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Op zaterdag 21 juni is op 86-jarige leeftijd ons
lid van verdienste

Jeugddienst in de
Kleopasgemeente

MAARTEN VAN DEN BENT
overleden.
Maarten werd vrijwel direct na de oprichting
van de Edese Zwem- en Poloclub Polar Bears
in 1946 lid van het verenigingsbestuur en
bleef dat met korte onderbrekingen tot en
met begin jaren zestig.

Of doorgeven via ons:
Faxnummer 0318-696169 of
E-mail: baliewageningen@whk.wegener.nl
De Stad Wageningen/Bennekoms Nieuwsblad
Bevrijdingsstraat 32, 6703 AA Wageningen
Tel. 0317-427298 - Fax 0317-414991
E-mail: advertentie@nieuwsblad.nu
Aanleveren op dit adres tot dinsdagmorgen 12.00 uur
Algemeen advies: geeft u schriftelijk op, dat
voorkomt storende zetfouten en misverstanden.

EDE - De jeugddienstcommissie van
de Kleopasgemeente
houdt zondag 29 juni
een jeugddienst. In
deze dienst wordt het
thema 'No Limits No
Love' besproken. De
vragen die spelen;
Hoe sta jij tegenover
liefdesrelaties? Hoe
ga jij om met verleidingen? Welke keuzes maak je wanneer

Maarten speelde in de jaren vijftig in het eerste team en had in de jaren zestig de algehele
leiding over de waterpoloafdeling. Meer dan
een decennium was hij trainer/coach van
heren 1 en bouwde het team dat in 1969 naar
de hoogste poloklasse van Nederland promoveerde.
Ook daarna heeft Maarten nog vele jaren
talenten klaargestoomd voor het hoogste
niveau. Maarten is altijd zeer betrokken
gebleven bij de club. In de periode dat Polar
Bears aan de opmars naar de top van Nederland begon, eind jaren tachtig, begin jaren
negentig, was Maarten bij vrijwel iedere
thuiswedstrijd van de partij.

Hoewel wij wisten dat het einde van haar leven
naderde, komt haar overlijden voor ons toch nog
onverwacht. Wij zijn verdrietig omdat wij haar
moeten missen, maar ook dankbaar dat haar lijden voorbij is. God heeft tot Zich genomen

Christina Elizabetta
Hardeman-Foppen
Stien
sinds 14 november 1999 weduwe van Gijs Hardeman

* 23 mei 1921

† 22 juni 2008

Wij wensen zijn kinderen en naaste familieleden sterkte bij de verwerking van dit verlies.
Namens bestuur, leden en oud-leden
Hans Frankenmolen, voorzitter Polar Bears

EDE - Het aantal startende ondernemers is in
2007 Nederland flink
gestegen. Cijfers laten
zien dat het afgelopen

KINDERSCHOENEN
EXTRA KORTING
(per paar)

op de toch al lage opruimingsprijs

DORPSSTRAAT 5
BENNEKOM
0318-420485

Ada en Huib
Esther en Wouter
Marit

De afscheidsdienst, die zal worden geleid door
ds. C. Kroon, vindt plaats op D.V. vrijdag 27 juni
om 14.00 uur in rouwcentrum “De Munnikenhof”
aan de Munnikenweg 4 te Veenendaal.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren

Onze bijzondere dank gaat uit naar het
verplegend personeel van “De Klinkenberg”te
Ede voor de liefdevolle verzorging.

jaar 11.000 extra starters zijn geregistreerd.
Beginnende ondernemers kunnen elkaar
ontmoeten in één van

SEIZOENSOPRUIMING

€ 7,50
Kijk voor meer info op:

www.shoes4kids.nl

de regionale netwerken
van Jong MKB.
Kennis en ervaring uitwisselen staan hierbij centraal.
Ook de Valleiregio heeft een
eigen Jong MKB netwerk.
Jong MKB Valleiregio vierde
dit jaar haar eerste lustrum.
Voorzitter Ronald Blomsteel: “Met ongeveer honderd leden is de Valleiregio
één van de grootste Jong
MKB netwerken van Nederland. Meestal organiseren
we elke maand een bijeenkomst waar startende ondernemers elkaar kunnen
ontmoeten. Door de juiste
mix van informatief en informeel kunnen de leden
nieuwe kennis opdoen en
tegelijkertijd ook hun zakelijke netwerk uitbreiden.”
Ondernemers die maximaal
zeven jaar zijn ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel kunnen lid worden van
Jong MKB. Bij het netwerk
van de Valleiregio zijn veel
verschillende branches vertegenwoordigd. Van accountantskantoor tot rietdekkersbedrijf en van makelaar tot verkeersschool.

Een gezellige dag

Geschokt en bedroefd hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van
onze teammanager bij het eerste elftal

JAN LIEFTINK
in de leeftijd van 67 jaar.
V.V.A. '71 heeft Jan leren kennen als een
aimabel en ingenomen mens die in een
relatief korte periode een geliefde en gewaardeerde persoonlijkheid is geworden binnen
onze vereniging. Wij zijn hem dankbaar voor
zijn inzet en alom getoonde warme belangstelling.
Wij condoleren zijn echtgenote, kinderen,
kleinkinderen en verdere familie met dit
verlies en wensen hen veel sterkte.
Namens Bestuur en Leden
Voetbalvereniging V.V.A. '71 te Achterberg
J. van Kouterik, Voorzitter

begeleiding van de Singin Band van de Kleopasgemeente.
Ook
wordt er op een speciale
manier vorm gegeven
aan het onderwerp. De
vangt aan om 17.00 uur
in de Emmaüskerk aan
de Laan der Verenigde
Naties 94 in de Rietkampen in Ede. De organisatie verwacht voor deze mooie activiteit een
volle kerk.

Bij Jong MKB Valleiregio

Betsy en Anton
Ferry
Gerben
Martijn

Correspondentieadres:
‘t Voorhuis 58, 3902 CC Veenendaal

Dominee Bax gaat in de
Emmaüskerk tijdens de
jeugddienst op bovenstaande vragen in. De
dienst is voorbereid samen met een enthousiaste groep jongeren
die op een eigentijdse
manier het thema 'No
Limits No Love' onder
de aandacht brengt.
Dit gebeurd onder andere door de muzikale

GROEI VAN NETWERK

Wij gedenken hem om zijn warme persoonlijkheid en liefde voor de sport.
Ik heb mijn moeder niet verloren,
daarvoor gaf zij mij te veel.
Wat zij mij zei, dat blijf ik horen,
van wat ik ben is zij een deel.
Ik kom haar nog overal tegen;
in wat ik doe, in wat ik laat.
Zij was en blijft voor mij een zegen,
waarvan het spoor steeds verder gaat.

je verliefd bent?

De Heidehoogheden worden welkom geheten door Kees.

FOTO: PR.

EDE - Op kinderboerderij De Proosdij
heerste zaterdag al
vroeg een prima
sfeer. De opendag die
gehouden werd trok
al in alle vroegte veel
belangstelling. De
zon liet zich al vroeg
in de ochtend zien en
dat zorgde voor extra
gezelligheid in het
park waar velen in
touw waren om van
de open dag een
groot feest te maken.
Dat lukte in alle opzichten dus kan de
open dag bij kinderboerderij de analen in
als een geslaagde dag.
Het park kreeg op genoemde dag ook
hoog bezoek. De Edese Heidehoogheden
zouden op bezoek
komen en daar werd
door een fiks aantal
vrijwilligers van genoemde kinderboerderij naar uitgekeken.

Eenmaal gearriveerd
werd het tweetal welkom geheten door
Kees, die een prima
speech hield. Vervolgens werd het stralende duo ook dichtbundels
overhandigd. De bundels bevatten gedichten die
van de hand zijn van
mensen met een verstandelijke beperking. Nadat de Heidehoogheden getuige
waren geweest van
het overhandigen van
een cheque van 350
euro van een van de
organisatoren van de
Steinwijk aan een afgevaardigde van de
Proosdijkinderboerderij werden ze langs
de verschillende kramen geleid waar tal
van producten, gemaakt door mensen
met een verstandelijke beperking, aan de
man werd gebracht.

