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Slenterend op zoek naar
een maatschappelijke stage
door Sara Boer

SPORT EN BEWEGING

Een dagje

DOORWERTH - Nieuwsgierig lopen

de leerlingen van het Dorenweerd College in Doorwerth
langs de kramen van organisaties.
Ze luisteren aandachtig naar wat
de standhouders te vertellen hebben. De leerlingen uit 3 mavo, havo en vwo zijn op zoek naar een
passende plek voor hun maatschappelijke stage.
In de aula van het Dorenweerd
College werd gisteren voor het
zesde jaar op rij de maatschappelijke-stagemarkt gehouden. Het
doel van de markt is zo veel mogelijk nieuwe vrijwilligers voor nu
en wellicht in de toekomst te werven.
„Het is erg moeilijk om vrijwilligers te vinden, maar we hebben
goede hoop dat het tijdens deze
stagemarkt lukt”, zegt standhouder Jan Lugthart, voorzitter van
de Oranjevereniging Doorwerth
Heveadorp. „We staan hier al jaren en elk jaar hebben we na de
markt enkele geïnteresseerden
die willen helpen met de activiteiten op Koninginnedag, straks Koningsdag.”
Door het geroezemoes van alle
scholieren heen proberen de organisaties vanachter hun kraam zo
veel mogelijk leerlingen ervan te
overtuigen bij hen stage te komen
lopen. Veel van de standhouders
hopen ook dat de tieners na de
stage vrijwilligerswerk blijven
doen.
Het aanbod voor de leerlingen bestaat uit zeventien kramen. De organisaties variëren van kerkgemeenschappen tot sportverenigingen. „Voor elke leerling zit er vast
iets bij wat hem of haar aanspreekt. Wij geven ze de kans verder te kijken dan hun eigen vriendenkring. Ook is de stage goed
voor het zelfvertrouwen”, zegt El-

SV Wodanseck
hield gisteren
een sportdag
voor mensen
met een
beperking.
door Lisette Wouters
䡵 Leerlingen van het Dorenweerd College schrijven zich in voor een maat-

schappelijke stage. foto Marina Popova
sa Alberti, coördinator Vrijwilligerscentrale Renkum.
Volgens haar is de maatschappelijke stage een mooie levenservaring voor de middelbare scholieren. „Voor de stage zijn veel leerlingen al enthousiast, maar bij terugkomst zijn ze nog enthousiaster”, zegt Alberti.
Nina Driessen, leerlinge van mavo 3, vindt het goed dat ze vrijwilligerswerk moet doen. Enthousiast is ze ook. „Ik heb het nog
nooit gedaan, maar ik ben wel benieuwd.”
Lang niet iedereen is tijdens de
stagemarkt druk op zoek naar de
juiste plek. Aan de hangtafels te
midden van de kramen staan

䊳 Het aanbod voor de leerlingen varieert van kerkgemeenschappen tot sportverenigingen

groepjes leerlingen met elkaar te
kletsen. „Het is saai, er is geen leuke sfeer en ik heb honger. De
mensen achter de kraampjes roepen ons ook niet. Daarom staan
we hier maar een beetje. Het enige leuke is dat we nu geen geschiedenis hebben”, zegt Pepijn
Huilmand (16) uit mavo 3. Marjolijn van Benthem (14) uit havo 3:
„Ik vind het ook niet leuk. Ben ik
eindelijk een keer vroeg uit, moet
ik naar deze stagemarkt.”
Behalve het Dorenweerd College
besteedt ook de gemeente Renkum aandacht aan vrijwilligerswerk. Over een paar weken krijgt
iedereen in de gemeente Renkum
de Samen Doen krant in de bus.
De krant is speciaal gemaakt om
aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk.
De leerlingen hebben van november tot juni de tijd om hun maatschappelijke stage af te ronden.

vrijwilligrenkum.nl

Excursies over dunnen van bossen
RENKUM – Ieder winterseizoen

wordt er een bosgebied in de gemeente Renkum gedund. Komende winter gebeurt dit in de Valkeniersbossen te Doorwerth en de

Wilhelminabossen te Heelsum.
Naar aanleiding hiervan worden
excursies georganiseerd. Dinsdag
8 oktober is er een excursie in het
Valkeniersbos vanaf 15.30 uur en

woensdag 9 oktober in de Wilhelminabossen, vanaf 14.00 uur.
Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met E. Vink,
026-3348457.

WOLFHEZE – Er wordt vrolijk gedanst, woensdagochtend op het
terrein van SV Wodanseck. Een
jonge vrouw in een rolstoel en
een oude vrouw met een blindenstok kijken toe terwijl de andere
deelnemers bewegen op de muziek. De één is psychiatrisch patiënt terwijl de ander autisme
heeft of een met verslaving
kampt. De warming-up is begonnen tijdens de Sport en Beweegdag Wolfheze, bedoeld voor mensen uit alle zorginstellingen in en
om Wolfheze.
„We willen mensen die moeilijk
in beweging komen, verleiden
om te gaan sporten”, legt Michiel
Derksen van de Gelderse stichting Alles Voor Sport uit. De stichting is benaderd door SV Wodanseck om mensen uit lokale zorginstellingen aan het sporten te krijgen. „Uit onderzoek is gebleken
dat maar 8 procent van mensen in
zorginstellingen beweegt”, legt
Derksen uit.
Lyda Beuker (81) – de bejaarde dame met de blindenstok – woont
in Het Schild in Wolfheze en gaat
na de warming-up met een groepje wandelen. „Eindelijk ben ik
eens uit dat muffe gebouw. Ik
woon er al dertien jaar en dit is
de eerste keer dat ik in beweging
kom”, zegt de slechtziende vrouw
lachend.
Maar er zit meer achter de sportdag. Het sportpark van Wodanseck dreigde door bezuinigingen te
sluiten. Dat hoeft niet meer nu er
meer gebruik van gemaakt wordt
en de bewoners van de zorginstel-

Gemeenteraad moet weer om inhoud gaan
door Suzanne Huibers
OOSTERBEEK – Het moet in de Ren-

kumse gemeenteraad weer om de
inhoud gaan. Te lang is er alleen
politiek bedreven. Het ging te
veel om het spel. En dat is niet
goed voor het beeld dat burgers
van de politiek hebben, stelden
gisteravond raadsleden tijdens
een interpellatiedebat over de ontstane politieke situatie in Renkum.
Nu GemeenteBelangen Renkum
uit de coalitie is gestapt, CDA’er
Henk Tiemens zich bij die partij
heeft aangesloten en CDA’er John
Bartels een eenmansfractie is begonnen, heeft de coalitie geen
meerderheid meer. Die coalitie bestaat nu nog uit VVD (vijf zetels),

PvdA (vier zetels) en twee CDA’
ers en bezet 11 van de 23 zetels in
de gemeenteraad.
De coalitie is volgens Jasper Verstand, fractievoorzitter van D66,
geïmplodeerd. „Wat vorige week
een goed debat over sport in Renkum had moeten worden, werd
een politieke chaos. GemeenteBelangen stapte uit de coalitie omdat ze niet bij besprekingen was
betrokken, terwijl CDA, PvdA en
VVD aan nagenoeg al hun wensen tegemoet kwamen. Dan gaat
het om de vorm en niet om de inhoud.”
Coalitie en het college waren het
in Renkum opvallend vaak eens.
Zelfs in dossiers waar in het coalitieakkoord geen afspraken over
waren gemaakt. „Als een partij on-

derdeel is van de coalitie, stemt
ze in 90 procent van de gevallen
voor. Als ze in de oppossitie zit,
dan stemt ze in 90 procent van de
gevallen tegen”, zei burgemeester
Jean Paul Gebben. „Daarin is Renkum niet uniek. Ook in de Tweede Kamer gebeurt dit wel. Maar
als je tegen bent om het tegen
zijn of je stemt als stemvee mee
met de coalitie, dan gaat het om
ons en niet om de inhoud. En dat
mag nooit en nooit.”

䊳 D66 heeft kritiek op het
functioneren van de wethouders, maar wil ze wel de rit
laten uitzitten

Volgens Verstand was veel al voorgekookt. „D66 kreeg dan te horen:
‘wacht maar tot wij met iets komen’. Met onze adviezen werd
niets gedaan. De coalitie stuurde
ook het college niet bij, maar
hield wethouders uit de wind.
Vind je het dan gek dat raadsleden die de politiek in zijn gegaan
om iets te kunnen betekenen
voor de samenleving, de coalitie
als verstikkend ervaren.”
De D66’er heeft ook kritiek op
het functioneren van de wethouders, maar wil ze wel de rit laten
uitzitten. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. „Het heeft
weinig effect ze nu te vervangen.
Maar na de verkiezingen moeten
er substantiële personeelswijzigingen plaatsvinden.”

lingen een bijdrage leveren aan
het onderhoud van het sportpark.
Voorheen verzorgde de gemeente
Renkum dat. „Dat kan gaan van
een piepende deur of een likje
verf tot grasmaaien, bermonderhoud of bardienst”, legt Bert van

䊳 Uit onderzoek is gebleken
dat maar 8 procent van
mensen in zorginstellingen
aan beweging doet

Gebben is
herbenoemd als
burgemeester
OOSTERBEEK – Jean Paul Gebben is

gisteravond herbenoemd als burgemeester van Renkum. Zijn termijn is bij koninklijk besluit verlengd met nog eens zes jaar.
Zijn werk speelde zich de afgelopen zes jaar veel achter de schermen af, vertelde de burgemeester
de gemeenteraad. Hij heeft zich
veel beziggehouden met het verbinden van mensen. „Als er hier
conflicten zijn, dan gaat het vaak
om gedeukte ego’s. Het zou wel
meer om de inhoud mogen gaan.”
Gebben hoopt dat hij de komende zes jaar mensen weer het gevoel kan geven dat hij hun burgemeester is.

