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JUBILEUM UITGAVE

DORPSHUIS DE ROZENHOEK
50 JAAR

“ De Vrienden “
van de Rozenhoek

Ravenswaaij, november 2014
Een Jubileumuitgave van ons blad: “De Vrienden” ligt voor u klaar.
Een zeer speciaal nummer want de Rozenhoek bestaat dit jaar 50 jaar!
Graag neem ik jullie mee in een korte versie van 50 jaar Rozenhoek. Het dorpshuis is
in 1964 officieel geopend. Eerst lag er een plan om de oude school tot dorpshuis te
verbouwen, maar uiteindelijk is gekozen voor een nieuw gebouw op de hoek van de
Rozenstraat en de Maatsteeg. Dankzij de inzet van vele Ravenswaaijers is dit
dorpshuis er gekomen. In dit boekje van “de Vrienden” staat dan ook een foto die
zorgde voor de aftrap van de bouw van de Rozenhoek.
Giel en Alie Baauw hebben van 1964 tot 1989 zorg gedragen voor het beheer van de
Rozenhoek. In 1981 is het dorpshuis gerenoveerd en uitgebreid. De toenmalige
burgemeester Hoek heropende het gebouw. Door het overlijden van Giel in 1989, wat
een grote schok was voor het dorp, kwam het voortbestaan van de Rozenhoek aan een
zijden draadje te hangen. Enkele beheerders probeerde het gebouw te exploiteren,
met weinig succes. Er moest wat gebeuren, en uiteindelijk werd Stichting de
Rozenhoek opgericht in 1994. Al 20 jaar lang wordt de Rozenhoek beheerd door
vrijwilligers. In dit boekje vindt u foto’s uit verschillende jaren Rozenhoek en
Ravenswaaij. Mijn dank aan ieder die hieraan een bijdrage heeft geleverd.
50 jaar Rozenhoek is reden voor een mooi dorpsfeest. Dat zal plaatsvinden op 29
november a.s. U vindt een dorpsuitnodiging in dit boekje. Proeft u eens de sfeer hoe
gezellig het is met elkaar. We moeten het met zijn allen doen, en vrijwilligers zijn
erg belangrijk. Mensen van de bediening, de schoonmakers, dagelijks bestuur, de
klussers enz. Met elkaar zorgen we ervoor dat de Rozenhoek kan blijven draaien.
Een oproep doen voor vrijwilligers is wat afgezaagd wellicht, maar maak de 29e
november eens een praatje met één van de vrijwilligers, want zonder vrijwilligers
kan de Rozenhoek niet voortbestaan.
Alle schrijvers die hun bijdrage aan dit blad geleverd hebben alsmede redactie,
hartelijk dank voor jullie inzet!
Rest mij u nog veel plezier te wensen met de Jubileumuitgave van “De Vrienden”
Annelies Verbeek
Voorzitter Stichting de Rozenhoek

WEIDE AFRASTERINGEN
leveren en plaatsen
ook voor:
* schapengaas
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* kastanje palen * Gallagher schrikdraadapparatuur
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H.A. van Veldhoven
Gips- en Gasbeton Bouw
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Spiegelbeeld, Paradiso en Swiebertje ……
Het jubileum van 50 jaren de Rozenhoek is ook een jubileum van
50 jaren feest en zingen in ons dorp.
Er is echter heel wat aan vooraf gegaan voordat het primaire gedeelte van de `Rozenhut` er
stond. `De Rozenhut` zo heette ons gebouwtje de eerste jaren. Later werd de naam
`Rozenhoek` ingevoerd. In de vele jaren voor de bouw van ons dorpshuis, was het treurnis in
ons dorp. Eerst werd het café / zaal van Nout aan de Lek gesloten.
De schuur van de bakker was even een alternatief voor feestjes.
De oude school deed nog een poosje dienst als dorpshuis maar werd al snel gesloopt.
De garage van Baauw aan de Donkerstraat werd toen voor de grote evenementen opgepoetst
en als evenementenzaal gebruikt. De roep om een dorpshuis was groot. De bestaande
verenigingen gaven veel steun aan die roep.
Al waren het toen nog maar drie verenigingen.
Dat waren:
- De vrouwenvereniging onder leiding van Dirkje de Bruin, Koosje van den Oever
en Drika van Heteren.
- De meisjesvereniging onder leiding van de, nu Amerikaanse, Nelly van den Oever.
- De jongensvereniging onder leiding van ondergetekende.
Een jongens- en meisjesvereniging gemengd was toen nog uit den boze.
Met de bouw van de Rozenhut in het verschiet werd de toneelvereniging opgericht onder regie
van de heer Bulten. Let op, er werd ook een zangclub, onder leiding van Annie van Dolf, in het
leven geroepen. Bij de openingsfeesten werd dus echt wel al gezongen door een koor(tje).
De officiële opening was dan misschien wat saai, maar de dansavond daaropvolgend was een
groot dorpsfeest. Deze dansavond, met medewerking van het ons vertrouwde streekorkest
`De Melodystars` van Gerrit de Graaf uit Beusichem, werd een uitbundig feest.
Gerrit de Graaf wist altijd precies wat het publiek wilde horen. Hij volgde de hitlijst van radio
Veronica nauwgezet en koos daar de Nederlandse en Duitse liederen uit.
Zeer populair waren toen: Willeke Alberti, Rob de Nijs, Johnny Lyon, Anneke Grönloh,
Swiebertje, Gert Timmerman, Freddy Quinn.
Als een groot dorpskoor werden deze liederen op die
avond door een ieder uit volle borst mee gezongen.

Het hele dorp was toen aanwezig, jong en oud. De ouderen aan de kant en de jongeren in het
midden op de vloer. De zaal zat dan ook bomvol. Een limiet was er toen nog niet.
Wat waren wij ontzettend gelukkig met onze eigen zaal in ons eigen dorp. Het werd een feest
voor alle bewoners van Ravenswaaij. De vreugde die heerste op dat grote feest van toen is
daarna nog maar weinig geëvenaard. Er is toen nog een week over gesproken.
Nu gaan wij het 50 jarig jubileum van onze trouwe feestzaal vieren. Wij willen dit als
Rozenswaaijers doen, door al deze oude liederen uit de hitlijst van het openingsjaar 1964,
in een grote medley wederom ten gehore te brengen.
Wedden dat jullie ze allemaal weer mee kunnen zingen?
Eigenlijk zou ik willen zeggen, mee moeten zingen!
Namens de Rozenswaaijers,
Henk van Heteren

Oranjefeest in vroegere tijden

NATIONALE VERENIGING DE ZONNEBLOEM
17 Januari 1949 werd de Stichting opgericht. De Zonnebloem was een initiatief van radiopresentator
Alex van Wayenburg. Hij begon destijds bij radio Herrijzend Nederland met Radioziekenbezoek de
Zonnebloem.
In 1964 wordt de Zonnebloem een vereniging en krijgt ondersteunende leden, welke financieel
bijdragen aan de Zonnebloem. Het aantal vrijwilligers en bezoeken stijgt snel, waardoor steeds meer
activiteiten kunnen worden georganiseerd.
In 1985 wordt door de vereniging een boot aangekocht. Het geld voor deze boot, waarmee zieken en
gehandicapten op vakantie kunnen, werd opgehaald in een spelshow georganiseerd door de KRO.
Een nieuwe boot genaamd MS de Zonnebloem wordt op 20 december 2005 gedoopt door toen
Koningin Beatrix. Vanaf 2006 zorgt deze nieuwe boot dat meer dan 3000 mensen elk jaar op vakantie
kunnen.
- De Zonnebloem is er voor mensen die door leeftijd, ziekte of handicap lichamelijke
beperkingen hebben en daardoor dreigen te vereenzamen.
- Voor vrijwilligers die betekenis willen geven aan hun eigen leven en dat van hun “gasten”.
De Zonnebloem afd. Buren/Geldermalsen heeft 30 vrijwilligers en 125 gasten en houdt jaarlijks 4
activiteiten en een eendaagse boottocht, waar 170 gasten mee kunnen. Sinds enkele jaren wordt de
Kerstactiviteit gehouden in “De Rozenhoek”. De vrijwilligers van de Rozenhoek en onze vrijwilligers
lukt het ieder jaar weer een heerlijke brunch te bereiden, waar 80 – 100 van onze gasten van
genieten. Het bestuur en ook alle vrijwilligers en niet te vergeten onze gasten zijn altijd bijzonder
goed te spreken over de sfeer en de gezelligheid die o.a. de zaal met zich meebrengt.

Voor inlichtingen kun je terecht bij Marijke van Dijk, tel.nr.: 0345-558563 (je kunt inspreken graag
tel.nr. achterlaten). Ook kun je mailen marijkedijkwijnen@hotmail.com of een kijkje nemen op de
Zonnebloem site www.zonnebloem.nl
Namens de Zonnebloem afd.Buren/Geldermalsen

Marijke van Dijk, secretaris.

Heropening Rozenhoek 1981

Nieuws van de Stichting Dorpsraad Ravenswaaij
Ook in dit jubileumnummer van de Vrienden van de Rozenhoek weer een bijdrage van uw Dorpsraad.
Dorpsraad Ravenswaaij is de oudste klankbordgroep in de gemeente Buren. Het beleid van de gemeente
is er op gericht, steeds meer terug te koppelen naar, de bewoners van een dorp, met name op het gebied
van signalering, welzijn en ouderen- en jeugdzorg. De gemeente Buren streeft naar dorpen waar inwoners
elkaar helpen door elkaar te informeren of iets voor elkaar te doen als het gaat over gezondheid, welzijn,
opvoeding of wonen. Gelukkig is dat proces in ons mooie Ravenswaaij al lang aan de gang, maar dat moet
ook in de toekomst, aan de gang blijven!
Een mooi voorbeeld van” voor elkaar zorgen” is het initiatief geweest om een signalering APP groep op te
richten, met als doel Ravenswaaij Veilig. Een prachtig initiatief van Martijn Wezenberg, in de praktijk kunt
u het terug vinden d.m.v. de borden Buurtpreventie. Dit initiatief, samen met een bijdrage van wijkagent
Dik Laponder en iemand van veiligheid van de gemeente Buren, heeft de Dorpsraad op dinsdag 4 maart
aan de bewoners gepresenteerd met als thema Ravenswaaij veilig. Een leerzame en informatieve
bijeenkomst, waar gelukkig nogal wat dorpsgenoten op af gekomen zijn.
Twee vertegenwoordigers van de Dorpsraad zijn op 24 september aanwezig geweest bij de bijeenkomst
“Ogen en Oren” van uw Dorp, ter verbetering van de sociale kwaliteit van de gemeenschap in het Klokhuis
in Maurik. Een inspirerende avond, samen met 40 andere actieve inwoners en organisaties, om te kijken,
hoe we de sociale kracht van de dorpen kunnen versterken. Duidelijk is, dat men in de toekomst met 2
wijkteams wil gaan werken, oost- en west van het Amsterdam- Rijnkanaal, in deze teams werken alle
maatschappelijke gezondheidszorgorganisaties samen.
Op 15 oktober, zijn er ook 2 mensen van ons bij de contactbijeenkomst van dorpsorganisaties en
gemeente geweest. De bijeenkomst was in Appelcafé en Educatiecentrum Gruun in Ommeren, een mooie
locatie met landwinkel, waar we met andere dorpsraden en organisaties uit de gemeente gediscussieerd
hebben over het nieuwe programma voor de leefomgeving.
Betreffende het Bouwplan Zandekkers zijn er jammer genoeg nog steeds geen nieuwe ontwikkelingen te
melden, die ons bekend zijn. Het terrein ligt braak, en wordt 1- 2 keer per jaar gemaaid en bijgehouden.
Als U het leuk vindt, om bij dergelijke bijeenkomsten betrokken te zijn, of met de Dorpsraad wil kennis
maken, of mee wil praten, dan kunt u altijd contact opnemen met Dirk, Sylvia , Annelies, Marieke en Rens.
Dit najaar zal de Dorpsraad nog 1 x bij elkaar komen, de uitnodiging vindt u zoals altijd, op de informatie
pagina van de gemeente in het weekblad De Stad Buren.

Muziekvereniging Ravenswaaij +/- 1930

Veldhuizen sierbestrating,
Schuttingen en tuinhuizen

Piet Veldhuizen

Landzigt 16-5
3454 PE
De Meern
030-7515701
06-53446811
pcveldhuizen@tele2.nl

www.veldhuizensierbestrating.nl

Van de Stichting Speelvoorzieningen Ravenswaaij
Heerlijk spelen, schommelen en klauteren!
Kinderen van alle leeftijden spelen met veel plezier in misschien wel de mooiste
kleine speeltuin van gemeente Buren. Maar misschien is het jullie niet ontgaan dat de gemeente
Buren het beleid ten aanzien van speeltuinen heeft veranderd. Alle speeltuinen in de gemeente
moeten nu door een actieve vereniging of stichting beheerd en bijgehouden worden.
Geen actieve stichting betekent dan ook geen speeltuin. Als actief bestuur houden wij, naast de
jaarlijkse inspectie vanuit de gemeente, onze eigen toestellogboeken bij. In deze logboeken
maken we melding van de staat van onderhoud en eventuele reparaties die zijn uitgevoerd.
Uiteraard gaan wij hier heel zorgvuldig mee om, maar wij stellen het ook zeer op prijs als
bijzonderheden in en rond de speeltuin door de gebruikers en omwonenden aan ons gemeld
worden. Mede om de terugtrekkende beweging van de gemeente is een bord met reglementen
bij de speeltuin geplaatst. We hadden overigens maar keuze uit vier verschillende teksten en de
gekozen tekst sloot het beste aan op ons idee van een dorpsspeeltuin. Een tweede grote
verandering is dat de subsidie op speeltuinen is stopgezet. Dat betekent dat wij zelf de
verzekering en het onderhoud moeten betalen en daarnaast reserves moeten opbouwen voor de
toekomst.
Afgelopen jaar is de speeltuincommissie een paar keer bij elkaar geweest voor onderhoud aan de
speeltuin, maar het weer heeft niet altijd mee gezeten. De beoogde verkleining van
zandoppervlakte is nog niet doorgevoerd. Wel zijn nieuwe houtsnippers op de ondergrond
gekomen. Lastig punt blijft het opwaaiende zand dat zich onder de schommel ophoopt. Het
vervangen van de snippers onder de schommel door rubberen tegels zou een kostenpost van
circa 2000 euro met zich meedragen. Gezien het wegvallen van subsidie leek dit ons geen
verstandige investering. Het plan is om aankomend voorjaar het zand bij de punt van de boot te
vervangen door gras, zodat er minder stuifzand in de snippers onder de schommel ophoopt.
Uit de enquête van vorig jaar was al gebleken dat het zand bij het scheepje door de kinderen
enorm gewaardeerd wordt. Helaas hebben we bij de grote schoonmaakactie geconstateerd dat
de buurtkatten het zand in de speeltuin toch graag gebruiken als kattenbak. Wij hebben voor dit
probleem niet direct een pasklare oplossing. Diverse ideeën hebben bij ons al de revue
gepasseerd, maar aan elke oplossing zitten ook bezwaren. Het spannen van een net over de
zandvlakte kan veiligheidsproblemen geven en vraagt om consequent toedekken van het zand,
elke avond. Het zand vervangen door rubberen tegels verlaagt het speelplezier en brengt een
aanzienlijke kostenpost met zich mee.
Mocht iemand op dit vlak nog suggesties hebben, interessante contacten voor aanzienlijke
kortingen voor mogelijke oplossingen, dan horen wij dat graag. Uiteraard kunt u ook een
vrijwillige donatie storten om de speeltuin voor de toekomst te garanderen.
Hartelijke groet namens de stichting Speelvoorzieningen,
Leontien Kragten
Bankrekeningnummer Stichting Speelvoorzieningen Ravenswaaij: NL72INGB0007466948

Opening Rozenhut 1964

De sfeerdagen zijn een
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Hoe is het toch met…….. juf Anneke?
Met mij gaat het goed.
Maar voordat ik daar wat nader op in ga, moeten mij eerst een paar woorden van het hart
in verband met De Rozenhoek, een gebouw waar ik ook zo mijn goede herinneringen aan
heb.
De Rozenhoek bestaat 50 jaar, dat is niet niks. Binnen de muren is veel lief en leed gedeeld.
Voor mij is het gebouw “De Rozenhoek” vanaf 1975, het jaar waarin ik als juf op de school
begon, altijd verweven geweest met mijn werk.
Eerst waren er de avonden voor de ouderen van het dorp waarop wij als school acte
de présence moesten geven. Later waren er vooral de musicals ( zweethanden en
hyperventilatie achter de coulissen).
Verder heb ik persoonlijk prachtige herinneringen aan mijn afscheidsfeestje in de Rozenhoek
in november 2005. Goed en liefdevol verzorgd door het bestuur, ouders en natuurlijk de
vrijwilligers van de Rozenhoek. Zo hartverwarmend was het! Daar kun je mee verder in het
leven. Nu, negen jaar later, zie ik het nog levendig voor me alsof het kortgeleden heeft plaats
gevonden. Het is zo belangrijk om de werkzame tijd van je leven goed af te kunnen sluiten.
Ik heb dat mogen ervaren en kijk dan ook met veel dankbaarheid terug op mijn mooie
afscheid.
Ravenswaaij is een apart dorp. Tijdens de keren dat ik er nog eens terugkwam in de
afgelopen jaren, voelde het als thuis komen. Een warm badje, zo heb ik dat ervaren.
Het gaat dus goed met me. Het leven kabbelt rustig voort. Ook met mijn dochters en hun
gezinnen gaat het prima. Ik heb intussen zes kleinkinderen. Dat is een grote vreugde in mijn
leven. Met mijn gezondheid is het gelukkig goed. Ik heb goede , lieve familie en vrienden om
me heen. Al met al een leven om dankbaar voor te zijn.
Sinds zo’n jaar of acht ben ik serieus aan het schilderen. Ik ben op les gegaan en heb veel
geleerd. Ik probeer van alles: Abstract werk, half-abstract, landschappen en portretten.
Dat laatste vind ik fascinerend. Ik werk vooral met acryl- en olieverf. Het is leuk om iets te
scheppen, ook is het een mooie besteding van de vrije tijd. Een gedeelte van mijn werk is te
vinden via Google.
Tenslotte:
Hierbij wil ik iedereen het aller- aller beste wensen. Ik hoop dat het heel goed gaat met mijn
oud- leerlingen en hun ouders.
En ik wens de Ravenswaaijers nog veel plezier met hun dorpshuis “De Rozenhoek”, de zo
belangrijke , verbindende factor van de dorpsgemeenschap.
Hartelijke groeten,
Anneke Snoep.

Omstreeks 1959 werd de
wagen het “Dorpshuis” voor
de optocht van het
Oranjefeest gemaakt, de
aftrap voor de bouw van de
Rozenhoek.
De wagen werd gebouwd
door: Jaap Baauw, Bertus
Borgstein, Henk van Druten
en Jan Borgstein.
Het was zo’n succes dat het
zelfs de regionale krant wist
te halen.
Toch duurde het nog een
tijd voor er reactie kwam
van de gemeente. In 1961 is
er een aanvraag voor het
bouwplan voor een
verenigingsgebouw te
Ravenswaaij ingediend.
Dit bord hangt in de Rozenhoek!

Heropening 1981
Burgemeester Hoek met hulp
van Bertina van Malsen

Klusdag in de Rozenhoek

Als Stichting van het dorpshuis zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan de binnenkant van de
Rozenhoek. Dit jaar zijn er al flinke klussen geklaard. Zo is er door het jaar heen, een nieuwe geluidsinstallatie
gekomen, buitenlampen geplaatst, spotjes gekomen bij de ingang, koffiezetters en een koelkast aangeschaft,
voetlichten en het toneel opgeknapt, tafelbladen vervangen enz. Maar ook moest het gehele plafond in de
grote zaal aangepakt worden, alle platen vernieuwd, omdat de oude platen bij aanraken al begonnen te
kruimelen. En dan spreken we nog niet over het stof. Uit de kelder kwam een hoop koude lucht en er zat
ongedierte onder de platen. Ook nieuwe verbindingen voor de Wifi worden aangelegd.
Zaterdag 18 oktober jongstleden was het zover! Klusdag in de Rozenhoek.

Met dank aan allen, die zo hard gewerkt
hebben! En dan ook niet te vergeten de
schoonmaakploeg, die hadden de maandag
erna een flinke klus. Alles zat onder het stof!
Zo zie je maar weer,
vele handen maken licht werk!
Een mooi plafond ligt er weer in,
de andere grote klussen zijn zo goed
als geklaard, en de zaal is weer mooi schoon.

Schoolfoto +/- 1912

Vanaf 1 oktober kunt u onze overheerlijke
APPELTAART weer bestellen.
Net als vorig jaar komt de opbrengst ten goede
aan de kerk van Ravenswaaij.
De prijs per taart is € 9.--.
Liefst een weekje van te voren bestellen maar als dat niet
mogelijk is kan het ook iets later.

u kunt bellen naar: Rita Mastenbroek tel. 0345558475
Netty van Blijderveen 0345558208

De kerk staat midden in het dorp
De Ravenswaaijse kerkenraad feliciteert de Rozenhoek met haar jubileum.
Een halve eeuw is niet niks.
Bovendien vervult het dorpshuis nog steeds een belangrijke functie in het dorp.
De kerkenraad is zich ervan bewust dat we het qua bezoekersaantal van de Rozenhoek
gaan verliezen. Echter qua bestaan winnen we het nog. Ons trotse kerkje met zijn hoge spits
tekent zich al 370 jaren af boven de huizen, de rivier en de velden.
We maken er geen wedstrijd van, want de kerkenraadsleden zijn ook vrijwilliger van de
Rozenhoek en zingen ook in de Rozenswaaijers. Het dorp is een grote vereniging.
We zijn ook blij dat we het voor elkaar gekregen hebben, dat de toren weer
licht uitstraalt vanaf het uurwerk. De ledlampjes geven weer de juiste tijd aan.
Er is ook een modern computergestuurd uurwerk geïnstalleerd.
De wereldtijd wordt op de seconde nauwkeurig aan ons dorp getoond.
Zelfs het luiden wordt middels een computer gestuurd.
Dorpsgenoten kunnen nu niet meer te laat in de kerk komen.
Nu de computer toch de kerk ingeslopen is, was de volgende stap, om de
geluidsopnameapparatuur ook digitaal te maken.
Dankzij hulp van diverse vrijwilligers kunnen we nu de dienst
of een concert opnemen en op CD weergeven.
De geweldige akoestiek van de kerk maakt dat het professioneel klinkt.
Speelt u een instrument of zingt u graag, onze dorpsinwoners geven wij graag de
gelegenheid om van de apparatuur gebruik te maken.
Waar wij hier ook graag trots melding van maken, is het volgende.
Op 30 maart was het groot feest in de volle kerk. Dominees en bewoners uit de streek vulden
alle banken. Onze pastor Kees Vernooij heeft namelijk de bevoegdheid gekregen om de
sacramenten te bedienen.
Het betreft de bevoegdheid om:
- doop en avondmaal te bedienen,
- de belijdenis van het geloof af te nemen,
- ambtsdragers te bevestigen,
- trouwdiensten te leiden en
- de zegen uit te spreken.
Het is nu dus zo, dat wij of onze dorpsbewoners niet meer naar elders hoeven te gaan om
een bevoegde predikant te vinden.
Wij hopen dat wij als kerkenraad van de Ravenswaaijse kerk, met bovengenoemde
ontwikkelingen, een steentje bijdragen aan ons vredige dorpsleven.
Namens de kerkenraad,
H. v. H.

Toneeluitje: Mergelgrotten te Valkenburg

Betuwe, Bed en Breakfast :
De Kersengaard
Cor en Cock Sturkenboom Donkerstraat 13b
4119 LX Ravenswaaij
Tel. 0345 - 558365
Fax. 0345 - 558994
Mobiel: 06.25.39.34.75
E-mailadres: ccsturkenboom@planet.nl
www.kersengaard.com
*Er is plaats voor 8 personen.
4 kamers (met 2x 1 p.bedden)
Zonodig kinderbedjes aanwezig
* Badkamer met douche, wastafel en toilet
* Vrije opgang, ruime zitjes met een riant uitzicht
* T.V., koelkast en koffiezetapparaat aanwezig
* Temidden van peren- en kersenboomgaard
waar we graag een rondleiding willen geven
* Ruime parkeergelegenheid aanwezig
* De omgeving is heerlijk rustig
* Prachtige fietsroutes in de omgeving

Een vrij gelegen woning
staat open voor gasten
* Op circa 1 km. afstand van de Lek

KAARTCLUB ‘DE ROZENHOEK’
Voordat wij iets van de Kaartclub vermelden willen wij de “De Rozenhoek”van harte feliciteren
met het 50 jarige bestaan !! Maar wist u dat de Kaartclub dit jaar ook een jubileum viert?.
In 1994 gestart en dit jaar vieren we ons 20 jarige jubileum.
20 jaar geleden onder bezielende leiding van Corrie de Bruin richtte men een kaartclub op. Voor
ieder wat wils, want je kon klaverjassen en jokeren en om de 14 dagen werd er op de
vrijdagavond gespeeld. Puur voor de gezelligheid en zo is dat na 20 jaar nog steeds zo. Nog
steeds wordt er geklaverjast en gejokerd en met ongelooflijk veel plezier.
De club is in de loop van de jaren sterk gegroeid tot ongeveer 50 leden.
Mensen komen uit Tiel, Beusichem en Rijswijk om in de Rozenhoek te spelen.
De opkomst is nog steeds geweldig. Ruim 80% bezoekt de clubavonden en zij spelen dan
om leuke prijzen.
Eind mei wordt dan het seizoen afgesloten met een heerlijk avondje.
Dan wordt er gegourmet en daarna wordt er nog gespeeld om leuke prijzen.
Uiteraard worden dan de prijzen verdeeld en de kampioenen bekend gemaakt. Zo werd
afgelopen seizoen Gert van Schip kampioen bij het klaverjassen en Cobi Baauw bij het jokeren.
Toch wil het bestuur nog een oproep doen om een ieder aan te sporen om eens te komen
kijken in de Rozenhoek. Vooral mensen die wel eens willen jokeren.
Iets wat bijna iedereen kent.
Wilt u iets meer weten schroom dan niet en neem contact op met
Theo Wolters (tel 0344-571695) of met Cor Visser (tel.0345-558219)
Tenslotte willen wij de Rozenhoek bedanken voor de soepele en prettige samenwerking in de
afgelopen jaren.

De Goeie Ouwe Tijd +/- 1930

UITNODIGING

Zaterdag 29 november 2014 vieren wij ons 50 jarig bestaan!
Wij starten deze feestelijke dag om 14:00 en de dag zal
om 17:00 afgelopen zijn. Er is van alles te doen.
De Oranjevereniging organiseert voor de kinderen o.a.:
Hippie ketting en Flowerpower pot maken, eendjes en sterren vangen
en je kunt geschminkt worden!
U kunt genieten van het optreden van de accordeonclub de
Melodica’s en het koor de Rozenswaaijers brengt
een swingende 1964 medley.
Koffie en thee zijn gratis en u ontvangt twee consumptiebonnen
per persoon, om samen het 50 jarig jubileum te vieren.
Kortom een gezellige swingende middag, die u niet mag missen!
Tot de 29e november!
U bent allen van harte welkom.
Met vriendelijke groeten, Stichting de Rozenhoek.

Wie zijn deze jongemannen?

Kinderen en kanker, twee woorden die we liever niet in één adem noemen. Kinderen horen vrolijk en
gezond te zijn met een lange toekomst voor zich. Elk jaar krijgen bijna zeshonderd kinderen een
verschrikkelijke boodschap: ‘Je hebt kanker’. Daarna start een moeilijke periode van zware
behandelingen en onzekerheid. Met vaak een goede afloop, maar helaas niet altijd.
Daarom ga ik me dit jaar inzetten voor KiKa, Stichting Kinderen Kankervrij.
Ik haal geld op zodat er meer geld komt voor onderzoek voor kinderen met kanker.
Op 2 November 2014 zal ik daarom, samen met collega Rob Hinten, de marathon van New York gaan
lopen. Na een aantal halve marathons, zal dit voor mij de eerste hele marathon van 42 km zijn.
Hier zal ik hard voor moeten trainen, maar elke kilometer staat in het teken om zoveel mogelijk geld op
te halen voor KiKa. Mijn persoonlijke sponsordoel is € 7,500.= Onze werkgever Ottevanger/ Wynveen
Int. heeft ons al mooi op weg geholpen door voor ieder van ons 1/3 van dit bedrag voor hun rekening te
nemen!
Ik hoop dat jij me ook wilt helpen dit doel te bereiken. Je kan me sponsoren via:
http://www.runforkikanewyork.nl/FormSignUpSponsor.aspx?fst=Sponsor&c=true&rt=2&ri=1883
GIRO 8118 team Triott
In 2025 moet het genezingspercentage van kinderen met kanker op 95% liggen.
Help mee dit doel te bereiken en sponsor mij!
Alvast bedankt!
Met vriendelijke lopersgroet,
Rens Mulder
E.Mail r.mulder@ottevanger.com
www.runforkikanewyork.nl

Toneeluitvoering Christina

Even voorstellen:
Wij zijn Sybolt, Anne en Doutzen Engelsma. Anne is geboren in Driebergen en ik in Akkrum,
Friesland. Doutzen is onze dochter van nu 2,5 en zij is in Utrecht geboren.
Ik woonde eerst aan de rand van Utrecht en dacht toen nog dat ik meer in het centrum wilde
wonen, daarom kocht ik een huis in Lombok. Toen ik Anne leerde kennen heeft ze direct al
duidelijk gemaakt dat ze niet altijd in de stad wilde wonen. Verstand komt met de jaren en ik
weet nu ook wel beter. Tot nu toe missen we de stad geen moment.
Voor 't werk moet Anne naar Ede en ik naar Nieuwegein waar ik in een gezondheidscentrum en
een praktijk werk als fysiotherapeut en podoloog. Als nevenfunctie houd ik me met websites en
de IT bezig. Anne is office-manager bij Animana, een software bedrijf voor dierenartsen. Zij
heeft daarvoor jaren bij de Faculteit Diergeneeskunde gewerkt op de patientenadministratie.
Mijn hobby is fotografie, ik exposeer regelmatig in Nieuwegein. Op dit moment staat het even
op een laag pitje vanwege het werk aan het huis aan de Donkerstraat 2 (het huis van Jan Nout)
waar we half september zijn gaan wonen. Anne sport lekker verder bij vechtsportcentrum Wout
Kist en heeft in het dorp het paardrijden weer opgepakt. Doutzen is inmiddels gewend op
Buitenpret en voelt zich ook helemaal thuis in Ravenswaaij.
Tot ziens! Sybolt, Anne en Doutzen

Maurik

Staat uw advertentie
volgend jaar hier?

0344-692292

Voor al uw:
Behang
Glas &
Schilderwerk
Fax: 0344-691959
Autotel: 06-53336306
Doejenburg 17a 4024 HE
Eck en Wiel

“De Vrienden”
van de Rozenhoek

Neem contact op met een van de
redactieleden of mail naar
rozenhoek.50jaar@hotmail.com

BHV avonden in de Rozenhoek.
Dit jaar zijn er al 9 jaar officieel opgeleide BHV”ers in de Rozenhoek. In het najaar 2005 zijn we begonnen met het opleiden
van de cursisten. De mensen die dit in de Rozenhoek volgen doen dat met veel plezier.
Het is voor hen erg gezellig en een beetje reünie want je ziet 4 avonden iedereen weer.
Er worden dan ook, voor de les en in de pauze en na de les, veel nieuwtjes uitgewisseld.
In de les kan het heel serieus gaan maar er wordt ook veel gelachen en er ontstaan discussies.
Door de jaren heen zijn ze door ieder jaar alles weer te herhalen steeds beter geworden.
Het wordt een routine. De lessen kunnen daardoor steeds meer diepgang krijgen.
Ook het beantwoorden van de vragen over de onderwerpen en het uitvoeren van de stabiele zijligging, verbanden en
reanimatie gaat erg goed. Maar heel belangrijk is om goed op de eigen veiligheid te letten, kijk wat en waar er iets aan de
hand is om een goede melding te doen naar de professionele hulpverleners zoals ambulance en brandweer.
Hoe doe je een melding aan 112 voor de ambulance?
De eerste vraag van 112 is: Wie heeft u nodig, politie, brandweer of ambulance.
Daarna vragen zij in welke plaats heb je die nodig?
Dan wordt er doorverbonden naar de desbetreffende alarmcentrale van de ambulance.
Vertel dan waarover het gaat, ongeval, hartziekten, reanimatie enz.
Altijd moet de plaats en de straat verteld worden. Vaak willen ze ook je telefoonnummer weten. Dat is om zeker te weten dat
de melding niet vals is en voor als ze willen terug bellen.
Als er gevaren voor de ambulancemedewerkers of slachtoffers zijn, dat dan ook melden.
Voor het Eerste Hulp gedeelte is het belangrijk ook te melden hoeveel slachtoffers en of er kinderen bij betrokken zijn.
Als de ambulance naar een woonhuis moet komen zorg dan dat de weg in huis vrij is zodat ze met de brancard bij het
slachtoffer kunnen komen. Zorg dat de dieren in een andere ruimte opgesloten zijn (anders vraag de ambulance dat als ze
komen) zet de voordeur open, zorg dat er (’s avonds) veel licht brand zodat het huis opvalt en als het kan zet iemand op de
uitkijk zodat ze het snel kunnen vinden.
Als er brand is of een ongeval waar de brandweer bij moet zijn gaat de melding op dezelfde manier als bij een verzoek om
een ambulance.
Hoe doe je een melding aan 112 voor de brandweer?
De eerst vraag van 112 is: Wie heeft u nodig, politie, brandweer of ambulance.
Daarna vragen zij in welke plaats heb je die nodig?
Dan wordt er doorverbonden naar de desbetreffende alarmcentrale van de brandweer.
Vertel dan waarover het gaat, brand, ongeval, hulpverlening enz.
Altijd moet de plaats en de straat verteld worden. Vaak willen ze ook hierbij je telefoonnummer weten. Dat is om zeker te
weten dat de brand melding niet vals is en voor als ze willen terug bellen.
Bij een brand kan de brandweer dat vaak al op en afstand zien.
Altijd proberen de brandweer aan de straat op te vangen. Bij grote woningen en of bedrijven is het niet altijd logisch om
zomaar een terrein op te rijden. Dan is het handig om aan de weg al te vertellen wat er aan de hand is en hoe de brandweer
met de (vrachtwagen) brandweerauto daar het beste bij kan komen.
Tip 1.
Zorg dat u in de woning 1 of meer rookmelders hangen.
Waarom? De meeste mensen die omkomen bij brand gaan dood door verstikking van de rook in hun slaap. De rookmelder
moet u wakker maken wanneer er in de gang naar uw slaapkamer rook komt. Doordat u dan gewekt bent heeft u nog de tijd
om de woning uit te vluchten. Hang de melder dan ook in de gang waar de slaapkamers zijn. Ook op zolder kan brand
ontstaan en dat merk je vaak pas erg laat. Ook een schuur naast de woning merk je niet zo gauw.
Bij brand heeft u maar 3 minuten om uw huis te ontvluchten
Tip 2
Oefen uw vluchtroute.
Druk op de testknop van uw rookmelder
Sluit uw ogen
Blijf rustig
Waarschuw uw huisgenoten
Loop rustig via een veilige route naar buiten
Sluit steeds de deur achter u
Verzamel op de afgesproken plaats buiten
Bedenk hoe u de hulpdiensten waarschuwt (112)
Lees meer op www.watdoejijbijbrand.nl
Klaas en Jacqueline den Haan.

Opening nieuwe lagere ds Derksenschool

Oranjevereniging Margriet 2014
Dit jaar was Koningsdag op zaterdag 26 April. Het was een mooie zonnige dag.
We begonnen met het hijsen van de vlag en het oplaten van de ballonnen. Daarna was er de
verklede optocht. Thema van dit jaar was: Boerenspelen. Daar waren alle spelletjes op
aangepast. Koe melken, koeienvlaaien ontwijken, hooibaal heffen en zoveel meer.
Er waren mooie prijzen te winnen met de middagbingo.
Het avondprogramma was als vanouds gezellig met de swingende Playbackshow.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons dit jaar geholpen heeft.
Onze leden, de creatieve moeders, onze sponsoren,
Stichtingsbestuur en de vrijwilligers van de Rozenhoek.

TOT ZIENS EN TOT VOLGEND JAAR!!
Bestuur Oranjevereniging Margriet.
Marianne van Veen 06-361 76711
Dymphy van Brenk
Andrea Helmond
Mirjam Mastenbroek

De Melodica’s
Wij zijn een actieve en gezellige accordeonvereniging uit Rijswijk met 16 leden.
Dit voorjaar hebben wij afscheid genomen van onze dirigent dhr. Hans Oord. Dankzij zijn
inbreng zijn wij in muzikaal opzicht enorm gegroeid.
Per 1 september a.s. verwelkomen wij dhr. Piet Schiltman als nieuwe dirigent. Hij is bekend
als dirigent van “de Boemeltjes” uit Tiel.
Per die datum gaan wij de oefenavond verschuiven van de donderdag- naar de
maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Hoekenburg in Rijswijk. Speelt u zelf
accordeon en wilt u zich graag bij een vereniging aansluiten, komt u dan gerust vrijblijvend
een keer kijken op onze oefenavond.
Ook onze jaarlijkse uitvoeringen medio november zijn de moeite waard om een keer mee te
maken. Deze worden gegeven in de Rozenhoek in Ravenswaaij. Dit jaar zijn de uitvoeringen
op zaterdag 15 en 22 november en vrijdag 21 november. Na een uur accordeonmuziek wordt
het programma voortgezet door onze toneelgroep, die elk jaar weer een leuk toneelstuk weet
te brengen met meestal veel hilariteit. Op de zaterdagavonden is er als afsluiting een gezellig
bal na. Op vrijdagavond hebben we alleen muziek en toneel.
Ongeveer 2 keer per maand spelen we met veel succes in verzorging - en verpleeghuizen in
de omgeving. We bieden de mensen hier een gezellige avond met meestal een gedeelte van
de muziek van onze uitvoering, leuke bekende meezingers en enkele zangnummers. Zowel
de bewoners als wij zelf genieten hier erg van. Op onze website www.melodicas.nl kunt u
zien wanneer en waar wij naar toe gaan.
Bent u misschien nieuwsgierig geworden, dan zien wij u graag op een van onze uitvoeringen!

Bel voor inlichtingen en tevens ook voor
toegangskaarten:

Hennie Ahlers
Corrie van Kuyl

0345-558 999
0344-682 226

U kunt gratis
- producten proberen
- workshops volgen op locatie

Vrijwilligersfeest 2014,
Dit jaar was het thema: Partytime!
Heel breed onderwerp, dit omdat er heel veel feestjes zijn geweest met een nadrukkelijk thema.
Het was gezellig versierd! Ontzettend veel slingers, ballonnen en toebehoren! Het eten werd
verzorgd door onze BBQ-man, André van de Weerd, en een lekker ijsje van Wilco's ijs. Onze
entertainer kwam 3 keer. De eerste keer als lakei en ontving de gasten. De tweede keer als
dronken ober, dit gaf een hele leuke wending! En als laatste was hij een Hagenees die graag
mensen in wilde huren en dingen verkocht! Ook hadden we een hitbingo, die volgens ons goed in
de smaak viel! Daarmee kon je nog een leuk prijsje winnen! Wij vonden het een geslaagd
feestje....met dank aan Jan Nout en Claudia Ploegmakers voor de hulp.
Groetjes Tonnie en Petra

KAPSALON “ANNIE”

Middelweg 14 - 4023 AR Rijswijk - Tel. 0345-558420

In de kroeg van Huib van Dalum

Snuut
Nieuwe & brocante meubels
Prinses Margrietstraat 7
4023 AD Rijswijk
www.snuut.nl

De rommelmarkt Ravenswaaij
Tegen eind augustus begint zich in Ravenswaaij een virus te ontwikkelen. Het is niet gevaarlijk
hoor, maar het wordt wel op véél mensen overgebracht! Gelukkig maar!
Vooral in de laatste week voor de rommelmarkt plaatsvindt, dan ondergaat de Rozenhoek een
ware metamorfose door deze aangestoken mensen.
In die week wordt er van alles aangedragen en uitgepakt wat er het hele jaar al is opgespaard in
de schuur van Nico Verwey. En zelfs tijdens het uitpakken in de avonduren voorafgaand aan de
rommelmarkt wordt er last minute nog van alles aangeboden door vele streekgenoten.
Heel geweldig! Veel dank hiervoor!
Het is steeds weer een verrassing wat er uit de dozen tevoorschijn wordt getoverd. En al die
vrijwilligers creëren zo hun eigen hoekje; de elektronicahoek, de boekenhoek, speelgoed,
porselein, textiel, glazen, potten en pannen, meubels, etc. En onder deskundig oog van Frans en
Ton, die de waarde van de spullen beoordelen, gaan er mooie spullen naar het toneel, waar ze per
opbod verkocht worden door onze eigen vertrouwde en ervaren veilingmeester Chris. Bijgestaan
door zijn secondanten Jaap en Ben. De kledingafdeling was zo groot dat de hele entree erdoor in
beslag werd genomen! Een geweldig aanbod in alle soorten en maten, dit onder enthousiaste
leiding van Marianne en haar team.
Ik mocht de kerstshow verzorgen, en ik moet zeggen,
ik raakte al vroeg in de sfeer! Vooral door het versieren
van de boom, samen met Theo
(de boom is overigens in z’n geheel verkocht aan Annelies).
Door het grote aanbod aan kerstspullen en versieringen
werd het een hele sfeervolle hoek.
Wanneer dan op zaterdagmorgen om negen uur de deuren
opengaan, en alle kooplustigen toestromen, is de sfeer
gelijk gezet. Het geeft gezelligheid, saamhorigheid,
en het stimuleert de kooplust.
Bieden en afdingen, het hoort er allemaal bij.
Voor elk wat wils, voor de spaarders,
de vergaarders en de bewaarders.
De opbrengst was geweldig dit jaar. Ruim 3600,- euro.
Rond deze tijd van het jaar heeft onze huisarts waarschijnlijk alweer vele vaccinaties tegen het
griepvirus uitgevoerd. Dit is niet verkeerd natuurlijk!
Maar lieve vrijwilligers, voor dat ‘virus’ in augustus, laat u daar a.u.b. niet tegen inenten!
Laat dát weer heerlijk over je heen komen!
Geertje van Meeteren

Buurtbusproject 1982

Internationaal Transportbedrijf

A.C. BAAUW & ZN. B.V.
Donkerstraat 17, 4119 LX Ravenswaaij
Telefoon: 0345 – 501219 Fax: 0345 - 502271

Christina
“U hoort nog van ons” daar sloot ik mee af in de editie van “de
Vrienden”van 2013 . En belofte maakt schuld. En nog steeds met veel
plezier kan u ik melden.
2014 is wel een bijzonder jaar voor onze vereniging, want wij maken al een halve eeuw gebruik
van het dorpshuis. Jaar in jaar uit. Vanaf ongeveer november van het ene jaar t/m maart van
het jaar erop zijn wij bijna wekelijks te gast. Nou ja “ te gast”?...... Het voelt meer als
thuiskomen. Vaste plek en vaste waarde en niet alleen voor de toneelvereniging….. Wij
verheugen ons op nog lang getuige van de Rozenhoek te mogen zijn. We staan alweer te
popelen voor het komende seizoen.
Maar even een terugblik. Afgelopen jaar speelden we “Bloody Mary”. Schipper Arjan Baauw en
stuurman Kees van Meeteren hadden hun vrachtschip omgebouwd tot “cruise schip”. Angstige
en hilarisch taferelen aan boord. Geregistreerde gasten en een verstekeling maakten er een
onvergetelijke reis van. Ook de schipper en stuurman waren nadrukkelijk aanwezig.

Ook dit jaar hedden we weer nieuw talent weten te strikken, Els Vernooij. Grime werd weer
verzorgd door Annie van Olderen en Sylvia Boon tekende voor de regie. Souffleur was Marina
van den Anker. De heren Nout en van Arkel deden de verbouwing van het schip. Catering en
locatie zoals de laatste 50 jaar, De Rozenhoek. U was er niet bij in 2014?? Tja,…. dan heeft u wel
weer wat gemist.
Annie, Annelies, Els, Sylvia, Angela.
Marina, Marianne, Arjan, Kees, Jan,
Joost, Johan, Gert Jan en de
Rozenhoek, Veel dank.
En wat brengt het volgende
seizoen. Een tipje van de sluier.
Oude bekenden, in een nieuw stuk.
Komt dat zien!.
U hoort en ziet nog van ons.
Uw voorzitter.

Vrienden bestaan 20 jaar, dorpshuis 50 jaar.
Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie jubileum, 20 jaar alweer, waar blijft de tijd.
Naar aanleiding van dit jubileum is mij de vraag gesteld of ik een stukje wil schrijven voor het blad
van de vrienden. De belangstelling gaat vooral uit naar het begin van de periode dat het dorpshuis
gaat draaien met vrijwilligers.
Deze periode begon met de mededeling van de gemeente dat het dorpshuis gesloopt zou worden. Er
zouden huizen voor in de plaats komen. Als er vanuit het dorp, interesse zou zijn het dorpshuis nieuw
leven in te blazen, kon de gemeente daar volledig achter staan en zou er niet gesloopt worden.
Tijdens die bijeenkomst bleek dat de inwoners van Ravenswaaij hun dorpshuis niet kwijt wilden.
Er werd door een groep mensen een bestuur gevormd en we gingen van start.
Wat me vooral bij is gebleven is dat er bijna niets was. We moesten een compleet "nieuwe"
inventaris aanschaffen terwijl er niet veel geld was. Dit lukte via de drankenhandel met
tweedehands spullen die we gebruiken konden, mensen die dozen met glazen van hun werk voor het
dorpshuis meebrachten enzovoort. Tevens moest er groot onderhoud aan het gebouw gedaan
worden, de achtergevel was verrot en moest vernieuwd worden en zo waren er nog meer dingen die
nodig moesten gebeuren.
Je hebt niet zomaar een dorpshuis draaiende en het was wel duidelijk dat er activiteiten ontplooid
moesten worden. We begonnen met o.a. een bingo, dansavond, stijldansen en een kaartclub om de
gang er een beetje in te krijgen en wat geld te verdienen.
In het bestuur zaten wat mensen met overvolle agenda's en besloten werd om de "VRIENDEN van de
Rozenhoek" op te richten. Met deze vrienden is het boekje tot stand gekomen waarin adverteerders
en donateurs de Rozenhoek kunnen steunen. De rommelmarkt is ook een jaarlijks terugkerend
succesnummer waar de mensen van heinde en verre op afkomen en de meesten zwaar bepakt weer
naar huis gaan.
Onze eerste grote klus was ervoor te zorgen dat er goede stoelen waren voor de twee uitvoeringen
van de toneelclub. Met een bestuurslid ben ik een aantal adressen afgereden voor een partij
tweedehands stoelen, maar dat lukte niet. Op de terugweg reden we langs van der Sluis meubelen in
Culemborg en we besloten daar aan te gaan. Daar stond de "perfecte" stoel voor de Rozenhoek. Er
mankeerde maar één ding aan en dat was de prijs, we konden het niet betalen: tijd voor overleg met
de gemeente of die ons kon helpen. De financiële man van de gemeente had een adres in Den Bosch
waar de gemeente ook meubels gekocht had en waar je goed kon onderhandelen, waarop ik de
ambtenaar uitnodigde om samen te gaan. Een afspraak was snel gemaakt en wij samen naar Den
Bosch, de stoelen waren aardig maar voldeden niet aan de brandweervoorschriften. Op de terugweg
kwamen we natuurlijk weer langs van der Sluis dus daar hebben we ook nog maar even gekeken.
Ook de ambtenaar was gecharmeerd van de stoelen en met ondersteuning van de gemeente zijn ze
gekocht. De ondersteuning van diverse ambtenaren was in de beginperiode heel prettig.
Omdat we met een grote groep mensen waren was er altijd wel iemand die bepaalde kennis had die
belangrijk was voor het runnen van het dorpshuis. En omdat de neuzen (meestal) dezelfde kant op
stonden was er voor elk probleem wel een oplossing te vinden. Ook vond ik het opvallend dat van de
groep de een het liefst in de bediening stond, de ander het liefst in de keuken, de volgende het leuk
vond om de zaal klaar te maken , schoon te maken, de bar te bemannen enzovoort..

Ik vond zelf de keuken wel een veilig plekje, maar op een bruiloft was een ober verhinderd en moest
ik de zaal in. Bij het uitserveren van een blad met drankjes hield ik het blad scheef en trakteerde een
jonge dame op een scheut water in haar nek. Dit tot grote hilariteit van haar tafelgenoten. De dame
reageerde heel vrolijk, "ja, alle begin is moeilijk". Het gegeven dat zo'n bruiloft helemaal door
vrijwilligers gedraaid werd gaf heel veel goodwill.
Op een gegeven moment zijn er een aantal bestuursleden teruggetreden, de Vrienden hebben deze
plaatsen opgevuld. Het is terugkijkend een heel mooie ervaring om met zo'n grote groep "Vrienden"
je dorpshuis te redden. Het is goed om te zien dat de Rozenhoek nog steeds volop draait met een
grote groep vrijwilligers, het gebouw is prachtig verbouwd, een mooie grote keuken, prachtige bar.
Dat hier heel, heel veel werk in zit is wel duidelijk. Petje af.
Ook de activiteiten zijn uitgebreid, een heel groot koor, biljartclub en misschien nog wel meer, maar
tegenwoordig ben ik niet meer zo goed op de hoogte.
Ik heb in dit stukje doelbewust geen namen genoemd omdat ik altijd heb gevonden dat we allemaal
het zelfde doel na streefden. Of je nu een uur, een dag of een week voor je dorpshuis een
inspanning levert, het is allemaal belangrijk en wordt even veel gewaardeerd.
Beste "VRIENDEN" ik wil jullie een prettig jubileum toewensen en heel veel plezier en succes voor de
volgende 20 jaar.
Ton

Optreden opening Rozenhoek 1964

200

Groots cultureel erfgoed
De Rozenhoek is 50 jaar; dat is een felicitatie waard en we gaan het ook vieren.
Zo is er wel vaker iets te vieren in ons dorp; zoals 50 jaar toneelvereniging of het eerste
lustrum van de zangvereniging, maar ook het 25 en 40 jarige jubileum kerkorgel spelen.
Wat ook ooit gevierd is, is dat Jan den E 40 jaar `turgel` getrapt heeft.
Maar 60 jaar een begraafplaats aan de Donkerstraat is niet gevierd.
Wat helemaal de kroon spant, is dat de begraafplaats rondom de kerk 200 jaar bestaat.
De Kerkenraad vindt het niet zo gepast om onder een partytent op de begraafplaats een
receptie te geven. Echter, er is wel wat gaande.
Toen koning Willem 1 bekendmaakte, ongeveer 200 jaren geleden, dat er niet meer in de
kerk begraven mocht worden, werden de akkers rondom de kerk gereedgemaakt om als
begraafplaats te gaan dienen. De notenbomen werden gerooid en de schapen van de
akkertjes gehaald. Deze akkertjes kregen toen de naam ‘dodenakker’, een naam die heden
ten dage nog wel gebruikt wordt.
Vanaf midden 1800 staat in onze oude boeken beschreven wie en wanneer er rondom de
kerk begraven zijn. Na uitvoerig onderzoek van ondergetekende is nu bekend van elk graf
wie er begraven is. Ook de leeftijd en overlijdensdatum zijn van de ter aarde bestelden nu
bekend.
Dit alles is opgetekend op een plattegrond. Deze gegevens zijn van onschatbare waarde
voor het dorp Ravenswaaij. Het oude kerkhof is hierdoor een waardevol erfgoed voor de
Ravenswaaijers en hun verre nazaten. Op een nader te bepalen datum zal dit voor een
ieder gepresenteerd worden en ter inzage zijn.
Niet zo lang geleden werden we geconfronteerd met een andere maar trieste herdenking.
Namelijk dat de slag om Arnhem 70 jaar geleden plaatsvond. Vele militairen sneuvelden op
en langs de Rijn. De lichamen dreven met de stroom mee richting Ravenswaaij. Op onze
begraafplaats was toen een ruimte om deze, veelal Engelse militairen, te begraven.
Na de bevrijding zijn deze militairen opgegraven en naar andere rustplaatsen gebracht.
Nu, 70 jaren later, wordt deze lege plaats op het kerkhof weer vrijgegeven. Er is plaats voor
22 graven. Op deze plaatsen mogen weer inwoners van Ravenswaaij hun laatste
rustplaats krijgen. Wilt u hier meer over weten? Er zal over dit onderwerp op die nader te
bepalen datum uitleg gegeven worden.
Dat er weer een rustplaats komt op de 200 jaar oude akker bij de kerk zou ook een viering
waard zijn.
Namens de kerkenraad
H. van Heteren

Dorpshuis de Rozenhoek
Ravenswaaij

De Rozenhoek biedt u vele mogelijkheden bij iedere feestelijke aangelegenheid.
Ons dorpshuis is uitgerust met een toneel.
De zaal biedt aan 175 toeschouwers plaats.
Parkeergelegenheid aanwezig.
Voor nadere informatie en/of reserveringen kunt u zich wenden tot:
Ben Nieuwenhuis: 0345-558355 of Jan Verbeek: 0345-558636
De Rozenhoek: Rozenstraat 1, 4119 LW Ravenswaaij

Tel 0345-558571

Dorpshuis “De Rozenhoek” is een begrip in Ravenswaaij en omgeving

Verkeersles over
“De dode hoek van vrachtwagens”

Vernieuwing schoolgebouw

Onderbouw naar de boerderij

Midden- en bovenbouw hebben samen
natuuronderwijs/tekenles in de uiterwaarden.

Beste vrienden van de Rozenhoek,
Al vele jaren is het een goede gewoonte dat we de lezers van “De vrienden van de Rozenhoek”
informeren over het reilen en zeilen op de ds. Derksenschool. Dit schooljaar zijn we gestart met 47
leerlingen. Dat is een hoog leerlingaantal in vergelijking met voorgaande jaren.
Het afgelopen schooljaar zijn wij druk geweest met allerlei ontwikkelingen. Zo hebben we de
keuze gemaakt voor een nieuwe methode voor Engels onderwijs in de hele basisschool. In de
groepen 1 en 2 leren de kinderen o.a. al tellen en kleuren in het Engels. Juf Liesbeth en haar klas
zingen er vrolijke liedjes over. In de middenbouw is er een nieuwe methode voor aanvankelijk
lezen (het beginnende lezen in groep 3) gekozen. Met behulp van “Lijn 3” leren de kinderen van
groep 3 letters aan. Wat is een mooi, om te zien wat de kinderen nu al (na 6 schoolweken) kunnen
lezen. Vorig schooljaar hebben we regelmatig praktische verkeerslessen georganiseerd voor de
kinderen van alle groepen. Ook dit jaar gaan we hier weer mee verder. De kinderen van de
bovenbouw kregen 8 oktober een verkeersles m.b.t. de dode hoek van vrachtwagens. Bij de
Rozenhoek hebben kinderen “het gevaar” van de dode hoek ervaren.
Ook de leerkrachten hebben hun expertise verder ontwikkeld.
Juf Willemieke heeft de cursus “Open boek” gevolgd en is daarmee onze leescoördinator
geworden. Juf Sylvia heeft de opleiding “Training Excellente Leerkracht Social media”(TELS)
gevolgd. Verder heeft het team via onze eigen CPOB-academie ook andere cursussen gevolgd,
o.a.: BHV, werken in combinatieklassen, psychiatrie op school.
In en rondom het schoolgebouw is er ook het een en ander vernieuwd. De gangen en deuren van
klaslokalen en toiletten zijn geverfd. We hebben een prachtige nieuwe inloopmat. Onze
team/directiekamer is helemaal opgeknapt. Nog niet de hele school is nu “opgepimpt”, maar daar
willen we ons komend jaar op gaan richten. Buiten de school zijn er door de gemeente
schoolattentiepalen geplaatst. Op deze manier is de schoolzone voor alle weggebruikers duidelijker
geworden. We hopen dat hiermee de verkeerssituatie rond de school veiliger is geworden.
We zijn dit schooljaar een bijzonder schooljaar gestart. Dit schooljaar vieren we namelijk een
jubileum. Onze school bestaat in mei 2015 namelijk 75 jaar. Dat is natuurlijk reden voor een
feestje! De jubileumcommissie (bestaande uit ouders en leerkrachten) zijn al druk met
brainstormen over de invulling van deze jubileumweek. Wat in elk geval goed is om alvast aan u te
melden, is dat wij een reünie gaan organiseren voor oud-leerlingen en oud-medewerkers. Houd u
hiervoor onze website in de gaten! www.derksenschool-ravenswaaij.nl
Op onze website is natuurlijk meer informatie te vinden over onze school. Ook staan hierop
actuele foto’s van de activiteiten die wij met de kinderen uitvoeren.
Met vriendelijke groeten,
Namens het team,
Marijan Koster & Sylvia van Toor
Directeur,
waarnemend directeur
Ds. Derksenschool
www.derksenschool-ravenswaaij.nl
Twitter: @DDSRavenswaaij

Al vijftig jaar een bijzonder paar………
Jan Gerrit Knobbout en Janna Cornelia Baauw trouwden in december
1964. Het huwelijksfeest werd gehouden in het Verenigingsgebouw te
Ravenswaaij. Het was het allereerste huwelijksfeest in de Rozenhoek.
Wat dit extra bijzonder maakt is dat Jan en Jannie Knobbout ook hun
vijftigjarig jubileum gaan vieren in de Rozenhoek.

Ingezonden:
Wij, Annamarie en Cor Visser,
willen via deze weg alle mensen
danken voor de steun die we mochten
ontvangen tijdens ziekte,
inbraak en overval. Het heeft ons
heel goed gedaan te weten
dat er zoveel mensen meeleefden.

Opgeruimd staat netjes,
maar om dit aan ons
mooie en enige kunstwerk
in Ravenswaaij te
hangen, is bijzonder
jammer!!!!

ROMMELMARKTSPULLEN IN GOED HANDEN……

Bewaakt en ingezegend

Overgebleven goede kleren
worden niet weggegooid maar
gaan naar een goed doel.
Marianne past er
nog net bij in de auto!

Bijzonder op de rommelmarkt.
Elk jaar vinden we op de rommelmarkt wel voorwerpen waar een verhaal aan vast zit.
Beroemd is bijvoorbeeld het kruiwagenwiel op de eerste rommelmarkt dat bij het opbod veel
meer opbracht dan verwacht. Ook heb ik een keer een meetinstrument gekregen dat gebruikt
werd om remproeven bij treinen uit te voeren. Het instrument ligt inmiddels in ruil voor 4
vrijkaartjes in het Spoorwegmuseum en de vrijkaartjes zijn destijds gebruikt als bingoprijzen op
de vrijwilligersvergadering. Als laatste voorbeeld van bijzondere artikelen is de jaarlijkse jacht
door Ton de Boef naar Copier-glaswerk. Dat is toch zeker een keer of 5 gelukt.
Dit jaar heb ik 2 bijzondere voorwerpen gevonden, waarvan we niet weten wie ze heeft
ingebracht en waarvan we ook de betekenis dan wel functie niet wisten.
Allereerst vond ik 4 plankjes, 40 cm lang en 10 cm breed, mooi ingelegd met verschillende
houtsoorten, voorzien van 62 gaatjes en achter een sluiting 6 messing pennetjes. Het leek
Chinees of Japans. Niemand wist wat je er mee kon. Enig speurwerk van een neef van me bracht
de oplossing: het blijken cribbage-boards te zijn. Cribbage is een kaartspel voor 2 tot 4 personen
en de plankjes worden gebruikt om de score bij te houden. Op internet kun je de spelregels
vinden. Het spel wordt vooral in Engeland, Ierland en Amerika gespeeld.
De tweede vondst was een doos, ongeveer 50cm breed, 20cm diep en 5 cm hoog.
Inhoud: platen in verschillende kleuren van een vliegtuig met daarbij een transparant van dat
vliegtuig. Hiermee kun je van het betreffende vliegtuig de kleur bepalen, met bepaalde details.
Opschrift op de doos:”Aircraft Berryloid, modern airplane color combinations “.
Wat moet je daar nu weer mee. Een kennis van me, vliegtuigbouwer uit Delft, schatte de doos 80
jaar oud. Dat leidde hij af uit het type vliegtuig dat op het transparant stond. Navraag bij het
Aviodrome in Lelystad gaf geen nieuwe informatie. Wel waren ze daar zeer geïnteresseerd, ze
willen de doos graag hebben maar dan wel als schenking. Ja, dat was niet de bedoeling.
Inmiddels hebben ze me in ruil voor de doos een vrijkaartje voor het Aviodrome en €12,50 voor
de Rozenhoek geboden.
Volgend jaar gaan we weer op zoek naar bijzondere voorwerpen. Wellicht kan ik daar dan weer
een stukje over schrijven, maar dan moet u natuurlijk wel weer spullen aanleveren. Dat mag
natuurlijk van alles zijn, wij zoeken dan wel naar de bijzondere voorwerpen!
Ben Nieuwenhuis

Giel en Ali Baauw beheerders echtpaar Rozenhoek 1964-1989

KOOKRUBRIEK …..Ouderwets lekker
Bij de jubileumuitgave van dit boekje horen natuurlijk ook nostalgische gerechten.
Hete Bliksem 1e versie
Nodig;
2 handjes vol gedroogde zoete appels (appels zetten erg uit)
1 pot witte bonen (bruine bonen kan ook)
1½ pond mager rookspek
1 rookworst van de slager
2 kg aardappelen
Leg het rookspek samen met de gedroogde appels in een pan en doe er zoveel water bij dat alles
net onder staat. Laat een paar uur zachtjes koken tot het spek gaar is.
Kook ondertussen ook de aardappelen en de worst gaar. Haal het spek uit de appels en schep er
de witte bonen door. Laat goed warm worden. Geef de aardappelen er apart bij. Het vocht kan
als jus dienen.
Hete Bliksem 2e versie
Nodig;
1kg zoete appels (b.v. dijkmanszoet), 1½ pond verse sperziebonen
stuk rauwe gerookte ham, kaneel
Schil de appels en snij in stukken. Haal de bonen af en breng ze samen met de ham en de appels
in een pan aan de kook. Laat ± 2½ uur sudderen. Kook de aardappelen gaar. Haal de ham uit de
groenten en houd warm. Stamp de aardappelen, appels en bonen door elkaar. Doe er tot slot wat
kaneel door.
Krenten of rozijnenpudding
1 ltr. Melk
60 gr. Maizena
¾ kopje
50 gr. Suiker
½ kopje
1 ei
Pijp kaneel
100 gr. Krenten of rozijnen
Maizena,ei,suiker mengen met wat melk, rest van de melk met
pijpkaneel en gewassen krenten of rozijnen, aan de kook brengen.
Papje toevoegen, even goed roeren, door laten koken.
Daarna, de pan met inhoud in koud water af laten koelen.

Autohandel Im- & Export
Dhr. A.P. Baauw sr.
p/a Graafschapsstraat 4b
4116 GE Buren
Nederland

06-21422141

Wist u dat:
Netty’s kleinzoon Guus haar enthousiast kwam vertellen…
….Oma Oma…kleine Kees loopt op twee poten!
het lievelingskerstlied van Cor Visser is, er is een Roos ontstoken.
het niet alleen in Ravenswaaij, in 1964, druk was in de nieuwe Rozenhoek, maar ook
in Amsterdam daar kwamen toen The Beatles!
Jacqueline (BHV) het Rozenhoekkrantje naast het bed heeft liggen.
Gert en Mariska een zoon hebben gekregen met de naam Ramon.
Marianne altijd sinas vlekt op haar witte blouse.
er vroeger in Ravenswaaij veel winkeltjes waren?
Tante Pie, Hendriks de bakker, Pietje Verweij, ( Pietje van Mart)
Barta Laponder, kroeg van Huib van Dalem, kroeg van Rens.
Parlevinker Ton van Druten en Jen Nout.
u gerust op vakantie kunt gaan, Martijn gaat achter de inbrekers aan.
Chris na de schapenhandel een nieuw beroep heeft gevonden in het muziekinstrumenten
bouwen. Te zien bij een ‘Rozenswaaijers’ optreden.
Floris z`n jeugdliefde teruggevonden heeft. De zeilboot die hij in zijn jeugd bouwde zag hij
ergens varen en …. hij heeft hem terug gekocht!
Bert en Corien een super camper hebben met twee douches.
Een in de badkamer en een onder het dakluik.
Artie de appels plukt met gebruik van een hydraulische hoogwerker.
de mooie hond, met krul in de staart, en bazin niet meer door Ravenswaaij wandelen
maar door Bulgarije.
als Wes de kaarten schudt er meer onder de tafel liggen dan op de tafel.
Han van Tuil en Nico Baauw de Rozenhoek vast hebben afgehuurd voor over 30 jaar?
Dan zijn ze beide 103!

de BHV voor vrijwilligers, 4,11,18 en 25 november is, en om 19:30 begint!
Jan N een ijzervreter is….hij verzamelde 10 ton voor zijn baas!
er adverteerders zijn die al 20 jaar in dit boekje staan!
Klaas (bhv) ook muzikale kwaliteiten bezit, hij zingt en speelt gitaar!
Jan v A overal zijn bril zocht, maar de bril al op zijn neus had staan!.
twee dames van het koor de Rozenswaaijers de auto parkeerden op het Palumbus terrein en
daar tevergeefs wachtte op de (palum) BUS naar het centrum.
de rommelmarkt € 3671,97 heeft opgebracht.
Jan B op een warme dag een cupcakeje kreeg van de buurtkinderen? Die waren helemaal
onder de indruk van zijn “naakte” buik! Jan zat lekker te zonnen in de tuin.
Arjan in een vorig leven vast “banketbakker” was? De tochtgaten in de kelder van de
Rozenhoek werden vakkundig met toefjes purschuim dichtgemaakt!
dat Ben met het schrijven van het stukje, bijzonder rommelmarktitems, een foto van Isolde
toevoegde? Zeker bijzonder, maar géén rommelmarktitem!
er 1 januari nieuwjaarsreceptie is in de Rozenhoek!
het handig zou zijn als er weer een prullenbak zou staan bij de stoeltjes op de dijk?
u zich altijd als vrijwilliger kunt aanmelden bij de Rozenhoek?
als u een leuk verhaal of recept heeft u dit kunt plaatsen in de Vrienden.
u kunt het mailen naar: liesverbeek@telfort.nl
de redactie bestaat uit: Truus Baauw, Netty van Blijderveen, Nelly van den Oever,
Lily van Heteren, Ina van den Oever, Annelies Verbeek.

