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Er is muziek van Mooi Wark (‘Oh 

Yvon’ en ‘Vaya Condios’), ‘t duo Al-
les Andès met ‘Mien Dinxper’, Alwie 
kroeze met ‘Ode an mien Va’ en Nor-
maal met ‘Achter de schuur’. Harm 
oet Riessen zingt over, Ie kent Riessen 
niet meer en het duo Weijland zingt 
over een ‘Dreumpeerd’.
Op de Präötstoel zit de ‘Slager van ’t 
Darp’. Verder natuurlijk de spreuken 

en gezegden en de wekelijkse Lime-
rick van Henk uut Darp, gevolgd door 
de Olde boerderieje, van ‘t Veluws 
Duo in de rubriek Uut de Olde deuze.

U kunt Radio Ideaal Dialectbeluiste-
ren via de FM 105.1-107.7 of via de 
kabel op FM 91.1. Daarnaast ook op 
internet via www.ideaal.org.

Jan saalmink vertelt over ‘de harmonicaspöller’
Zelhem - In het radioprogramma 
Ideaal Dialect dat aanstaande 
zondag van 11.00 tot 12.00 uur op 
radio Ideaal wordt uitgezonden 
vertelt Jan saalmink een verhaal 
over ‘de harmonicaspöller’.

Als coördinerend docent bij oplei-
dingsinstituut CIVO van de verpleeg-
kundige vervolgopleidingen voor 
oncologie verpleegkundigen, pallia-
tieve zorg verpleegkundigen en voor 
de opleiding kinderverpleegkundige 
komt Ingrid van Zuilekom in haar 
werkzaamheden regelmatig in aan-
raking met de werkzaamheden van 
de CliniClowns. De marathon wordt 
gehouden op 7 oktober 2012 op het 
campus terrein van de universiteit 
van Twente te Enschede. 

Ze lopen voor een fantastisch doel: 
CliniClowns. Aan ieder meelopend 
team wordt gevraagd om minimaal 
1.100 euro aan sponsorgeld in te leg-
gen. “Wij helpen mee om een lach 
te toveren op het gezicht van zieke 

of gehandicapte kinderen. U TOCH 
OOK! Dat kan door ons te sponsoren!” 
Dit mag op verschillende manieren: 
shirtsponsors, logo’s, geld doneren. 
Deze week ontvangen diverse bedrij-
ven in de omgeving van Rha, Steen-
deren en verder in en buiten de ge-
meente Bronckhorst een brief waarin 
gevraagd wordt om het team te spon-
soren. “Ook kunt u ons als particu-
lier sponsoren. Wilt u dit doen neem 
dan contact op met teamcaptain In-
grid van Zuilekom, telefoon (0575) 
452744 of PR-functionaris Gerard 
Wiecherink, telefoon (0575) 450708 
van team SteendeRUN.” 
Het team heeft een eigen weblog op 
www.rodeneuzenrace.nl. Hier zijn 
hun activiteiten en de hoogte van het 
sponsorbedrag te volgen. 

WAt DoEt cLInIcLoWns 
Stichting CliniClowns Nederland 
biedt kinderen met een ziekte en 
handicap afleiding en plezier. De 
clowns laten hen weer even baas zijn 
over hun eigen situatie. Momenteel 
spelen meer dan 70 speciaal opgelei-
de professionele CliniClowns in ruim 
100 ziekenhuizen en andere zorgin-
stellingen door heel Nederland. Wan-
neer de CliniClowns niet in het zie-
kenhuis aanwezig zijn, kunnen kin-
deren nog steeds in de clownswereld 
terecht. Door de interactieve Clini-
Clowns Speelkoffer in het ziekenhuis, 
de spannende online belevingswereld 
Neuzenroode.nl voor kinderen die 
thuis worden verzorgd en door ver-
schillende clowneske evenementen 
voor kinderen en hun gezin. 

Met de opbrengst van de Rode Neu-
zen Race kan CliniClowns nóg meer 
zieke en gehandicapte kinderen be-
reiken. 

Voor meer informatie en het laat-
ste CliniClowns nieuws: www.clini-
clowns.nl.

Marathon Rode Neuzen Race van de CliniClowns

team steenderUn trekt de hard-
loopschoenen aan

rha/steenderen - Ingrid van Zuilekom komt in haar werk regelmatig 
in aanraking met de werkzaamheden van de cliniclowns. Een stich-
ting die geweldig goed werk verricht voor zieke en gehandicapte kin-
deren. Meelopen in de rode neuzen race marathon om op die manier 
geld in te zamelen voor de cliniclowns is daarom ook een dankbare 
en sportieve uitdaging. Met hardlopende vrienden Jet Wolbrink, carry 
schepers, George van Aalst, Gerard Wiecherink en Wynand Willemsen 
is een sportief team samengesteld om in estafettevorm deze marathon 
te lopen: steenderUn.

Het team SteendeRUN trekt de hardloopschoenen aan voor de CliniClowns marathon Rode Neuzen Race.

De eerste stappen tot het vormen van 
de band Serendipity zijn gezet tij-
dens een gezamenlijke vakantie van 
voormalig toetsenist/zanger Hans 
en oerlid Bram. Bram had al wat ja-
ren ervaring als bassist in een band 
in Vlaardingen (Picklelegaz) en later 
heeft hij verdere ervaringen opge-
daan als geluidsman. In de persoon 
van Jeroen (broer van Bram) werd een 
gitarist gevonden, terwijl Henk (broer 
van Hans) de drumstokken in eer-
ste instantie ging hanteren. In 2002 
kwam de huidige drummer, Marcel 
Wensink, in zijn plaats.

Na een, tot voor kort, mislukte zoek-
tocht naar een geschikte zanger(es) 
en toetsenist(e) werd besloten om 
verder te gaan als trio, maar door het 
toetreden van toch een toetsenist is 
de bezetting nu. Marcel Wensink-
drums, Bram Steen-basgitaar, toet-
sen, PK5 en achtergrondzang, Jeroen 

Steen-gitaar, zang en Arthur Borst-
(deeltijd)toetsen
Het repertoire van Serendipity is En-
gelstalig eigen werk. Muziek en tek-
sten worden door de bandleden zelf 
geschreven. De stijl is moeilijk te om-
schrijven. De huidige nummers lo-
pen uiteen van rock met een vleugje 
sympho, wat progressief en hier en 
daar nog wat andere invloeden en ui-
teraard is er ruimte voor een enkele 
melodieuze ballad.

U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio 
Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal. Bands en artiesten die ook live 
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

serendipity bij Live@Ideaal Zelhem - Woensdagavond 4 juli speelt serendipity tussen 20.00 en 
22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat vanuit café ‘de Mal-
lemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Het gemeentehuis van Oss en mo-
dezaak Ter Horst Van Geel, werden 
door respectievelijk de vakjury en pu-
bliek uit 30 genomineerde gebouwen 
gekozen als het ‘ mooiste gebouw 
van Oss’. Winnende architecten en 
opdrachtgevers werden bekend ge-
maakt tijdens de debatavond van 
Ontwerpkring Oss en het Brabants 
Dagblad. Het publiek bracht op de 
website van het Brabants Dagblad 
2108 stemmen uit, waarvan 567 op 
de modezaak Van Horst Van Geel, dat 
is ontworpen door Friso Woudstra. 
Opdrachtgever Jan ter Horst en Friso 
Woudstra kregen ieder een oorkonde 
uit handen van Twan van den Brand, 
adjunct- hoofdredacteur van het Bra-
bants Dagblad. 

De publieksprijs ( een bronzen beeld-

je ) ontworpen door kunstenaar Ton 
Maria Nijhof, werd door de kunste-
naar zelf aan Friso Woudstra over-
handigd. Opmerkelijk: de vakjury 
koos het vernieuwde gemeentehuis 
tot het mooiste gebouw van Oss ( dat 
in opdracht van de gemeente Oss is 
ontworpen door architectenbureau 
‘De Twee Snoeken ‘ uit Den Bosch ). 
Het in 2007 verbouwde winkelpand 
van ‘Modewinkel Ter horst Van Geel ‘ 
staat aan het Waldplein in Oss. De fa-
milie Ter Horst had de bedoeling het 
winkelpand weer een authentieke 
uitstraling te geven. Dat is volgens de 
Ontwerpkring Oss goed gelukt. Friso 
Woudstra tekende voor het ontwerp 
met een klassieke Jugendstil- gevel. 
Zo herleefde in Oss een deel van het 
oorspronkelijke straatbeeld. Ook de 
materialen zijn authentiek.

Mooiste gebouw van Oss

Publieksprijs voor 
architect Friso Woudstra

Vorden - Architect Friso Woudstra uit Vorden heeft vorige week de 
publiekspijs voor het mooiste gebouw van oss gewonnen. Een prijs 
die eens in de zes jaar wordt uitgereikt, dit keer over de periode 2006- 
2012.

In de raadsvergadering van 21 juni  
bleek dat D66 de enige partij is in de 
gemeenteraad die het voorstel van 

het college steunt, omdat de Dorps-
raad  Hummelo plannen aan het ma-
ken is voor de verplaatsing. De ander 
politieke partijen in de raad dachten 
daar anders over, het bedrag werd ge-
schrapt. Dit is een lelijke streep door 
de rekening. D66 betreurt  het dat 
de politiek in Bronckhorst niet kan 
wachten op de plannen.

D66 en het cruijf court 
hengelo
hengelo -In de voorbereidingen 
voor de begroting 2013 van de 
gemeente bronckhorst was een 
bedrag opgenomen voor het ver-
plaatsen van het cruijf court in 
hummelo.




