gereed waren vond er op 24
september de heropening van
de Bezel inn plaats. Burge-
meester (en wijkbewoner)
Fokkens gaf d.m.v. een code het
sein hiertoe.
Op de 25e sept. was er een
kindermiddag. De allerkleinsten
maakten een tochtje met de "Jan
Plezier en de grotere kinderen
konden aan een spellencircuit
deelnemen.
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Finalewedstrijden volleybal op het grasveld bij de Bezel inn.

Bij velen van u mogelijk niet bekend, maar er zijn echt een
aantal schietbanen in de Bezel inn.
De uiterste concentratie bij de 2 schutters.



kunnen de kinderen heer/ijk op
straat spelen.

1996.

Sinds 19 juli zijn wij eindelijk
eigenaar van het wijkgebouw.
De bijbehorende grond (600 m2)
hebben we in erfpacht.
De koopsom bedroeg het
symbolische bedrag van f 1,-.
In de zomervakantie wordt het
gehele gebouw voorzien van
een nieuwe parketvloer.
Vanaf september zijn we bezig
geweest met de vernieuwing van
het een gedeelte van het dak.
Ook de voor- en achterwand
werden vernieuwd en in de
peuterzaal werd een dubbele
deur gemaakt. Dankzij de
geweldige inzet van een aantal
vrijwilligers wisten we de kosten
te beperken tot ruim f 46.000.
De gemeente droeg f 5000 bij
middels een éénmalige subsidie.
Onze aanvraag bij het Juliana
Welzijnfonds werd gehonoreerd
en voor het vernieuwen van het
hoge dak werd ons een bijdrage
toegekend van f 25.000,-.
Een aantal meisjes uit de
majorette groep weten door te
dringen tot de eindronden van
de nationale kampioenschap-
pen.
In november werd er gestart met
een computer info club.
Een flippo ruilbeurs in ons
wijkgebouw werd door meer dan
300 mensen bezocht.
In het voor- en najaar werden
een aantal gezellige avonden
georganiseerd met als thema:
60 tlm 90 'er jaren, Griekse- en
Duitse avond.
Na 15 jaar moeten we een punt
zetten achter ons wijk volleybal
toernooi.

20

De houten zijwafJden van ons wijkgebouw werden geheel
vervangen door steen. Dit was een aanzienlijke
verbetering.

De beide "opzichters" Henny en Dirk houden onze
metselaar nauwkeurig in de gaten.



1997.

De wijkkrant krijgt een extra
feestelijk "gezicht" i.v.m. het 25

jarig bestaan van onze
vereniging.
Het laatste deel van het dak
wordt - dankzij de eerder
aangehaalde bijdrage van het
Juliana Welzijn Fonds - ver-
nieuwd. Kosten ruim f 26.000,-.
Ook "Bezei inn" prijkt weer aan
de voorzijde van ons gebouw.
In juni was er een echt carnaval
"tropicana" op de Bezelhorst.
Na een groot aantal jaren
moeten de majorettes verder
zonder Daphne. Dankzij haar
inzet hebben ze een hoog
niveau weten te halen.
De meisjes worden in nieuwe
trainingspakken gestoken en om
ook zelf een bijdrage hierin te
leveren worden er kalenders
verkocht. De belangstelling valt
echter wat tegen.
Het 25 jarig bestaan van onze
vereniging wordt gevierd op de
zaterdagen 13 en 20 september.
De 13e is geheel ingeruimd voor
de kinderen. 's Middags is er
een gezellige kinderkermis en
's avonds draait er een disco
voor de jeugd.
Een week later is de officiële
receptie gevolgd door een
gezellige feestavond.
Al deze activiteiten worden in en
om ons wijkgebouw gehouden.
Vanaf eind november bestaat er
zondag 's morgens de
gelegenheid om te gaan
klootschieten.
Ter gelegenheid van deze
festiviteiten komt er een boekje
uit met een terugblik op de
afgelopen 25 jaar.

21

De reuze glijbaan - geplaatst i.v.m. ons 25
jarig jubileum - was tijdens de kindermiddag
erg in trek.

Veel oud bestuursleden en vrijwillig(st)ers waren tijdens de

receptie - ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum -
aanwezig.
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Het bestuur wordt door één van onze ereleden

geluk gewenst met het jubileum.

De dames van de crèche gezellig kletsend.

-===---===
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Diversen. Veel vrijwilligsters doen hier
prima werk en maken het de
meisjes goed naar hun zin. Al
vele jaren coördineert Hetty van
Zomeren de verschillende
werkzaamheden.

Peuterspeelzaal.

Als er één activiteit nog wel eens
extra genoemd mag worden dat
is het onze peuteropvang. Vanaf
oktober 1973 tot op de dag van
vandaag blijkt deze opvang in
een duidelijke behoefte te
voorzien. Nu zult u zeggen: "er
zijn toch veel meer van dit soort
instellingen". Dat is op zich
correct. Echter onze opvang
heeft in al die jaren enkel en
alleen op vrijwilligsters gedraaid.
Namen van deze vrijwilligsters
noemen is natuurlijk gevaarlijk.
Toch zijn er een aantal dames
die m.i. hierbij niet onvermeld
mogen blijven. Het gaat dan om
Gerda Hissink, Ditty Zweferink
en Marijke Berendsen.
Echter ook de vele tientallen
andere dames die in de loop van
de jaren hun steentje hier
hebben bijgedragen verdienen
een pluim!

Vrijwillig(st)ers.

Klusploeg.

Sinds we de beschikking hebben
over een eigen onderkomen, dus
al vanaf 1982, is er een -
wisselende - groep mensen die
ons een grote dienst bewijzen.
Op één of meerdere dagen per
week verrichten zij alle
voorkomende werkzaamheden.
Alles pakken zij aan. Klasse.
Ook hier een paar namen -
overigens zonder anderen tekort
te willendoen - : Ad de Bruin,
Cor Ekkebus, Jaap de Wilde,
Willie Kempers.

Gedurende ons 25 jarig bestaan
hebben we gebruik kunnen
maken van de diensten van een
heel groot aantal vrijwillig(st)ers.
Op heel veel terreinen zijn zij
actief.
Deze hulp was voor ons van
groot belang, immers zonder
deze mensen zouden wij als
bestuur lang niet zoveel van de
grond hebben kunnen krijgen.
Als wij al deze namen hier
zouden opsommen dan komen
er nog wel een paar pagina's bij.
Bovendien zijn lang niet alle
namen vanaf het begin bekend.
Vandaar dat wij dit boekwerk je
willenafsluiten met een woord
van dank aan allen die zich - op
welke wijze dan ook - hebben
ingezet voor onze wijkvereniging

BE ZE LH OR ST.

Ereleden.

Majorette/minirette.

In de loop der jaren zijn er een
aantal (oud) bestuursleden tot
erelid van onze vereniging
benoemd. Deze ereleden zijn:
Gerrit Schel, Co Kaptijn, Ed
Nahon, Gerda Surenbroek, Riet
van Galen en Henny Gunsing.

Sinds de oprichting in oktober
1978 is deze groep toch wel een
beetje uitgegroeid als het visite
kaartje van onze vereniging.
De prijzenkast toont aan dat zij
in de loop der jaren heel veel
prijzen in de wacht hebben
weten te slepen.

-- --
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Wiebe Hempenius. Ida Ekkebus Ria Margés Jeroen Steenhuis

Benno Schutter Leny van Eck. Gerrit Schel

Wie mochten de voorzittersha- Bestuurssamenstelling.
mer hanteren in de afgelopen
25 jaar? Het huidige bestuur van de

wijkverenigingbestaat uit:
april aug. Ans de Wiebe Hempenius, Ida Ekkebus,
1973 1974 Vrught Ria Margès, Leny van Eck,

Benno Schutter, Jeroen
okt. mei WilSep- Steenhuis en GerritSchel.
1974 1975 penwoolde

mei mei Piet Klein
1975 1977

nov. maart Sjoerd de
1977 1981 Boer

maart maart Ed Nahon
1981 1988

maart april Eddy
1988 1990 Naves

april maart GerritSchel
1990 1997

maart heden Wiebe
1997 Hempenius


