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Redactiewoord:
Ondanks de vakantieperiode gaat het verenigingswerk
gewoon door. We blijven actief wandelingen
organiseren. De zomeravondwandelingen vinden
plaats en ook staan vele vrijwilligers wekelijks klaar op
de donderdagochtenden. Wij blijven dus bezig voor
de wandelaars en onze vereniging en we promoten
tevens Haaksbergen als Wandeldorp van Twente.
 
Ook moet in deze periode nummer drie van
Gängelproat gemaakt worden. En met behulp van
een aantal mensen is dit zoals altijd weer gelukt en is
het weer een leesbaar en informatief blad geworden.
 
We kijken uitvoerig terug op de 58e editie van de
Avondwandelvierdaagse en de bijeenkomst van de
vierdaagselopers op 23 juli. Ook hebben we een
drietal verslagen van mooie wandelingen door één
of meer leden van onze vereniging gelopen.
 
Uiteraard besteden we ook aandacht aan de
activiteiten die in september en oktober worden
gehouden, zoals de Internationale Twentse
Kennedymars, de busreis naar Kampen en het
klootschieten.
 
Ook vragen wij u om aandachtig het nieuws van de
bestuurstafel en de andere mededelingen vanuit het
bestuur te lezen. De agenda en wandelnieuwtjes
maken de inhoud van dit blad compleet.
 
Deze Gängelproat zal bij sommige mensen in hun
vakantie op de deurmat vallen, anderen zijn reeds
terug. Hopelijk kunt u terugkijken op een fijne en
sportieve vakantie en bent u heerlijk uitgerust om uw
werkzaamheden weer op te pakken.
 
Sommigen gaan nog op vakantie, hen wensen wij
een plezierige vakantie toe.
 
Onze lezers wensen wij veel leesplezier en tot schrijfs,
maak anderen ook deelgenoot van uw (wandel)
vakantie of laat ons middels foto’s weten welke
andere mooie plekjes onze lezers ook eens zouden
moeten zien.
 
Wij zien uw kopie en/of foto’s tegemoet, graag voor
20 september, het liefst via info@wkdio.nl.
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Van de bestuurstafel:
Het bestuur vergaderde in de afgelopen periode op maandag 20 juni in het Gängelhuuske. Uiteraard werden
tijdens deze vergadering eerst de gebruikelijke agendapunten besproken.
 
Komende activiteiten: De uitnodigingen voor de bijeenkomst voor 4-daagselopers zijn verstuurd. Wethouder
sportzaken Edith van Spiegel zal bij de bijeenkomst namens het gemeentebestuur aanwezig zijn. Het verloop
van de middag zal op dezelfde wijze gebeuren dan andere jaren.
Ook waren de aanmeldingsformulieren voor de busreis naar Kampen op 1 oktober verzonden. Helaas zijn
deze, door storingen(?) op internet, niet bij alle leden binnen gekomen. Er zal worden getracht om deze
problemen op te lossen en uit te zoeken welke leden het formulier niet hebben ontvangen. De bus - een
dubbeldekker - is weer besteld en ook met de organisatie van de Hanzewandeling is contact geweest. Lees
ook elders in dit blad meer over deze busreis.
 
Avondwandelvierdaagse: uitgebreid werd de 58e Avondwandelvierdaagse geëvalueerd.
Het bestuur was tevreden over de organisatie in zijn geheel. Het verkrijgen van de vergunning liep in
tegenstelling tot 2015 prima. Er waren wel wat problemen bij het verkrijgen van voldoende verkeersregelaars,
maar in goed overleg tussen bestuur en commissie Wandel Evenementen met Highway Control Kok
beroepsverkeersregelaars (Elly en Gerrie Kok) werd dit probleem goed opgelost.
 
Er waren gelukkig wel voldoende medewerkers beschikbaar voor de overige taken die er zijn zoals het uitzetten
van de routes, de inrichting van het startterrein en in de avonduren bij start, fietsenstalling, controle en afhalen
pijlen. Ook werd vanuit de verkoopstand goed gezorgd voor de medewerkers. Een probleem was wel het
opruimen van het startterrein op enkele avonden.
 
De deelnemers en hun leiding waren tevreden over de opzet, routes en ook de beslissing om de dinsdagavond
vanwege het weeralarm niet te gaan wandelen oogstte veel goede reacties.
 
Ook blij was de vertegenwoordiger van de ‘Bas van de Goor foundation’ die een cheque kreeg uitgereikt.
Het goede doel dat wij tijdens de Avondwandelvierdaagse steunden. Wel zullen we in de toekomst moeten
proberen meer aandacht te geven aan het zoeken van het doel dat we gaan steunen.
 
Hartelijk dank: het bestuur sprak haar waardering uit voor de inzet van de mensen van de Commissie Wandel
Evenementen. Zij zorgen al een groot aantal jaren voor dit en vele andere wandelevenementen binnen onze
vereniging.
 
Ook was men blij met de inzet van de vrijwilligers, de medewerkers van het Rode Kruis, sponsoren, de
discotheek en de muziekkorpsen, allen hartelijk bedankt, enkelen werden schriftelijk bedankt namens het
bestuur en de Commissie Wandel Evenementen.
 
Ook waren er woorden van dank aan de schooldirecties die hun schoolplein en locatie beschikbaar stelden
voor de start. Deze woorden gelden ook voor de ouders die zorgden dat de vele jeugdige deelnemers konden
meelopen.
Kortom dank aan iedereen die zich inzette voor het welslagen van dit wandelfestijn.
 
Zomeravondwandelingen:  in de maanden juli en augustus organiseren wij weer een zestal
zomeravondwandelingen. Ook voor deze evenementen waren de meeste voorbereidingen rond. De
vergunningen waren tijdig binnen en ook waren er voor deze wandelingen voldoende medewerkers. Dit gold
voor het uitzetten van de routes, het startbureau en afhalen van de pijlen.
 
KWBN nieuws: de regio Overijssel – Flevoland hield haar voorjaarsvergadering in Zwolle op 17 mei. De
vertegenwoordigers die deze bijeenkomst hadden bezocht brachten verslag uit van deze bijeenkomst. Tijdens
deze bijeenkomst worden de jaarstukken en beleidsplannen van de regio besproken. Ook het
wandelprogramma 2017 werd vastgesteld. Onze geplande wandelingen werden vastgesteld, geen
verschuivingen van dagen.
Naast de genoemde punten werden zoals gebruikelijk ook de jaarstukken en voorstellen voor de
voorjaarsvergadering van de KWBN behandeld. Eén voorstel had in het bijzonder de aandacht van de
vergadering en dat was de:
 
Bondscontributie 2017 – 2019.
Al geruime tijd is de contributie die wij als vereniging per lid (moeten) afdragen aan de bond niet kosten
dekkend voor de bond.
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De huidige producten en diensten voor leden/wandelaars bestaan uit de evenementenkalender (jaargids
en online), Wandelvoordeelpas met korting bij evenementen en het magazine Wandel.nl. De binding met
wandelaars is sterk georiënteerd op evenementen. Er is gezocht naar een mogelijkheid om de contributie
voor de producten die de leden/wandelaar ontvangen voor de contributie kostendekkend te maken. Dit
betekent een verhoging van 60% in 3 jaar tijd van de (bonds)contributie.
Hoe wij als Wandelkring DIO deze verhoging in de nabije toekomst gaan verwerken in onze begroting zal een
onderwerp zijn voor de Algemene vergadering van 2017.
 
Vacature voorzitter: Ook aan het feit dat de voorzitter in 2013 bij zijn herverkiezing heeft gesteld dat dit zijn
laatste periode zou zijn is de nodige aandacht geschonken. In 2016 zou hij dus als voorzitter terugtreden.
Tijdens de Algemene Vergadering van 18 april 2016 was er nog geen kandidaat voorzitter. Hennie heeft toen
aangegeven nog één jaar te willen aanblijven als voorzitter. In de afgelopen periode is er op een tweetal
vrijwilligers vacaturebanken een advertentie geplaatst met een uitgebreid profiel. Na de vakantie periode
zullen nog een aantal (zoek)acties worden uitgezet om deze belangrijke plek in het bestuur volgende jaar
weer bezet te kunnen krijgen. Elders in dit blad is dit profiel ook opgenomen.
Voor de toekomst van de Wandelsport in onze gemeente is verjonging in ons bestuur en kader zeker nodig.
 
Bestuursmededelingen:
 
Nieuwe lid:
In de afgelopen periode mochten we als nieuw lid noteren de heer J. A. van Veen, Haaksbergen. Wij heten
hem hartelijk welkom bij de vereniging en hopen op een lang verblijf bij Wandelkring DIO.
 
Busreis naar Hanzetocht Kampen:
Zaterdag 1 oktober organiseren wij zoals bekend de jaarlijkse gezamenlijke bustocht.
Het verzenden van de inschrijfformulieren is dit keer niet geheel goed gedaan. Iedereen kreeg niet tegelijk
het inschrijfformulier. Door de secretaris is goed uitgezocht hoe dit kon en de fout is hersteld. De aanmeldingen
stroomden weer binnen en de bus is meer dan vol. Wij zullen dus waarschijnlijk extra vervoer moeten inzetten,
hoeveel en wat is afhankelijk van of iedereen die zich heeft opgegeven meegaat. Wellicht heeft u de rekening
met het bedrag dat u voor deze reis moet betalen al ontvangen of anders ontvangt u deze op korte termijn.
Tijdig betalen is dan ook van belang, niet tijdig betalen zal inhouden dat uw plek naar een ander gaat. Op
de rekening zullen wij duidelijk aangeven voor welke datum er betaald moet zijn om verzekerd te zijn van
deelname aan deze busreis.
 
Hartelijk dank:
Onze penningmeester Hennie Klootwijk deed in Gängelproat van april dit jaar een oproep onder de titel Stem
op Wandelkring DIO en/of Kennedymars.
 
Waar ging het ook al weer over?
Leden die lid zijn van de Rabobank Enschede-Haaksbergen konden meedoen aan de clubkas campagne
van die bank. Hoe meer stemmen op ons hoe meer geld de vereniging ontvangt uit die kas (bestemd voor
het verenigingsleven in het gebied van de bank Enschede - Haaksbergen). Dankzij de grote steun die u als
lid van Wandelkring DIO Haaksbergen en van de Rabobank Enschede - Haaksbergen ons hebt gegeven kan
het bestuur melden dat die oproep niet voor niets is geweest.
Wandelkring DIO en Stichting Kennedymars kregen ruim 1000 euro, zo in het “handje”! Immers, hoe hoger
het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage van de bank aan een club of vereniging.
Vele, zeer vele clubs en verenigingen (169) hebben ingeschreven om zodoende hun kas te spekken.
Wij danken onze leden die hun stem uitbrachten op onze organisatie, geweldig, fijn dat u aan ons dacht!
 
Van harte gefeliciteerd:
Op 22 augustus 2016 is het 25 jaar geleden dat Hennie en Lutske Klootwijk in het huwelijk traden.
Wij feliciteren Hennie, Lutske en hun zonen Stefan en Jasper van harte met deze heugelijk dag. Ook wensen
wij hen een leuk en gezellige dag toe op 20 augustus als ze samen met familie en vrienden een feestje vieren.
 
Bestuur en leden Wandelkring DIO.
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Agenda augustus – september - oktober 2016
 
11 augustus Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de Kantine VV De Bonifatiusboys, Kolenbranderweg 11,
Haaksbergen
 
16 augustus Vergadering Stichting Kennedymars Haaksbergen om 20.00 uur in het Gängelhuuske.
 
17 augustus Zomeravondwandeling DIO, afstanden 5 en 10 km. Café Halfweg, Pastoor Ossestraat 40, Beckum
(zie elders in dit blad)
 
18 augustus Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.
 
22 augustus Bestuursvergadering om 19.30 uur in het Gängelhuuske.  
 
25 augustus Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de kantine AVH, Scholtenhagenweg 39, Haaksbergen.
 
30 augustus Vergadering Stichting Kennedymars Haaksbergen om 20.00 uur in het Gängelhuuske.
 
01 september Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.
 
06 september Voorbespreking draaiboek Kennedymars. Medewerkers krijgen nog een uitnodiging hiervoor.
 
08 september Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de Kantine PC De Sterruiters, Onlandsweg 1,
Haaksbergen.
 
15 september Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de kantine AVH, Scholtenhagenweg 39, Haaksbergen.
 
16 – 17 september Int. Twentse Kennedymars 80 km en de Nacht- en Dagwandelmarathon 42,195 km.
Halve Nacht- en Dagwandelmarathon 21 km en Mini-Kennedymars 10 km.
Start Theater De Kappen. (zie verder elders in dit blad).
 
22 september Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.
 
26 september Bestuursvergadering om 19.30 uur in het Gängelhuuske.
 
28 september Vergadering Commissie Wandel Evenementen om 19.30 uur in het Gängelhuuske, Molenstraat
56, Haaksbergen.
 
29 september 19e verjaardag DDWW, nadere gegevens zie uitgereikte circulaire
(opgave verplicht).
 
01 oktober Busreis naar de Hanzewandeltocht Kampen. (Zie elders in dit blad).
 
04 oktober Vergadering Stichting Kennedymars Haaksbergen om 20.00 uur in het Gängelhuuske.
 
06 oktober Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de Kantine VV de Bonifatiusboys, Kolenbranderweg 11,
Haaksbergen.
 
11 oktober Evaluatiebijeenkomst medewerkers Kennedymars om 20.00 uur in het Gängelhuuske, Molenstraat
56, Haaksbergen.
 
13 oktober Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.
 
20 oktober Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf de Kantine PC De Sterruiters, Onlandsweg 1, Haaksbergen
 
23 oktober Klootschieten.
 
27 oktober Start van de DDWW om 09.00 uur vanaf het Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.
 
31 oktober Bestuursvergadering om 19.30 uur in het Gängelhuuske.
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De maand(en) in vogelvlucht
De vorige rubriek eindigde op 14 mei. We beginnen dit keer dus op 15 mei en eindigen op 31 juli.
 
Vergaderingen: Het bestuur vergaderde in deze periode slechts één keer en wel op maandag 20 juni.
 
De Commissie Wandel Evenementen hield op 31 mei een voorbespreking met alle medewerkers van de
58e Avondwandelvierdaagse. Daarnaast vergaderde de commissie op 22 juni. Als belangrijkste agendapunt
de evaluatie van de Avondwandelvierdaagse.
 
De Stichting Kennedymars vergaderde in deze periode op 14 juni en 5 juli.
 
Vertegenwoordiging: Het bestuur en CWE was op 17 mei aanwezig bij de Algemene Vergadering van de
KWBN Regio Overijssel – Flevoland te Zwolle.
 
Op 25 mei spraken leden van CWE en het bestuur met Elly en Gerrie Kok van Highway Control Kok,
beroepsverkeersregelaars, over hun inzet bij de Avondwandelvierdaagse.
 
Ledenactiviteiten: op zaterdag 23 juli – de dag na de 4-daagse Nijmegen -hielden we weer de jaarlijkse
ontvangst voor alle 4-daagselopers. Elders in dit blad een sfeerverslag.
 
Wandelen: Uiteraard is er in deze periode ook volop gewandeld. Van 6 juni t/m 10 juni werd de 58e editie
van de Avondwandelvierdaagse gehouden. In totaal wandelden hieraan 2264 wandelaars mee.
 
Op de woensdagen 13, 20 en 27 juli waren de eerste drie zomeravondwandelingen van dit jaar. Op de eerste
twee avonden werkten de weergoden niet erg mee. 13 juli in Buurse kwamen er 88 wandelaars aan de start.
Op 20 juli slechts 42 en de laatste wandeling in juli bracht 117 wandelaars op de been. In totaal dus 247
deelnemers.
 
In deze periode werden er op de donderdagochtenden tien wandelingen gehouden. In totaal namen aan
deze wandelingen 794 wandelaars deel.

  LET OP - LET - OP - LET OP
Nieuwe openingstijden Long Fong:
dinsdag t/m donderdag 16.00 uur tot 22.00 uur.
vrijdag t/m zondag 12.00 uur t/m 22.00 uur.
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Kennedymars Haaksbergen
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting Kennedymars Haaksbergen is volop bezig met de voorbereiding van het evenement dat op 16
en 17 september 2016 gehouden gaat worden.
 
Win een vrijkaart voor de sauna bij Zwembad de Wilder
Onder alle deelnemers die zich vooraf inschrijven, verloten wij vrijkaarten voor de sauna bij Zwembad de
Wilder. Per afstand zijn er 5 vrijkaarten voor 2 personen beschikbaar. Na gedane inspanning, heerlijke
ontspanning. Ons advies: wacht niet langer en schrijf nu in om kans te maken op deze vrijkaarten!
 
Voorinschrijven via onze website www.kennedymarshaaksbergen.nl/inschrijven is mogelijk tot en met 11
september 2016. Daarna kunt u zich tijdens het evenement inschrijven bij het startbureau. U dingt dan niet
meer mee voor de winactie van de vrijkaarten.
 
Het zit hem niet in de afstand, maar in het sportief bezig zijn in de buitenlucht.
 
Route Mini Kennedymars, 10 Km
Voor de Mini Kennedymars is zaterdag 17 september een prachtige route uitgezet waarbij speciaal voor deze
afstand een rustpunt wordt ingericht bij de watermolen in Haaksbergen. Hierna sluit de route al snel aan op
die van de Kennedymars waar nog een 2e rustpunt is ingericht.
 
Overige afstanden
Naast de Mini Kennedymars van 10 Km, kunt u kiezen voor 21 Km nacht/dag, 42 Km nacht/dag of 80 Km.
Voor de nachtwandeling willen wij u er op attenderen dat het dragen van reflecterende kleding/attributen
verplicht is! Het gebruik van een zaklamp is tijdens de nachtelijke uren zeer zeker een aanrader.
 
Starttijd 
De 30e Kennedymars Haaksbergen staat weer volop in de startblokken bij de organisatie. Dit jaar is de start
om 22:00 uur bij Theater de Kappen. Alle activiteiten rondom de Kennedymars zullen vanaf deze startlocatie
plaatsvinden. In en om de Kappen zal voor en tijdens het evenement een lucratief programma voor jong en
oud gepresenteerd worden.
 
De routes zijn onder de loep genomen, enkele kritische punten zijn nader bekeken. Hierbij valt te denken aan
de routes over Duits grondgebied waar de route aantrekkelijker en veiliger voor de wandelaar is gemaakt.
De benodigde vergunningen zijn aangevraagd, ook die in Duitsland want we blijven internationaal.
Kortom, we zijn als stichting weer stevig aan het werk.
 
Wij gaan ervoor om er wederom een geslaagd evenement van te maken. Samen met de inzet en
gedrevenheid van onze vrijwilligers gaat dat goed komen. Heeft u suggesties of wilt u achter de schermen
meekijken en meewerken, geef u dan op bij ons secretariaat.
 
Post: Secretariaat Kennedymars, p/a Molenstraat 56, 7481 GN  Haaksbergen.
Email: secretaris@kennedymarshaaksbergen.nl
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58e AVONDWANDELVIERDAAGSE WEER EEN FEEST VOOR JONG EN OUD
 
De 58e Avondwandelvierdaagse was ook dit jaar weer een wandelfeestje voor jong en oud. De weergoden
werkten bijna elke avond goed mee. Heerlijk wandelweer zodat de schooljeugd weer uitgedost in T-shirt kon
meewandelen, een kleurrijk geheel. Een koddig gezicht is altijd weer de kleinste deelnemers (3 km) te zien,
in hun T-shirts en nette jurkjes stappen en rennen ze vrolijk voort over het wandelpad.
 
Maandag 6 juni:
Om 15.30 uur stond er een behoorlijke groep vrijwilligers klaar om het startterrein bij de Sint Bonifatiusschool
aan de Lijsterstraat in te richten. De eerste wandelroute was reeds bepijld. Toen de aanhangwagens uitgepakt
werden kwam als eerste de kist met de genummerde beach flags te voorschijn tot onze grote vreugde. Want
volgens de mensen die alles opgepakt hadden waren die zoek en ondanks de vele zoekacties in het weekend
waren ze niet gevonden. Er waren diverse oplossingen bedacht om dit probleem op te lossen zodat de start
goed kon verlopen. Gelukkig waren die niet nodig, om 16.30 uur wapperden de beach flags fier op het
schoolplein. Een half uur later stond alles klaar en de wandelaars konden komen.
    
Het schoolplein stroomde vol en even voor 18.00 uur spraken de voorzitter van DIO en wethouder  Annette
Nijhuis de deelnemers kort toe en gaven klokslag 18.00 uur het startsein. De individuele lopers vertrokken eerst
en hierna was de beurt aan de 10 km schoolgroepen, gevolgd door de 5 km groepen en als laatste de 3 km
groepen.
 
De route ging via het Grintenbos en het Buurserzand. Zoals altijd een prachtige en rustige route. Veel mooie
wandelpaadjes door het uitgestrekte natuurgebied. Vlak na de start kregen alle deelnemers een appel van
de gezamenlijke ondernemers van de Veldmaat.
Ook zien de kinderen die al vaker meegelopen hebben in de verte ‘Dokter Boktor’ al staan. Voor de tiende
keer deelde Henk Klein Buursink van de ongedierte bestrijding Antisect lekkere snoepmuizen uit. De jeugd
roept dan ook: “Er zijn weer lekkere muizen”. Henk vangt overdag de muizen en met de 4-daagse deelt hij ze
uit. Als de laatste wandelaars voorbij zijn heeft hij de bakken met muizen weer leeg. “Donderdag zijn de
bakken weer gevuld en staan we weer met plezier ergens op de route”, aldus Henk.
Alles verliep uitstekend die avond en rond 21.30 uur was het startterrein weer opgeruimd door de vrijwilligers.
 
Dinsdag 7 juni:
Voor deze dinsdag was er een weeralarm (code geel) in onze regio. ’s Morgens om een uur of negen begon
het bellen al met de vraag “Wat gebeurt er, gaat de wandeling vanavond wel door”. Met deze mensen
spraken we af dat we het weer zeker goed in de gaten zouden houden en iedereen tijdig zouden informeren
als de 2e etappe niet door zou gaan. De hele voormiddag was er contact en om 14.30 uur werd de knoop
doorgehakt en vastgesteld dat wij de tweede wandeletappe niet door zouden laten gaan. Op dit tijdstip
konden de deelnemende scholen nog actie ondernemen om de leerlingen dit mee te delen. Wij konden de
medewerkers nog waarschuwen en andere noodzakelijke zaken regelen.
 
Om 17.30 uur waren we op het startterrein bij de PiusX school aanwezig om mensen, die nog niet van het
besluit van het afgelasten van deze wandeling op de hoogte waren, op te vangen. Opvallend was dat dit
besluit goed gecommuniceerd was, er kwamen slechts een 15-tal deelnemers en enkele medewerkers aan
het startterrein. Sommigen stelden “Wat een onzin, het is prachtig weer”. Maar met name van de scholen en
ook de vergunninggever kregen we bijval. “Goed dat jullie als organisatie de verantwoordelijkheid nemen
en dit besluit nemen”. Dat achteraf de voorspelde buien Haaksbergen met rust lieten was niet te voorspellen.
De buien trokken aan beide kanten langs Haaksbergen.
 
Om 19.30 uur kwam de Commissie Wandel Evenementen en enkele bestuursleden in een korte vergadering
bijeen om de zaak te bespreken en hoe verder deze week. Met name de startplaats vanaf ons Gängelhuuske
op de woensdag was een punt van aandacht. Er hadden ons berichten bereikt dat een aantal scholen op
woensdag de avond weer wilden inhalen. De ruimte bij ons clubgebouw was dan te klein er werd dus
afgesproken dat we de start die avond verplaatsten naar de PiusX school. In goed overleg met deze school
kon dit.
 
Woensdag 8 juni:
De start dus vanaf de PiusX school. De opbouw verliep goed en tegen 17.30 uur begon de speelplaats vol te
lopen met jeugd. Ander jaren komen er z’n drie- tot vierhonderd wandelaars aan de start op de woensdag,
nu was dat het dubbele. Goed dat de start verplaatst was. De route bracht de wandelaars naar het Volkspark
Scholtenhagen, de omgeving van de Oostendorperwatermolen en het Landgoed ‘het Lankheet’. Een fraaie
route altijd en bakker Henny Vrielink deelde deze avond weer zijn heerlijke krentenbollen uit aan de
wandelaars.
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Op het finishterrein werden de wandelaars ontvangen met muziek van onze huisdiscotheek. Ook op deze
avond ging het opruimen redelijk snel.
 
Donderdag 9 juni:
Het is deze dag weer heerlijk wandelweer. In een sneltreinvaart werd het startterrein op de speelplaats van
de basisschool Holthuizen opgebouwd. Om 18.00 uur toen de start van de 10 km begon was de speelplaats
overvol. Maar de start verliep goed.
 
De route bracht de wandelaars dit keer in de buurschap Brammelo en Sint Isidorushoeve, volgens de
deelnemers altijd de minst mooie route. Maar de routeuitzetters hadden ook nu wel weer leuke paadjes
gevonden.
 
Bij de terugkomst werden de eerste beloningen uitgereikt aan diegene die al hadden aangegeven
vrijdagavond niet te kunnen wandelen. Voor hen zat de Avondwandelvierdaagse er op.
 
Vrijdag 10 juli:
De laatste avond starten we in het centrum van Haaksbergen onder aan de voet van de toren van de Sint
Pancratiuskerk. Met vereende krachten werd het marktplein ingericht als startlocatie. De beach flags met
startnummer wapperden vrolijk toen de wandelaars aan de start verschenen en de discotheek strooide
vrolijke klanken over het marktplein.
 
De start verliep niet geheel volgens planning omdat enkele scholen zich niet aan de afspraak hielden! Zij
waren ongeduldig en gingen al voordat ze het startsein kregen op stap.
 
De route ging richting Buurserzand, via de Veldmaat naar het verzamelpunt het Zorg en Verpleegcentrum
‘het Wiedenbroek’. Hier werden de lopers opgewacht door ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden.
De deelnemers kregen bloemen of snoep (?) voor hun ‘prestatie’, het volbrengen van de
Avondwandelvierdaagse. Ook kregen ze hier hun medaille uitgereikt samen met een bonnetje voor een
lekker ijsje van ‘Menotti’ (ijssalon Menzing). Ook de Haaksbergse Harmonie, Crescendo Buurse en Crescendo
Rekken stonden klaar en verwelkomden de wandelaars.
 
Om 19.40 uur vertrok het eerst korps met wandelaars om de laatste 2 kilometer af te leggen naar het centrum
van Haaksbergen. Tien minuten later ging korps twee en om 20.00 uur vertrok het laatste korps. Ook in de
centrum straten en het markplein was het druk. In het centrum en op het marktplein speelden de
‘Dwarsbloazers’ een pittig deuntje.
 
De wandelaars werden op het bordes van het gemeentehuis opgewacht door wethouder Ellen Prent, een
vertegenwoordiger van de ‘Bas van de Goor foundation’ en de voorzitter van Wandelkring DIO.
De wandelaars werden kort toegesproken door de voorzitter en wethouder. Beide feliciteerden de deelnemers
met hun uitlopen van deze Avondwandelvierdaagse. Ook werden alle medewerkers en sponsoren bedankt
voor hun bijdrage aan het welslagen van de 58e editie van de Avondwandelvierdaagse.
 
Tot slot werd aan de vertegenwoordiger van de ‘Bas van de Goor foundation’ een cheque uitgereikt.
Voor het tweede jaar werd door de deelnemers een bedrag bijeengelopen voor een goed doel. Bij de 57e
editie was dit voor de stichting de Twentse Wens ambulance. Nu ging de cheque van € 1255,00 naar de ‘Bas
van de Goor foundation’. Deze foundation zet zich in om diabetici aan het bewegen te krijgen. Men was hier
als foundation erg blij mee.
 
Tot slot speelden de drie muziekorkesten samen nog een paar vrolijke marsen en hierna behoorde de 58e
editie van de Haaksbergse Avondwandelvierdaagse tot de geschiedenis.
 
Terugkijken:
Als we terugkijken kunnen we tevreden zijn over het verloop van dit wandelfestijn. Natuurlijk kende het
schoonheidsfoutjes maar laten we eerlijk zijn, het zijn vrijwilligers die het uitvoeren. De reacties op het aflasten
van de 2e etappe op dinsdag werd over het algemeen positief gereageerd. Men vond het jammer maar
een goede beslissing. Er waren enkele opmerkingen over de bepijling op de maandagavond.
 
Het aangeven van de rust/drinkposten van de scholen geeft altijd wat moeilijkheden. Ook dit jaar waren er
weer scholen die op een andere plek hun rustpost hielden zonder dit door te geven. Ook het bloemendefilé
op vrijdag verloopt niet naar wens, rommelig en men houdt zich niet aan de gemaakte afspraken.
Ditzelfde geldt voor de startprocedure, met name op de vrijdagavond zijn er scholen die niet op de afroep
vertrekken, ze gaan te vroeg weg bij het verzamelpunt en dan opmerken dat ze te lang moeten wachten.
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Deelname Avondvierdaagse Wandelkring DIO Haaksbergen
  2016 2015 2014
Voorinschrijvingen 2070 2157 2224
Bij maandag 58 109 45
Bij dinsdag (woensdag) 18 3 33
Vrijwilligers rolstoelers 66 72 63

Deelname Avond4daagse 2212 2341 2364

Dagwandeltochten      
Maandag 14 23 24
Dinsdag (afgelast 2016) 0 15 6
Woensdag 10 6 9
Donderdag 16 19 9
Vrijdag 26 31 24

Totaal  2264  2435 2436

Deze zaken zullen we begin 2017 tijdens een dan te houden infoavond met de scholen aan de orde moeten
stellen.
 
In de voorbereidingen gaven zich niet voldoende vrijwilligers op die verkeersregelaar wilden zijn. Dit tekort
werd op het laatste moment opgelost door het inhuren van een aantal beroepsverkeersregelaars. Voor de
overige werkzaamheden waren gelukkig wel voldoende vrijwilligers beschikbaar.
 
Tot slot denken we dat we, ondanks mindere deelname, tevreden mogen zijn met de organisatie van dit
evenement. Het bestuur bedankt allen die zich op een of andere manier hebben ingezet voor het welslagen
van het wandelfeest voor de jeugd. Wij hopen dat wij ook weer op uw medewerking mogen rekenen in 2017
bij de 59e Editie, die van 12 t/m 16 juni wordt gehouden.
 
Deelname Avondwandelvierdaagse 2016:
 

 

11



Foto's Nico ten Asbroek
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Singels en Essentocht   
Duursport Gelselaar, 12-06-2016
Het was vanochtend een beetje nevelig toen ik vertrok
naar Gelselaar. De startplaats was snel gevonden in
dit Achterhoekse dorp. Bij café Florijn was de
inschrijving. Het heeft wel wat zo`n oud dorpscafé,
zowel van buiten als van binnen. Ook vandaag
gestart op de 15 km. Het was overal groen om me
heen .De weilanden, de bomen, de oevers van de
beek en heel stil en rustig op zondagmorgen. De
eerste druppels vielen al vrij snel, het werd dan ook
de hele tocht pluutje op pluutje af. Na een uurtje
naderde ik Geesteren. De tocht ging er omheen, zo
kon je de kerktoren van alle kanten zien.

De paarden in de wei hadden bijna allemaal
veulentjes,een leuk gezicht is dat. De knotwilgen
stonden mooi in de rij met een groene pruik op langs
de kant van de weg. Alleen wandelen heeft zo zijn
voordeel, je kijkt veel meer om je heen en ziet van
alles. Oppassen dat je geen pijl over het hoofd ziet
want dan ben je de klos. Niet gebeurd hoor. De rust
was bij een manege bij Borculo. Daarna over het
boerenland en mooie fietspaadjes weer terug naar
Gelselaar. Om twaalf uur weer afgemeld, zo was de
zondagmorgen goed besteed.
                                                                                            
A. Menkehorst.

15e Sallandse heuveltocht
11-06-2016
Samen met Marieke op pad gegaan. Het was fijn
wandelweer. Bij de start was het rustig toen wij daar
aankwamen. Vanaf acht uur konden de langere
afstanden al vertrekken. Na een praatje met
bekenden en een kop koffie, gingen we van start.
Even kijken welke kant op en dan de pas erin.
 
Het is eigenlijk overal bekend terrein en toch altijd
weer anders. We kwamen deze keer vlak langs de
Palthetoren of is het Palthe-landhuis? Had het alleen
maar in de verte gezien bij tig wandelingen. Nu van
dichtbij bekeken.

De rust was zoals altijd in het bos,weer gekletst met
bekenden en mensen van de organisatie. Een
bedankje voor de goede zorgen en weer verder. We
hadden alle tijd dus rustig aan, hier een foto en daar
een foto gemaakt, zo kwamen we toch weer bij de
Sprengenberg. Door het mulle zand omhoog met een
mooie omgeving om ons heen. Het was best een
pittige tocht ondanks dat we 15 km liepen. We
hebben er vier uur over gedaan, dus beslist geen
record. Maar zo kwamen we de dag goed door en
hebben genoten. Lekker op tijd thuis voor het E.K.
voetballen.
 
A. Menkehorst.
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 3 juli 2016, Klaver4tocht
Klaver4tocht rondom ’t Romienendal Aalten
 
Op deze prachtige zondagmorgen gingen wij met zes
personen richting ’t Romienendal Festival. Dit is een
wandel- en korenevenement. De organisatie is in
handen van het koor Hartgelach, een ambitieus koor
uit Varsseveld. Een unieke combinatievorm van
wandelen en zingen. De leden van het koor die ook
graag wandelen zetten de routes uit in de prachtige
wandelomgeving bij ’t Romienendal, zij kozen voor
een Klaver4tocht.
 
De gemeente Aalten is vanwege de unieke
combinatie van agrarisch gebied, natuur en
cultuurhistorie behoort een deel van de gemeente
sinds 2005 tot het Nationaal Landschap Winterswijk.
Het gebied is bijna 22.000 hectare groot en is
ingesloten Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde en de
Duitse grens. Midden in het gebied ligt Winterswijk.
Karakteristiek voor het landschap zijn de vele essen
en de kleinschalige verkaveling.
 
Het festival zou worden gehouden op het terrein bij
de horecagelegenheid ’t Romienendal, althans dat
was de bedoeling maar de weersvooruitzichten
waren voor later op de dag ongunstig. Toen wij rond
half tien aankwamen was het nog rustig, podia en
geluidsinstallaties werden binnen in de zaal
opgebouwd en uitgeprobeerd.
 
Je kon kiezen uit vier lussen van 5 km. Na de koffie
gingen we op weg voor lus één. De Aladnaweg
oversteken even langs het fietspad en toen de natuur
in. We genoten van het afwisselende Achterhoekse
landschap. De startgelegenheid ligt in de buurschap
Dale. Dale betekend laagte. De buurschap ligt
onderaan de westelijke helling van het Oost-
Nederlandse plateau. Dit deel van het plateau is een
oud rivierterras uit het Onder- en Midden-Pleistoceen
met een duidelijke zichtbare terrasrand. Op de helling
zijn oude smeltwaterdalen nu als droge dalen
aanwezig.
 
Het grootste deel van de bebouwing van de
buurschap is gelegen rondom het kruispunt van de
Welinkweg, de Aladnaweg en de Romienendiek. Dit
deel van de buurtschap ligt op de grens van het lager
gelegen Aaltense Goor en de essen op de hellingen
van het plateau.
 
Wij genieten dan ook van de eerste lus van 5 km. Deze
voert ons door een aantrekkelijk natuurgebied
Loohuis. Wij zien talloze vennen, wandelen door gras-
en bouwland met houtwallen. Wij komen langs de
watertoren aan de rand van Aalten.

 
 

 
Deze watertoren is ontworpen door de Lochemse
architect G.J. Postel Hzn. (1887 - 1945) in de stijl van
de Delftse School. De Delftse School kan gezien
worden als conservatieve tegenhanger van de
modernistische architectuur van het Nieuwe Bouwen
en de ornamentale bouwkunst van de Amsterdamse
School. Kenmerkend voor de bouwstijl van de Delftse
School bij de Aaltense watertoren is dat deze is
opgetrokken uit baksteen met natuurstenen
accenten op constructief belangrijke punten. De
toren, die 37 meter hoog is, werd in gebruik genomen
in 1943.Ondergronds heeft de watertoren een
reservoir van 100.000 liter en bovengronds drie
reservoirs van tezamen 845.000 liter. Postel heeft ook
de watertoren van de nabijgelegen plaatsen
Doetinchem (1938) en Ulft (1938) op zijn naam staan.
 
Als we weer bij het festivalterrein terug komen hoorde
we de klanken van het Shanty-Chor “Freibeuten”.
 

 
We kunnen gelukkig nog wel een stoel vinden in de
zaal, drinken weer koffie en eten van een broodje,
kopen een lot en gaan weer op weg voor de tweede
lus.
Ook deze lus is weer verassend veelzijdig, oude
boerderijen, grazende koeien in de wei afgewisseld
met essen, bloeiende velden in prachtige kleuren.
Ook weer houtwallen met doorkijkjes en slingerende
beekjes met helder water.
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Als we aankomen op het festivalterrein begint het
Goors smartlappenkoor “DITIS GÔÔRUS” met een
begeleidingsorkest bestaande uit drums, gitaar,
basgitaar, accordeon en saxofoon, op het podium.
Ook nu konden we nog een stoel en tafeltje vinden
om onze kop soep met een broodje te verorberen.
Het koor begon te zingen, jammer was dat bij het
eerste zangnummer het orkest de stemmen
overstemde. Later had de man achter het
toetsenbord het door en ging het beter. Maar goed,
wij wilden de laatste twee lussen ook nog lopen dus
weer op weg voor lus drie.
 
Toen wij weg liepen begon het te betrekken, de mooie
helblauwe wolkenlucht werd donker en ja hoor de
regen die aan het eind van de middag was beloofd
door buienradar kwam enkele uren eerder dan
verwacht en hoe! Het was jammer, vanonder de
paraplu kon je onvoldoende genieten van de
omgeving. Wij hebben nog wel even geschuild bij een
camping, maar ons gevoel zei dat het niet meer
droog zou worden die middag. Redelijk snel
doorgelopen en ja kletsnat en koud kwamen we aan
in het zalencentrum.
 
Deze gelegenheid was natuurlijk overvol geen stoel
meer te krijgen, snel een heerlijke kruidenbitter
gedronken, onze prijsjes opgehaald en de auto in.
Naar de heerlijke warme douche.
De vierde lus hebben we maar niet meer gelopen,
dat was wel jammer want volgens de organisatie was
dit de mooiste lus. Alleen werd ons bij de start ’s
morgens gezegd de lus na de middag pas als laatste
te gaan lopen omdat die behoorlijk nat was. Zij
hoopte dat die na de middag wat opgedroogd was.
Deze hoop was na de stortbui zeker vervlogen.
 
Een verrassende wandeltocht men belevenissen, wie
weet volgend jaar op 2 juli maar eens weer kijken of
lopen bij deze mooie combinatie wandeling in een
prachtige omgeving
HH
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Zaterdag 23 juli, Afsluiten sportief wandelen

Voor de start van de zomervakantie, hebben wij met
de zaterdagochtendgroep een afsluitende training
gehouden bij Ambulare Wierden. Om 9.00 uur was
het verzamelen bij het mooie clubgebouw van Megia
Sport in Wierden en werden wij daar hartelijk
ontvangen.
Normaal gesproken trainen wij wekelijks in omgeving
Haaksbergen maar dit keer lieten wij ons verrassen
door Tiny en Ellen, van Ambulare, die voor ons vooraf
een mooie route hadden uitgestippeld.

 
Vooraf werd Ellen verrast
met een wandelschoen
geheel gemaakt van cho
colade. Dit werd haar
aangeboden door de
wandelvereniging Ambulare,
als dank voor alle geboden
ondersteuning en ideeën

die Tiny en Ellen nog steeds van haar ontvangen.  
 
 
Vandaag zouden wij van een rustige wandeling
genieten maar Ellen had toch nog een leuke warming
up voor ons bedacht. Met 2 ballonnen en touwtjes
mochten wij na de start en aankomst bij het Lage veld
ons helemaal uitleven. 

 
Na deze warming up gingen wij
richting de schaapskooi Hoge
Hexel.
De schaapskooi is een onbemande
Tourist Info post en in de zomer
dagelijks geopend.
Van binnen zo mooi en bijzonder.
 
Het was heerlijk weer dus lekker buiten op terras
gezeten met een kopje koffie/ thee en een krentenbol.
 
Hierna door naar de pleisterplaats de Barkel waar wij
ook een mooie foto hebben gemaakt.  
 

 

 
Afsluitend liepen wij terug
richting het Lage veld naar onze
startlocatie waar ons een
broodje en heerlijke salade
wachtte. 
Na deze bijzonder mooie
wandeling verraste Gerrit Jurjens,
eigenaar van Megia Sport, ons
nog met een extra kopje koffie.  
 
 

 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot ziens
op de volgende sportief wandeltrainingen. 
 
Sportief Wandelgroep Haaksbergen 
 
 
VAKANTIEPERIODE SPORTIEF WANDELGROEPEN: 1
augustus t/m 28 augustus 2016
Na deze vakantieperiode gaan de sportief
wandelgroepen in week 35 weer van start en
ontvangen de deelnemers, zoals gewend, van te
voren een berichtje over de startplaats.
 

 
TEENSLIPPER TRAINING
Zondag 28 augustus 2016
10.00 – 11.30 uur
De gemiddelde Nederlandse voet heeft een
ontspannen leven. Het grootste gedeelte van de tijd
hoeft deze niets te doen en zit lekker ingepakt in een
"stevige" schoen. Slappe hap dus.
 
BEVRIJD JE VOETEN EN LAAT JE VERRASSEN!
Voor informatie en deelname  www.ellenvandelande.
nl
Teenslipperwandeling
En…. wie weet zien wij elkaar bij deze unieke 1e
teenslippertraining in Twente 
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Bloemen voor de 4-daagselopers:
Op zaterdag 23 juli, de dag na de 4-daagse Nijmegen
werden de lopers van welke vierdaagse dan ook in
de periode augustus 2015 – juli 2016 in de bloemen
gezet.
Ruim 50 wandelaars waren die middag naar het
Gängelhuuske gekomen om na te praten over de 4-
daagse die men gelopen had. Zij hebben op veel
vierdaagse evenementen hun voetafdrukken achtergelaten.
Nadat de fotograaf van de Haaksberger Koerier, Koos
van Dijk, de groepsfoto – hij stelde de door hem
gemaakte foto ook beschikbaar voor dit blad - had
gemaakt werd de bijeenkomst door de DIO - voorzitter
geopend.

Hij kon zo’n 50 wandelaars en daarnaast een aantal
familieleden verwelkomen. Dit was wat minder dan in
voorgaande jaren. Ook verwelkomde hij Wethouder
Edith van Spiegel, aanwezig namens de gemeente.
 
Volgens Hennie waren de weersomstandigheden bij
diverse 4-daagsen van dien aard dat ze zwaarder
waren dan anders. In Nijmegen was de hitte op de
eerste dag oorzaak van meer uitvallers. Apeldoorn
kende veel regen waardoor de bospaden modderig
waren en glad, met name op woensdag ging een
groot aantal wandelaars onderuit. Natuurlijk ging hij
in op de geschiedenis van de jubileum 4-daagse.
 
Een evenement dat ooit als militaire oefening begon
in 1909 met enkele honderden deelnemers. Nu
uitgegroeid tot een happening met meer dan 40.000
deelnemers. In 1954 ontstond Apeldoorn en jaren
later kwamen er steeds meer georganiseerde 4-
daagsen bij in Nederland, allen met hun eigen sfeer.
Nijmegen werd echter nooit geëvenaard.
Ik noem persoonlijk Nijmegen weleens een
kermiskoers waaraan ik in het verleden ook wel met
plezier heb deelgenomen. Nu loop ik met evenveel
plezier andere 4-daagsen en vindt dat die
deelnemers waar ze dan ook wandelen een prestatie
leveren, allen naar hun eigen kunnen.
 
Aan de geschiedenis van Nijmegen is de afgelopen
week veelvuldig aandacht besteed. In deze
documentaires is de ontwikkeling goed weergegeven,
hoe het met de wandelsport in die 100 jaar is gegaan.

Haaksbergen draait al meer dan zeventig jaar mee
in deze geschiedenis.
In 1946 namen, voor zover ons bekend, de eerste
Haaksbergenaren deel in Nijmegen. Daarna gingen
meestal elk jaar wel één of twee DIO leden naar de
Vierdaagse.
Zij werden toen al feestelijk onthaald in Haaksbergen
door de Haaksbergse Harmonie en de geüniformeerde
DIO-leden. Maar door diverse omstandigheden en
misschien ook wel de tijdgeest, stopte dit op een
gegeven moment ook al om dat de deelname vanuit
Haaksbergen gering was. In de jaren zeventig gingen
steeds meer mensen wandelen en ook naar de
Vierdaagse Nijmegen en Apeldoorn. En sinds 1976
nodigen wij als Wandelkring Door Inspanning
Ontspanning onze leden en de Haaksbergse lopers
van welk 4-daagse evenement uit op deze zaterdag
na Nijmegen.
 
Na deze woorden werden alle (aanwezige) lopers bij
naam genoemd, waar en voor de hoeveelste keer
men er liep. Om het geloop tegen te gaan weer alleen
het eerste boeket uitgereikt, aan de jongste
deelnemer vanuit Haaksbergen: de 13 jarige Britt ten
Voorde die samen met opa Henny de 4-daagse
Nijmegen volbracht, zij voor de 3e keer en opa voor
de 38e keer.
 

Nadat alle deelnemers genoemd waren stelde de
voorzitter dat er meer wandelaars vanuit Haaksbergen
naar een 4-daagse wandeling waren geweest maar
dat zij om uiteenlopende redenen niet aanwezig
waren.
 
Toen was er aandacht voor enkele jubilarissen. In
Nijmegen werden Chris Dijkhuis en Hennie
Stockentree Gouden Kruisdragers, dat betekent dat
ze voor de 10e keer starten bij deze 4-daagse. Zij
ontvingen als aandenken een tinnen bord en
uiteraard bloemen. Voor beide lopers was er natuurlijk
ook applaus.
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Gerard van Tol liep voor de 10e keer de
Plusvierdaagse in Alkmaar en ontving hiervoor
eveneens een tinnen bord. Maar hij liep maar liefst
voor de 40e keer mee aan de Apeldoornse
Vierdaagse. De voorzitter stelde dat hij 41 jaar
geleden tijdens hun eerste 4-daagse in Apeldoorn
Gerard had getroffen, sindsdien zijn ze bevriend en
ontmoeten elkaar op veel manieren. Uiteraard
wandelend maar ook privé. Gerard woont in Alkmaar
maar komt regelmatig richting Haaksbergen bij
activiteiten van DIO want hij is ook lid van onze
vereniging.
Gerard ontving voor zijn prestatie in Apeldoorn een
standaard en bloemen, die onder groot applaus
werden overhandigd.
 
 
 

 
Tot slot voerde de Wethouder nog het woord waarin
ze zei ‘verwonderd te zijn dat zoveel Haaksbergenaren
4 dagen lang een prestatie leveren. Ook was ze
verbaast dat er naast Nijmegen nog veel meer van
dit soort evenementen zijn. Trots was ze erop dat DIO
op veel manieren mensen middels het wandelen aan
het bewegen krijgt. Dit niet alleen de mensen die
lange afstanden lopen zoals straks in september de
Kennedymars maar ook mensen die minder
kilometers lopen b.v op de donderdagochtenden.

‘Haaksbergen wandeldorp van Twente’ dat is goed
en ga op deze wijze door. Namens het
gemeentebestuur bood ze een drankje aan.
 
Hierna werd het officiële gedeelte afgesloten van
deze middag. Maar onder het genot van een drankje
en hapje bleef het nog lang onrustig in het
Gängelhuuske. De wandelverhalen waarbij plezier,
teleurstellingen en tragedie naar boven kwam
klonken alle tafels over en weer. Ook keek men weer
vooruit naar andere wandelingen om te kunnen
blijven bewegen.

Jaarlijkse Klootschietwedstrijd
 
Zondag 23 oktober 2016 jaarlijkse klootschietwedstrijd.
 
We beginnen deze zondagmorgen om 10.00 uur
met gezamenlijk koffie drinken in het
Gängelhuuske, Molenstraat 56, Haaksbergen.
 
Naast de DIO-leden zijn ook de HWU-leden
uitgenodigd voor deze klootschietwedstrijd.
 
Nadat de teams zijn samengesteld gaan we naar
het ‘wedstrijdveld’ om hier te strijden voor de eer
en eeuwige roem!
 
Onderweg is er een drankje en aan het eind staat
er een lekkere lunch klaar.
 
Deelname voor leden en hun huisgenoten is
gratis.
 
Geef u op vóór 16 oktober 2016 voor deze
gezellige bijeenkomst bij:
 
Johan Ordelmans tel. 053 – 5721084 b.g.g. 06.
21. 94. 26. 37.
of per e-mail info@wkdio.nl
 
Neem in grote getale deel aan deze sportieve
wandeling met hindernissen.
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Wandelkring DIO Haaksbergen.
 
Wij zijn een vereniging met bijna 300 wandelaars die individueel of samen aan wandelingen in geheel
Nederland deelnemen. Zelf organiseren wij jaarlijks een aantal wandelingen, denk bijvoorbeeld aan de
Avondwandelvierdaagse en de Kerstwandeling. De vereniging heeft een negental bestuursleden met
daarnaast een aantal uitvoerende commissies.
 
Functie profiel voorzitter
De voorzitter onderhoudt de contacten met de diverse commissies, geeft leiding aan de bestuursvergadering,
stippelt samen met het bestuur het beleid uit voor de komende jaren, onderhoudt de contacten met o.a. de
gemeentelijke instanties in Haaksbergen en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gehele
organisatie binnen WKDIO.
 
Persoonlijk profiel voorzitter
De voorzitter beschikt over de nodige ondernemende, leidinggevende en bestuurlijke ervaring. Daarnaast is
het beschikken of kunnen opbouwen van een goed relatienetwerk een pré. De voorzitter weet wat wandelen
in al haar eenvoud inhoudt en wil helpen om de wandelsport in Haaksbergen e.o. op een hoog peil te
behouden.
 
Tijdsinvestering
Neemt gemiddeld 10 keer per jaar deel aan een bestuursvergadering, de algemene ledenvergadering, een
vergadering met alle commissies en een beperkt aantal vergaderingen met externe organisaties. Daarnaast
zorgt de voorzitter samen met het  bestuur voor de representatie van WKDIO tijdens haar wandelevenementen
en indien nodig ook bij andere evenementen.
 
Vergoeding
De bestuursfuncties bij WKDIO zijn onbezoldigd. Wel vindt er een vergoeding van gemaakte onkosten – binnen
de daarvoor geldende declaratieregeling – plaats.
 
Reageren
Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij u te reageren via info@wkdio.nl
Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Hennie Horst 053-5723747.
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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


