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Redactiewoord:
Het is maandag 1 februari, de eerste maand van het
jaar 2016 zit er al weer op. Tijd om weer te beginnen
aan ons clubblad. In de laatste maand van 2015 werd
het wandeljaar besloten met de kerstwandeling. Een
sfeerverslag vindt u uiteraard in dit blad.
 
Begin 2016 was een drukke tijd voor het bestuur en
een aantal commissies. In 'van de bestuurstafel' kunt
u lezen wat er zoal aan de orde kwam.
Ook waren er in deze periode weer sportieve en
gezellige bijeenkomsten die de nodige aandacht
krijgen in dit eerste nummer van ons clubblad
Gängelproat van het jaar 2016. Wij hopen ook nu
weer regelmatig ons blad bij u thuis op de deurmat
te kunnen laten vallen.
 
Ook besteden we uiteraard de nodige aandacht aan
hetgeen de komende tijd op het programma staat
bij WKDIO. Er staat evenals in voorgaande jaren weer
genoeg op de agenda en hopelijk kunnen wij alles
goed organiseren. Dat laatste is afhankelijk van een
aantal factoren.
 
In dit blad ook de vooraankondiging van onze
Algemene Ledenvergadering op 18 april, lees deze
voorlopige agenda aandachtig en noteer deze
datum alvast in uw agenda.
 
Als u als lezers ons blad goed doorleest en kijkt zie u
dat het aantal adverteerders terugloopt. Dat is
uiteraard jammer want een deel van de kosten van
dit blad moeten uit deze opbrengst worden betaald.
Wie wil er zorgen voor één of meer adverteerders.
Neem contact op met info@wkdio.nl. Wij rekenen ook
op onze lezers in deze!!
 
Wij wensen alle lezers veel plezier met dit blad en zien
uw kopie voor het volgende nummer graag
tegemoet. Graag inleveren per email uiterlijk op 20
april 2015.
Email:  info@wkdio.nl
 
TE LAAT.
Door dringende persoonlijke zaken en toen een
defecte computer verschijnt dit blad drie weken te
laat.
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Van de bestuurstafel:
De eerste maanden van 2016 waren voor het bestuur
hectisch, regelmatig waren er vergaderingen en
besprekingen. In deze ‘van de bestuurstafel’ maken
wij u, onze leden deelgenoot van hetgeen zich
voordeed. Het bestuur vergaderde op 11 januari, 8
en 29 februari. Bij de eerste twee vergaderingen
waren de voorzitter en secretaris van de Commissie
Wandel Evenementen ook aanwezig. Op maandag
1 februari vergaderde het bestuur samen met alle
commissies en het bestuur van de Stichting
Kennedymars Haaksbergen.
Nadat de notulen en de besluitenlijst van de
voorgaande vergadering waren besproken werd de
in- en uitgaande post behandeld. Na deze
agendapunten werd gesproken over de volgende
zaken.
 
Veen- en Heidewandeling 2016: De voorbereidingen,
met name het verkrijgen van de vergunning,
verliepen slecht. In twee bestuursvergaderingen
stond dit punt op de agenda en daarbij waren de
voorzitter en secretaris van de Commissie Wandel
Evenementen ook aanwezig. In de afgelopen 10-tal
jaren had DIO een meldingsplicht van de
wandelingen bij de gemeente, nu werden de
wandelingen een B – evenement, dus er moest een
vergunning aangevraagd worden. In een aantal
gesprekken, te weten 5 januari met enkele
ambtenaren en 13 januari met de burgemeester,
bleef men erbij dat er een vergunning aangevraagd
moest worden.
 
Met name dat laatste gesprek was van beide kanten
een plezierig gesprek. We zouden gebeld worden
over wat er moest gebeuren, dit antwoord kwam de
volgende dag al en was enigszins teleurstellend. Wij
moesten een formulier van zo’n 20 pagina’s invullen
voor een B evenement. Zonder een goede
onderbouwing waren we van een A een B evenement
geworden. Op 5 februari kregen we een brief van de
gemeente met een aantal eisen waaraan we nog
moesten voldoen. Zij vroegen om een organisatie-,
veiligheids- en verkeersplan in te leveren. Verder
moesten wij zorgen voor gekwalificeerde verkeersregelaars
op de Buurserstraat bij de Schansweg. En zorgen voor
extra parkeerplaatsen in het centrum ?????
 
In gezamenlijk overleg is in de bestuursvergadering
van 8 februari, waarbij de voorzitter en secretaris CWE
ook aanwezig waren, besloten om met argumenten
aan te geven dat we als organisatie geen
verkeersplan of parkeerplan maken en ook geen
oversteekpost op de Buurserstraat inzetten.
Wel, het zou te ver voeren hier op alle aangedragen
argumenten in te gaan. Eén ding willen we hier wel
vermelden, namelijk dat we vanuit het Gängelhuuske
al meer dan 20 jaar op dezelfde wijze de Veen- en
Heidewandeling organiseren zonder moeilijkheden.
De brief werd verzonden naar het college en alle
gemeenteraadsleden. Na deze brief hoorden we dat

verschillende raadsleden vragen over deze brief en
het vergunningsbeleid aan het college hadden
gesteld.
 
Na deze brief werden we uitgenodigd door de
beleidsmedewerkers voor een gesprek op 17
februari. Dit gesprek vond plaats in een goede sfeer
en ons werd medegedeeld dat we werden
aangemerkt als een A – evenement. De vergunning
werd op 19 februari verleend. 9 maart zullen we met
de beleidsmedewerkers van de gemeente en de
veiligheidsregio de vergunning van 28 februari
evalueren en bekijken hoe we in de nabije toekomst
met elkaar omgaan. Inmiddels hebben we voor de
Stiepelwandeling de vergunning al weer aangevraagd.
 
Evaluatie:
De gehouden activiteiten werden geëvalueerd. In de
laatste maand (27 december) van 2015 sloten wij het
wandeljaar af met de kerstwandeling. Op dit
evenement kunnen wij tevreden terugkijken. Het was
prachtig (lente)weer en alles verliep prima.
 
De eerste ledenactiviteit van het nieuwe jaar was de
Nieuwjaarsinstuif op 10 januari. Dit was volgens het
bestuur zoals altijd een gezellige en goed bezochte
bijeenkomst. Een drietal ledenwerden gehuldigd
omdat ze 25 jaar lid waren van de vereniging.
 
Vrijdagavond 15 januari hielden we de avondwandeling,
met een deelname van slechts 34 wandelaars. In de
bestuursvergadering van 29 februari is, mede op
voorstel van de CWE, besloten om de avondwandeling
in januari 2017 niet meer te organiseren.
 
Woensdag 24 februari hielden wij in samenwerking
met Heidi Ekkerink, register podoloog en Ellen van de
Lande, allround wandeltrainer, een redelijk goed
bezochte informatieve voetenavond. Op een
deskundige wijze vertelde Heidi over haar werk en ze
had een goed verhaal als wandelpodoloog. Een
leerzame avond vond het bestuur.
 
28 februari was de jaarlijkse Veen- en Heidewandeling.
Aan deze wandeling ging een intensief overleg
vooraf. Dit gaf de mensen die de voorbereidingen
troffen een vervelend gevoel. Men sprak zelfs van
‘willen we op deze wijze wel door’. Maar als je naar
het resultaat op de wandeldag kijkt vindt men ‘daar
doen we het voor.’ Het zou jammer zijn dat dit
wandelevenement door de, in onze ogen, onredelijke
eisen die aan het verlenen van de vergunning worden
gesteld niet meer kan in Haaksbergen. Het bestuur en
de CWE was met de opkomst tijdens deze wandel-
tocht met 842 deelnemers bijzonder blij.
Volgens ons is deze dag bijzonder goed verlopen. De
wandelaars waren over het algemeen tevreden. Wel
maakten enkelen opmerkingen over het feit dat men
wat verder moest lopen vanaf de parkeerplaats.
 
Elders in dit blad staat over enkele van deze
activiteiten een sfeerverslag
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Vergaderingen Commissies:
Tijdens deze vergaderingen werden de verslagen
besproken van de Commissie Wandel Evenementen,
de Beheerscommissie en de commissie Door De
weekse Wandelingen. Waar nodig werden de
speciale opmerkingen voor het bestuur besproken en
de bestuursvertegenwoordigers kregen de mening
mee voor de volgende vergadering van de
desbetreffende commissie.
Ook werd de jaarlijkse vergadering met alle
commissies en het bestuur van de Stichting
Kennedymars Haaksbergen geëvalueerd. Deze
vergadering werd op 1 februari 2016 gehouden. Er
werd toen gesproken over het verloop van 2015, de
plannen voor 2016 en de onderlinge samenwerking.
Ook het samenstellen van het jaarverslag 2015 kwam
aan de orde. Uitvoerig werd van gedachten
gewisseld over de beleidsnota 2016 – 2020.
Het bestuur was bijzonder te spreken over de opkomst
van de commissieleden en hun inbreng tijdens deze
bijeenkomst. Het is goed om tenminste één keer per
jaar met het gehele kader te praten over het wel en
wee van onze vereniging.
 
Algemene Ledenvergadering: Maandagavond 18
april 2016 staat de Algemene Ledenvergadering van
onze vereniging gepland. In de diverse gehouden
vergaderingen zijn al een aantal punten besproken,
deze zullen 's avonds aan de orde komen.De
uitnodiging voor deze ALV vindt u elders in dit blad.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
 
Bestuursmededelingen:
 

Medewerking gevraagd:
Als dit blad bij u op de deurmat valt hebt u
waarschijnlijk al een brief ontvangen van de
vereniging over medewerking aan de wandelevenementen.
In deze brief vragen wij dringend om medewerkers
voor onze wandelingen. Zoals u ongetwijfeld hebt
gelezen stelt de gemeente steeds meer eisen aan de
vergunningen voor evenementen. Ook bij onze
evenementen gelden andere eisen dan in
voorgaande jaren. In de brief hebben we kort
uiteengezet aan welke vrijwilligers wij behoefte
hebben bij onze evenementen.
Als wij als Wandelkring DIO de wandelingen die we
organiseren willen blijven organiseren zullen wij een
beroep moeten kunnen doen op voldoende
vrijwilligers. Als iedereen zich één keer per jaar als
vrijwilliger wil inzetten voor de wandelsport komen we
een heel eind. Denk hier over na en meldt u aan als
vrijwilliger.
 
Nieuwe leden:
Wij heten welkom bij onze vereniging,
Jessie Mentink, Haaksbergen
Henk Polman, Haaksbergen
Elly Roelvink, Boekelo
Trudis Overbeeke, Haaksbergen
Camille Bransma, Haaksbergen

 
 
Onderstaande bedankbrief kregen we van de
voedselbank
 

 

 
 

 
December 2015
 
Aan Wandelkring DIO Haaksbergen.
 
Geacht bestuur en leden,
 
Allereerst feliciteer ik u van harte met het 70-jarig
jubileum van uw Wandelkring. Een bijzondere
prestatie. In Tubantia was te lezen dat uw vereniging
ondanks haar indrukwekkende leeftijd toch in staat is
om bijna 700 wandelaars op de been te krijgen. En
dat is een prestatie op zich!
 
Wij zijn zeer vereerd en blij met uw gulle donatie. We
vinden het bijzonder dat u besloten heeft om uw
jubileumcadeau door te geven aan onze
Voedselbank. We kunnen met deze gift weer een
groot aantal mensen van voedsel voorzien. Uw gift is
voldoende voor ongeveer 170 pakketten. Dat
betekent voor onze Haaksbergse cliënten bijna 5
weken een voedselpakket!
 
We zullen uw cheque een mooie plaats geven in ons
gebouw.
 
Rest ons om u nog veel succes en wandelplezier te
wensen voor de komende jaren.
Op naar de 75!
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Eric Oude Munnink
Bestuurslid Communicatie
Voedselbank Enschede - Haaksbergen
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Agenda april – mei - juni 2016
DDWW = Door De Weekse Wandelingen
 
09 maart Vergadering Commissie Wandel Evenementen
om 19.30 uur in het Gängelhuuske.
 
24 maart Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de
Kantine Atletiekvereniging Hbg., Scholtenhagenweg
39, Haaksbergen.
 
29 maart Bestuursvergadering om 19.30 uur in het
Gängelhuuske.
 
31 maart Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het
Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.
 
05 april Vergadering Stichting Kennedymars
Haaksbergen om 20.00 uur in het Gängelhuuske.
 
06 april Vergadering Commissie Wandel Evenementen
om 19.30 uur in het Gängelhuuske.
 
07 april Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de
Kantine PC De Sterruiters, Onlandsweg 1,
Haaksbergen.
 
14 april Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het
Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen. Na de
wandeling om 11.30 uur vergadering Commissie
DDWW.
 
18 april Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur
in het Gängelhuuske.
 
21 april Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de
Kantine VV de Bonifatiusboys, Kolenbranderweg 11,
Haaksbergen.
 
23 en 24 april Stiepelwandeltochten en de
Wandelmarathon Buurse. Afstanden 5,10, 15, 20, 30
en 42 km. Start: café Winkelman, Broekheurnerweg,
7481 PZ Buurse. Zie elders in dit blad.
 
28 april Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het
Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.
 
02 mei Bestuursvergadering om 19.30 uur in het
Gängelhuuske.
 
05 mei DDWW, in verband met Hemelvaartsdag geen
wandeling.
 
10 mei Vergadering Stichting Kennedymars
Haaksbergen om 20.00 uur in het Gängelhuuske.
 
11 mei Vergadering Commissie Wandel Evenementen
om 19.30 uur in het Gängelhuuske.
 
12 mei Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de
Kantine Atletiekvereniging Hbg., Scholtenhagenweg
39, Haaksbergen.

19 mei Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het
Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.
 
26 mei Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de
Kantine PC De Sterruiters, Onlandsweg 1,
Haaksbergen.
 
31 mei Voorbespreking draaiboek Avondwandelvierdaagse
2016 in het Gängelhuuske, Molenstaat 56.
 
02 juni Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het
Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.
 
06 t/m 10 juni Avondwandelvierdaagse Haaksbergen.
Afstanden 5 en 10 km. Diverse startplaatsen rond
Haaksbergen. Zie elders in dit blad.
 
09 juni Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de
Kantine VV de Bonifatiusboys, Kolenbranderweg 11,
Haaksbergen.
 
14 juni Vergadering Stichting Kennedymars
Haaksbergen om 20.00 uur in het Gängelhuuske.
 
16 juni Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf Kantine
Atletiekvereniging Hbg., Scholtenhagenweg 39,
Haaksbergen.
 
23 juni Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het
Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.
 
30 juni Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de
Kantine PC De Sterruiters, Onlandsweg 1,
Haaksbergen.
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De maand(en) in vogelvlucht
Deze rubriek de maand(en) in vogelvlucht gaat over
de periode 20 september tot 1 december 2015.
 
Vergaderingen:
het bestuur vergaderde in deze periode twee keer en
wel op 19 oktober en 23 november.
 
De Commissie Wandel Evenementen kwam op 7
oktober en 10 november in vergadering bijeen.
 
Donderdag 29 oktober vergaderde ’s morgens de
commissie Door De Weekse Wandeling. ’s Middags
kwam de beheerscommissie in vergadering bijeen.
 
Diverse vergaderingen / besprekingen:
9 november was het bestuur aanwezig bij de
vergadering van de regio Overijssel – Flevoland van
de KNWB te Zwolle.
 
Op 16 november bespraken Hennie Horst en Dirk
Haan een aantal zaken rondom ons clubgebouw met
Wethouder Nijhuis.
 
Op 25 november vergaderden de besturen van de
Hengelose Wandel Unie (HWU) en WKDIO samen in
het Gängelhuuske.
 
Op 30 november hield de gemeente een
informatieavond over het evenementen vergunning
beleid voor 2016. Op een goede wijze werden we
geïnformeerd over allerlei zaken betreffende het
nieuwe beleid. Namens de vereniging waren het
bestuur en enkele leden van de commissie Wandel
Evenementen aanwezig die avond.
Ook de Stichting Kennedymars Haaksbergen was hier
aanwezig.
 
Vertegenwoordiging:
het bestuur was op 28 september aanwezig bij de
herdenking en onthulling van het monument van de
monstertruck in 2015.
 
Op 7 oktober was het bestuur en een aantal leden
aanwezig bij de crematieplechtigheden van ons lid
Gerrit van der Meij.
 
Op 21 november was het bestuur aanwezig op de
feestavond van de HWU. Deze zustervereniging
vierde, evenals wij dit jaar, haar 70 jarig bestaan. Het
was een gezellige en goed verzorgde avond.
 
De Stichting Kennedymars Haaksbergen vergaderde
op 6 oktober en 24 november. 12 oktober 
evalueerde men het op 18 en 19 september
gehouden evenement.
 
Wandelen:
De jaarlijkse Sint Nicolaas wandeling werd op 21 en
22 november gehouden. Er wandelden 682 personen
mee.

In de afgelopen periode werd er 10 keer een Door De
Weekse wandeling gehouden. In totaal liepen er 940
personen mee aan deze donderdagochtend
wandeling.
Op 24 oktober vierden we samen onze 18e
verjaardag. (lees ook het sfeerverslag van deze dag
elders in dit blad).
 
Ledenactiviteiten:
Op 26 september was onze jaarlijkse busreis. Dit keer
gingen we naar Elburg, Een fraaie en geslaagde dag.
 
Zondag 11 oktober hielden we onze klootschietwedstrijd.
Ook dit jaar weer een gezellige happening.
 
8 november vierden wij ons 70 jarig bestaan. Een
prachtig feest waar veel leden, het bestuur van de
regio en de HWU aanwezig was.
Elders in dit blad een sfeerverslag van de gezellige
middag.
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  In memoriam Diny Hoeben
 
 
                             
 
 
 
 
 
    
                     * 9 november 1938                      † 28 december 2015
 
 
Op 28 december 2015 overleed ons lid Diny Hoeben in de leeftijd van 77 jaar.
Diny was de levenspartner van ons bestuurslid Theo Mentink. Zij werd lid van onze vereniging in 1998.
 
Diny werd geboren in Eibergen, in haar jonge jaren had ze ambitie, wilde fotomodel worden. Een fotograaf
zag daar wel wat in en wilde haar daarbij helpen. Haar moeder stak daar echter een stokje voor. Door haar
huwelijk kwam ze begin jaren zestig in Haaksbergen wonen. Nadat dat huwelijk strandde leerde ze later Theo
kennen en gingen ze samenwonen aan de Geukerdijk. Diny hield van gezelligheid en haar huisje zag er altijd
‘proper en rein’ uit.
 
Als je bij haar kwam was er altijd koffie en tijd voor een praatje. Wij bij Wandelkring DIO hebben haar leren
kennen als een vrouw die belangstelling had voor iedereen. Was zorgzaam, verheugd als het iemand goed
ging en bij verdriet altijd een opbeurend woord.
     
Diny was geen wandelaar, maar droeg de wandelsport een wam hart toe. Ze hielp op de achtergrond Theo
bij de administratie van onze wandelingen en de avondwandelvierdaagse.  Met name bij dit laatste was het
een komen en gaan van de vertegenwoordigers van scholen die kwamen inschrijven. Een praatje met de
dames van ouderraad commissies die de inschrijving verzorgden.
 
Ze had daarin plezier samen met Theo, toen Theo enige tijd geleden opperde te gaan stoppen met deze
werkzaamheden stelde Diny. "Waarom? Je vindt het leuk en hebt er de tijd voor. Het geeft je voldoening en
je hebt wat de doen." Dus Theo ging gewoon door.
 
In oktober 2013 werd bij Diny de ziekte van Kahler geconstateerd. Er volgden behandelingen met
chemotherapie en radiotherapie, waardoor de situatie enigszins stabiliseerde. Na die tijd genoot ze samen
met Theo van leuke uitstapjes. Begin 2015 kwamen de klachten terug en kwamen er weer behandelingen.
Haar lichaam kon het niet meer verdragen en de pijn nam steeds toe. Zij heeft gestreden maar de strijd was
niet te winnen. Op 28 december 2015 is ze in het bijzijn van haar dierbaren overleden.
 
Op zondag 3 januari namen een groot aantal DIO-leden afscheid van Diny.
 
De crematieplechtigheid was op maandag 4 januari, hier waren de bestuursleden en leden van de Commissie
Wandel Evenementen aanwezig.
 
Bij Wandelkring DIO zullen wij ons Diny Hoeben blijven herinneren als een fijne, vriendelijke vrouw, moge ze
rusten in vrede.
 
Wij wensen Theo, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.
 
Bestuur en leden Wandelkring DIO Haaksbergen.
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Dankbetuiging Gerrit
Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het
overlijden van mijn man, jullie cameraman en lid;
Gerrit van der Meij
 
Wil ik U mede namens de kinderen en kleinkinderen
bedanken voor de kaarten, lieve brieven, bloemen
en aanwezigheid.
Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd
hij was en hoe hij werd gewaardeerd.
 
Ine van der Meij – Maurik
Kinderen en Kleinkinderen

Dankbetuiging Diny
Diny Hoeben
1938 - 2015
 
Wat was het ontzettend fijn te ervaren dat zoveel
wandelaars met Diny en ons hebben meegeleefd in
welke vorm dan ook voor en na haar overlijden. Het
was hartverwarmend en heeft ons echt gesteund,
 
Heel hartelijk dank daarvoor
 
Theo Mentink, Kinderen en
Kleinkinderen

In memoriam Marije Doevelaar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
                                                         1953           Marije Doevelaar           2016
 
Marije werd geboren op 15 augustus 1953 in Tilburg. Na haar huwelijk ging ze wonen in Oosterhout. Uit dat
huwelijk heeft ze een zoon. Na haar scheiding in 2008 ging ze naar Hengelo in Twente en zij voelde zich daar
snel thuis. Op 9 oktober is ze hertrouwd met Antoon Doevelaar en werd ze plotsklaps oma van zeven
kleinkinderen. Waar ze erg van genoot.
 
Haar eerste wandeling in Twente was de kerstwandeling in Haaksbergen samen met haar schoonzus en de
verdere aanhang. Ook wandelde zij mee aan de halve Nachtwandelmarathon tijdens de Kennedymars.
Op 7 oktober 2010 werd ze samen met haar man lid van Wandelkring DIO.
Marije had plezier aan het lopen, elk weekend waren zij en Tonny samen wel ergens aan de wandel. Ook
nam ze regelmatig op donderdagmorgen deel aan de Door De Weekse Wandelingen. Zij genoot van vele
mooie wandelingen die gemaakt werden. Toen de ziekte bij haar geconstateerd was bleef zij wandelen,
vaak op wilskracht, maar toch moest ze het ruim een jaar geleden opgeven.
 
Bij WKDIO voelde ze zich thuis, zij hield van mensen om zich heen. Marije genoot van de uitjes en feestjes. In
november bij het feest van 70 jaar WKDIO was ze nog aanwezig. Zij genoot van de muziek en een rustig dansje.
 
In december ging ze helaas steeds maar achteruit, regelmatig moest ze naar het ziekenhuis om een beetje
aan te sterken. Toen dat niet meer ging kwam ze thuis, waar ze de laatste week nog te midden van haar
dierbaren verbleef. Op 11 februari is ze hier in alle rust overleden.
 
Haar spreuk was altijd – Non –je ne regrette rien – deze spreuk stond op haar kist.
 
Bij Wandelkring DIO zullen wij Marije blijven herinneren als een vrouw met veel belangstelling voor de mensen
om haar heen. Moge zij rusten in vrede.
 
Wij wensen haar man Tonny, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.
Bestuur en leden Wandelkring DIO

*************************************************************************************
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27 december 2015 Kerstwandeling of Lentetocht!!
 
Het zeventigste levensjaar van onze vereniging werd op de derde kerstdag afgesloten met de Kerstwandeling.
Normaal wordt deze gehouden op 26 december, 2e Kerstdag. Als er aansluitend een zondag is wordt de
Kerstwandeling gehouden op die dag, zo ook dit jaar, dus op zondag 27 december.
 
De voorbereidingen voor dit laatste evenement liepen niet geheel goed. Het begon met een
communicatiestoring tussen ons en de startgelegenheid. In de grote zaal was een party gepland. Maar dit
probleem werd in goed overleg opgelost. Het alternatief, gebruik overdekte speeltuin en kleine zaal, voldeed
prima op de wandeldag. Men had voor een gezellige aankleding in kerstsfeer gezorgd en er waren goede
warmte voorzieningen.
 
De dag voor kerst bleek dat “Uit in Twente” de wandeling op 2e kerstdag had aangekondigd. Hoe men aan
deze foute datum kwam was voor ons een raadsel en wij konden hier niets meer aan doen. Gelukkig was op
26 december Theehuis Jordaan (een onderdeel van ‘t Stien’nboer) open. Als alternatief konden de bijna 150
wandelaars die op deze dag kwamen het Ommetje oftewel ‘t Möll’npad lopen en ook de blauwe pijltjes
route door het landgoed Lankheet bood uitkomst voor diegene die wat langer wilde lopen. Deze mogelijkheid
zorgde dat niemand (?) vergeefs naar Haaksbergen kwam. Sommigen kwamen zelfs de andere dag terug
om weer te wandelen. Bij ’t Stien’nboer was men wel blij met de extra aanloop op de 2e kerstdag. Ik heb zelf
de wandeling op deze dag voorgelopen en de parkeerplaats bij het Theehuis stond vol extra klandizie dus.
 
De wandeling op zondag
Op deze morgen waren de ruim twintig vrijwilligers al om 08.00 uur aanwezig bij de startlocatie om de nodige
voorbereidingen te treffen. De parkeerborden werden aangebracht, vlaggen en Flashbacks uitgehangen.
Een grote ploeg vrijwilligers ging na de koffie op pad om de verzorgingspost in te richten. Ook de
parkeerwachters hadden handenvol werk, de grote parkeerplaatsen bij de voetbalclubs en hockeyvelden
stonden vol alsook de wegen rondom de startplaats, er moest dus wel even gelopen worden om te kunnen
inschrijven.
 
De dames en heren van het startbureau richtten de inschrijftafel in en de promotietafel met folders en de
nodige banners. Ondertussen kwamen ook de eerste wandelaars binnen maar zij moesten nog wachten tot
alles klaar was en het vertrek was immers pas om 10.00 uur. Om negen uur dronken we eerst nog koffie
hetgeen ook maar goed was want toen de inschrijving begon liep het constant door tot half twaalf bleek
later. Toen kregen de dames en heer even tijd om weer rechtop te gaan zitten en een kop koffie of thee te
drinken. Alhoewel toen ook de eerste wandelaars al terug kwamen liepen ook de inschrijvingen nog door tot
ruim half drie.
 
De wandelaars die terug kwamen waren uitermate tevreden over de route door het afwisselende landgoed
het Lankheet. Menigeen sprak over het uitzonderlijke weer en de ontwikkelingen in de natuur. Uitlopende
bomen zoals de hazelaar, varens die de kop al weer opstaken en de prachtige groene weilanden waar zelfs
de koeien nog buiten liepen. Een lente wandeling in december. De Haaksbergse midwinterhoornblazers en
het feit dat sommigen de kerstmuts op hadden of een ‘foute trui’ aan hadden en de kerstboom gaven nog
enigszins de kerstsfeer aan deze wandeling.
 
Op de verzorgingspost werden ook goede zaken gedaan, koffie, thee, erwtensoep, rookworsten, broodjes
maar ook de winterse drankjes als warme chocomelk en glühwein gingen grif van de hand. Ook hier bliezen
regelmatig de midwinterhoornblazers hun deuntje. Gezien de weersomstandigheden kon men ook buiten
uit de wind in het zonnetje zitten.
Een geslaagde Kerstwandeling met 1191 wandelaars op de 3e kerstdag, en als we dan de mogelijkheid
hadden om de tussen de 100 en 150 wandelaars die op de 2e kerstdag kwamen wandelen te kunnen
meerekenen, kunnen we er als vrijwilligers trots op zijn dat alles weer goed verliep. Zie een overzicht voor de
cijfers na dit verslag.
 
Ruim een half uur nadat de laatste wandelaars vertrokken waren gingen de pijlenophalers op weg om de
route weer schoon te maken. Toen zij tegen 17.00 uur weer binnen waren was alles op de rustpost en in het
startbureau ook opgeruimd. De vrijwilligers sloten deze (lange) dat af met een welverdiende borrel en het
tradionele stamppotbuffet. Het geslaagde wandeljaar 2015 was voorbij.
 
HH
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Afstanden: 2015 2014
20 km 209 173
15 km 282 204
10 km 458 412
05 km 242 346
Totaal: 1191 1135

DIO leden 51 78
IVV stempels 11 12

 
Cijfers Kerstwandeling 27 december 2015:
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Zondag 10 januari 2016 hielden we onze nieuwjaarsinstuif, dit keer op een zondag middag. De opkomst met
bijna 70 personen was goed te noemen. Onder de bezoekers ook de kWbn regio voorzitter Dick Achterkamp,
afgevaardigden van de HWU en de buren van ons clubgebouw.

 
Nadat men voorzien was van koffie of thee verwelkomde de DIO
- voorzitter iedereen. Aansluitend hield hij zijn nieuwjaarstoespraak.
Hennie noemde 2015 een goed jaar voor DIO, het jaar waarin we
ons 70 jarig jubileum vierden met een geslaagde feestavond. “De
vele wandelevenementen en de Door De Weekse Wandelingen
verliepen goed, dit alles ondanks de mindere deelname. Hoe die
cijfers uitvallen zien we in ons jaarverslag 2015 wel”, stelde de
voorzitter vast.
 
Verontrust was hij over het krijgen van voldoende kaderleden en
vrijwilligers. Net als landelijk staat dit ook bij ons onder druk.
Daarnaast ging hij uitvoerig in op het vergunningenbeleid van de
gemeente. Hennie stelde vast dat dit nog wel eens de nodige
problemen op kon leveren.
 
Toen enige tijd later iedereen was voorzien van een drankje werd gezamenlijk een toost uitgebracht op het
nieuwe jaar. Op de achtergrond speelde een accordeonist gezellige muziek. Zoals al een groot aantal jaren
gebeurd werden jubilarissen gehuldigd dit jaar waren een 3-tal leden 25 jaar lid van WKDIO.
 

 
 
Simon van Steinvoorn was in 2014 al 25 jaar lid van WKDIO.  Hij had vorig jaar dus al in
het zonnetje gezet moeten worden maar dit is het bestuur toen ontgaan. Dus vandaag
deze omissie goed herstellen. Simon heeft niet zoveel gewandeld maar is wel op diverse
vlakken actief binnen de vereniging. In 1996 werd hij actief in de beheerscommissie
van ons Gängelhuuske. Een activiteit die hij tot 2003 vervulde. Al veel jaren zet hij zich
samen met Suzan in voor onze Sint Nicolaasactie.  Met verve speelt hij dan zijn rol als
goedheiligman. De voorzitter feliciteerde Simon en overhandigde een jubileumbord,
geschenkenbon en bloemen.
 

 
Het echtpaar Dirk en Gerrie Haan uit Hengelo werd op 1 augustus 1990 lid van DIO. Zij wandelden toen al
actief, vierdaagsen, buitenlandse wandelingen en uiteraard ook in Nederland veel wandeltochten, iets dat
ze nog steeds doen. Daarnaast zijn ze beiden ook actief als vrijwilliger binnen onze vereniging.
 
Gerrie heeft van 1992 tot 2005 in de Commissie Wandel Evenementen gezeten. In 1993 nam ze zitting in de
jubileumcommissie 50 jaar Wandelsport in Haaksbergen. Het zou te ver voeren om al die dingen die ze samen
met vele anderen bedachten en uitvoerden te noemen maar 1995 werd een onvergetelijk jaar voor WKDIO
en de wandelsport in Haaksbergen. Ook is zij nu nog regelmatig vrijwilliger bij de vele wandelevenementen
die we als DIO organiseren en ze zet zich ook al vele jaren in voor de Sint Nicolaasactie.
 
Ook voor Dirk een lange lijst van vrijwilligerswerk bij DIO. In 1991 kwam hij in het bestuur van DIO te zitten als
algemeen bestuurslid. Zitting in het bestuur heeft hij nu nog steeds en wel als 2e Voorzitter. In het eerste jaar
van zijn bestuurslidmaatschap kreeg hij direct een behoorlijke klus, samen met vele anderen bereidden zij
een voorstel tot fusie betreffende DIO en Wandelkring Haaksbergen voor.
In 1993 werd de jubileumcommissie 50 jaar DIO samengesteld, Dirk nam namens het
bestuur zitting in deze commissie. Vanaf 2003 maakt Dirk deel uit van de Werkgroep
Kennedymars en ook na de verzelfstandiging van de Kennedymars in 2013 heeft hij
namens WKDIO zitting in het Stichtingsbestuur Kennedymars Haaksbergen.
 
Ook bij de reeds meerde keren genoemde Sint Nicolaasactie is hij al sinds de jaren
negentig actief, net als Simon als goedheiligman. Ook bij de vele wandelevenementen
die DIO organiseert is hij regelmatig actief.
 
 

Nieuwjaarsinstuif gezellig en feestelijk begin van 2016
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Twee wandelaars in hart en nieren en supervrijwilligers. Profiat met jullie 25 jarig lidmaatschap. Ook zij
ontvingen beide het gebruikelijke herinneringsbord, een cadeaubon en bloemen.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dit officiële gedeelte werd door de aanwezigen genoten van de muziek, de drankjes en hapjes. En natuurlijk
hoorde je dat er al weer veel wandelplannen voor 2016 waren waaronder de 100e Nijmeegse Vierdaagse.
Het nieuwe jaar werd op deze wijze weer op een goede wijze ingezet.

Door De Weekse Wandelingen
Door De Weekse Wandeling 28 januari 2016.
 
Start vanaf Atletiek Vereniging Haaksbergen,
Scholtenhagenweg. De opkomst was voortreffelijk,106
wandelaars liepen mee deze ochtend. Het was
prachtig weer, de zon scheen volop. De route liep
vanmorgen door Het Lankheet.
De vele regen van de laatste tijd had de paden
behoorlijk modderig gemaakt. Het was dan ook zelf
de beste weg zoeken, dat schoot dus niet zo op. Toen
we het ergste hadden gehad, liepen we een stuk
gelijk op met de 7.5 km. Dat werd een leuke lange
sliert op de Lankheterweg.

 

 

 
Na een poosje haakten wij (de 5 km) weer af,de
andere groep ging nog een stuk verder. Op de
Rekkense Binnenweg,waar het fietspad is, liep het
stukken beter. Zo zijn we via de Oostendorperwatermolen
weer terug gewandeld naar de kantine van de A.V.
H, waar een lekkere kop koffie op ons wachtte. Na
een praatje links en rechts ging iedereen weer
tevreden en fit huiswaarts.
Annie Menkehorst.
 
T.V. opname op 25 februari 2016.
 
De start van de DDWW was deze morgen vanaf de
kantine van de P.V. de Sterruiters. Er waren deze
morgen 92 wandelaars aanwezig. Naast de
wandelaars was er ook een cameraman van TV Oost
die opnames maakte voor het programma ‘Mooi
Overijssel’. Er werden in het veengebied prachtige
opnames gemaakt. De cameraman liep de 5 km mee
met zijn camera op de nek, soms moest hij hard lopen
om de wandelaars weer voor te komen. Verschillende
wandelaars vertelden hun verhaal over het wandelen
bij deze DDWW. Een leuke promotie voor de
wandelsport in Haaksbergen, de korte film werd een
dag later uitgezonden.
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Lezing podologie en wandelen
Woensdag 24 februari hielden we in het
Wandelsportcentrum Haaksbergen, of anders
gezegd het Gängelhuuske, een lezing over podologie
en wandelen. Deze lezing werd mede georganiseerd
door Heidi Ekkerink – Wigger en onze Allround
Wandeltrainer Ellen van de Lande. Heidi is Register-
en Wandelpodoloog in Glanerbrug sinds 2007. Ze
heeft in 2015 de Wandelpodoloog gelanceerd door
aansluiting te zoeken bij de Stichting Loop.
Een 25-tal personen genoten van een boeiende
uiteenzetting over de mogelijkheden die haar praktijk
en ervaringen op wandelgebied biedt.
 
Ze sprak over diverse voettypen zoals de platvoet,
holvoet, knikvoet en knikplatvoet. Aan het einde van
de lezing kon men haar of zijn voeten laten
‘doorlichten’. De belangstelling hiervoor was groot.
Zo kon men zien dat bijna geen enkele voet gelijk is.
 
Uitvoerig werden de wandelaars geïnformeerd over
de meest voorkomende wandelblessures. Hoe die
kunnen ontstaan en wat er aan te doen: blauwe
nagels/tenen, blaren, overbelasting, hielklachten,
achillespeesontsteking, asfaltverbranding en scheenbeen
klachten.
 
Interessant was hetgeen ze vertelde over het
Syndroom van Morton en de Mortonse Neuralgie. Van
de aanwezigen kenden niemand deze ‘wandelproblemen’,
maar na de uitleg waren er wandlaars die de pijn en
last die dit voort bracht wel ervaren hadden.
Het Syndroom van Morton is een verkort
(aangeboren) middenvoetsbeentje van de grote
teen, te snelle afwikkeling en schuiven.
Mortonse Neuralgie: ziekte waarbij een zenuw wordt
beklemd tussen 2 middenvoetsbeentjes (meestal 2
en 3 of 3 en 4), kramp in 2 tenen.
 
Heidi wandelde zelf ook veel waaronder de
Nijmeegse Vierdaagse en wandelingen in de bergen.
Op een boeiende wijze deelde zij haar ervaringen op
dat gebied met ons. Ook haar ervaring, die ze had
opgedaan bij Jansen buitensport in Hengelo, met
verkoop en adviezen over schoenen, sokken etc.
gaven sommige aanwezigen een ander inzicht over
het kopen van schoenen.
 
Na deze lezing konden nog individuele vragen
worden gesteld aan Heidi. Ook kon men nog genieten
van een heerlijke voetmassage door Ellen van de
Lande.
Kortom een erg leerzame avond.
 
Voor tips kijk op: http://www.goedvoets.com/
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Veen en Heidetocht 28 februari

Afstand 2016 2015
30 km 110 86
20 km 193 133
15 km 234 168
10 km 268 161
5 km 37 15
Totaal: 842 563

 
Veen- en heidewandeling met goede deelname: 
De voorbereidingen voor deze wandeling verliepen niet vlekkeloos, dit kwam door externe factoren. Hierdoor
liepen diverse voorbereidingen vertraging op. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers zijn wij er in geslaagd om
het wandelevenement op een goede wijze te laten verlopen. Pluim op de hoed van al deze vrijwilligers. Er
waren weinig klachten, ja men moest wat verder lopen van een parkeerplaats naar het Gängelhuuske of
iets langer in de rij staan voor de koffie.
 
Vanaf 8.00 uur begon het reeds te lopen bij de inschrijftafel en dat ging maar door. Wat eerder dan gepland
werden de routes uitgegeven en kon worden gestart om ruimte te maken in de startlocatie. Het was prachtig
wandelweer, fris maar een heerlijk zonnetje scheen over de landerijen op de struiken en bomen.
 
De wandelaars verlieten al snel het dorp. Het eerste gedeelte van de route ging door het onvolprezen
Buurserzand. Natuurlijk waren er natte paden in de route opgenomen maar de routebouwers hadden ook
‘verharde paden’ opgenomen.
 
De rust/verzorgingspost was ingericht op het ‘Erve Tuchter’. De vrijwilligers op deze post hadden de handen
vol om de deelnemers van hun natje en droogje te voorzien. Aan het eind van de dag was de gehele voorraad
soep, rookworst en broodjes op. Een goede zaak voor de vereniging.
 
Na de rust gingen de 30 km lopers in de richting van het natuurreservaat ‘Het Haaksbergerveen’. In deze
periode van het jaar kan het nat zijn in dit veengebied en met de vele regen van de laatste weken dus nu
ook. Bij het uitzetten van de route is dan ook veelal gekozen voor de wegen en paden over de hogere
zandruggen. Maar daarbij uiteraard wel mooie vergezichten over het veengebied.
 
Na weer een rust bij ‘Erve Tuchter’ ging de 30 km samen met alle andere afstanden in de richting van
‘Landgoed het Lankheet’, hier hadden de routebouwers veelal gebruik gemaakt van de fietspaden door dit
gebied. Aan het slot kwam men op de Watermolenweg, een weg met veel historische elementen. Deze waren
uitvoerig in de folder ‘wetenswaardigheden’ beschreven. Deze extra beschrijvingen over de omgeving wordt
erg op prijs gesteld door een deel van de wandelaars.
 
Terug bij het eindpunt konden de mensen achter het inschrijfbureau veel complimenten in ontvangst nemen
over de route en de goede organisatie. Velen vroeg ook hoe groot de deelname wel niet was. Trots konden
de medewerkers vertellen dat er maar liefs 842 wandelaars mee hadden gelopen, 279 lopers meer dan in
2015. Geen record aantal want in 2008 waren er 958 deelnemers.
 
DE CIJFERS

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIO leden       52 personen
IVV stempel    16 stempels
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Veen en Heidetocht 28 februari.
 
De start van deze tocht was zoals altijd vanaf Het Gängelhuuske. Het was ruim negen uur geweest toen ik
daar aankwam. De parkeerwachten stonden op alle hoeken van de straat te zwaaien naar de auto`s die
een plek moesten zien te vinden. Binnen was het ook druk, moest in de rij voor de inschrijving. Eenmaal buiten
was het lekker fris en scheen de zon. Met goede moed op pad zonder op de route te kijken, dan is de verrassing
des te groter waar je overal komt. De route liep door het Buurserzand, gelukkig een harde ondergrond anders
was het goed nat geweest. De rust was aan de Huttenweg, ook daar een drukte van jewelste. Weer in de rij
voor een natje en een droogje maar alles verliep vlekkeloos door de goede organisatie.
 
Een stoel gezocht buiten in de zon en even een praatje gemaakt met bekende wandelaars, wie je altijd
overal tegenkomt. Daarna voer de tocht naar het Assink en Lankheterbos, langs de watermolen via de
Hasseltweg weer terug naar de finish. Het was wel goed dat er waarschuwingsborden bij de voorrangswegen
stonden, dan wist je wat je te doen stond. Mijn complimenten voor de mooie tocht en de organisatie. TOP.
 
Annie Menkehorst.
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Ga naar rabobank.nl/klantenservice of bel: (053) 488 58 85.

Welke vraag u ook heeft; via internet of telefoon regelt u gemakkelijk zelf de

meeste bankzaken. Of dat nu gaat over het doorgeven van een verhuizing of

bijvoorbeeld het terugboeken van een automatische incasso.

Via internet en telefoon regelt u meer dan u denkt.

waar en wanneer 
het u uitkomt.

Een nieuwe pas
kunnen aanvragen

Indien onbestelbaar:  
Wandelkring DIO Haaksbergen, Molenstraat 56, 7481 GN Haaksbergen


