
 

 
Officiële opening De Haar  
‘De huiskamer van Randwijk’ 
Een zwerm duiven fladderde laag over het voetbalveld. Wethouder Wijnte Hol liet ze vrij uit een mandje door die te 
openen. En daarmee was ook De Haar zelf officieel geopend. Vanaf 25 september 2021 heeft Randwijk haar eigen 
dorpshuiskamer: multifunctionele accommodatie De Haar. ‘Moge het succes van samenwerking in De Haar 
verspreid worden naar alle windstreken,’ was de bijbehorende wens. 

 
 
Vertegenwoordigers van de organisaties die nu al 
gebruik maken van De Haar lieten zien dat in De Haar 
ruimte is voor heel Randwijk. Postduivenvereniging 
De Lingebode leverde de duiven, er werden hapjes en 
drankjes verzorgd door mensen van EMM en de Acti-
viteitencommissie, Bigband Overbetuwe verwelkomde 
de gasten met een openluchtconcertje. Molukse 
voormalig bewoners van Woonoord De Haar kwamen 
langs met een cadeau dat hun waardering symboliseert 
voor de hartelijkheid van Randwijk waarmee ze 
zeventig jaar geleden werden ontvangen. 
Vertegenwoordigers van de Kinderspeelweek boden 
een mooie plant aan om ‘de huiskamer van Randwijk’, 
zoals de wethouder De Haar noemde, nog gezelliger te 
maken. De ontdekkingstocht door het gebouw leidde 

langs de kleedkamers van EMM en de professionele, 
digitaal aangestuurde schietbaan van SV De Treffers, 
maar liefst 25 meter lang. Wie alvast De Haar wil 
bekijken is van harte welkom op heel veel activiteiten 
die er georganiseerd worden. Darten, Repaircafé, 
pubquiz, live muziek, voetballen, koor, yoga, kaartje 
leggen, koffie-ochtend, er is genoeg te doen. Op het 
inlegvel staat de Dorpsagenda. 

Lees meer op www.randwijker.nl 
In De Haar is ruimte  
voor heel Randwijk 

 

    
 

In De Randwijker kun je nog meer vertellen 
Zelf een activiteit aan het organiseren? 

Laat het weten aan de redactie van  
De Randwijker via redactie@randwijker.nl. 

We zetten het dan op de site en op facebook. Zo deel 
je je nieuws met iedereen in en rond Randwijk. 

 

In deze papieren Randwijker 
• Eindelijk officiële opening MFA De Haar 
• Agenda om te bewaren 
• EMM opent Benny’s Place  
• ‘Volgend jaar weer!’ Zomer in Gelderland 
• Nieuw gereedschap voor Randwijks Repaircafé 
• Koekje Erbij? Dorpsgenoot op de koffie 



Koekje Erbij? 
Koffie met een dorpsgenoot 

Zin om zomaar eens 
een kopje koffie te 
drinken met een 
dorpsgenoot?  
Geef dan je naam op 
voor ‘Koekje erbij?’. 
Dan krijg je de 
gegevens van iemand 

uit Randwijk of Indoornik, die het ook leuk vindt om 
eens kennis te maken met een nieuwe of juist geboren 
en getogen Randwijker of Indoorniker.  
Je maakt daarna zelf een afspraak om samen een bakje 
te doen.  
Een uurtje. Genoeg om gezellig te kletsen, terwijl je 
toch nog wat aan je dag hebt. De organisatie weet wie 
er bij je langs komt. En natuurlijk is het leuk als je 
achteraf even vertelt hoe het was, liefst met een 
fotootje. Het duurt uiterlijk drie weken voordat je 
bericht krijgt.  
Vul het formulier in en gooi het door de bus bij Yoeke, 
Bredeweg 31 of geef je op via  
www.randwijker.nl/koekje-erbij/ 
Lees daar ook leuke verslagen van mensen die al eerder 
bij elkaar op de koffie gingen via ‘Koekje Erbij?’ 
 
Aanmelden ‘Koekje Erbij?’ 
Ja, ik wil wel eens een kopje koffie of thee drinken met 
een dorpsgenoot. Stuur mijn gegevens maar naar een 
gezellig koffiemaatje voor me. 
Ik krijg dan de gegevens van iemand in Randwijk of 
Indoornik om een koffie-afspraak mee te maken. 
 
MIJN GEGEVENS 
 
Naam:………………………………………………… 

Adres:………………………………………………… 

Telefoonnummer:…………………………………… 

Whatsapp ja/nee 

emailadres:…………………………………………… 

Handig om over mij te weten: 
 
 
 

 
Bigband Overbetuwe  
Er is plek voor nieuwe muzikanten bij Bigband 
Overbetuwe. Koperblazers, percussionisten, 
toetsenisten welkom. Elke dinsdagavond repetitie. 
Meer informatie bij Harald Franken, 06 20743458. 

Laat het maken 

 
Is er iets stuk? Laat het 
repareren bij het 
Repaircafe. 
Elke eerste vrijdagavond 
van de maand zitten er 
weer handige vrijwilligers 
klaar in De Haar om 
kleding, apparatuur, 

meubels, speelgoed, fietsen, computers of andere 
kapotte spullen te repareren. 
 
Gloednieuw gereedschap via 
Overbetuwe Doet 
Dat dat gewaardeerd wordt bleek wel. Voor het project 
‘Volle, nieuwe gereedschapskist voor het Repaircafé’ 
werd 800 euro opgehaald via de Overbetuwe-Doet 
bonnenactie van vorig jaar. Genoeg voor prachtig 
nieuw gereedschap. Kom dus gerust langs met alles wat 
kapot was en neem een kopje koffie terwijl je spullen 
gratis gerepareerd worden. Handige nieuwe 
vrijwilligers zijn ook welkom. 
 
Elke eerste vrijdag van de maand, 19.00 – 21.00 in De 
Haar. Meer informatie: Peter IJkhout 0613266949 
 

Lees de details op www.randwijker.nl 

Benny’s Place bij EMM 
Tijdens de officiële opening 
van De Haar was voor een 
aantal gasten het hoogtepunt 
wel in de kelder.  
Daar mocht Benny Zadelhof 
een bord onthullen. Tot zijn 
eigen grote verrassing 
trouwens. Boven het 
keukentje waar Benny thee zet 
voor de EMM-ers staat nu 

‘Benny’s Place’. Een eerbetoon van EMM aan de man 
die al jaren alle mogelijke klusjes doet voor de 
Randwijkse voetballers. 
 
Voetballers welkom 
Wie zin heeft om het komende seizoen ook eens een 
balletje te trappen is altijd van harte welkom bij EMM. 
Er is een damesteam, een jeugdteam en een herenteam. 
EMM zoekt ook nog vrijwilligers voor de klusclub op 
de vrijdagochtend. 
 
Neem contact op met Pascal van der Meijde via 
pascalrandwijk@gmail.com of met Samantha 
Hendriksen, 06-57401245 voor het vrouwenteam. 



Zomer in Gelderland groot succes 
“Het was echt heel leuk,” zegt Sjaan Verwoert. “Ik 
merkte echt de verbondenheid in Randwijk omdat 
zoveel mensen meededen.”  
Sjaan was een van de voortrekkers bij het programma 
‘Zomer in Gelderland’, van Omroep Gelderland. Deze 
zomer kwamen die onder andere naar Randwijk met 
opdrachten en spelen. De oorlog in de Overbetuwe was 
het speciale thema voor Randwijk. Daarom begon 
Team Randwijk natuurlijk met een verhaal van Wim 
Florissen, die daar alles van weet. Er werd een decor 
gebouwd: een tank en een vliegtuig en met sportieve 
prestaties wonnen Joelle en Joost ook nog eens dik. De 
hele dag leverde nog geld op ook: 905 euro in totaal. 
En genoeg plezier en samenwerking om direct weer in 
te tekenen als Omroep Gelderland weer naar Randwijk 
komt. Sjaan: “Iedereen was zo enthousiast! En het 
leuke is dat de decorstukken die we hebben gemaakt 
ook weer gebruikt kunnen worden als er wat te vieren 
valt in het dorp. 
 

 
 
Randwijkse bedrijven 
Randwijkers kopen graag lokaal. Met een vermelding 
van je Randwijkse onderneming steun je bovendien de 
Randwijkse media. Vast formaat, vast tarief: 35 euro 
per vermelding. Mail redactie@randwijker.nl  
 

 
 

 
 

 
 

 
Hij woonde op de Bredeweg, ter hoogte van nummer 
51. Sinds deze zomer heeft de Randwijkse soldaat 
Evert Hoksbergen een monument dankzij de 
inspanningen van zijn Heterense achterneef Peter 
Teunissen. Op de plaquette, bij de begraafplaats, staat 
hoe Evert Hoksbergen sneuvelde op de Grebbeberg in 
de Tweede Wereldoorlog. De onthulling van het 
monument werd bijgewoond door familie en leden van 
Oranjecommitee Heteren. 
 
Deel geld uit  
Bonnen Overbetuwe Doet  

Binnenkort vallen ze weer door de 
brievenbus: de groene bonnen van 
Overbetuwe Doet. Elke bon is 
7,50 euro waard. Ze zijn alleen 
bedoeld om weg te geven, zodat 
het geld gebruikt kan worden voor 
de organisatie van iets leuks waar 

Randwijkers plezier van hebben.  
Zo is er in het verleden al een compleet nieuwe 
gereedschapset voor het Repaircafe gekocht met geld 
dat Randwijkers uitdeelden via de Overbetuwe Doet 
bonnen. Elk half jaar kan iedereen een nieuw project 
bedenken en er bonnen voor inzamelen. Een 
plantenbak in de straat, een straatfeest, of zoals al 
eerder gedaan werd: een spelcomputer voor de jeugd of 
een prachtig springkussen. Je vindt meer informatie 
over alle projecten op www.overbetuwedoet.nl. Daar 
staat ook hoe je je eigen project kunt aanmelden om 
mee te dingen naar de bonnen van je dorpsgenoten. 
 
Kerkdienst online 

Sinds enige tijd zijn alle 
kerkdiensten uit Randwijk ook 
online te bekijken. Er staan 
video-opnames op 

https://hervormdegemeenterandwijk.wordpress.com.

Nieuw in Randwijk: Pedicure Mie 
van Mirella van Schijndel. Alles voor uw voeten. 

www.pedicuremie.nl Bel of app 06 20475255. 
 
Zwanger? Verloskundigenpraktijk Buik Baby Borst 

van de Randwijkse Marieke Jurrius op 
www.verloskundigenpraktijkbuikbabyborst.nl  

Heerlijk zelfgemaakt gebak en taarten op bestelling.  
Voor een feestje of een high tea. 

www.bakblokjes.nl  

Uw postbode is ook kunstenares. Meike geeft 
tekenles voor kinderen van 7-14 jaar. 12,50 per les. 

info@meikelegene.com of 06 27291518. 
 
 
 

MMonument voor soldaat 
 



Opnieuw reünie met de 
Molukkers? 
 
Randwijk heeft een bijzondere historie met de 
Molukse bewoners van Woonkamp De Haar. Heel 
veel oudere Randwijkers hebben samen met hen op 
school gezeten en hadden intensieve contacten in die 
periode en daarna.  
 
Dat leidde tot de behoefte om een reünie te 
organiseren. Het is ondertussen vijf jaar gelden dat we 
de zeer geslaagde reünie met de vroegere bewoners van 
Kamp De Haar hadden. Dat heeft leuke blijvende 
contacten opgeleverd die ook leidden tot 
betrokkenheid bij de inrichting van het nieuwe MFA. 
Mede op basis van de destijds gemaakte maquette kon 
dit een passende vorm krijgen. 
Op de ruit naast de ingang van De Haar is een 
afbeelding van het woonkamp te zien. Daarnaast staat 
een tekst van een van de voormalig bewoners Frans 
Latupeirissa over de geschiedenis van de plek. 
 

“Dit gebouw verenigt in haar naam ‘De Haar’ een 
geschiedenis van diversiteit in afkomst en religie, allemaal 

met hun eigen culturele kenmerken, geschiedenis en 
verhalen. Een ‘Plek van Plezier’, waar verschillende culturen 

en identiteiten elkaar ontmoeten, mengen en verbinden. 
Waar we naar elkaars verhaal kunnen luisteren en tot de 

ontdekking komen dat we heel veel gemeenschappelijk 
hebben. Dit is de kracht van de toekomst, van De Haar.” 

(fragment) 

Plan voor nieuwe reünie  
Door de corona periode konden er verder geen 
concrete plannen gemaakt worden voor een vervolg op 
de eerdere reünie. Maar van diverse kanten hebben we 
gehoord dat daar zeker belangstelling voor is, zeker 
ook vanuit Randwijk. We zijn van plan om verder te 
onderzoeken of er een vervolg kan komen, uiteraard in 
nauw contact met vertegenwoordigers van de Molukse 
gemeenschap. Via de Randwijker kan iedereen op de 
hoogte blijven van de vorderingen van dit plan. 
Gerard Floor en Tinus Westerhof 
 

 

Leugenbankje aan de dijk 
 

 
 
Op de hoek van de Achterstraat en de Randwijkse 
Rijndijk staat weer een bankje.  
 
Volgens sommigen is het een leugenbankje, omdat het 
bankje gaat wippen als er leugens verteld worden.  
In ieder geval wordt het regelmatig gebruikt door 
wandelaars, om uit te kijken over die mooie 
uiterwaarden en om even bij te praten. Tot nu toe 
heeft dat bijpraten niet geleid tot wippen… voor zover 
we weten. Als je meer wilt weten, moet je er maar bij 
komen zitten. 
Tinus Westerhof 
 
Vlag ‘The Island 44-45’ te koop 

In het gebied in en rond Arnhem 
hangt men elk jaar de Airbornevlag 
uit van 1 september tot het 3e 
weekend in september. Deze vlag 
herinnert aan de tijd dat er daar 
volop gevochten is tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Na deze 
vrij korte periode vonden de 

veldslagen juist in de Betuwe plaats. Dit duurde maar 
liefst 198 dagen. Ook voor deze periode is er een vlag. 
De vlag van The Island 44-45. 
Wilt u ook in het bezit komen van zo’n vlag? De 
opbrengst van deze vlag komt allemaal ten goede van 
het evenement The Island 44-45.  
Deze vlag is te koop op Kerkstraat 17 in Randwijk. 
150x100 cm. €20,-. Verzenden kan ook, stuur dan 
even een whatsapp bericht naar Wim:  
06-44818849 
 
  
Schrijven voor de Randwijker                  
Zin om mee te denken en ook af en toe een stukje 
te schrijven voor www.randwijker.nl of de papieren 
Randwijker? Neem snel contact op. 
redactie@randwijker.nl  



 
 
 
 
 
 
Eten wat de pot schaft 

Uit eten in Randwijk! Op 21 
oktober kan het weer.  
Die avond kookt Hendrie 
Doezejager een geweldige 
maaltijd voor iedereen die aan 
wil schuiven. Of je nu alleen 
komt of met je gezin; er is altijd 
wel een plekje vrij. De groenten 
en eieren in het heerlijke eten 
komen zoveel mogelijk uit onze 

eigen regio.  
Om 18.00 uur gaat Randwijk aan tafel in De Haar. 
7 euro per persoon, exclusief drankjes. 
Reserveren bij Hendrie zelf: 0488-491506 
 
 

 
Glamourbingo 
Luxe prijzen in De Haar 

Het zal je maar gebeuren: je 
hebt bingo en je wint een 
nachtje weg, een tegoedbon voor 
een heerlijk diner, horloge, 
bioscoopbon, Ritualspakket, luxe 
wijnpakket of een andere 
superprijs.  
Je maakt er kans op als je 

meedoet met Glamourbingo.  
In De Haar schittert de glitter en glamour op deze 
bijzondere avond. Bij binnenkomst krijg je een glaasje 
bubbels en tijdens de bingo worden hapjes geserveerd. 
In de pauze is er bovendien een verrassing. Iedereen 
boven de 18 kan meedoen.  
Je speelt 10 rondes mee voor 19,95.  
 
Zaterdag 6 november, grote 
zaal De Haar, Bredeweg 12 
Randwijk. Zaal open vanaf 
19.00 uur, bingo start om 
20.00 uur. Reserveren via de 
QR-code, Ilonka Varga, 06 
306 36 295 of Gerda van 
Schuppen, 06 255 46 643 
 

Yoga en Vitaal Bewegen  
Hoe krijg je je spieren weer wat 
in beweging na al die 
coronarust? In De Haar kan dat 
op twee manieren. 
 
Yoga met Marja 
Rustig bewegen met extra 
aandacht voor je ademhaling. In 

je eigen tempo, niks forceren. Ontspannen door al je 
spieren weer eens lekker te gebruiken.  
Vanaf 13 oktober elke woensdag tussen 18.00 en 21.00 
uur (twee groepen). 5 euro per keer of een 10-
rittenkaart voor 45 euro.  
Opgeven m.vanbergen@wxs.nl of 06 53311049 
 
Ismakogie met Lizeth 
Door heel goed te letten op de bewegingen die je 
lichaam eigenlijk wil maken en nodig heeft, beweeg je 
anders. Zonder pijn, zonder moeite. Elke maandag 
geeft Lizeth Ismakogie, een onbekendere maar heel 
effectieve manier om bewust en soepel te bewegen. 
Geschikt voor jong, oud, lenig en stram.  
13.00 tot 14.00 in de grote zaal van De Haar. 
Kennismakingsprijs is 5 euro per keer of een 10-
rittenkaart voor 45 euro. 
Opgeven lizethhommes@me.com of 0612045052 
 

 
Live muziek in De Haar 
De Golden Earring, de Cats, maar ook Muddy Waters 
en duizenden andere bands: ze zijn allemaal begonnen 
met optredens in dorpen en steden, in kleine zalen. In 
Randwijk krijgen live bands het podium in de grote 
zaal van De Haar. Er is al een paar keer live muziek 
geweest en op dit moment worden nog meer live 
muziek avonden met heel bijzondere optredens 
gepland. Ook in de kerstsfeer is er muziek in De Haar! 
Houd de Dorpsagenda goed in de gaten voor de 
aankondigingen op  
www.randwijker.nl/evenementen-in-randwijk/  
  

Extra leuke 
activiteiten 

Uit de Dorpsagenda 

 
Vrijdagochtend koffie-ochtend 
Op alle even vrijdagen van de maand is er weer een 
open koffie-ochtend in De Haar. Schuif aan voor de 
gezelligheid en voor een gebakje. Iedereen is 
welkom van 10 tot 12 uur.  
Vervoer is mogelijk via Ilonka Varga, 06 30636 295 

 

Lees meer op www.randwijker.nl 



 
Dorpsagenda        Bredeweg 12 Randwijk   

 
Regelmatig Evenement Omschrijving Prijs 
Elke zaterdag  
08.00 – 11.00  

Bakkerij, brood, zuivel, worst en een 
praatje 

Bestel vooraf via 
www.randwijker.nl of bij  
Corin: 06-23065302 

 

Elke even vrijdag  
10.00 tot 12.00 

Koffie-ochtend 
Met gebak 

Gezellig bijpraten met 
dorpsgenoten 
Info: Ilonka Varga 0630636295 

2,50 

Elke maandagavond 
20.00 – 22.00 

Koorrepetitie ‘Together’ 
o.l.v. Lex van Diepen 

Kom luisteren of meezingen 
www.koortogether-zetten.nl 

 

Elke eerste maandag v.d.maand 
19.45 – 22.00 

Randwijkse schrijfgroep 
Met Yoeke Nagel 

Je schrijflust terugvinden. 
Via redactie@randwijker.nl  

15,- 

Elke oneven vrijdag 
19.00 – 22.30 

Kaartavond 
Joker en klaverjassen 

Potje kaarten 
Info: Thea van Meel 0620817612 

 

Elke woensdagavond 
19.00 – 23.45 

EMM 
Kantine grote zaal 

Voetballers en supporters  

Elke donderdag 
9.00 – 12.00 

Koersbal Gezellige rustige zaalbalsport  

Elke 1e vrijdag v.d. maand 
19.00 – 21.00 

Repaircafé  
Laat repareren wat stuk is 

Handige vrijwilligers ook welkom. 
Info: Peter IJkhout 0613266949 

 

Elke zaterdag 
08.00-18.00 

EMM  
kantine grote zaal 

Voetballers en supporters  

Elke maandag 
13.00 – 14.00 

Bewust bewegen 
Met Lizeth Hommes 

Opnieuw leren bewegen zonder 
pijn of moeite 
Info: lizethhommes@me.com  

5,- per 
keer 
45,- 10x 

Elke dinsdag 
18.00 – 22.00 

Bigband Overbetuwe o.l.v. Harald 
Franken 

Samen muziek maken  
www.randwijker.nl/bigband-
overbetuwe  

 

Elke even woensdag v.d. maand 
18.00 – 22.00 

Glas in lood cursus 
Met Piet Koerting 

Kom een keer kijken  
Info: Piet Koerting 0648457388 

 

Elke dinsdag 
18.00 – 22.00 

Koor Van Alles Wat 
 

  

Elke woensdag 
18.00 en 21.00  

Yoga 
Neem je eigen matje mee 

Rustig bewegen en ademen 
Info: Marja m.vanbergen@wxs.nl 
of 06 53311049 

5,- per 
keer 
45,- 10x 

Eenmalig, datum Evenement Omschrijving Prijs 
21-10 
Vanaf 18.00  

Eten wat de pot schaft 
Schuif gezellig aan in De Haar 

Opgeven bij Hendrie Doezejager 
 0488-491506 

7,- excl. 
drankjes 

31-10 / 15.00 
Zaal open vanaf 14.30 

Darts-toernooi  
Opbrengst voor het goede doel: KiKa  

Aanmelden en info 
Ilonka Varga 0630636295 

7,50 

6-11 / 18.30-23.00 Glamour Bingo 
Vanaf 18 jaar. Reserveer op tijd! 

Maak kans op luxe prijzen 
Gerda van Schuppen 0625546643 

19,95 

14-11 / 20.00 – 22.30 Live muziek – coverband Meezingen en luisteren volgt 
19-11 / 19.30 – 21.30 Sinterklaas versieringen maken Voor hulpklazen en hulppieten  
20-11 / 12.00 – 16.30 Sinterklaas intocht in het dorp Voor alle kinderen van Randwijk  
11-12 / 20.00 – 23.00 
Zaal open 19.30 

Sinterkerst Pubquiz Test je kennis in een team 
Gerda van Schuppen 0625546643 

 

12-02-2022 Hele dag feest EMM 50 jaar EMM-ers van nu, vroeger en straks  
18-12/ 19.00 – 00.00 Bingo, organisatie EMM   
19-12 / 20.00 – 00.00 Live muziek in kerstsfeer  volgt 

 
Als er geen ander contactadres bij het evenement staat kun je voor meer informatie terecht bij 

Ilonka: ivarga@hetnet.nl of 06-30636295



 


