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VAN DE VOORZITTER
Wanneer u deze Hoorschelp op de deurmat vindt,
wordt het al langzaam maar zeker lente. Ook nu spelen er weer een aantal zaken waar ik u graag van op
de hoogte stel.
Periodiek overleg
Tijdens dit overleg met wethouder Teeninga is o.a. de
busverbinding naar de binnenstad aan de orde geweest. In september gaat deze eindelijk rijden. Ook de
fietsbrug over de A28 is ter sprake gekomen. Er is een
mediator ingeschakeld tussen de gemeente en de actiegroep. We hopen op korte termijn resultaten te
zien. Voor de klankbordgroep met betrekking tot het
aankleden van het Triasplein hebben zich drie wijkbewoners gemeld die met de gemeente in overleg gaan.
Ook voor de inrichting van het natuurvriendelijke gebied in Drielanden-West is er nu een klankbordgroep.
Heel fijn dat jullie mee willen denken!
Miniconferentie Drielanden-West
Ook heeft de wijkvereniging deelgenomen aan een
miniconferentie over de komende bouw in DrielandenWest. Hierbij zijn ook een aantal architecten, makelaars, bouwbedrijven en verhuurorganisaties uitgenodigd. Kortom, allemaal belanghebbenden van onze
wijk. Onze inbreng had als accenten de verscheidenheid van woningen die er gebouwd gaan worden, de
prioriteit voor de infrastructuur vóór er gebouwd gaat
worden en tot slot een noodwegenplan vóór de start
van de bouw, zodat de nieuwe bewoners niet jaren in
de blubber zitten met steeds weer nieuwe opbrekingen. De heer Ferweda (projectleider namens de gemeente) zal tijdens de jaarvergadering van de wijkvereniging op 2 juni 2009 komen vertellen over de
ontwikkeling van Drielanden-West.

4

Tot slot iets over de plus- en minpunten van onze wijk
die zijn ingebracht tijdens de conferentie:
Min-punten:
- te afgelegen van het centrum van Harderwijk:
- negatieve invloed A28 (geluid, fijn stof, stank);
- te weinig eigen voorzieningen;
- slechte openbaar vervoer-verbindingen met
centrum Harderwijk;
- de relatie met het Wolderwijd wordt behoorlijk
verstoord door de geluidswal.
Plus-punten:
- door het nog vrij invulbare plangebied, ruime
kansen voor bijzondere kwaliteit;
- rustige ligging nabij gebied de Groene Zoom;
- jonge wijk;
- eigen winkelcentrum op redelijke afstand;
- centrale ligging in het land;
- goede bereikbaarheid per auto (aansluiting A28
op twee plaatsen).
Winkelcentrum
Op 18 maart heeft er een gesprek plaatsgevonden met
de projectleider van het winkelcentrum. Voor de uitkomsten van dit gesprek verwijs ik u naar pagina 16.
Oproep
In het bestuur is door onverwachts een vacature ontstaan. Om het bestuur goed te laten functioneren, is
het noodzakelijk om iemand bereid te vinden die het
bestuur wil versterken. De wijkvereniging verzorgt niet
alleen activiteiten voor kinderen, maar doet ook aan
belangenbehartiging richting de gemeente. Een aantal
taken die hierbij horen zijn …. Wie meldt zich aan?
Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwe uitgave.
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
mevr. J. Hoogendoorn
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 blij met de positieve reacties op ons wijkblad.
Hierdoor gesterkt kunnen we weer verder.
Kunstgrasveldje. De gemeente heeft een kunstgrasspeelveldje voor de jeugd geaccepteerd. Na onderling
overleg is besloten dit in het Muziekpark te realiseren.
Het terrein wordt van een laag hekwerkje voorzien.
Verder komt er in hetzelfde gebied ook een tafeltennistafel te staan. Bedankt gemeente!

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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27E AVOND FIETS VIERDAAGSE HARDERWIJK:
Iedereen die van fietsen houdt
kan dit jaar (weer) meedoen
met de Avond Fiets Vierdaagse. U kunt zich inschrijven
voor 15 km of 30 km per
avond. Op de slotavond vindt
er traditiegetrouw weer een
verloting plaats met leuke prijzen voor de deelnemers
die hun puzzel foutloos hebben ingeleverd.
Wanneer: Maandag 15 juni tot en met donderdag 18
juni 2009
Waar:
Wijkcentrum De Roef (Zuiderzeepad 1, Harderwijk)
Hoe laat:
De start is tussen 18.30 – 19.00 uur
De kosten van deelname zijn:
Voorinschrijving € 3.00 p.p. Op de startavond zijn de
kosten € 4,00 p.p. Een medaille kost € 2,00 per stuk
extra.
Kinderen tot en met 5 jaar fietsen gratis mee.
De voorinschrijving kan vanaf 4 juni 2009 bij:
Boonen Bikeshop
Mecklenburglaan 2
Tweewielercentrum Kleijer
Achterste Wei 13
Bike Totaal Schraverus
Hierdenseweg 21
Profile Wigger
Deventerweg 10
Boonen Tweewielers
F. Kortlangln 225
Wijkcentrum De Roef
Zuiderzeepad 1
Wij hopen dat we u kunnen begroeten en vragen u of
u ook familie, buren of vrienden wilt oproepen om mee
te fietsen voor nog meer fietsplezier.
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VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
In Grand Café Alleman is de vrijwilliger van het jaar
binnen de wijkvereniging bekend gemaakt.
De vrijwilligers van de wijkvereniging waren op 9 januari op uitnodiging van het bestuur bij elkaar. De
voorzitter heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om hen te danken voor hun bijdrage aan de
wijkvereniging, want zonder vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen functioneren!

Vrijwilliger van het jaar Gerrit Willemsen ontvangt uit handen van voorzitter Raaijmakers de oorkonde voor zijn vele
werkzaamheden

Ook werd op deze avond de heer Gerrit Willemsen gekozen als vrijwilliger van het jaar 2008 en werd hij
bedankt voor zijn inzet voor de vereniging. Tijdens de
verschillende activiteiten heeft Gerrit de vereniging
nimmer in de steek gelaten. Altijd was hij bereid er
tijd en energie in te steken.
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Het bestuur van de wijkvereniging kan, dankzij de trouwe
steun van hun vrijwilligers, de komende activiteiten weer
met vertrouwen tegemoet zien.

Oproep
Toch hebben we nog een aantal vrijwilligers nodig:
* activiteiten begeleiders
* bezorgers voor de Hoorschelp in Harderhout I & II
* algemeen bestuurslid
Wanneer u interesse heeft in één van bovenstaande
functies, schroom niet en meldt u bij ons aan!
Foto‟s: Ari Zondag
Tekst: Lex Schuijl
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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

Karen Peterson
MUZIEKPROJECTEN - ZANGCOACH – WORKSHOPS –
ORGANISATIE
Trombonedreef 5, 3 84 5 CL Har derwijk, 034 1 – 432. 002, 06 15 –
567 37 3,
info@kare npeterso n.nl

_________________________
Nu in Drielanden muzieklessen:
Piano
Zang
Gitaar
Saxofoon
Dwarsfluit
En natuurlijk het ondertussen bekende
Pop&Rockkoor. Iedere woensdagavond in de Bogen
v.a. 20.00 uur. www.poprockkoor.nl
Woensdagmiddag 16.30 uur Pop&Rock Kids!
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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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Kennismaking met DJ Peer
DJ Peer heet eigenlijk Peter van Veen. Hij is al jaren
één van onze trouwste wijkbezorgers. Eén van zijn
kinderen zit op OBS 'de Bogen' en daar organiseert hij
sinds enige tijd de schooldisco. Toen hij onze oproep „gezocht: DJ voor de Sinterklaasdisco‟ in het
wijkboekje zag staan, reageerde hij meteen. DJ Peer
treedt nu regelmatig bij ons op tijdens de verschillende kinderactiviteiten. Verder maakt hij ook deel uit
van het bekende Pop & Rockkoor Harderwijk.
Uit de hand gelopen hobby
Peter is vanaf zijn vijftiende al met mengpanelen en
elektronica in de weer. In de 70 er jaren heeft hij als
zendpiraat illegaal muziek uitgezonden. Van zijn duur
verdiende centen kocht hij ouwe troep om daar iets
bruikbaars uit te halen voor zijn grootste passie, DJ
spelen.
Een paar
jaar geleden heeft
Peter in
basisschool
De Bogen
voor het
eerst als DJ
opgetreden. Zoon
Bas (13)
deed aan
een talentenjacht mee en vroeg zijn vader om voor de muziek
te zorgen. De eerste uitrusting bestond uit een zelf
samengestelde muziekinstallatie. De lichtinstallatie
had Peter uit huiskamerlampen samen gesteld. Inmiddels heeft hij professionele apparatuur.
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Het is een uit de hand gelopen hobby. Doordeweeks
heeft hij namelijk een dagvullende baan als softwareontwikkelaar bij een ICT bedrijf. Voor het uitoefenen
van zijn hobby moet hij terugvallen op de avonden of
in het weekend.
Zoon Bas helpt zijn vader graag wanneer hij optreedt.
Dochter Carlyn (15) is, in tegenstelling tot Bas, geen
liefhebber van vaders hobby en wanneer er wordt gevraagd of het niet leuk is om haar pa bij haar op
school een avond op te laten treden, antwoordt ze
beslist: “Je haalt het toch niet in je hoofd, hè?”
Voor een optreden dient het repertoire steeds te worden vernieuwd en aangepast. “Ofschoon ik mijn eigen
voorkeur heb voor het soort liedjes, is het toch belangrijk goed naar de wensen van het publiek te luisteren. Het blijft altijd spannend wanneer het publiek de
zaal binnenkomt. Het moet klikken en dat probeer ik
met lichteffecten en gecombineerd met rook te bereiken. Ik heb overigens geen trek om het hele land door
te rijden, het moet kleinschalig blijven want ik moet
het wel leuk blijven vinden,” aldus de DJ.
DJ Peer verzorgt de muzikale omlijsting van uw discofeestje. Aan huis, in uw tuin of in de wat kleinere zalen. Van kinderdisco tot en met een „seventies‟ party,
van tuinfeest tot themafeest en van school tot wijkfeest. DJ Peer staat klaar voor al uw muzikale wensen.
Meer informatie:
Email: djpeer@nveen.net
Telefoon: 06 532 970 12

Tekst en foto: Lex Schuijl
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WINKELCENTRUM DRIELANDEN
Op woensdag 18 maart hebben voorzitter Jac Raaijmakers en PR bestuurslid Lex Schuijl een ontmoeting
gehad met dhr. Benoist, Hoofd projectontwikkeling van
Slokker Vastgoed B.V.
Vol verwachting zijn we op pad gegaan. Ons is beloofd
inzage te krijgen over welke winkels en zelfstandige
ondernemers er in ons nieuwe winkelcentrum zullen
gaan vestigen. Groot is de teleurstelling wanneer de
woordvoerder aangeeft hier niet aan te kunnen voldoen.
Onderhandelingen
“Er is van de zijde van de ondernemers veel belangstelling voor dit winkelcentrum maar we zijn nog volop
in onderhandeling met de potentiële kandidaten waardoor ik geen namen van ondernemingen kan geven.
We proberen er een afgewogen breedschalige invulling
aan te geven en dat kost nog enige tijd.”
Mogelijke invulling
Op de vraag hoe het winkelcentrum er mogelijk zal
komen uit te zien en wanneer het wordt opgeleverd
antwoordt dhr. Benoist:
“Het winkelcentrum maakt onderdeel uit van een totaalontwikkeling waarbij boven het winkelcentrum nog
65 appartementen worden gebouwd. Ter plaatse van
de Horsterhout en de Tonselsedreef komen twee parkeerterreinen.
Het hoofdwinkeldeel is bouwkundig opgesplitst in twee
delen door middel van een overdekte wandelpromenade, met aan weerszijden van de promenade op de beide uiteinden de winkels. Onze insteek is een fullservice
supermarkt (noot redactie: C 1000?) en winkels voor
de dagelijkse versproducten zoals een bakker en een
slager. Daarnaast zijn er meerdere winkels langs de
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buitenranden van het winkelcentrum bij de Triasgracht
en het Triasplein, waar gezocht wordt naar een horeca-invulling (o.a. cafetaria). Aan de zijde van het parkeerterrein aan de Horsterhout komt een discount supermarkt. Het winkelcentrum zal zo mogelijk voorzien
in meer dan alleen de mogelijkheid voor de dagelijkse
boodschappen. Zo wordt er ook gezocht naar o.a. een
drogisterij, een winkel in huishoudelijke artikelen
(eventueel met speelgoed), een slijterij, een boekenen tijdschriftenwinkel, een winkel in textiel, een bloemist, een kapper, een opticien, een dierenspeciaalzaak
en een rijwielhandel. Welke winkels er daadwerkelijk
komen
staat
echter
nog
niet
vast.”
Oplevering
“De geplande bouwkundige oplevering van het winkelcentrum is na de bouwvak van dit jaar. Daarna worden
de winkels ingericht. De prognose van de feestelijke
opening is in het najaar,” aldus dhr. Benoist.
Noot bestuur
Onder voorbehoud dat tegen die tijd meer bekend is
over deze situatie, hebben we bedongen dat Slokker
Vastgoed B.V. op de jaarvergadering op 2 juni meer
openheid van zaken zal geven.
We betreuren het ten zeerste dat we niet in staat zijn
u meer informatie over de invulling van het winkelcentrum te geven. We hebben er echter alles aan gedaan.
Tekst: Lex Schuijl
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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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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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LUSTRUM OBS DE BOGEN
In april van dit jaar bestaat OBS De Bogen vijf jaar.
Om dit te vieren is er voor de kinderen een feestweek
georganiseerd. Om deze week te financieren zijn er
een aantal acties op touw gezet. Kinderen hebben pepernoten verkocht en ouders hebben de opbrengst van
ingeleverde lege flessen gedoneerd. Deze week heeft
de laatste actie plaatsgevonden om geld in te zamelen. Terwijl de kinderen hun werkstukken aan hun ouders en andere belangstellenden hebben getoond, is er
een verloting gehouden waar verschillende winkeliers
en sponsors belangeloos aan hebben mee gewerkt.
Een deel van de opbrengst is bestemd voor de feestweek, terwijl het andere deel wordt geschonken aan
de Kinderboerderij in Stadsweiden.
Het project De
Brede
School is
voor Harderwijk en
omstreken
een bijzonder en
uniek project.
Techniekcoördinator en
Intern Begeleider Marijke Houtman blikt terug. “Wanneer we terug gaan naar de start van dit project mogen we vaststellen dat het met „ups‟ en „downs‟ is verlopen. Gelukkig waren het overwegend ups en kunnen
we vaststellen dat het project een succes is geworden.
Verschillende gemeenten zijn komen kijken om, in
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navolging van onze opgedane kennis en ervaring, ook
met een dergelijk project te beginnen.
Het grote succes is mede mogelijk gemaakt doordat de
kinderen buiten het leren hier dingen hebben kunnen
doen die zij niet voor mogelijk hebben gehouden. Een
voorbeeld zijn de straatspelletjes. Verder zijn de meisjes bijzonder enthousiast bezig geweest met „tutten‟,
het heerlijk knoeien met make-up en dergelijke. Medewerkers van Het Centrum voor de kunsten ‟t Klooster hebben schilderlessen en handenarbeid verzorgd
en de balletschool uit Ermelo heeft verschillende danslessen gegeven. Ook (groot-) ouders hebben meegewerkt zoals een opa die op enthousiaste wijze technieklessen heeft gegeven. Kortom een breed scala aan
activiteiten waarbij de kinderen hier op school van
hebben genoten. Overigens is het goed om te weten
dat alle scholen uit Drielanden aan dit project mogen
deelnemen. Het is jammer dat door dit succes maar
beperkt plaats is en er moet worden geloot welke kinderen hier aan mee mogen doen.”
Hoogtepunten Feestweek 20 – 24 april
Maandag
08.00 - 10.00
Opening + tocht door de wijk
13.15 – 15.15
Optreden Clown Malle Mat
Dinsdag
08.30 – 12.00
Vossenjacht/cake versieren
Gezelschapsspelletjes kleuters
Woensdag
09.15 – 12.00
Sport
Donderdag
08.30 – 12.00
Kleuters poppenkastvoorstelling
13.15 – 15.15
Voorstelling “De Tijdmachine”
Vrijdag
08.30 – 09.30
Feestontbijt voor de hele school
Tekst: Lex Schuijl
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EVEN VOORSTELLEN: POP & ROCKKOOR
In onze wijk zingt en swingt het Pop & Rockkoor Harderwijk al vanaf 2007. Zoals de naam het al
zegt pop- en rockmuziek met af en toe ook een song
uit een musical of een swingende gospelsong. Inmiddels heeft dit koor al bijna honderd leden.
Karen Peterson
Een nadere kennismaking met het koor leert ons dat
er een serieuze en gedreven persoon achter staat.
Zangcoach Karen Peterson treedt zowel als pianoentertainer op als met haar eigen band. Inmiddels is
zij uitgegroeid tot een ervaren zangpedagoog die in
staat is om amateurzangers boven zichzelf uit te laten
stijgen.
“Iedereen is van harte
welkom bij ons. Het is
laagdrempelig, want er
zijn geen stemtesten en
we gebruiken geen notenschrift. Voor de instrumentale begeleiding
tijdens de repetities en
optredens maken we
gebruik van geluidsbanden.
Doordat we onze koorleden het oefenmateriaal op cd meegeven
kunnen ze dit thuis in
alle rust instuderen. Het
voordeel is dat we tijdens de repetitieavonden – op woensdagavond in De
Bogen – vooral lekker aan het zingen kunnen zijn en
hooguit nog wat puntjes op de i hoeven te zetten.”
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Korenslag
Het koor heeft meegedaan aan het televisieprogramma Korenslag van de EO. Karen: “De deelname is onbedoeld begonnen, doordat een van de leden het koor
als een grapje had opgegeven. We zijn er pretentieloos naartoe gegaan, maar eenmaal gestart kregen we
steeds meer het idee dat we goed bezig waren en
groeide ons zelfvertrouwen.” Voor het koor eindigde
het bij de kwartfinale, maar toch werd van elke minuut
genoten.

Karen: “Ik weet nog niet of we het volgende seizoen
weer gaan deelnemen. Ondanks dat het ons een unieke ervaring heeft opgeleverd, heeft het ons ook veel
energie, tijd en spanning gekost.”
Voor informatie over zanglessen of over het koor:
www.poprockkoor.nl of tel: 0341 – 43 20 02
E-mail: info@poprockkoor.nl
Tekst en foto‟s: Lex Schuijl
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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

Op onze website staat tevens informatie vermeld over
onze overheerlijke salades en bittergarnituren.
Bij de koffie of thee serveren wij dagelijks een gebaksaanbieding voor een kleine prijs.
We bieden u nu bij een kopje koffie of thee een
harderwiekertje voor slechts € 2,95

Neemt u ook een kijkje op onze
website: hier staat informatie over
activiteiten zoals buffetavonden enz.
U kunt in overleg met de kok ook
een eigen activiteit organiseren.
Daarnaast bieden wij een arrangement voor het organiseren van
kinderfeestjes of verjaardagen. De kids kunnen
dan o.a. broodjes bakken met de kok.
U kunt ons vinden onder de Bogen tegenover het
nieuw te bouwen winkelcentrum.
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Voor al uw dagelijkse producten kunt u natuurlijk bij
C1000 Drielanden terecht! Toch kan het zijn dat u iets
mist in onze winkel, of dat u suggesties heeft.
Wij horen dat graag! Mede dankzij uw hulp kunnen we
met onze winkel uw winkelgenot optimaliseren.

Ook in dit nieuwe jaar zijn wij uw supermarkt
voor prijs en kwaliteit.

Versmarkt Voordeelmarkt

C 1000 Drielanden
25

Met kinderdisco
onder leiding van DJ Peer!
Zaterdagavond 16 mei
in MFC „de Bogen‟
Tijd
Leeftijd
Kosten

: 19:00 t/m 21:00 uur
: 6 t/m 12 Jaar
: Leden
€1,00
niet leden €3,00

Alleen bij voldoende deelnemers gaat het door!!
Bij aanmelding vermelden welk liedje van welke
artiest wordt geplaybacked. Alle deelnemers aan
de mini playbackshow worden benaderd door DJ
Peer.
Aanmelden voor 15 april via onderstaand strookje!! In te leveren op Chopindreef 10.

----------------------------------------------Naam

:--------------------------------------

Leeftijd
Adres
Telefoon
E-mailadres
Welk liedje
Welke Artiest

:-------------------------------------:-------------------------------------:-------------------------------------:-------------------------------------:-------------------------------------:--------------------------------------
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ROUTE NAAR DE KLINKBOERDERIJ

Zorgboerderij
De boerderij is in 1983 gebouwd en geopend met de
bedoeling een bezoekadresje te hebben tijdens een
wandeling over het terrein van „s Heerenloo.
Wilt u de boerderij bezoeken?
Ma – vrij: 10-12u en 14-16u
Za – zo: 14-16u
Adres: Enkerkamp 39, Ermelo
Website: www.zorgboeren.nl
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BEAUTYSALON LOOK @T ME
Beautysalon Look @t Me, gevestigd net buiten Drielanden aan de Zeggemeen, heeft ruim een half jaar
geleden haar deuren geopend! Aan huis is een zeer
mooie en moderne praktijkruimte gerealiseerd.
"Het is echt een succes" aldus Heleen Smit, eigenaresse en gediplomeerd schoonheidsspecialiste. "Onze
klanten zijn zeer tevreden, dat blijkt wel uit de reacties van de klanten en omdat het grootste gedeelte
(90%) van de nieuwe klanten vaste klant wordt".
Dit succes hebben wij te danken aan het feit dat we
onze klanten de aandacht geven die zij verdienen.
Voor elke gezichtsbehandeling nemen we de tijd voor
een uitgebreide huidanalyse. Tevens geven wij adviezen om de huid in optimale conditie te houden.
Behandelplan
Op basis van
de gegevens
uit de analyse
wordt het behandelplan
opgesteld. Ieder mens is
uniek en dit
geldt zeker ook
voor de huid;
elke huid vereist een andere aanpak. Zo ook die van
de man. Het bezoeken van een schoonheidsspecialist
is al lang niet meer alleen voor vrouwen, ook mannen
weten inmiddels de weg. Speciaal voor hen is er dan
ook een mannenlijn. We werken uitsluitend met hoogwaardige producten van vooraanstaande merken.
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Als huidverzorgingsmerk werken wij met producten
van Mineral Care. Deze proefdiervrije producten bevatten naast de unieke eigenschappen van de mineralen
en zouten uit de Dode Zee, ook vele andere plantenextracten en natuurlijke oliën. Deze zijn zorgvuldig
geselecteerd om hun krachtige werking bij het regenereren van cellen en het bevorderen van de elasticiteit
van de huid. Onze make-up is van Malu Wilz; Zij behoort tot de top van de meest bekende visagisten van
Duitsland.
Inloopmiddag 17 april
Is uw interesse gewekt, kom dan vrijblijvend langs op
onze inloopmiddag op vrijdag 17 april a.s. tussen
13.30 – 16.30 uur. José Zuur, specialiste van Mineral
Care, zal aanwezig zijn van 14.00 – 15.30 uur voor
het geven van een demonstratie en om nadere informatie te verschaffen over de producten van Mineral
Care. Tevens verloten wij 2 gratis gezichtsbehandelingen!! Kom dus ook! Een hapje en drankje staan voor u
klaar!
Voor het complete overzicht van onze behandelingen
gaat u naar www.beautysalonlookatme.nl of belt u met
06-3036 5779.
Hoorschelp actie!
Bij inlevering van deze bon ontvang je bij een gezichtsbehandeling naar keuze een
gratis handpakking!
Contact: Heleen Smit, T 06-30365779
www.beautysalonlookatme.nl
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HULDE VOOR ONZE BEZORGERS!
Zonder deze mensen is het niet mogelijk geweest de
boekjes trouw ieder kwartaal in uw brievenbus te bezorgen. Daarom hebben we als bestuur hen even naar
voren gehaald om ze voor hun belangeloze inzet te
danken. Het zijn inmiddels zo‟n 3000 exemplaren geworden, een hele klus om dit allemaal bezorgd te krijgen. Daarom zijn we ook zo blij met:
Mevrouw
Bakker
Mevrouw
Bloemendaal
De heer
Bobeldijk
Mevrouw
Opstal
De heer
Sprenger
Mevrouw
Sterk
De heer
van Veen
De heer
Vennink
De heer
Schuijl
De heer en mevrouw Willemsen
Reserve wijkboekbezorgers
Mevrouw Wisman
De heer Klaassen
P.s.
Zoals u al eerder heeft gelezen hebben we dringend
behoefte aan twee nieuwe bezorgers. In de woonwijken Harderhout I en II worden steeds meer woningen
opgeleverd. Wie heeft er tijd om in het vervolg onze
wijkboekjes in deze nieuwe woonwijken te verdelen?
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AUTO DRIELANDEN
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MNM – UNIVE
NIEUW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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