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VAN DE VOORZITTER
Het is alweer december als u deze Hoorschelp in de
bus vindt, de donkere dagen komen er weer aan. Dank
aan Lex en Inge voor de prachtige, in een nieuw jasje
gestoken uitgave van de Hoorschelp.
Triasfeest
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Triasfeest. De reacties zijn zeer positief. Ik wil iedereen
bedanken voor zijn of haar bijdrage; bestuursleden,
vrijwilligers en vooral de sponsors. Zonder hen was de
realisatie van dit feest niet mogelijk geweest. Tenslotte bedanken we de ook gemeente die ons subsidie
heeft verstrekt en aan de mannen van Snel Herstel.
Verderop in dit blad volgt een verslag van deze dag.
Stadsbus Drielanden
De afgelopen periode hebben wij overleg gevoerd met
de gemeente en de verantwoordelijke wethouders.
Wethouder Daamen heeft toegezegd dat Drielanden
een stadsbus krijgt. Dit loopt echter in de papieren, en
met een beperkt budget zal het dus een sobere versie
worden. Het idee is dat op maandag t/m zaterdag van
08.30u tot 10.00u. een halfuursdienst komt. Tussen
10.00u. en 16.00u. een uurdienst en van 16.00u. tot
18.00u. wederom een halfuursdienst. We wensen echter ook een verbinding tijdens de koopavond.
Vrijwilligers
Dit stadsbus-plan heeft een grote kans van slagen indien uit onze wijk er een aantal vrijwilligers zijn die de
bus willen rijden tijdens de daluren, een soort „Buurtbusconstructie‟. Geïnteresseerden worden verzocht
contact met mij op te nemen.
Overige aandachtspunten
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Ander punt in dit overleg was de voortgang van de
fietsbrug. De actiegroep blijft bij hun afwijzend standpunt. De gemeente is bezig met de vervolgprocedures
en hoopt dat in een gesprek met de actiegroep de
lucht geklaard kan worden.
Verder is er gesproken over de verkeershandhaving in
de wijk, vooral het rij- en parkeergedrag kwam aan de
orde. Het rijden met motoren over de fietspaden kan
niet. De auto lukraak ergens parkeren ook niet. Ook
zijn de regelmatig defecte „piramides‟ van de busbaan
aan de orde geweest. Tenslotte zijn ook de gevaarlijke
fietsoversteken bij de C1000 en de oversteek Drielanden (t.h.v.) de busbaan aan de orde geweest. De gemeente neemt deze routes binnenkort onder de loep.
Oproep voor een klankbordgroep
Wij hebben de wens neergelegd om, in overleg met
de bewoners, te kijken naar de groeninrichting van het
Triasplein en de directe omgeving. Wie wil er namens
de wijkvereniging in een klankbordgroep plaats nemen? Het start in het voorjaar van 2009 en neemt
slechts enkele bijeenkomsten in beslag. Bel mij op en
ik informeer u verder.
Samenwerking Stadsweiden
Er is inmiddels ook contact geweest met de wijkvereniging van Stadsweiden, zij hebben een doorstart gemaakt. Er is besproken of er activiteiten zijn voor de
kinderen die wij samen kunnen doen. De St. Nicolaas
disco is de eerste pilot geworden.
Een terugkerende oproep aan u om wijkvereniging
Drielanden te steunen. Hoe meer leden, hoe groter
onze inbreng! Voor 2009 is de contributie vastgesteld
op € 12,00. Rest mij u, ook namens het bestuur, prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar te wensen.
Uw voorzitter, Jac Raaijmakers
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OVERZICHT BESTUURSLEDEN
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
2e secretaris
Penningmeester
Algemeen Bestuurslid
Algemeen Bestuurslid en
Public Relations
Adviseur

dhr. J. Raaijmakers
dhr. W. Giesbertz
mevr. M. Willemsen
mevr. R. van Herwaarden
dhr. L. Nieuwenhuizen
dhr. D. Hoeven
dhr. L. Schuijl
dhr. J. van de Hoef

Redactie

dhr. L. Schuijl
mevr. I. de Haan - Bennebroek
dhr. L. Nieuwenhuizen

Activiteiten

mevr. M. Willemsen
mevr. N. van de Hoef
mevr. R. van Herwaarden
mevr. E. Opstal
mevr. C. Zondag
dhr. G. Willemsen

Kascommissie

dhr. Beerdsen
dhr. Verbeet
dhr. van der Poel (reserve)

Uiteraard kunt u zich als vrijwilliger aanmelden bij
onze secretaris, Chopindreef 10, 3845 BD, Harderwijk
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REDACTIENIEUWS
We zijn bijzonder verheugd dat we de Hoorschelp wederom met 4 pagina‟s mogen uitbreiden. Dit is mogelijk geworden door een groeiend aantal adverteerders.
Kunstgrasveldje. In navolging van de andere wijken
heeft de gemeente de intentie ook in onze wijk een
kunstgrasveldje voor de jeugd aan te leggen. Voordeel
is dat het terrein niet, zoals bij de doelen aan de Muziekpark, vol gaten raakt. De voorgestelde ligging is
het bestaande speelveld in het Muziekpark dicht bij de
busbaan en de watervilla‟s. Mail ons uw mening over
dit voorstel: wvdrielanden@hotmail.com

Van Oss & Verweij Advocaten
Van Oss & Verweij Advocaten hebben zich per 1 september in Ermelo gevestigd. Ons kantoor wil u op een
nuchtere, heldere wijze van dienst zijn. Resultaatgericht en zonder onnodige omhaal.
Tal van rechtsgebieden worden door ons beheerst:
*arbeidsrecht (ondermeer ontslag)
*personen- en familierecht (ondermeer echtscheiding)
*bouwrecht (bouwvergunning, geschil over gebreken
aan panden)
*huur- en burenrecht
*overeenkomstenrecht algemeen
*uw incasso‟s worden op concurrerende wijze verricht
Op al deze gebieden hebben wij jarenlange ervaring in
advisering en het voeren van gerechtelijke procedures. Neem vrijblijvend contact op:
Van Oss & Verweij Advocaten (mr. Paul van Oss en mr.
Angelique Verweij)
Putterweg 10
T 0341-553103
3850 AH Ermelo
www.vanoss-verweij.nl
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Instituut Jacob Cats
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PASSIE FRITS DEUBEL
Frits Deubel (80) geniet vanaf zijn zonovergoten terras
in Drielanden met volle teugen van het weidse uitzicht
over Harderwijk. Samen met zijn echtgenote heeft hij
Amsterdam verruild voor het minder hectische leven
op de Veluwe.
Vanaf zijn achttiende
heeft hij al gedichten
geschreven en inmiddels zijn er al verschillende gedichtenbundels van zijn hand
verschenen, zoals „De
deur op een kier‟ en
„Sla eens een brug‟.
In september zijn bij
uitgever Ark Media vier nieuwe gedichtenbundels,
aangevuld met illustraties, van zijn hand verschenen.
Nee, hij is het zeker niet verleerd. Zijn motto is dan
ook: Een gedicht per dag!
De deur op een kier en ’t licht aan!
Ik denk er nog vaak aan vóór ’t slapen.
Het was vroeger toen ik kind was,
tegen mijn angst het sterkste wapen.
En nu ik ouder ben denk ik,
Als er velen bijna bezwijken,
Als zij door verdriet overmand
Met angstige blik naar mij kijken:
Zet die deur toch eens op een kier.
(Uit: De deur op een kier)
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EVEN VOORSTELLEN: ZIN KRAAMZORG NOVIA
Begin 2006 kreeg Anouk Brinker de vraag van het landelijke ZiN Kraamzorg de vraag of zij een vestiging in
Harderwijk wilde opzetten. Gezien de ervaring die
Anouk al had opgedaan in de kraamzorg, was dit een
goede uitdaging! Met vijf kraamverzorgenden werd ZiN
Kraamzorg Novia gestart; een hele onderneming, want
er is veel concurrentie op de Veluwe. Novia dekt het
gebied tussen Apeldoorn, Nijkerk en Zwolle.
Inmiddels bestaat het team uit twintig kraamverzorgenden, inclusief drie leerlingen. Het team treft elkaar
bij cursussen, scholingen en personeelsuitjes. Er is dus
goed aan de weg getimmerd in de regio.

Het team van Novia

“De eerste tijd was het vooral zaak om onze naam te
vestigen en mond-tot-mond reclame te verkrijgen. We
hebben al diverse acties gehad, die telkens goed een
leuk resultaat hadden.”
Aanpak
Novia heeft een onderscheidende benadering van
kraamzorg, geeft Anouk aan. “Allereerst wordt het
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hele gezin verzorgd, en niet alleen de kraamvrouw
met de baby. De kraamweek moet een feestje zijn,
dus dat betekent dat het gezin van de kraamvrouw
ook goed verzorgd wordt.” Daarnaast garandeert Novia het aantal kraamuren dat de verzekering dekt en
wordt er één kraamverzorgende per gezin gegarandeerd, waardoor het gezin dus geen vervelende wisselingen van kraamverzorgende krijgt. Als vierde punt
noemt Anouk de persoonlijke intake aan huis, óók bij
een tweede (derde, vierde) kindje. “Er wordt dan (opnieuw) alles doorgesproken en er is tijd om van alles
te vragen. Zo wordt duidelijk wat je kan verwachten
van Novia.” Ook zijn alle kraamhulpen bij Novia borstvoeding gecertificeerd door de stichting Zorg voor
borstvoeding. Ouders die kiezen voor flesvoeding worden daar natuurlijk ook in begeleid. Tot slot wil Anouk
nog benadrukken hoe belangrijk het is dat de kraamhulp ook bij de bevalling aanwezig is. “Ze is dan aanwezig bij de start van het kindje, waardoor ze snel kan
ingrijpen indien nodig én ze kan de bevalling met de
kraamvrouw naspreken.”
Hoorschelp actie!
Wanneer je je naar aanleiding van dit artikel aanmeldt bij ZiN Kraamzorg Novia voor kraamhulp, ontvang je een leuke kadobon!
Contact: Anouk Brinker – Kraf, T 0341-428927
www.zinkraamzorgnovia.nl

Tekst en foto: Inge de Haan-Bennebroek
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OMDAT PIJNLOOS LOPEN NIET VANZELFSPREKEND IS!

Voor iedere voet een behandeling:
Reguliere voetverzorging, cosmetische voetverzorging
behandelingen bij diabetes en reumatische aandoeningen, voetmassage, beenharsen etc.
Vera Beekman, Rock & Rolldreef 5, Harderwijk
Voor afspraken 0341 - 433794 ook ‟s avonds en op
zaterdag - Lid branchevereniging Provoet
Janneke Groen
therapeut

Voor wie zijn gezondheid
lief heeft!

Voeding en gezondheid
Massage
Reflexzone behandelingen
Meditatie
ondersteuning bij:
stress
vermoeidheid
hoog cholesterol
reuma
slapeloosheid
pijnklachten
info omtrent een speciaal supplement tegen vermoeidheid
Vosbergerhout 19
3845 EN Harderwijk
T: 0341 -427 666
E: janneke.groen@hetnet.nl
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PRAKTIJK „BLUE BUTTERFLY‟
Indiase Hoofdmassage, Voetreflex en
Reiki
Wat doet Indiase hoofdmassage?
Indiase hoofdmassage rekent op een
unieke en bijzondere manier af met de
lichamelijke en geestelijke gevolgen van stress.
Wat doet voetreflex?
De stimulatie van de reflexpunten geeft in
de corresponderende organen en weefsels
een betere doorbloeding en afvoer van
afvalstoffen.
Wat doet Reiki? Van Reiki is bekend dat
het spieren ontspant, gedachten tot rust
brengt en pijn verzacht.
Betsy Granneman
Bachdreef 4 Tel: (06) 12324989
e-mail: info@bluebutterfly.nl
web site : www.bluebutterfly.nl

WIST U DAT WIJ ELKE ZATERDAGOCHTEND
van 9.00 tot 13.00 uur geopend zijn?
Bazuindreef 31

Kijkt u ook eens op
www.apotheekdrielanden.nl
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SUCCESVOL TRIASFEEST
Het bestuur van Wijkvereniging Drielanden kan met
een trots gevoel terugkijken op een succesvol verlopen
Triasfeest. Het was prachtig weer en zorgde voor een
vol plein met vrolijk kwetterende kinderen die hun
spulletjes hadden uitgestald.
Een twintigtal fleurig uitgedoste kraampjes waren door
scholen, zorg- en medische instanties, organisaties en
sponsors met hun expertise bemand.

Tegen de middag liep het plein pas echt goed vol. De
mensen genoten van de livemuziek en optredens van
ondermeer John Visch en DJ Pluum. Ook de band
N-Joy deed een muzikale duit in het zakje.
Het Pop & Rockkoor liet met een gevarieerd programma een keur aan songs horen en de leden van de
Countryline Dancers sloten dit deel van het programma prima af.
Tegen het einde van het feest verzamelde men zich bij
het bord van het in aanbouw zijnde winkelcentrum.
Hier popelden de kinderen al om hun ballonnen los te
laten.
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De wethouders Daamen en Teeninga waren, ondanks
andere activiteiten in de stad, bij dit evenement aanwezig.
Door het mooie weer ging
niemand de sportzaal binnen
voor de verschillende demonstraties.
Dus
kwam
gymnastiekvereniging Olympia naar buiten om vervolgens een prachtige demonstratie
met
verschillende
hoogstandjes te verzorgen.

Hier richtte wethouder
Teeninga zich tot het publiek. “De wijk mag trots
zijn op deze wijkvereniging, die zoveel werk
heeft verzet. Het hoogste
punt van dit winkelcentrum is bereikt en de verwachting is dat u medio volgend jaar dit winkelcentrum kan betreden.”
Met een
druk op de
knop
spuwde
het kanon
haar confetti de
lucht in en
op dat
moment
lieten de
kinderen
hun ballon
los.
Tekst en foto‟s: Lex Schuijl
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CARNAVALDISCO
Na de succesvol verlopen Sinterklaasdisco, waarbij
goed is samengewerkt met wijkvereniging Stadsweiden, willen we die samenwerking continueren.
Het ligt in de bedoeling om met wijkvereniging Stadsweiden op 20 februari een carnavalsdisco voor de
jeugd uit beide wijken te organiseren. Dit programma
is natuurlijk onder voorbehoud. Let u tegen die tijd op
de kranten en de in de wijken opgehangen flyers.

FysioTotaal • Achterste wei 2 • 3844 HV Harderwijk •
t 0341 460493 • i www.fysiototaal.info
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Het Multifunctioneel centrum De Bogen huisvest een peuterspeelzaal,
buitenschoolse opvang, een sporthal,
een aula, een mediatheek en diverse
huurbare ruimten.
In het gezellige Sportcafé de
BINNENBOCHT bent u altijd van
harte welkom, dus ook voor
een kopje koffie terwijl u de krant
leest. In dit café worden alcoholisch en non-alcoholische
dranken, gefrituurde snacks, broodjes, snoep en ijs geserveerd.
In de Bogen kunt u ruimten huren voor o.a. een vergadering, cursus, evenement, receptie of verjaardagen. De aula
met podium biedt plaats aan 150 personen.
Voor verdere informatie: telefoonnummer 0341-43 48 88 (vanaf
15.30 uur), of kijk op www.sro.nl.

ENSAID MODEVAKSCHOOL “JACQUELINE”
Hier kunt u terecht voor: naailessen, patroontekenen,
het volgen van opleidingen tot bijvoorbeeld coupeuse,
modiste en lerares.
Coby Verweij – van Schaik
Bebopdreef 8
3845 CD Harderwijk
t: 0341 417187

e-mail: modevakchool.jacqueline@hetnet.nl
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NIEUWE DIRECTEUR CBS DE TRIANGEL
Het zal de meesten van u niet zijn ontgaan dat men
druk bezig is met de uitbreiding van de Triangel. In de
afgelopen periode is er ook een nieuwe directeur benoemd als opvolger van de in april vertrokken Riekel
Zijlstra. Zijn naam luidt Ernst Waardenburg en hij
komt van de School met de Bijbel in Hierden.
Ernst Waardenburg: “Ik ben
39 jaar en woon met mijn
vrouw en twee kinderen in
de wijk Frankrijk. Van de
vijftien jaar in het onderwijs
heb ik er meer dan twaalf in
Hierden
doorgebracht.
Hoogste tijd voor een nieuwe uitdaging. De Triangel is
een mooie school, een
school waar je graag werkt.
Dit, samen met de prettige
kennismaking
met
mijn
nieuwe collega‟s, heeft me
een goed gevoel gegeven.
We gaan samen aan de slag
om de verschillende knelpunten op te lossen.
Het is hier momenteel een bouwput maar gelukkig is
de verwachting dat volgend jaar mei de uitbreiding is
voltooid en alle leerlingen onder één dak kunnen worden herenigd. Dat moet een heel groot feest worden.”
Momenteel is Ernst nog ziek, maar gelukkig weer aan
de beterende hand. Wij wensen hem beterschap toe.
Tekst en foto: Lex Schuijl
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Corine van Beek (diëtiste)
Oldenallerhout 65
3845 EB Harderwijk
Tel: 06-45223048
advies@santevoeding.nl

Individuele begeleiding:
Een voedingsadvies op maat
Gemiddelde van 6 kg gewichtsverlies in 10 weken
Cursus bewegen met overgewicht ook mogelijk:
Programma van 10-15 wkn waarin gezonde voeding en beweging centraal staan, met fysiotherapeut en diëtist.
Naast over- of ondergewicht begeleidt Santé u bij:
Diabetes /Mellitus
Verhoogd cholesterolgehalte/ Hoge bloeddruk
Voeding bij sport en bewegen
Naast reguliere voeding kunt u afvallen met behulp van
de succesvolle Biamed methode. Kijk voor meer informatie
op www.biamed.com
Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt 4 behandeluren per jaar.

WIM ISING
MASSAGEPRAKTIJK
VOOR

Sportmassage
Ontspanningsmassage
Shiatsumassage
Ayurvedische massage
Oldenallerhout 10, 3845 EC Harderwijk
Mob: 06 27 17 05 17
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AANDACHT VOOR BRANDPREVENTIE
Dit jaar bestaat de Vrijwillige Brandweer Harderwijk &
Hierden 110 jaar. Harderwijk mag trots zijn op dit
korps, dat in 1898 opgericht is. Het behoort tot een
van de oudste (vrijwillige) brandweerorganisaties van
Nederland.
Tijdens de Open Dag op 20 september is ruimschoots
aandacht besteed aan dit jubileum en ook de gelegenheid aangegrepen om de burger te laten zien hoe de
rol en de inzet van dit korps met de tijd is mee gegroeid en veranderd. Met name de actieve rol die iedere burger in de preventieve taken gaat spelen is heel
belangrijk.

Brandpreventie
Commandant Gerjan Hondorp geeft sinds november
2007 leiding aan dit korps. Hij benadrukt de bijzondere rol van zijn korps binnen de gemeenschap, maar
zeker ook die van de individuele burger. “U moet niet
vergeten dat de traditionele taak, het blussen van
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branden, tegenwoordig is veranderd. Tegenwoordig
hebben we te maken met een nieuw item: de brede
zorgplicht. Naast het bestrijden van grote ongevallen
en rampen komt de nadruk steeds meer te liggen op
het voorkómen en beperken van incidenten, dit noemen we de brandpreventie.
Het is heel belangrijk dat mensen zich bewust worden
van risico‟s en dat ze weten wat ze hier zelf aan kunnen doen voordat ze daadwerkelijk met een ramp of
brand te maken krijgen. Dit bereiken we door een actieve en adviserende rol te spelen in de richting van
het publiek door middel van het verstrekken van informatie.
Dit kan
alleen maar
wanneer
eenieder
zich ervan
bewust is
of wordt
dat het
voorkomen
van brandniet alleen
maar een
zaak is
voor de brandweer, maar juist ook voor iedere individuele bewoner.
“We lopen niet weg voor een incident, want waar anderen bij een incident weglopen, daar begint voor ons
juist het werk.”
Tekst en foto: Lex Schuijl
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Even voorstellen: ‟s Heeren Loo Orthopedie
Al ruim 35 jaar levert dit orthopedisch en gecertificeerd bedrijf maatwerk in het vervaardigen en leveren
van orthopedische hulpmiddelen en revalidatieartikelen.
“Het is een misverstand dat dit bedrijf alleen materiaal
aanlevert voor de mensen op ‟s Heeren Loo. We leveren onze producten aan een uitgebreide klantenkring
in Ermelo, Harderwijk en de regio Noordwest Veluwe”,
aldus Peter Bouwmeester. De zestien medewerkers
verrichten hun specifieke werkzaamheden in een
prachtig parkachtige omgeving. In alle rust werken zij
hier aan het aanmeten van orthopedisch schoeisel en
therapeutische elastische kousen.
Werkwijze
Na een verwijzing door een arts of specialist naar dit
centrum, worden de gegevens opgenomen en vervolgens zorgvuldig geregistreerd.
De werknemers zijn op hun vakgebied opgeleid. Dit is
een vereiste omdat dit werk om precisie vraagt.
Drie afdelingen
In de Orthopedie zijn drie afdelingen ondergebracht.
De orthopedische schoenmakerij, de orthopedische
instrumentmakerij en de afdeling therapeutische elastische kousen. Door de verscheidenheid en de
hoeveelheid aan opdrachten werken hier drie
secretaresses: Willeke Hoeven, Yvonne van Halm en
Ina van de Horst. Zij hebben hier overigens meer dan
hun handen vol aan.
De orthopedische schoenmakerij
Schoentechnicus Peter Bouwmeester geeft hier leiding
aan een aantal medewerkers.

22

Peter: “We leveren
semi
orthopedische
schoenen, steunzolen,
maatpantoffels, verhogingen en zelfs correcties op uw eigen confectieschoenen.”
Schoentechnicus
Peter Bouwmeester

De orthopedische instrumentmakerij
Hier werkt Frans van Heiningen. “Ik kijk samen met
de klant welke mogelijkheden we kunnen bieden om
hen optimaal te kunnen laten functioneren. De gewrichten dienen optimaal te worden ondersteund en
dit vereist ook weer maatwerk. We zijn in staat om
spalken in alle soorten en maten te vervaardigen.”
therapeutische elastische kousen
Hier werken bandagisten Annet de Gier en Annemarie
van de Bos aan het aanmeten en vervaardigen van
therapeutische elastische kousen. In overleg met de
behandelend arts of oedeemtherapeut meten zij een
goed functionerende kous aan tijdens spreekuren op
diverse locaties in de eerder genoemde regio.
Voor meer informatie:
‟s Heeren Loo Orthopedie, Nieuwekamp 1-5 Ermelo
Tel 0341 555571 of orthopedie.mne@sheerenloo.nl
Tekst en foto: Lex Schuijl

23

OUDEREN ZIJN NIETS MEER WAARD?

We zijn een fortuin waard!
We hebben zilver in onze haren
Goud in onze tanden
Gas in onze darmen
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen
Kalk aan onze nagels
Staal in onze heupen
Plastic in onze knieën
Zijn vol met dure medicijnen
We lijken wel op goudmijnen
Een mens met zoveel mineralen
Is met geen miljoen te betalen.
Daarom ga, fier door het leven
Neem kritiek op als een spons
Want door bovengenoemde rijkdom
Drijft 3-Landen ook op ons
Door: Familie Mons
WINNARES BALLONNENWEDSTRIJD
Op de St. Nicolaas disco zijn door de Sint ook de prijzen van de ballonnen wedstrijd uitgereikt, de gelukkige winnaars zijn:
De zevenjarige Daphe Bruinink. Zij mag samen met
haar broer Dennis en ouders een jaar lang gratis naar
het Dolfinarium. Haar ballon werd in Rhenen teruggevonden. De overige prijswinnaars zijn Leon Emans,
Hamdi Dag, Lysanne Westerink en Kristel Bulthuis.
Allemaal van harte gefeliciteerd.
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Versmarkt Voordeelmarkt

Drielanden

Bloemen voor
de winnaressen van het
onderdeel
„inhoud winkelwagen
raden‟ tijdens
het
Triasfeest.

v.l.n.r. mevr. Scholtens (2e prijs), bedrijfsleider
van der Scheer, mevr. Baghus (1e prijs) en wijkvoorzitter
Raaijmakers.

Wij wensen alle bewoners van Drielanden prettige
feestdagen en een goed uiteinde toe.
Op 27, 29, 30 & 31 December zijn er vers
gebakken Oliebollen en Appelbeignets te koop!!!
Ook in het nieuwe jaar zijn wij uw supermarkt
voor prijs en kwaliteit.
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Voor lunches, diners, buffetten of een drankje met iets
lekkers bent u namens ons team van harte welkom in
ons Grand Café aan het Triasplein, midden in de wijk.
Grand Café Alleman
Triasplein 1
3845 GC Harderwijk
Tel:0341-428440
www.grandcafealleman.com
Openingstijden

ma t/m vrij
zaterdag

09.30-20.00 uur
10.00-16.30 uur

Vanaf december wordt onze heerlijke erwtensoep met
rookworst weer geserveerd!
Bij de koffie of chocolademelk serveren wij in deze
wintermaanden huisgemaakte appelstrudel met
vanillesaus en slagroom voor slechts € 3,95.

Neemt u ook een kijkje
op onze website: hier
staat informatie over
heerlijke salades en bittergarnituren voor de
feestdagen welke u bij
ons kunt bestellen. Ook
staat hier informatie
over bijzondere activiteiten bij Café Alleman,
zoals de sinterklaas- en
Kerstdiners.
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AANDACHT VOOR N-JOY
De Harderwijkse band N-Joy bestaat uit vijftien enthousiaste muzikanten bij wie het genieten centraal
staan.
Edith Diepeveen vertelt: “Wij vinden het leuk om als
band met elkaar eigentijdse christelijke muziek te maken. We zijn begonnen nadat Kidspoint ons heeft gevraagd om hun optredens muzikaal te ondersteunen.
Na verloop van tijd zijn we op eigen benen komen te
staan en we treden nu, sinds een jaar, ook onafhankelijk van elkaar op.”
N-Joy speelt het
liefst voor kinderen maar heeft
ook opgetreden
op het Triasfeest.
De variabele samenstelling van
N-Joy bestaat uit
de drummers Age
en Timo, pianist
Johan, saxofonist
Joyce, klarinettist Andrea, gitarist Edith, violist Lotte,
bassist Johan. Ramon, Matthijs en Jan zijn belast met
de technische ondersteuning. Het zangelement wordt
gevormd door Laura, Joyce, Marielle, Mirjam, Daphne,
Lotte en Edith.
Johan & Edith Diepeveen
T 0341-418944, www.n-joy.zapto.org of
email: CJ_Diepeveen@zonnet.nl
Foto: Ineke Verhagen
Tekst: Lex Schuijl
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Aandacht voor postzegels
We hebben al eerder aandacht besteed aan het biljarten en bridgen in Grand Café Alleman. Nu vragen wij
aandacht voor de postzegelvereniging „Harderwijk &
omstreken‟. In 2007 heeft de postzegelvereniging haar
60-jarig bestaan gevierd waarbij een speciale jubileumpostzegel is uitgebracht. Dit is de eerste Harderwijker postzegel van TPG in de geschiedenis.
Maandelijkse bijeenkomst
De vereniging komt bijeen in de Speeltuinvereniging
het „Havenkwartier‟. Hier vindt - uitgezonderd juli en
augustus - elke eerste dinsdagavond van de maand
een bijeenkomst plaats. Tijdens deze avonden biedt de
vereniging buiten het ruilen of kopen van filatelistisch
materiaal ook de mogelijkheid deel te nemen aan een
uitgebreide veiling. Hier kunt u postzegels of albums
kopen of ter verkoop inbrengen. De avond wordt opgefleurd met een verloting, waarbij men de kans krijgt
om bijna gratis enkele mooie zegels te bemachtigen.
Elk lid ontvangt verder een verenigingsblad met
nieuwtjes en officiële mededelingen van de vereniging.
Regelmatig worden er ook lezingen verzorgd die betrekking hebben op de filatelie. Tenslotte is het ook
mogelijk gebruik te maken van het Rondzendverkeer.
Het voordeel hiervan is dat men thuis in alle rust de
aangeboden postzegels kan bekijken.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom eens geheel vrijblijvend naar een bijeenkomst. Voor nadere informatie
kunt u terecht bij: Secretaris W.C. Willemse, telefoon
0341 413653 of wcwillemse@hetnet.nl
Tekst: Lex Schuijl
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NIEUW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AUTO DRIELANDEN
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MNM – UNIVE
NIEUW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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