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INHOUD

COLOFON

Oplage
3400 exemplaren

Frequentie
3 keer per jaar

Vormgeving en druk
MEO Alkmaar

Secretariaat
Vacant

Tel: 
Mail: info@wv3l.nl

Redactie
redactie@wv3l.nl

Contributie
€ 13,50 per jaar per huishouden

Rekeningnummer
NL87 INGB 0655 7923 68

E-mail
info@wv3l.nl

Website
www.wv3l.nl

Adverteren
redactie@wv3l.nl

Twitter
@wijk3landen

Facebook
wijk3landen

Kamer van Koophandel
40095027WE HOUDEN DE PRIJZEN LAAG

JUMBO  
BAGUETTES WIT
Pak 2 stuks

JUMBO AUGURKEN 
FIJN ZOETZUUR
Pot 370 ml

JUMBO IERS RUND 
BIEFSTUK
Schaal 400 gram

VERDIENEN OP AL JE 
DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN

700

085

045

 Jumbo Drielanden , Harderwijk, Triasplein 83
 Jumbo Stadsweiden, Harderwijk, Achterste wei 3

03

Jaargang 14, nr. 1 (mrt/apr 2019)



04 05

Interim Voorzitter, Roy Abels

Lex Schuijl

BESTUUR
Voorzitter (interim) Roy Abels
Secretaris Vacant
Penningmeester Anton van Houtum
2e Penningmeester Rienk Koopmans
Coördinator Activiteiten Erwin Bruijn
Algemeen bestuurslid Ab Beuving
Activiteitenondersteuning Samantha van Lien

BESTUURSONDERSTEUNING
Redactie & PR Lex Schuijl 
 Roy Abels
Redactieondersteuning Wim Ham
Web beheer Ben van Kooij
Vrijwilligers Corry Zondag
 Emmy van der Gaag
 Martin Timmermans
 Astrid Sterk
 Barend van den Brink
 Jeanette Kuipers
 Joke van Kooten
 Joke Bakker
 Riet Beliën

Onmisbaar zijn ook al onze vrijwilligers / bezorgers van 
de Hoorschelp.

VAN DE REDACTIE  
De redactie van de Hoorschelp is blij met een opvolger 
als eindredacteur! Dit jaar legt Lex Schuijl zijn taken 
als eindverantwoordelijk redactielid neer en draagt die 
werkzaamheden over aan Wim Ham. Het is fantastisch 
dat Wim zijn werk gaat overnemen. Het is ook bijzonder 
fi jn dat Lex zijn  opvolger kan inwerken en dat hij dit jaar 
nog op de achtergrond beschikbaar blijft om, naast het 
inwerken van zijn opvolger, de PR taken (met name de 
adverteerders) op zich te nemen.  

Ook Inge legt haar taken dit jaar neer. Haar taak wordt 
voorlopig binnen het bestuur opgevangen.
We danken het bestuur en de lezers van De Hoorschelp 
voor het in ons gestelde vertrouwen en blijven natuurlijk 
het wijkblad volgen.

VOORWOORD 
VAN DE 
VOORZITTER
We zitten inmiddels alweer 
ver in het jaar 2019; de winter 
hebben we bijna overgeslagen en 
de lente kondigt zich al aan.

Bij het verschijnen van deze 1e 
uitgave 2019 van De Hoorschelp 
hebben we ook alweer onze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering achter 
de rug en zijn de eerste evenementen 
alweer geweest: Een zeer geslaagde 
Bingoavond, een meer dan geslaagd 
Zaalvoetbaltoernooi voor de 
groepen 5 van de basisscholen in 
onze wijk, een bijzonder smakelijke, 
zeer gezellige maar jammer genoeg 
wat minder bezocht (35 deelnemers) 
stamppotbuffet (die overigens wat 
kwaliteit betreft zeker op meer 
aandacht van onze bewoners zou 
mogen rekenen) en niet te vergeten 
het Koppel Darttoernooi. Door het 
niet beschikbaar zijn van Sporthal 
De Bogen hebben we dit jaar 
het Indoor Speelspektakel in de 
voorjaarsvakantie moeten afgelasten, 
maar voor de herfstvakantie staat 
deze er zeer zeker weer op.

Er komen in de rest van het 
jaar nog een flink aantal leuke 
evenementen aan. Denk o.a. aan 
de maaltijdavonden, diverse 
jeugdactiviteiten, klaverjastoernooi, 
een tweetal uitstapjes per touringcar, 
kleedjesmarkt, teveel om op te 
noemen. 

Kortom, 2019 belooft dus weer een 
mooi wijkverenigingsjaar te worden.

OVERZICHT 
BESTUUR

Voor het gemak verwijs ik naar 
ons “bewaar exemplaar” van de 
evenementenkalender of naar onze 
fraaie, maar vooral zeer heldere 
nieuwe website (met dank aan 
Ben van Kooij, onze webbeheerder): 
www.wv3l.nl.
Neemt u eens een kijkje op de 
nieuwe website en abonneer u vooral 
op onze Nieuwsbrief, zodat u geen 
belangrijke zaken mist!

Er wordt ook hard gewerkt aan de 
verbetering en verfraaiing van onze 
(toch al zeer fraaie groene) wijk 
waarbij recreatie, sport en plezier 
een belangrijke rol spelen. Zo is men 
reeds begonnen met de aanleg van 
de Crescentplas. Een fraai gebied 
naast de A28 en de fi etsbrug over 
de A28. Een plek waar straks kan 
worden gespeeld, de hond kan 
worden uitgelaten op een speciaal 
daartoe aangelegd hondenstrand 
en waar men ook naar hartelust 
aan de conditie kan werken op een 
soort van hindernisbaan achtige 
constructie (obstacle cours) langs 
een leuk trimparcours.

SECRETARIS GEZOCHT
Door het vertrek van onze secretaris, 
Ronald van der Wal, zijn we zeer 
dringend op zoek naar een nieuwe 
secretaris als steun en toeverlaat 
van het bestuur. Iemand die niet 
alleen de verslaglegging doet van 
onze organisatie, maar daarbij ook 
onze vergaderingen voorbereidt, 
opvolging van actiepunten in de 
gaten houdt, notuleert, brieven in 
concept opmaakt en waar nodig 
ook voor verzending zorg draagt. 
Daarnaast fungeert de secretaris 
als contactpersoon voor inkomende 
post en e-mail voor vereniging en 
bestuur en verzorgt in voorkomend 
geval uitgaande post/e-mail en 
overige correspondentie.

Herkent u zich in genoemde 
werkzaamheden, wilt u iets voor de 
wijk en de wijkvereniging betekenen 
en heeft u zin en tijd om deze functie 
uit te voeren, meldt u zich dan aan 
via ons contact mailadres: 
info@wv3l.nl
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Gedreven door gezondheid

Handig: uw medicijnen ophalen wanneer het u uitkomt, zonder wachttijden.
Dat kan via onze 24-uurs afhaalautomaat.

24/7 uw medicijnen ophalen!

Service Apotheek Drielanden T 0341 - 45 62 93 
Bazuindreef 31 E info@apotheekdrielanden.nl
3845 DA Harderwijk www.apotheekdrielanden.nl

Bent u enthousiast
geworden? U kunt  
zich aanmelden in  
de apotheek of via  
onze website!

Zodra uw medicijnen klaarliggen, ontvangt u een SMS of e-mail met uw afhaalcode. 
Met de code heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot uw medicijnen.

Daarnaast is er ook zelfzorgmedicatie te verkrijgen via onze 24-uurs afhaalautomaat, 
zonder wachttijden en geheel anoniem.

NIEUWE WEBSITE 
WIJKVERENIGING
SINDS EEN AANTAL WEKEN IS DE NIEUWE WEBSITE 
VAN WIJKVERENIGING DRIELANDEN ACTIEF.

Met een andere, kortere, domeinnaam 
en een gehele nieuwe “look and feel” 
kunnen we de toekomst tegemoet 
treden.

De nieuwe website is nu een stuk 
dynamischer en goed leesbaar op alle 
mogelijke verschillende apparaten, 
zoals smartphones, tablet en 
natuurlijk normale computers.

Er is een nieuwe agendafunctie 
geïntegreerd waarin alle georganiseerde 
activiteiten met alle relevante details 

op diverse manieren en meerdere 
pagina’s kunnen worden weergegeven. 
Geïnteresseerden kunnen zich met 
een druk op de knop inschrijven en 
bijvoorbeeld een routebeschrijving 
krijgen.

Nieuw is ook de “nieuwsberichten 
functie” waarmee veel sneller 
berichten en afbeeldingen geplaatst 
kunnen worden. Deze zijn voortaan 
ook in een archief, op datum of op 
categorie, terug te vinden.

Men kan zich via de nieuwe website 
abonneren op alle nieuwsberichten 
van Wijkvereniging Drielanden en bij 
nieuws/ nieuwe berichten direct een 
e-mail hiervan ontvangen. De ideale 
manier om niets te missen en altijd op 
de hoogte te blijven van alles wat wij 
organiseren en alle overige relevantie 
informatie rondom de Wijk Drielanden.

We hopen u snel op onze vernieuwde 
website te mogen ontmoeten.
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BIJ DE MEISJES: 

1 De Oranje Leeuwinnen 

2 Girls Squad 

3 The Glamour Girls

BIJ DE JONGENS: 

1 Ninja Boys 

2 The Bogen Boys 

3 De Rambo’s

Vrijdagmiddag 1 februari 2019 stond in het teken van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor de groepen 5 van de basisscholen 
in onze wijk. 

VERSLAG 
ZAALVOERBALTOERNOOI

Van 12:45 uur tot 14.45 uur werd er gestreden om de beste 
plaatsen én natuurlijk ook om de belangrijkste prijs van de 
dag: “de Sportiviteitsprijs”. 

Na 2 uur bikkelen gingen de volgende teams er met de 
prijzen vandoor: 

De belangrijkste prijs van de dag, de Sportiviteitsprijs, ging 
dit jaar naar OBS De Bogen. 

Het was weer een super sportieve middag met een 
geweldige sfeer, fanatiek maar eerlijk spel, gezonde snacks, 
fruit en lekker water om bij te tanken. 
We hebben met z’n allen alweer zin in het toernooi in 2020!
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Hebben kinderen een speciaal plekje 
in jouw hart? En wil je hier graag iets 
mee doen? Misschien heb je ervaring 
met werken op een kinderdagverblijf 
en begin je nu graag iets voor jezelf. 
Of heb je zelf kinderen en werk je 
het liefst vanuit thuis. Als je graag 
zelfstandig werkt en jouw creativiteit 
en pedagogische vaardigheden 
wil inzetten, dan is een carrière als 
gastouder echt iets voor jou! 

JOUW GASTOUDEROPVANG, 
ONZE ONDERSTEUNING 
Als gastouder werk je heel zelfstandig. 
Je bepaalt zelf je uurtarief, je werktijden 
en de indeling van je opvanglocatie. Wij 
ondersteunen je zoveel mogelijk. Je 
hebt altijd een vast contactpersoon 
die jou bezoekt, die de ouders van 

je opvangkinderen kent en je helpt 
bij het maken van opvangafspraken. 
Daarnaast helpen we je uiteraard ook 
bij het zoeken van opvangkinderen voor 
jouw gastouderopvang. 

JOUW VAKKENNIS, ONZE EXPERTISE 
Gastouderopvang is een formele 
vorm van kinderopvang. Daarom 
zijn er verschillende opleidings- en 
kwaliteitseisen waar je als gastouder 
aan moet voldoen. Word je gastouder 
bij ViaViela, dan bieden wij jou een 
compleet opleidingstraject om jouw 
opvang professioneel op te zetten. 
Met onze eigen ViaViela Vakopleiding 
begeleiden we jou bij alle onderdelen 
van de gastouderopvang. De opleiding 
bestaat uit drie bijeenkomsten die bij 
jou in de buurt georganiseerd worden.
Daarnaast volg je online cursussen en 

werk je aan je eigen Gastouderplan. Na 
het goed doorlopen van de complete 
vakopleiding ontvang je een Bewijs 
van Deelname en heb je een eigen 
‘Gastouderplan’ geschreven met hierin 
jouw eigen promotieplan, fi nancieel 
plan, pedagogisch werkplan én 
communicatieplan. 

Wil je meer informatie? Neem dan snel 
contact op met José Boor: 
06-47049585 of harderwijk@viaviela.nl.

We wilden het dit keer eens in 
het weekend proberen, samen 
met de Brede school in de 
sporthal de Bogen. Door de 
brede school werd er weer een 
leuke pietengym georganiseerd 
en de wijkvereniging had 
een aantal tafels tot zijn 
beschikking om te knutselen 
en te tekenen. Tevens werd er 
een kleurwedstrijd gehouden. 
Natuurlijk was Sint er zelf 
ook, samen met zijn pieten en 
onder begeleiding van muziek 
op een accordeon. Iedereen 
die het leuk vond, kon samen 
met de Sint en zijn pieten op 
de foto worden gezet. Het was 
weer een leuke middag voor de 
kleintjes uit de wijk. 

11

WERKEN IN DE GASTOUDEROPVANG?

GASTOUDERBUREAU 
VIAVIELA IS OP ZOEK 

NAAR JOU! 
DIT KEER NIET OP EEN WOENSDAG, MAAR 
OP EEN ZATERDAG.

SINTERKLAAS 
BEZOCHT DRIELANDEN 

OP 24 NOVEMBER 2018
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ONTMOETINGSTUIN 
DE RIETMEEN 

Ontmoetingstuin De Rietmeen 
is, zoals u  wellicht weet, een 
burgerschapsinitiatief vanuit de 
wijken Drielanden en Stadsweiden.  
Vanaf de start is de Wijkvereniging 
Drielanden hierbij al betrokken en 
onderschrijft de wijkvereniging 
dit initiatief. Het bestuur van De 
Rietmeen stelt het dus op prijs om 
periodiek een bijdrage te leveren 
in De Hoorschelp om de bewoners 
van Drielanden op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen die 
hier allemaal plaatsvinden. Zeker 
met de ontwikkelingen en na het 
winnen van het Stadsidee 2018 en 
omdat bewoners van Drielanden 
de weg naar De Rietmeen ook goed 
weten te vinden voor verschillende 
mogelijkheden voor volwassenen en 
kinderen. 

Ondanks het mindere weer van de 
laatste tijd zijn een aantal projecten 
op De Rietmeen gewoon doorgegaan. 
We laten u graag zien hoe een oude 
zeecontainer is omgebouwd tot een 
leuke blokhut waar mensen kunnen 
schuilen en waar we materialen in 
opbergen. De foto spreekt voor zich.  
De aanpak is een resultaat van 
enthousiaste vrijwilligers. Zij krijgen 
zo nodig hulp van anderen en nemen 
op tijd een pauze. En ze laten zich 
door de beheerder verwennen 
met een welverdiende kop koffi e 
of thee. Het past bij de doelstelling 
van De Rietmeen: elkaar ontmoeten, 
samenwerken en talenten inzetten en 
overdragen.  
Er zijn nog steeds mogelijkheden om u 
aan te sluiten voor diverse klussen op 
het terrein. Als u over vrije tijd beschikt 

en het prettig vindt om met droog weer 
buiten te werken, dan bent u van harte 
welkom om de vrijwilligersgroep te 
versterken bij diverse klussen. 
Na de bouw van de blokhut zijn 
we aan de slag gegaan met een 
pergola. Inmiddels is het eerste deel 
bouwkundig klaar. In het voorjaar zal 
er nog een schaduwdoek worden 
aangebracht. De bouw van het tweede 
deel is inmiddels gestart en dat hopen 
we in het voorjaar gereed te hebben. 
Dan is er wat meer schaduw voor onze 
gasten als we weer zo'n schroeizomer 
krijgen als afgelopen jaar.  
Met de gelden van het Stadsidee zijn 
we volop bezig met de plannen voor de 
Verkeerstuin en meer. Ons doel is om 
het binnen een jaar na de toekenning 
alles klaar te hebben, dus rond 1 juli a.s. 
We liggen goed op schema. We hopen 

Harderwijk te kunnen laten zien wat 
we in één jaar tijd met elkaar hebben 
klaargestoomd.  

In dit jaar gaan we aan de slag met 
het 'gezamenlijk tuinieren'. Deze term 
vraagt om enige uitleg. We gaan er 
echt naartoe dat een groepje mensen 
samen groente en mogelijk klein 
fruit gaat telen. Willen samenwerken 
en leren van elkaar: typisch de 
Ontmoetingstuin. Met elkaar een 
resultaat behalen op basis van overleg, 
afstemming en leren.  

Vanaf januari is het kerstbomenhotel 
weer geopend voor de logés. 
Afgelopen jaar hebben de bomen het 
door het droge erg moeilijk gehad. Het 
hotel begint alweer vol te raken. De 
vrijwilligers zullen hun best doen om 
de bomen goed te verzorgen, zodat 

ze lekker doorgroeien en aan het eind 
van het jaar weer naar hun thuisadres 
kunnen voor de kerstviering. 

Het Wijkplatform organiseerde 
afgelopen jaar een rommelmarkt. Dit 
jaar doet De Rietmeen het zelf. We 
kozen zaterdag 18 mei van 9:00 tot 
16:00 uur. Net als vorig jaar bestaat 
de verkoopruimte uit de verharding op 
het terrein, zonder kramen. Hierdoor 
kunnen we de deelnamekosten 
voor de verkopers laag houden. We 
hebben verschillende afmetingen 
verkoopruimte. En er is weer ruimte 
voor een kleedjesmarkt voor de 
kinderen. U kunt inschrijven en contant 
betalen vanaf woensdag 3 april in de 
loods tussen 13:30 en 16:30 uur. Een 
plekje op de kleedjesmarkt kost € 3 
voor kinderen t/m 12 jaar. De overige 
standplaatsen kosten € 1,25 per m². Er 
is een ruim aantal standplaatsen van 

8 m² meter (meerdere aansluitbaar te 
huren) en tien plaatsen van 12 m². De 
inschrijving sluit op woensdag 8 mei.  
Volg onze ontwikkelingen op Facebook 
via Ontmoetingstuin De Rietmeen. 

Bij De Rietmeen houden we door het 
jaar heen een aantal activiteiten: een 
Burendag, een Modderdag of een 
kerstactiviteit, in totaal zo'n tien keer per 
jaar. Het bestuur en onze vrijwilligers 
willen graag dat die activiteiten op een 
goede en veilige wijze plaatsvinden. 
Vooral voor het verlenen van eerste 
hulp zijn wij op zoek naar bijstand. 

Beschikt u over een diploma of 
certifi caat voor ehbo of bhv, dan 
komen wij graag met u in contact. 
U kunt reageren door een mailtje te 
sturen naar info@rietmeen.nl.
Wie-o-wie wil ons hierbij helpen? 
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Kom  winkelen   
in   het   gezelligste 

winkelcentrum 
van     Harderwijk!

Welkom!
v

o
l

g
    o

n
s

    o
p

:
w

in
k

e
l

c
e

n
t

r
u

m
_

d
r

ie
l

a
n

d
e

n

@
w

in
k

el
c

en
t

r
u

m
d

r
ie

la
n

d
en

triasplein 80, Harderwijk

Regelmatig komt het voor dat grote 
voertuigen parkeren binnen de 
woonkern van onze wijk Drielanden. 
Dat is niet in alle gevallen toegestaan. 

Datzelfde geldt voor het parkeren van 
caravans binnen de woonkern. Ook 
daar gelden een aantal specifi eke 
regels voor. Iedereen begrijpt het laad- 
en losprobleem voor en na de vakantie, 
maar er zijn beperkingen waar het gaat 
om de duur van het parkeren van de 
caravan aan de openbare weg. 

PARKEREN GROTE VOERTUIGEN:
IN VELE GEVALLEN HEEFT U EEN 
ONTHEFFING NODIG
U heeft een ontheffi ng nodig als: 
uw voertuig langer is dan 6 meter, 
breder dan 2,0 meter of hoger dan 2,4 
meter u wilt parkeren op maandag t/m 
vrijdag tussen 18.00 en 8.00 uur of in 
het weekend. 

PARKEREN GROTE VOERTUIGEN 
IN DRIELANDEN

Voor het parkeren van grote voertuigen 
is een speciaal parkeerterrein 
beschikbaar voor chauffeurs die in 
Harderwijk wonen. De gemeente 
wil zo overlast van geparkeerde 
vrachtwagens in woonstraten 
voorkomen. Het parkeerterrein 
vindt u aan de Daltonstraat 18 
(industrieterrein Lorentz bij Van 
de Mheen Foodservices). Hier 
kunnen vrachtwagens met een 
gebruikersovereenkomst gratis 
parkeren. Het is verboden grote 
voertuigen (vrachtwagens en 
touringcars) op de weg en/of in 
parkeervakken te parkeren. 

PARKEERREGELS VOOR DE CARAVAN: 
3 DAGEN VOOR DE DEUR
De caravan voor de deur parkeren. Na 
de vakantie stallen veel mensen hun 
caravan of vouwwagen vaak voor de 
deur. Omdat het zo gemakkelijk uitpakt 

en omdat het nog steeds vakantie is. 
Maar langer dan drie dagen mag zo’n 
voertuig niet voor de deur staan. Wie 
dat wel doet, riskeert een boete of 
dwangsom.

HOUDT REKENING MET HET 
VRIJHOUDEN VAN HET TROTTOIR 
Wanneer u een ontheffi ng heeft of 
onverhoopt moet laden/lossen, hou 
dan rekening met de overhangende 
delen van uw voertuig. Zorg ervoor dat 
trottoirs en overige voetgangerszones 
vrij toegankelijk blijven zodat mensen 
die gebruik maken van hulpmiddelen 
zoals een rollator of scootmobiel of 
wellicht met een kinderwagen lopen 
wel vrije doorgang hebben. Zorg ervoor 
dat deze mensen niet onnodig de 
rijbaan op moeten!
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 Het klussen lukt niet (meer)? 
 De klus is te groot voor u alleen? 

 Iemand nodig die met u meedenkt? 
 

Neem dan contact op met Harold Sinke De Klusjesman en vraag vrijblijvend  
naar wat ik voor u kan betekenen, het voordelige uurtarief en de voorwaarden. 

 
Harold Sinke 

Tel./App: 06 – 27 59 72 72 
Email: h-sinke@hotmail.nl 

 
 
 

 

Wing Tang is op 1 januari 2019 met zijn 
Finzie vestiging in Harderwijk gestart. 
Hij gelooft net als Finzie dat mensen 
gelukkiger leven als hun geldzaken op 
orde zijn. Daarom kan je bij Wing al 
voor €1399 een hypotheek afsluiten die 
écht bij jouw huidige en toekomstige 
situatie past.  Wing is gevestigd aan de 
Drielandendreef 42 in Harderwijk. 

WING TANG: DE FINANCIEEL COACH 
VAN HARDERWIJK 
Wing Tang draait al heel wat jaartjes 
mee in de fi nanciële dienstverlening. 
Hij heeft onder andere bij verzekeraars 
gewerkt als manager en specialist 
verzekeringen, hypotheken en 
pensioenen. Ook is hij langere tijd 
werkzaam geweest bij Staalbankiers 
als Insurance Manager. De laatste 
zeven jaar was Wing als franchisenemer 
werkzaam bij SNS. In deze periode 
heeft hij de SNS vestigingen in Ermelo 
en Nijkerk geleid en als meewerkend 
voorman veel klanten blij gemaakt met 
fi nancieel advies.  

Per 1 januari 2019 heeft Wing de 
overstap gemaakt naar Finzie (ook 
als franchisenemer). “Het geven van 
volledig onafhankelijk fi nancieel advies 
vind ik belangrijk. Daarbij ben ik van 
mening dat de advieskosten verlaagd 
kunnen worden door slimmer en 
effi ciënter te werken.”  Wing is naast 
Gecertifi ceerd Financieel Planner, 
Erkend Hypotheek Planner ook 
gecertifi ceerd pensioen adviseur. Hij 
heeft in gedurende zijn loopbaan al vele 

klanten blij gemaakt. “In mijn nieuwe 
rol wil ik mijn ervaring inzetten om nog 
onafhankelijker te kunnen adviseren 
tegen de best mogelijke condities.”  

VRIJBLIJVENDE KENNISMAKING 
MET WING 
Wil je weten wat Wing voor jou kan 
doen? Hoe kan hij jou helpen aan 
jouw volgende koopwoning? Of, hoe 
kan hij jouw hypotheek passender en 
voordeliger maken dan deze nu is? 
Neem dan contact met Wing op voor 
een vrijblijvend oriënterend gesprek. 

KIES VOOR FINZIE EN KRIJG DE 
BEST UIT GARANTIE
Als je hypotheekadvies afneemt bij 
Finzie, krijg je er een jaar lang de Best 
Uit Garantie bij! Hiermee worden elke 

maand jouw verzekeringen gecheckt 
en kan jij zonder omkijken keihard 
geld besparen op je verzekeringen en 
je hypotheek. Verandert er iets in je 
situatie of kan je betere deals krijgen? 
Dan zie je dat direct in jouw Finzie app 
en kun je met één druk op de knop 
provisieloos oversluiten. 

FINZIE 
HYPOTHEEKADVIES

FINZIE NU OOK IN HARDERWIJK MET 
HYPOTHEEKADVIES VANAF €1399,- 

Benieuwd naar 
wat Wing Tang 

voor je kan doen? 
Bel hem op 

06 13 999 333
of stel je vraag per mail:
harderwijk@fi nzie.nl
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Datum Activiteit Locatie plus evt. kosten Tijden

24 januari Bingo Wijkontmoetingscentrum 
Leden € 2,50
Niet leden € 5,00

19.30 – 21.30
Zaal open 19.00

1 februari Zaalvoetbaltoernooi Sporthal MFC de Bogen 12.45 -14.45
Zaal open 12.15

5 februari Stamppot buffet Aula MFC DE Bogen 18.00 – 20.30
zaal open 17.45 uur

2 maart
(Voorjaarsvakantie)

INDOOR SPEELSPEKTAKEL 
(AFGELAST)

Sporthal MFC De Bogen
Leden € 1,50
Niet leden € 3,00

11:00 – 16:00

9 maart Ondersteuning HALVE MARATHON van 
Harderwijk met Dweilorkest

Harderwijk-Drielanden Tijd volgt later

23 maart KOPPEL DARTTOERNOOI Aula MFC de Bogen
Entree € 5,00

14.00 – 18.30
Zaal open 13.30 uur

26 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING Aula MFC De Bogen
Zaal open 19:45

20:00 – 22:00

2 april Indische Rijsmaaltijd Aula MFC De Bogen 18.00 – 20.30
zaal open 17.45 uur

10 april Paasactiviteit
Jeugd tot 12 jaar

Technieklokaal Brede school 13.30 – 16.00

13 april KLAVERJASTOERNOOI Wijkontmoetingscentrum 
Triasplein

13.00 – 17.00

16 april WIJKSCHOUW Bovenzaal Alleman 13:30 – 17:00

18 mei UITSTAPJE Info volgt later Tijd volgt later

4 juni Mexicaanse Maaltijd Aula MFC De Bogen 18.00 – 20.30
zaal open 17.45 uur

6 juni Bingo Wijkontmoetingscentrum 
Leden € 2,50
Niet leden € 5,00

19.30 – 21.30
Zaal open 19.00

3 september Indische Rijstmaaltijd Aula MFC DE Bogen 18.00 – 20.30
zaal open 17.45 uur

7 september KLEEDJESMARKT en TRIASRUN Centrumgebied Drielanden
Triaszaal/Kleedruimte

 Tijd volgt later

5 oktober Uitstapje Info volgt later  Tijd volgt later

12 oktober KLAVERJASTOERNOOI Wijkontmoetingscentrum Triasplein 13.00 – 17.00

Herfstvakantie
26 oktober

INDOOR SPEELSPEKTAKEL Sporthal MFC De Bogen
Leden € 1,50
Niet leden € 3,00

11:00 – 16:00

5 november Stamppot buffet Aula MFC De Bogen 18.00 – 20.30
zaal open 17.45 uur

23 november SINTERKLAAS IN DRIELANDEN Sporthal MFC De Bogen 14.00 – 16.00

17 december OUDJAARSRECEPTIE Grandcafé Alleman 19.00 – 21.00
Zaal open 18.00

21 december DRIELANDEN MIX-VOLLEYBALTOERNOOI Sporthal MFC De Bogen kleedruimte 
en kantine

18:00 – 22:30

Datum, tijden en locaties van boven genoemde evenementen zijn onder voorbehoud.
Vooral het aantal feitelijke deelnemers en beschikbaarheid van locaties bepalen of evenementen moeten worden 
verplaatst of  eventueel moeten worden afgezegd.

ACTIVITEITENKALENDER 2019
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Torenbergerhout 2 • 3845 HC Harderwijk 
T  06 250 38 032 • E  info@vandenbrinkschilders.nl 

S C H I L D E R W E R K E N ,
TOTA A LO N D E R H O U D,
WA N DA F W E R K I N G ,
R E N O VAT I E  E N  B E G L A Z I N G .

 W W W . V A N D E N B R I N K S C H I L D E R S . N L

Shiatsu 	 	 	Moxa	
Cupping 	 	 	Acupunctuur	
Massage 	 	 	Guasha	

 Shiatsu Praktijk Centino 
Bazuindreef 37 (Medisch Centrum Drielanden) 
3845 DA  Harderwijk 
0341 – 49 28 90 / 06 – 11 32 56 16 

W.  www.shiatsu-harderwijk.nl  
E.  info@shiatsu-harderwijk.nl 
F.    ShiatsuPraktijkCentino 
I.    ShiatsuPraktijkCentino 

Praktijk voor Oosterse behandeltechnieken 

GESLAAGD EN BIJZONDER SPORTIEF 
EN GEZELLIG MIXED VOLLEYBALTOERNOOI 
VLAK VOOR KERST

Op 22 december stond het 
jaarlijkse mixed volleybaltoernooi 
weer op het programma, met veel 
deelnemende teams uit onze wijk.. 
Dit jaar 9 deelnemende teams! Dit 
terugkerende toernooi op onze 
evenementenkalender is elke keer 
weer een groot succes.  Niet alleen 
door de sportieve en gezellige 
teams, maar mede- en misschien 
wel dankzij de goede/strakke 
organisatie van de Bredeschool (met 
dank aan sportcoach Maarten) en de 
wijkvereniging. Ieder team speelde 
een keer tegen elkaar. Dit jaar was 
het zeer sterk spelende team met de 
naam “Smashende Kerstballen”  de 
ongeslagen winnaar van het toernooi! 

Tussen de wedstrijden door was er 
gelegenheid voor een hapje en een 
drankje in de sportkantine en  ook 
de overheerlijke oliebollen ontbraken 
niet! 

We kijken terug op een sportief, 
maar bovenal zeer gezellig 
volleybaltoernooi! 

Dit jaar zal het toernooi op 21 
december wederom worden gehouden 
in Sporthal De Bogen. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda en start 
alvast de trainingen … alleen dan kan 
een ongeslagen winnaar worden 
verslagen! 
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Onafhankelijk
hypotheekadvies
al voor € 1.399,-

Nu ook in
HarderwijkJouw financieel coach: Wing Tang

Drielandendreef 42
06 13 999 333  harderwijk@finzie.nl

Maak een gratis afspraak op       finzie.nl

BLOEMENWINKEL KOPING 
FLORA BLOEMEN EN PLANTEN 
DRIELANDEN
Esther Buitenhuis is de fi liaalleidster 
van Koping Flora in Drielanden en 
werkt samen met veel plezier met 
haar 5 medewerkers.

START
“Wij zijn op 23 januari 2013 in 
winkelcentrum Drielanden begonnen.
Er zijn nog vier andere Koping flora 
winkels, in Ermelo, Putten en in 
Harderwijk. Onze eigen groothandel 
J.C. Van Wijk zorgt voor de aanvoer 
van de bloemen rechtstreeks vanaf 
de veiling naar de winkels.
Onze bezorgdienst is dagelijks 
actief in de regio Ermelo, Putten en 
Harderwijk.

SPECIALE GELEGENHEDEN 
“Onze bloemisten hebben te allen 
tijde een grote sortering bloemen, 
planten, boeketten, bloemwerk en 
plantenarrangementen beschikbaar. 
Daarnaast hebben wij ook glas- en 
aardewerk en wenskaartjes in ons 
assortiment.
Wij maken voor allerlei gelegenheden 
bloemstukken, zoals trouw- of 
rouwdecoratie, aankledingen voor 
beurzen, podiumstukken en diverse 
boeketten en bloemwerk in verschillende 
stijlen. 

EEN HUWELIJK
Op de belangrijkste dag van je leven 
wil je dat alles er perfect uitziet. 
Onze medewerkers creëren met 
hun passie en deskundigheid. We 
verzorgen het boeket, de corsages, 
versiering van de auto en de 
aankleding van je trouwlocatie.

ROUWARRANGEMENTEN
Tijdens een uitvaart moet alles 
kloppen. Onze organisatie 
adviseert bij het uitkiezen van een 
rouwarrangement. Zodat de laatste 
groet precies is wat er wordt bedoeld. 

ONTWIKKELINGEN
Wij proberen steeds weer nieuwe 
technieken en stijlen uit, om zo goed 
in de markt te blijven, en mensen 
op de hoogte te houden van de 
verschillende stijlen die er zijn.

Wij maken elk gewenst boeket of stuk, 
juist dat is onze uitdaging. We zijn 
sinds kort bloemen los gaan verkopen 
zodat je zelf het aantal bloemen kunt 
bepalen, en zeker met de “blooming” 
stijl (veldboeket) is dit zeker een 
voordeel.
Tenslotte richten wij ons ook op 
bedrijven, bijvoorbeeld voor bloemen 
op een balie bij de entree, of het 
versturen van bloemen naar hun 
klanten. Kortom we zijn van alle 
markten thuis.”

Foto: v.l.n.r. Daphne, Els en Esther
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Nieuw in Drielanden (Werklandschap-Oost) 
0341-357777  |  www.communicatiemakers.nl

VA N A F  M E D I O  2019

Men kon kiezen, of gewoon voor een 
proeverij gaan. Met een halve worst 
en/of een speklapje, uitgebakken 
spekreepjes en een heerlijke jus 
mochten aan het bord worden 
toegevoegd.
Natuurlijk kreeg je er ook dit keer 
weer een drankje naar keuze zomaar 

bij! En er was ruim genoeg voor een 
2e ronde, waar door menigeen flink 
gebruik van werd gemaakt.

Ja en dan de sfeer! Mensen die je op 
straat tegen komt, vaak alleen met 
een knikje van herkenning, zitten 
nu bij je aan tafel en heb je leuke 
gesprekken mee. Fantastisch om 
aan mee te mogen doen. Wanneer 
je bedenkt dat wij inmiddels 13 jaar 
naar volle tevredenheid in Harderwijk 
wonen, zonder verdere familie om 
de hoek, zijn dit soort avonden met 
zoveel lekker eten een welkome 
aanvulling. Zo’n avond geeft absoluut 
voldoening en heel veel gezelligheid.

Wij zeggen, kom ook! Niet alleen voor 
de maaltijd, maar vooral ook voor de 
sfeer en de gezelligheid. Een avondje 
gezelligheid, lekker eten en een 
ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Tot ziens bij het volgende buffet.

Herbert en Joke Stroomberg

STAMPPOTBUFFET: GEZELLIG 
MAAR MATIG BEZOCHT

Met 35 deelnemers weliswaar een 
matige opkomst vergeleken met de 
Indische Rijstmaaltijden, maar zeker 
een geslaagde en gezellige avond met 
een keuze uit een 3-tal overheerlijke 
stamppotten: Zuurkool, Boerenkool en 
Hutspot. Ook deze waren weer bereid 
door JOPs Catering.
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Gezelligheid en mooie prijzen 
trekken steeds meer mensen naar 
de Bingoavonden in Drielanden.

De Bingoavonden in het Wijk- 
ontmoetingscentrum van 1 november 
2018 en 24 januari j.l. waren weer zeer 
geslaagd. Twee avonden met weer 
hele mooie prijzen, zoals o.a. een koffi e 
en theepakket, een Italiaans pakket 
en een hartig pakket; één van de 
pakketten werd aangeboden door de 
winkeliersvereniging van winkelcentrum 
Drielanden. Verder allerlei bonnen (bv 
H&M) en kleinere overige leuke prijzen. 
Er hing een bijzonder gezellige en 
gemoedelijke sfeer maar zeker ook met 
heel veel fanatieke bingo-spelers!

Op de avond van 1 november werd 
er ook nog eens een hele bijzondere 
slotronde gespeeld. Daar waar een 
ieder dacht dat de ronde om de 
hoofdprijs al was gespeeld, kwam 
de organisatie nog met een extra 
afsluitende ronde met een wel heel 
mooie prijs!  Tijdens deze verrassende 
slotronde werd er gewoon nog even 
een laptop “ingegooid” welke werd 

aangeboden door LENOVO. 
Tijdens de vele Bingo rondes 
werden er op deze avonden door de 
wijkvereniging ook weer drankjes en 
hapjes geserveerd. 

Er waren heel veel positieve reacties 
op deze avond, waarbij het publiek een 
leuke mix van jong en oud was.  Deze 
bingoavonden houden we vast en 
worden zeker herhaald!! 

Kijk voor de avonden vooral ook op de 
evenementenkalender welke u elders 
in het blad aantreft, maar ook kunt 
vinden op onze website: www.wv3l.nl

BINGOAVONDEN 
DRIELANDEN GENIETEN 
STEEDS MEER 
BELANGSTELLING
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www.wijzijnmeo.nl

Helderseweg 28 - 1817 BA Alkmaar

WEBDESIGN
Websites die zorgen voor een ‘klik’

DE KRACHT VAN DE KLIK 
Wij zijn MEO, een sociaal mediabureau dat altijd zorgt voor een 
klik met uw publiek en uw website. Maar ook een klik tussen onze 
professionele vaste krachten en leerlingen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, die zich samen inzetten om uw webdesign naar een 
hoger niveau te tillen. Zo leveren wij een uniek en ‘klikbaar’ product, 
tegen een laag tarief. 

HOE KLIKT HET?
Wij maken uw website volledig naar uw eigen voorkeur of huisstijl. 
Responsive webdesign, integratie met sociale media, een volledig nieuw 
ontwerp? Alles is bespreekbaar. Geen tijd om de website zelf bij te 
houden? Wij nemen deze zorg graag voor u uit handen. Zo haalt u altijd 
het beste uit uw website. 

MET MEO KLIKT HET
Wij bieden opdrachtgevers kwalitatieve dienstverlening, terwijl onze 
leerlingen hun talenten kunnen ontplooien. In ons leerwerkbedrijf leren 

zij met welke werkzaamheden zij een klik hebben, zodat zij sterker 
komen te staan op de arbeidsmarkt. Meer dan 300 organisaties, van 
zorginstellingen tot gemeenten, hebben al voor MEO gekozen.

Wilt u advies of een vrijblijvend gesprek om te kijken of u ook een 
klik heeft met MEO? Mail ons dan via info@wijzijnmeo.nl of bel naar 
072-511 49 67.

In onze wijk zijn, zoals men kan 
zien, weer camera’s opgehangen 
om het autokrakers zo moeilijk 
mogelijk te maken hun slag te slaan. 
Ze zijn overigens minder opvallend 
geplaatst, maar of dit afdoende is, 
zal moeten uitwijzen.
In de afgelopen periode heeft de 
politie een flink aantal meldingen 
van auto-inbraken in onze wijk 
doorgekregen.

SCHRIK
In januari werden ze voor het eerst, 
op aandringen van de gemeenteraad, 
in gebruik genomen. In onze wijk 
Drielanden waren afgelopen jaar 
meldingen over auto-inbraken 
schering en inslag. 
Wijkbewoners bemerkten ’s morgens 
tot hun schrik dat apparatuur en 
complete dasboards uit hun auto’s 

waren gestolen, zonder dat een portier 
of ruit was beschadigd. Dit deden 
de dieven door de elektronische 
afstandsbediening te ‘kraken’.
Eén van de wapens in de strijd tegen 
de autokrakers was een onzichtbare 
‘dna’-verf die op apparatuur kon 
worden gespoten. Die verf werd 
door de gemeente met korting 
aangeboden. Daarnaast werden extra 
surveillances gehouden en werden 
bewoners opgeroepen extra alert te 
zijn. Tekstkarren werden langs wegen 
geplaatst met de oproep om de politie 
in te lichten bij verdachte situaties.

KWETSBARE LOCATIES DRIELANDEN
Zoals beloofd heeft de gemeente 
weer de camera’s geplaatst bij de 
fi etstunnels rond de woonwijk en bij de 
fi etsbrug over de A28.  Deze locaties 
zijn kwetsbaar, daar de autokrakers 

dikwijls op de fi ets of te voet onze wijk 
insluipen.
Aanvankelijk ging het om opvallende 
camera’s, maar nu heeft de gemeente 
bewust minder opvallende apparaten 
gekocht, die vrij eenvoudig kunnen 
worden geplaatst. Een aanvullende 
maatregel is om deze flexibele 
camera’s regelmatig van locatie te 
wisselen. 

De politie heeft aangegeven in deze 
donkere winterperiode extra te 
controleren.

WIJKBEWONERS DIENEN 
ALERT TE BLIJVEN 
OP AUTOKRAKERS
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0341 - 46 04 93   
info@fysiototaal.info

www.fysiototaal.info

Achterste wei 2   
3844 HV Harderwijk

0341 - 46 04 93   
info@fysiototaal.info

www.fysiototaal.info

0341 - 46 04 93   
info@fysiototaal.info

Zorg voor je 
gezondheid

h o v e n i e r s w e r k  -  s t r a at w e r k

s c h i l d e r w e r k  -  a u t o t e c h n i e k

www.tbfdienstverlening.nl - 0610261160

Wat uw reden ook is, 
er zijn meer redenen om het uit te besteden!

T.B.F 
DIENSTVERLENING

Mijn naam is Thomas Drost 
van T.B.F Dienstverlening.
T.B.F Dienstverlening is een 
eenmanszaak.
Geboren in Nunspeet, Getrouwd in 
Harderwijk met Annette Pasman, en 
nu woonachtig in Dronten.

T.B.F Dienstverlening voorziet sinds 
april 2017 in de volgende behoeftes:
• (her)bestrating en tuin aanleg.
•  hovenierswerk met diverse 

specialismen ( gazonaanleg, 
boomstronkverwijdering d.m.v. 
frezen).

• schilderwerk binnen buiten.
•  kleine klussen rondom de woning.

Onze klantenkring is in 2 jaar flink 
gegroeid door vaste pijlers.
Goede kwaliteit, minder verspilling, 
eerlijke prijs, betrouwbaar in het 
gehele traject, afspraak is afspraak.
Machinaal en dus met minder fysieke 

belasting werken is een speerpunt in 
mijn dienstverlening.

Intussen hebben we het 
machinepark flink uitgebreid 
waaronder een  rupsdumper, 
minigraver, motorkruiwagen, mobiele 
waterzaagtafel, boomstronkenfrees 
enz.

Aangezien ik 11 jaar in Harderwijk 
gewoond heb en Annette hier geboren 
is zijn wij bekend met alle wijken.

Mijn werkgebied ligt in een straal van 
30 km rondom Dronten.

Lijkt u het leuk, dan kunt u op mijn 
website www.tbfdienstverlening.nl 
kijken voor meer informatie of een 
vrijblijvende offerte aanvraag.

Ook kunt op mijn website “doorklikken” 
naar de sociale media voor veel meer 
projectfoto, s en nieuwtjes.

Ik maak graag kennis met u in de 
schitterende wijk Drielanden.

Thomas Drost
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WIJKBEWONERS 
VOEREN ACTIE VOOR 

EEN BUURT AED!

Eind oktober 2018 is op initiatief van 
Yvonne Albers een project gestart 
om de straat/buurt Schaffelaarhout 
te voorzien van een AED. 

Een AED is een draagbaar apparaat 
dat het hartritme weer kan herstellen 
bij een hartstilstand. Dit gebeurt door 
het geven van een elektrische schok. 
Een AED is benodigd om het hart te 
resetten en weer normaal te laten 
kloppen. Dit resetten noemen we 
defi brilleren. Een AED in je buurt is 
onmisbaar om levens te redden, de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand 
zijn van cruciaal belang!

Via de Hartstichting en in 
samenwerking met Philips kan 
een buurt een actie starten. Deze 
actie, Buurt AED, is bedoeld om  
gezamenlijk een AED aan te schaffen 
en te plaatsen in de betreffende buurt. 
De buurt krijgt 30 dagen de tijd om het 
doelbedrag bijeen te brengen. Op 17 
november hadden de buurtbewoners 
aan de Schaffelaarhour het benodigde 
bedrag binnen en was de klus geklaard 
(hulde aan de 48 donateurs!).

De AED wordt geplaatst aan de 
gevel van Schaffelaarhout 26 en 
wordt aangemeld bij het nationale 

oproepsysteem, hierdoor wordt hij 
dus 24/7 beschikbaar voor iedereen in 
de buurt rondom deze locatie. Middels 
een aantal vrijwillige hulpverleners zal 
het dus een stuk veiliger worden in de 
buurt.

Roel de Wolf
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UIT HET 
GEMEENTELIJK 
OVERLEG

OUDJAARSRECEPTIE 
2018

Op 28 januari j.l. heeft de 
wijkvereniging een overleg gehad 
met de gemeente. Namens WV3L 
waren Roy Abels en Anton van 
Houtum hierbij aanwezig. Hier een 
overzicht van de 4 belangrijkste 
onderwerpen:

1) AMBULANTE HANDEL
De wensen van bewoners zijn 
geïnventariseerd. Er waren heel veel 
suggesties, maar er werd vooral 
gevraagd naar een vishandel/kar, brood, 
poelier en kaas, maar ook schoenen en 
kleding werden voorgesteld.
Er wordt door de gemeente ingeschoten 
op een minimarkt vergelijkbaar 
met Stadsdennen. Er volgt nog een 
overleg met vertegenwoordigers van 
ondernemers ambulante handel. Er 
wordt nu gekeken naar de haalbaarheid 
v.w.b. welwillende ondernemers als ook 
de locatie op het Triasplein. Vanuit de 
wijkvereniging zijn bezwaren geuit op 
de door de gemeente gewenste locatie 
op het Triasplein (aan de zijde van de 
horeca ondernemers). Vooral wanneer 
sprake is van baklucht e.d. is dit niet 
(wekelijks) wenselijk voor de bewoners 
van bovenliggende woningen. Ook 
aan de beschikbare ruimte op het 
Triasplein wordt getwijfeld. Als 
alternatief is verwezen naar P-2 
(omgeving parkeerplaats Aldi en aldaar 
gelegen P-plaatsen Tonselsedreef). 
Vooralsnog is het wederom wachten, 
maar de wijkvereniging heeft tijdens de 
vergadering vooral aangedrongen op 
het snel handelen en eindelijk adequaat 
in te spelen op de wensen van de 

bewoners.

2) CRESCENTPLAS
Na de eerdere inloopavond in 2018 
zijn wensen, aanbevelingen en 
commentaren verwerkt.
De werkzaamheden voor de aanleg van 
de Crescentplas zijn begonnen en de 
contouren liggen er al. Op 7 maart zal er 
(reeds geweest bij het verschijnen van 

deze uitgave) een inloopavond worden 
gehouden in Het Startblok, waarbij 
de defi nitieve opzet van het plan zal 
worden gepresenteerd. Het belooft een 
fraai stukje recreatieterrein te worden 
in onze wijk, waar recreatie, spelen en 
sportief bezig zijn de boventoon voeren.

3) PAKKETKLUISJES DRIELANDEN
De pakketkluisjes zoals gepland 
in Drielanden gaan er komen. Het 
besluit was reeds genomen en er 
was nog bezwaar mogelijkheid. De 

wijkvereniging heeft aangegeven dat 
de locatie op zich (om de hoek in de 
“steeg” rechts van de geldautomaat 
bij het winkelcentrum) niet echt een 
handige keuze is wanneer het gaat om 
veiligheid. Het geheel ligt daar namelijk 
nogal tamelijk “verstopt” en is zeker niet 
bepaald “vrouwvriendelijk” geplaatst. 
De wijkvereniging heeft geen offi ciële 
klacht van wijkbewoners ontvangen 
en is verder ook niet op de hoogte van 
eventuele klachten. Op haar Facebook 
pagina  is een enkel commentaar 
binnengekomen. De wijkvereniging 
heeft vooralsnog besloten daar op 
voorhand verder geen bezwaren tegen 
te maken. Het staat/stond bewoners 
natuurlijk vrij om op individuele basis 
bezwaren in te dienen bij de gemeente.

4) HERINRICHTING WATERPLASPAD 
(TUSSEN TRIASPLEIN EN HET BAKEN)
Hier worden i.v.m. ziekte van vele bomen 
als ook het te dicht op elkaar staan van 
deze (te) grote bomen, er een 42-tal 
gekapt. Daarvoor in de plaats zullen een 
50-tal andere (kleinere) boomsoorten 
worden teruggeplaatst (ook verder van 
het fi etspad af) die naar verwachting 
ook minder “rommel” zullen geven. 
“De uitstraling van een laantje blijft 
gewaarborgd” aldus de gemeente.

Het volgende overleg is 25 maart 2019

Tijdens de oudjaarsreceptie op 
18 december 2018 bij Grandcafé 
Alleman werd door interim voorzitter 
Roy Abels kort teruggekeken op 2018 
en vervolgens ook vooruit gekeken 
naar de geplande activiteiten in 2019.

Het was een drukbezochte receptie 
in een leuke omgeving bij Grandcafé 
Alleman aan het Triasplein. Er werd 
teruggekeken naar de leuke dingen, 
maar ook de minder plezierige 
kant kreeg de aandacht. Zo werd 
stilgestaan bij het trieste overlijden 

van Marjolein Willemsen, die vele jaren 
bestuurslid was en daarna steun en 
toeverlaat van het bestuur en actief in 
de activiteitencommissie. Marjolein 
overleed zeer onverwacht op 11 
november 2018.

Ook op de plezieriger zaken werd 
teruggekeken. Geslaagde grote- en 
kleine evenementen zoals Triasfeest, 
Klaverjastoernooien, Darttoernooi, 
Bingo en de altijd druk bezochte 
Indische Rijstmaaltijden. En laten 
we vooral ook de twee jaarlijkse 

uitstapjes niet vergeten.  
Ook de blik op 2019 belooft veel goeds. 
De maaltijdavonden worden 
uitgebreid naar 5 op jaarbasis waarbij 
gekozen is voor enige afwisseling. 
Stamppotbuffetten, Indische Rijst-
maaltijden en een Mexicaanse avond. 
Alle maaltijden verzorgd door JOP’s 
Catering. Verder dit jaar ook weer de 
Kleedjesmarkt en Triasrun, de twee 
uitstapjes en nog veel meer leuks dit 
jaar.
Gemakshalve verwijs ik naar de 
kalender op blz. 19 (bewaarexemplaar) 
van deze uitgave.

De start van de aanleg van de 
Crescentplas werd ook even kort 
aangehaald. Een prachtige plek in de 
wijk waar straks recreatie, sport en 
spelen de boventoon zullen voeren.

De receptie was zoals gezegd druk 
bezocht en bovenal ook bijzonder 
gezellig; ook vertegenwoordigers van 
gemeente en overige relaties hebben 
zich goed geamuseerd. Drank en hapjes 
waren weer voortreffelijk geregeld door 
personeel van Grandcafé Alleman.

2019 wordt weer een mooi 
verenigingsjaar!
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Betrokkenheid wijkbewoners
We merkten dat onze wijkbewoners 
betrokken en meelevend zijn. Dit 
blijkt bijvoorbeeld uit het goed 
georganiseerde netwerk van WhatsApp 
groepen. Als wijkagenten zitten wij in 
een ‘bovenring’ met alle beheerders 
van de verschillende appgroepen. 
Whatsapp is een effectief middel om 
snel een groot publiek te bereiken, 
bijvoorbeeld wanneer wij zoeken 
naar een vermist kind of bij verdachte 
situaties in de wijk.
Ook het concept Camera in Beeld is 
belangrijk voor ons, om bij strafbare 
feiten snel en effectief na te gaan of er in 
een bepaalde straat camera’s hangen. 
We roepen dan ook elke bewoner die 
een camera heeft op om zich aan te 
melden via www.politie.nl
Daarnaast hebben camera’s een 
preventieve werking en kunnen 
afschrikkend werken.

VERBETERPUNTEN?
We zoeken voortdurend naar nieuwe 
manieren om problemen aan te pakken; 

WIJKAGENTEN 
CHARISSA LANKHORST EN 
MARIJN TEN BRINKE 

BLIKKEN TERUG OP HUN 
START IN DRIELANDEN

zoeken naar oplossingen en proberen 
voor te sorteren op verwachten 
ontwikkelingen op lange(re) termijn. 
Een voorbeeld hiervan is de steeds 
verder uitbreidende wijk, steeds meer 
kinderen, die logischerwijs opgroeien 
en pubers worden. Dit is een fase 
waarin jongeren best eens een fout 
of misstap kunnen maken. Wanneer 
dit gebeurt is het belangrijk dat wij als 
politie onze ‘pappenheimers’ kennen 
en hier snel en adequaat op in spelen. 
Daarom proberen we juist in een vroeg 
stadium in contact te komen met onze 
jeugd en laten ons gezicht zien, juist 
ook op momenten dat er niets aan de 
hand is.

CONTACTEN MET DE WIJKBEWONERS
Onze ervaring is dat wijkbewoners 
ons weten te vinden. Zo is er een 
maandelijks wijkspreekuur, waar 
wijkbewoners zonder afspraak 
terecht kunnen en samen met ons, de 
gemeente en de woningbouwstichting 
in gesprek kunnen en/of vragen kunnen 
stellen.

/

Wij zijn in december 2015 gestart 
als wijkagenten van Drielanden, 
hiervoor werkte Charissa als 
jeugdagent in Harderwijk en Marijn 
als waarnemend wijkagent in Ermelo.

DOELSTELLINGEN
De doelstellingen bij onze aanstelling 
waren divers; bijdragen aan een veilige 
wijk waarbij er voor elke bewoner een 

fi jne leefomgeving zou zijn, was en is 
een thema waar we voor staan. Verder 
was het de uitdaging om goed en zo 
snel mogelijk in de wijk bekend te zijn, 
wijkbewoners te kennen en te weten 
wat er speelt in de straten en huizen.

MINDER INCIDENTEN
Bijdragen aan een veilige(r) samenleving 
is een doorlopend proces, waar we ons 

dagelijks hard voor maken. Criminaliteit 
maakt vaak een golfbeweging en is 
niet (altijd) onderhevig aan de inzet 
van politie. We zien dat ook in onze 
wijk bepaalde vormen van criminaliteit 
oververtegenwoordigd zijn (denk 
aan auto-inbraken) maar op andere 
thema’s (bijv. woninginbraken) doen we 
het goed en zijn er de afgelopen jaren 
nauwelijks incidenten geweest.

Verder zijn wij zoveel als mogelijk in 
de wijk aanwezig, zowel overdag als s 
’nachts, zeker wanneer een specifi eke 
situatie daarom vraagt.

WONING- EN AUTO-INBRAKEN
Zoals we eerder aangaven is het aantal 
woninginbraken, dat landelijk hoog op 
de agenda staat, in onze wijk bijzonder 
laag. We hebben per jaar te maken 
gehad met een klein aantal incidenten.  
Daartegenover staan de inbraken in 
auto’s, waarbij hoofdzakelijk RNS-
systemen (radio- en navigatiesystemen) 
airbags en koplampen worden gestolen. 
Ondanks onverminderde inzet van 
politie, gemeente en buurtbewoners 
blijft het een uitdaging om deze vorm 
van criminaliteit te bestrijden. Gelukkig 
zijn de inbraakcijfers van dit thema in de 
eerste maanden van 2019, ten opzichte 
van dezelfde periode vorig jaar gedaald, 
mogelijk heeft dit te maken met de inzet 
van de mobiele camera’s rond de wijk 
en werkt dit afschrikwekkend.
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Auto Drielanden is een onafhankelijk autobedrijf.
Wij leveren autotechnische dienstverlening.

Snelheid, Kwaliteit en Service is ons motto!

* Snelservice: accu’s, uitlaten en remmen
* APK & Aankoopkeuringen
* Totaal onderhoud
* Airco onderhoud & reparaties
* A t/m Z reparaties
* Banden Service & Banden Hotel
* Auto Accessoires
* Valvoline Service Center
* Lease Service Center
Op al onze diensten leveren wij BOVAG
reparatie- en onderhoudgarantie.

Activiteiten:

Bezoekadres
Zuiderbreedte 16B
3845 MC Harderwijk

T 0341 46 05 50
E info@autodrielanden.nl
I www.autodrielanden.nl

Openingstijden:
maandag t/m Vrijdag 7:30 tot 17:30 uur
zaterdag   9:00 tot 12:00 uur

Afspraak maken? gebruik onze APP!

JOP’S CATERING - 
PASSIE VOOR LEKKER ETEN

Omdat ik nu al een tijdje heerlijke 
Indische maaltijden voor de 
Wijkvereniging mag verzorgen, stel 
ik mij graag aan u voor. Bijna mijn 
hele leven lang ben ik al gek geweest 
op koken. Doordat mijn moeder 
niet van koken hield, ontdekte 
ik bij een vriendje macaroni. Dat 
vond ik spannend! Gelukkig kreeg 
ik van mijn ouders alle ruimte om 
thuis te experimenteren, en onder 
veelvuldig gemopper (te veel 
sambal!)hebben ze toch altijd mijn 
probeersels gegeten.

Een kleine 40 jaar geleden verhuisde 
ik naar Den Haag en kwam in 
aanraking met de Indische keuken. Ik 
vond het geweldig: dat wilde ik ook 
wel maken. Maar van een Indisch 
kookboek snapte ik niet zoveel. Na 
mijn verhuizing naar Middelburg 
ontmoette ik daar een oudere Indische 
man die een toko en een eethuisje 
had. Hij bood kooklessen aan, dus ik 
greep mijn kans. Ik leerde alles over 
de Indische kruiden en specerijen en 
hoe je ze moest gebruiken. 
Tientallen jaren heb ik – naast mijn 

werk -  uitgebreide rijsttafelbuffetten 
voor vrienden, clubs en familie 
gemaakt. Tot ik een paar jaar geleden 
ineens werkloos werd en voor vrienden 
een rijsttafelbuffet verzorgde. Gasten 
waren erg onder de indruk en zeiden: 
‘Waarom begin je niet voor jezelf? Dit 
is professioneel!’ Het balletje is toen 
gaan rollen. Inmiddels ben ik een 
jaar of 5 bezig met mijn eigen bedrijf 
Jop’s Catering. Eerst vanuit huis en 
de rijsttafels bezorgde ik met mijn 
Suzuki Swiftje. Maar al snel week 
ik uit naar mijn eigen professionele 
keuken op het industrieterrein. Met 
mijn bestelbus bezorg ik nu in een 
wijde omgeving voor allerlei feesten, 
bruiloften en jubilea de heerlijkste 
buffetten. Een aantal jaar heb ik op 
de Pasar Malam Harderwijk gestaan 
met mijn restaurantje en heb zelfs 
voor de ambassadeur van Indonesië 

en zijn gevolg mogen koken. Voor 
een Hollander is dat een prachtig 
compliment.

Hoewel de Indische keuken mijn 
specialiteit is, draai ik mijn hand 
ook niet om voor een Hollands 
stamppotbuffet, of een Italiaans of 
Mexicaans buffet. Samen met mijn 
vrouw en een team van medewerkers 
organiseren we complete feesten 
en evenementen met bediening. En 
overal maken we ons motto waar: 
‘Passie voor lekker eten’.

KOOKCURSUS
Ik geef inmiddels al jaren kooklessen 
en workshops. In een kookcursus 
van 4 avonden leer ik mensen de 
belangrijkste ingrediënten uit de 
Indische keuken te gebruiken, waarna 
ze met de recepten die ze van mij 
krijgen, zelfstandig een uitgebreide 
rijsttafel kunnen maken. 
In mijn workshops leert men in één 
avond allerlei Indische snacks maken, 
zoals loempia’s, lemper, rissoles en 
pisang goreng. Regelmatig schuiven 
er ook Indische mensen aan, die 
graag willen leren koken zoals hun 
moeder dat deed.

Meer informatie: 
www.jopscatering.nl
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