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uit dat muffe gebouw

䡵 Yvonne van Andel uit Heelsum houdt geconcentreerd een

kegel omhoog tijdens de Sport en Beweegdag Wolfheze voor mensen met een beperking. foto

Marina Popova

Putten uit. Hij is bestuurslid van
SV Wodanseck. Van Putten heeft
jaren in de psychiatrie gewerkt.
„Ik ben een voetbalman, maar
ook een zorgman. Voor mij was
de link dus eenvoudig gelegd.”
In de kantine achter de bar
schenkt Wouter Dijk (38) koffie
in. Hij is cliënt van psychiatrische
zorginstelling Pro Persona Wolfheze en staat vandaag als vrijwilliger achter de bar. „Ik heb wat te

doen en ik ben er even uit. Bij ons
op het terrein zijn ook veel activiteiten maar daardoor kom ik bijna
nooit in het dorp. Dit is voor mij
een stap naar de buitenwereld.
Dat is heel goed voor me en ik
vind het erg leuk om te doen. Bovendien mag ik nu gratis komen
sporten bij de vereniging.”
SV Wodanseck gaat samen met
AVS twee keer per jaar een Sport
en Beweegdag organiseren zoals

deze woensdag. Ook staan er
twee keer per maand kleine activiteiten op het programma.
Nu waren er 36 deelnemers van 7
zorginstellingen aanwezig. „We
hopen natuurlijk dat de belangstelling nog verder groeit”, zegt
Derksen. „De bedoeling is dat wij
ons als stichting over twee jaar terugtrekken en dat Wolfhezenaren
dit dan overnemen. Wodanseck
gaat de sportvereniging van de

zorginstellingen worden.”
Leek het er een jaar geleden nog
op dat het einde van het sportpark in Wolfheze naderde, nu is
de situatie helemaal anders. Derksen: „De verenigingen in Wolfheze hebben laten zien wat ze aan
draagkracht hebben. Wie weet
vormt dit initiatief een pilot voor
andere dorpen in de gemeente
Renkum of misschien wel daarbuiten.”

Tiemens:
‘Nu kan ik
eindelijk
mezelf zijn’
OOSTERBEEK – De klik was er niet
meer, tussen Henk Tiemens en
de CDA-fractie, vertelt het Renkumse raadslid. „De eerste twee
jaar heb ik heel fijn met ze samengewerkt, maar het afgelopen jaar
ging er veel mis.” Tiemens stapt
nu over naar GemeenteBelangen
Renkum. Daar hoopt hij meer
zichzelf te kunnen zijn.
„In de CDA-fractie kon ik mijn eigen mening en ideeën niet kwijt
en daar stoorde ik me aan. Er
werd te strak vastgehouden aan
het coalitieakkoord en alles werd
besloten ten behoeve van de coalitie en het college. Maar je moet af
en toe ook kritisch kunnen zijn.
Bovendien vond ik de fractie erg
langzaam en besluiteloos. Ik denk
dat sommige zaken voortvarender aangepakt hadden kunnen
worden. Maar dat soort kritiek
mocht ik dus niet geven.”
Bij Gemeentebelangen Renkum
hoopt Tiemens beter op zijn plek
te zitten. „Daar mag ik mijn eigen
wensen en ideologieën uitspreken en hoef ik niet mee te stemmen met de rest van de fractie.
Zo kan ik in de laatste maanden
van de raadsperiode toch nog
mijn mening uiten. Geweldig
toch, als je in een fractie jezelf
kunt zijn?”
Hij koestert echter geen wrok tegen de CDA-fractie. „Het zijn
hardwerkende mensen die al decenia lang op deze manier te werk
gaan. Ik ben degene die daar niet
meer tussen past, dus maak ik de
keuze om over te stappen. Maar ik
heb nog steeds waardering voor
ze en ga ze ook bedanken voor de
samenwerking.”
Tiemens maakt de overstap niet
om de coalitie op te blazen: „Dat
is nooit mijn bedoeling geweest.
Ik wil iets kunnen betekenen
voor mijn gemeente en doen
waarvoor ik gekozen ben. Dat kan
niet als ik onder het juk van de
CDA-fractie moet doorgaan.”

䊳 Bij GemeenteBelangen Renkum hoeft Henk Tiemens
niet mee te stemmen met
de fractie

Zweet droop piloot zweefvliegtuig ‘als waterval van snor’
ARNHEM – Philip Reinders, onder-

䡵 Dwarsdoorsnede van de Hamilcar, het grootste zweefvliegtuig dat de Brit-

ten gebruikten tijdens de Slag om Arnhem.

zoeker van details van de Slag om
Arnhem, wijst op een illustratie
van de Hamilcar, het zweefvliegtuig van het Britse leger in de
Tweede Wereldoorlog dat groot
genoeg was om een tank te vervoeren. „Dat is niet gebeurd tijdens de Slag om Arnhem. Het wemelt van verhalen over hoe het
zou zijn afgelopen als de geallieerden zaken anders hadden aangepakt. Hadden ze dan gezegevierd
of niet? Het verhaal over de tanks
die ze hadden kunnen meenemen is er een van.”
Reinders schreef een boekje over
de ontwikkeling van de Hamilcar
en de ervaringen van de bemanning in oorlogstijd. Het Ministry
of Aircraft Production Works nam

begin 1942 vijf meubelspecialisten op sleeptouw voor een bezoek
aan een fabriek in het zuiden van
Engeland. De mannen aanschouwden een soort scheepwerf waar
het houten skelet van een vliegtuig zichtbaar werd. Korte tijd later werden mannen en vrouwen
overal vandaan gehaald om de onderdelen te maken. Het dak van
een fabriek werd beschilderd met
afbeeldingen van weilanden en
koeien om Duitse bommenwerpers te misleiden.
Reinders heeft mensen gesproken
die bij de productie betrokken waren. Tussendoor staat het boek vol
dwarsdoorsneden van de Hamilcar en foto’s van de inzittenden.
Het toestel in de lucht houden
was a hell of a job. Oorlogscorres-

pondent Robert Mongomery zag
een piloot met het stuurpaneel
worstelen ‘terwijl het zweet als
een waterval van zijn snor droop’.
Een van de Hamilcars kwam hard
neer op de hei bij Doorwerth. De
truck met antitank-geschut
kwam niet ver. Een volgende Hamilcar sloeg over de kop in een
aardappelveld. Een piloot werd gedood, een bemanningslid kwam
vast te zitten onder de lading. Het
slachtoffer stierf later in noodhospitaal Schoonoord in Oosterbeek.
Reinders heeft geprobeerd zoveel
mogelijk bemanningsleden van
de Hamilcars te traceren.

‘The use of Hamilcar Gilders at Arnhem’ is te bestellen via de auteur op
mailadres reinders2@upcmail.nl

