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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
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Interim Voorzitter, Roy Abels

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 Wim Ham 
 Roy Abels
Web beheer Ben van Kooij
Vrijwilligers Emmy van der Gaag
 Martin Timmermans
 Astrid Sterk
 Barend van den Brink
 Jeanette Kuipers
 Joke van Kooten

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

VAN DE REDACTIE  
Hierbij mijn eerste redactioneel voor de Hoorschelp. Het is 
fi jn om als nieuwe bewoner de wijk beter te leren kennen 
als je betrokken raakt bij de activiteiten van de wijk en een 
wijkblad. Schrijven is min of meer mijn hobby en dat kan 
ik op deze wijze blijven beoefenen. Ook zo nu en dan een 
inhoudelijk artikel schrijven en daarbij de foto’s leveren 
maakt daar onderdeel vanuit. Het is dan ook verfrissend 
om bijvoorbeeld rond het Cresent Park te lopen en op je in 
te laten werken wat hier voor moois ontstaat! Drielanden 
is een levendige en groene wijk die steeds maar mooier 
wordt! Als redactielid hoop ik nog veel zaken onder de 
aandacht te brengen en daarbij een (klein) steentje bij te 
dragen aan de wijk en ons blad!

Mijn uitdaging is om het werk van Lex Schuijl voort te zetten 
en daar waar mogelijk, uit te bouwen. We gaan er voor!

Ik wens u heel veel leesplezier in dit fraaie blad!

Wim Ham 

Inleveren kopij voor de volgende editie 
(2019-3: Uiterlijk 21 oktober 2019)

VOORWOORD 
VOORZITTER

Voor u ligt alweer de 2e editie 
van de Hoorschelp 2019.  De tijd 
vliegt voorbij en voor we het in de 
gaten hebben is de zomervakantie 
alweer daar en kijken velen van u 
reikhalzend uit naar de geboekte 
of nog te boeken vakantie; of 
gewoon lekker vrij en genieten van 
eigen huis, tuin en Nederland.

Op 26 maart 2019 hebben we 
de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) gehad waarbij vooral de 
fi nanciële verantwoording  2018 
en de begroting 2019 aan de orde 
kwamen. De fi nanciële stukken 
2018 zijn gecontroleerd en in orde 
bevonden door de kascommissie, 
welke vervolgens aan de leden 
heeft voorgesteld decharge te 
verlenen aan het bestuur.  De leden 
hebben op hun beurt het voorstel 
met algemene stem aanvaard. Ook 
de begroting 2019 is door de leden 
geaccordeerd.

Er is afscheid genomen van enkele 
bestuursleden en vrijwilligers en 
kandidaat bestuursleden werden 
voorgesteld. Na stemming hebben 
de aanwezige leden unaniem 
ingestemd met de aanstelling 
van het nieuwe bestuur.  Het 
bestuur heeft daags na de ALV de 
bestuursfuncties verdeeld waardoor 
de samenstelling van het bestuur er 
nu als volgt uitziet:

OVERZICHT 
BESTUUR

Voorzitter - Roy Abels
Secretaris - Vacant
Penningmeester - 
Anton van Houtum
Activiteitencommissie - Erwin Bruijn
Activiteitencommissie - 
Samantha van Lien
Algemeen bestuurslid - Ab Beuving
2e penningmeester - Rienk Koopmans
Secretaris - Vacant

Bij de redactie is als opvolger van 
Lex Schuijl de heer Wim Ham 
aangetreden.
  
Alle bestuursleden en het nieuwe 
redactielid zijn enthousiast en kijken 
uit  naar een  mooie en succesvolle 
samenwerking binnen het bestuur 
en met de vertegenwoordigers van 
de gemeente Harderwijk, winkeliers 
van winkelcentrum Drielanden en 
natuurlijk de bewoners van onze wijk.

In de achterliggende maanden 
hebben we een aantal leuke 
evenementen georganiseerd 

welke ook dit keer weer op veel 
belangstelling hebben mogen 
rekenen. 

Kortom, tot dusver heeft het bestuur 
zeker niet stilgezeten en kijkt ze uit 
naar de komende evenementen, 
waarvan er een aantal in dit nummer 
extra worden belicht 

Verder in deze uitgave een leuk 
stuk van/over de Botterstichting 
Harderwijk. Zeer de moeite van het 
lezen waard!

Ik wens u veel leesplezier met deze 
2e editie van de Hoorschelp 2019.
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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.

BOOMFEESTDAG
Op 13 maart ging de Boomfeestdag 
niet door omdat de grond veel te nat 
was door de overvloedige neerslag. 
Dus toen moesten de 176  zwarte 
elzen even wachten . De Hortus en 
de gemeente Harderwijk hadden 
woensdagochtend 3 april uitgekozen 
als nieuwe dag.

De leerlingen van groep 8 
verzamelden zich om negen uur op de 
Rietmeen. Van daaruit wandelden ze 
naar het plantgebied, het Cresentpark 
in de wijk Drielanden in de bocht 
van de A28. Burgemeester van 
Schaik en wethouder Companjen 
verwelkomden hen daar bij de voor 
de zekerheid opgezette partytenten. 
Door de aanplant van deze bomen 
is het Cresentpark weer iets mooier 
geworden.

Ronald van der Wal.
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Het heeft enige jaren van overleg gekost met de gemeente Harderwijk, maar nu is het zover! We gaan ambulante handel in 
onze wijk krijgen.
Op 28 mei 2019 heeft het college ingestemd met het voorstel om ambulante handel mogelijk te maken in Drielanden. Het 
college heeft daartoe meerdere besluiten genomen.

EINDELIJK AMBULANTE 
HANDEL IN DRIELANDEN! 

“Het college heeft besloten om in Drielanden vanaf 1 
september 2019 een weekmarkt op P2 toe te staan op 
woensdagochtend. De producten die worden aangeboden 
zijn vis, kip (poelier), kaas, loempia, schoenen en stoffen.
De komende tijd kunnen de marktondernemers die deze 
producten aanbieden en een plekje willen op de weekmarkt 
in Drielanden zich melden bij de gemeente. Het college heeft 
een systeem van toewijzing vastgesteld waaraan getoetst 
en geselecteerd wordt.
Tevens “ligt er nu een verkeersbesluit ter inzage dat het 
mogelijk maakt dat een deel van P2 op woensdagochtend 
niet als parkeerterrein gebruikt kan worden.” Dit maakte 
Sylvia van Itegem, vertegenwoordiger van de gemeente 
Harderwijk, in een mail aan ons bekend.

Het wordt een kleine weekmarkt op de woensdagochtend, 
vooralsnog bestaande uit een zestal marktkramen.  Er wordt 
voldaan aan de behoefte van bewoners en ondernemers. 
Het uiteindelijke besluit is voorafgegaan door veelvuldig 
overleg tussen wijkvereniging, winkeliersvereniging 
Winkelcentrum Drielanden en vertegenwoordigers van de 
ambulante handel. Allen zijn ervan overtuigd dat deze vorm 
van ambulante handel een meerwaarde is voor de wijk. En 
tevens een versterking van het aanbod door de winkeliers. 
Ook de marktondernemers zijn geïnteresseerd en hebben 
aangegeven een plekje te willen op deze mini-weekmarkt in 
Drielanden.

Mogelijk zijn er nog enige aanpassingen op parkeerplaats 
P-2 nodig (het gaat dan vooral om de benodigde elektriciteit), 
maar vergeleken met de benodigde inspanningen om tot 
het genomen besluit te komen, zijn dat “peanuts”.

Wie weet gaan we het in de week van aankomende 
Kleedjesmarkt en Triasrun (7 september) meemaken dat op 
de woensdag ervoor - of erna de eerste weekmarkt een feit 
is.
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Beste mede wijkbewoners

Ik wil mijzelf graag aan u voorstellen.

Mijn naam is Anton van Houtum,63 
jaar. Getrouwd met Ria en vader van 
2 kinderen. 
Wij wonen vanaf juli 2006 met veel 
plezier in de wijk Muziekland IV
Tot enkele jaren geleden ben ik  

Graag stel ik mij voor als nieuw 
redactielid van de Hoorschelp als 
vervanger van Lex Schuil. Mijn naam 
is Wim Ham en ik ben geboren op 
Hoogland, in mijn kinderjaren een 
plattelandsgemeente ten noorden 
van Amersfoort. Na de middelbare 
school ben ik begonnen aan een aantal 
baantjes zoals bloemen verkopen op 
de markt, benzinepomp bediende enz. 
totdat ik in militaire dienst ging. Dat 
werd vrijwilliger op contractbasis in 
Suriname voor de periode van ruim één 
jaar (1965 / 1966) . De reis ging toen 
nog per boot vanuit Amsterdam met 
de KNSM en later ook weer op dezelfde 
wijze terug. Dat betekende Caraïbische 

De inzendingen op een tweetal te 
beantwoorden vragen moesten 
binnen komen voor 17 mei 2019.  
Het betrof vragen wat je met een 
eenmalig bedrag en een goed 
idee zou doen om Winkelcentrum 
Drielanden te verbeteren of nog 
aantrekkelijker te maken. De twee 
vragen die beantwoord moesten 
worden waren: “Als ik de baas zou zijn 
dan zou ik het volgende verbeteren 
in het  Winkelcentrum Drielanden. 
Hiervoor was tevens een budget 
van € 2000,00 beschikbaar gesteld.  
Verder moesten de deelnemers uit de 
gemeente Harderwijk komen. Anders 
dan de posters in het winkelcentrum 
suggereerden, hoeft de baas van het 
winkelcentrum de uitgereikte “kroon” 
niet de gehele dag op! Uiteindelijk 

werkzaam geweest binnen diverse 
afdelingen van een bank
Na wat gesprekken met diverse 
mensen ben ik enthousiast geworden 
en wil de functie van penningmeester 
graag op mij nemen de komende jaren. 
Ik hoop dan ook dat ik met mijn kennis 
en ervaringen een goede bijdrage kan 
leveren voor deze mooie vereniging. 

eilanden bezoeken en verschillende 
detacheringen door geheel Suriname. 
Voor ons als militairen een mooie 
tijd die levenslange vriendschappen 
heeft opgeleverd en ook een tweede 
vaderland! Na mijn diensttijd ben 
ik ruim anderhalf jaar rijinstructeur 
geweest. Toen kwam mijn huidige 
vrouw in het vizier en moest er serieus 
een meer vast beroep worden gekozen 
als je meende ooit te gaan trouwen! 
Dat werd de ICT die toen nog in de 
kinderschoenen stond. Mijn werkgever 
werd PON, eerst in Amersfoort en 
later in Leusden. Daar kreeg ik diverse 
opleidingen en leerde het vak kennen. 
Uiteindelijk resulteerde dat in een baan 
die na 29 jaar (waarvan de laatste 
vijf jaren als manager personeel 
en algemene zaken) leidde tot een 
overstap naar IBM Nederland. Daar heb 
ik dertien jaar gewerkt in verschillende 
functies met in de laatste vijf jaren 
bedrijfsovernames, inclusief personeel. 
Dat in een commerciële functie als 
transitie manager voor met name de 

ging de tienjarige Amber Hulshof uit 
de wijk Slingebos met de prijs aan de 
haal, inclusief de € 2.000,00 om het 
idee vorm te geven! Haar antwoorden 
en ideeën waren: “een paar trampoline 
tegels in het overdekte deel van het 
winkelcentrum en in de Jumbo leggen. 
Dan kunnen kleine kinderen en oudere 
mensen makkelijker van de bovenste 
schappen spullen pakken” Op zich 
een erg creatief idee maar praktisch 
niet goed realiseerbaar! Er wordt toch 
gekeken naar een trampoline voor de 
periode van een week om kinderen te 
vermaken! De tweede vraag was: met 
het overblijvende beschikbare budget 
van de € 2000,00 zou ik : “kijken 
naar een stichting om een goed doel 
voor dieren, hulp aan arme kinderen 
of een weeshuis te ondersteunen”. 

“overgenomen” medewerkers van de 
nieuwe bedrijven. Vanaf mijn 59ste  
jaar ben ik nog een kleine vier jaar als 
zelfstandig interim manager werkzaam 
geweest bij bedrijven als Delta Lloyd, 
ABN/AMRO en BKR. Daarna ben ik 
gestopt met werken en woon sinds een 
klein half jaar in Harderwijk! Mijn vrouw 
en ik hebben twee kinderen en drie 
kleinkinderen. Mijn (onze) hobby’s zijn 
en waren reizen(in en buiten Europa), 
schrijven, fotograferen, aquarelleren 
en modelbouw. Daarnaast was ik de 
laatste drie jaar correspondent van de 
Zevenaar Post en de Montferland Vizier. 
Dat doe ik ook nu als vakantie invaller 
voor de Harderwijker Courant! Ook ben 
ik ruim 20 jaar voorzitter geweest van 
een voetbalclub (laatste twee jaar van 
twee clubs i.v.m. een fusie). Ook was ik 
zes jaar voorzitter van de Zonnebloem 
bij drie kerkdorpen in mijn vorige 
woonplaats Aerdt. Ik zie er naar uit om, 
samen met het bestuur en de lezers, te 
werken aan een mooi en informatief 
wijkblad voor Drielanden!

De winkeliers van Winkelcentrum 
Drielanden waren de uitvoerder van 
het geheel en maakten de keuze 
vrijdagavond 17 mei openbaar. Zij 
hebben dan ook op deze zaterdag 
letterlijk de rode loper uitgelegd! 
Amber mocht het lint doorknippen om 
haar opwachting te maken, voorzien 
van een kroon, serpentines en een 
mooie bos bloemen! Jasper Stip van 
Stip Entertainment was haar daarbij 
behulpzaam. Daarna werd er een 
kleine rondgang langs wat willekeurig 
gekozen winkels gemaakt, natuurlijk 
met de kroon op!  Onder meer de 
Prego Pizzeria en Döner Kebab, een 
kledingwinkel, de fi etsenmaker en de 
kapper werden door Amber bezocht. 
Op al deze plaatsen had de organisatie 
een verrassing voor haar in het 
verschiet, zoals een gratis bezoek aan 
de kapper en bijvoorbeeld voor een 
bepaald bedrag kleding kopen! Verder 
zal via Facebook en Instagram met 
vlogs aandacht worden besteed aan 
de afgelegde bezoeken van Amber in 
de actieweek. 

Het werd op zaterdag 18 mei dan 
ook een feestelijke bijeenkomst in 
het drukke en vooral ook gezellige 
Winkelcentrum Drielanden. Als 
wijkvereniging Drielanden zijn we 
dan ook blij met dit initiatief en 
ondersteunen dit graag! Als bewoners 
van Harderwijk en de wijk Drielanden 
hebben we als geen ander baat bij 
een dynamisch en aantrekkelijk 
winkelcentrum!
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EVEN VOORSTELLEN 
(ANTON VAN HOUTUM) 

EVEN VOORSTELLEN 
(WIM HAM)

Op zaterdag 18 mei jl. is voor één week “de baas van het Winkelcentrum Drielanden” gekozen. Dit was voor het 
meest originele en creatieve idee van alle inzenders die via posters attent werden gemaakt op de actie. 

EEN WEEK “DE BAAS” VAN 
HET WINKELCENTRUM 

DRIELANDEN!
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KLEEDJESMARKT 
2019 EN TRIARUN

Op 7 september 2019 gaan we rondom 
het Triasplein en de Triasgracht 
weer helemaal los! Dan organiseren 
we weer onze Kleedjesmarkt en de 
Triasrun Drielanden. 

KLEEDJESMARKT
Een grote rommelmarkt in het centrum 
van onze wijk, waar iedereen een plekje 
kan reserveren om oude spulletjes van 
de hand te doen.
Er is weer ruimte voor zo'n 150 
deelnemers en vol is ook dit keer weer 
vol.
Om te voorkomen dat je te laat bent is 
snel reserveren dus wel aan te bevelen.
Reserveren voor een specifi eke plek is 

ook dit jaar niet mogelijk. Je reserveert 
in voorkomend geval dus voor één van 
de 150 plaatsjes die op de dag zelf 
worden toegewezen. Dit op volgorde 
van aanmelden bij de uitgiftekraam 
van de wijkvereniging.
Je kunt dus niet om een bepaalde plek 
vragen, ook niet wanneer er plekjes zijn 
vlak voor bijvoorbeeld je huis!

Voor het aanmelden, zie de regeling 
elders in het wijkblad.

De plaatsen van de kleedjes 
(ca. 2mx2m) liggen allemaal rondom 
het Triasplein en langs de Triasgracht 
(overzijde van de winkels).

De kosten voor een kleedjesplaats 
vallen ook dit jaar weer enorm mee.
Voor leden van de wijkvereniging is 
deelname, zoals gebruikelijk, gratis. 
Niet leden betalen slechts € 5,00 voor 
een plaatsje op de Kleedjesmarkt.
Voor meer informatie verwijzen we 
naar onze website, www.wv3l.nl
Binnenkort verschijnen er ook weer 
de nodige posters in - en rondom het 
winkelcentrum. 

Aanmelden / reserveren doe je via 
mail: activiteiten@wv3l.nl
Zie ook pagina 19 voor de overige 
details voor het aanmelden voor de 
Kleedjesmarkt.

TRIARUN
Dit jaar hebben we ook weer de 
TRIASRUN op het programma staan. 
Een recreatieve hardloop wedstrijd voor 

"kids" (tot 10 jaar) en oudere lopers die in 
samenwerking met atletiekvereniging 
Athlos wordt georganiseerd. De 
kidsrun gaat over een afstand van 
circa 1 km. Daarnaast kan men zich 

inschrijven voor de afstanden 5 - 
en 10 km. Voor meer informatie en 
inschrijven verwijs ik naar de website 
van atletiekvereniging Athlos, www.
athlos.nl  onder "wedstrijden", Triasrun. 
Binnenkort verschijn ook hier meer 
informatie over op de website van 
wijkvereniging Drielanden.

Kortom, 7 september 2019 wordt 
het weer een feestelijke, sportieve en 
handelsrijke dag in Drielanden! Noteer 
de datum maar alvast in de agenda 
en vergeet niet tijdig een plaatsje te 
reserveren!
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Kom  winkelen   
in   het   gezelligste 

winkelcentrum 
van     Harderwijk!

Welkom!
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triasplein 80, Harderwijk

Twitter:		@wijk3landen
Web:www.wv3l.nl
Mail:	info@wv3l.nl

Kleedjesmarkt Drielanden
7 september 2019

(11.00 – 16.30uur)

Locat ie: Harderwijk, Drielanden (Triasplein, Triasgracht)

Gezellige rommelmarkt met ook dit jaar weer:
• Diverse kinderattracties
• Viskraam
• Kraamhuur

Kosten per plaatsje ( ca. 2 x 2m)
Leden wijkvereniging Drielanden : Gratis
Niet leden : € 5,- (betalen bij aanvang)

Deelname / Opgeven via mail: activiteiten@wv3l.nl
Aantal beschikbare plaatsen: 150 (vol = vol)
Plaatsbewijzen ophalen en betalen:
• 2 september van af 10.00 uur
• Locatie:  Stand v.d. wijkvereniging op het TRIASPLEIN

Verkoop van etenswaar (m.u.v. de viskraam) is NIET toegestaan
Commerciële verkoop is niet toegestaan
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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 

 
 
 

 

LAKE SIDE
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12.00 uur - Kidsrun (ca. 1 km) – 5 t/m 12 jaar

12.30 uur - 5KM en 10 KM – 12 jaar en ouder

13.30 uur - Prijsuitreiking

TRIASRUN

12.00 uur - KidsrunKidsrun (ca. 1 km) – 5 t/m 12 jaar5 t/m 12 jaar

Op zaterdag 7 september 2019 wordt wederom de TRIASRUN Drielanden 
georganiseerd; een onderdeel van de Kleedjesmarkt Drielanden.
Wederom met een route door / langs het winkelcentrum Drielanden!

Een hardloopevenement voor iedereen en een mooie start van het nieuwe 
loopseizoen!

Deze leuke, gezellige en sportieve recreatieloop is een initiatief van 
wijkvereniging Drielanden en wordt in samenwerking met 
atletiekvereniging Athlos georganiseerd.

Schrijf je in en loop mee!
Meer informatie en (vóór)inschrijven:   

• www.inschrijven.nl   of   via https://athlos.nl/wedstrijden/inschrijven/
• www.wv3l.nl

Prijsuitreiking 1e t/m 3e prijs (D/H) bij 5 en 10km

Alle deelnemers Kidsrun ontvangen een prachtige herinneringsmedaille

zaterdag 7 september 2019 wordt wederom de TRIASRUN Drielanden 

Zaterdag 7 september 2019

@wijkdrielanden

https://www.facebook.com/wijk3landen

Creatief bezig zijn is goed voor 
jong en ouder. Zelf muziek maken, 
dansen, schilderen, fotograferen 
of keramiek maken werkt 
ontspannend en geeft nieuwe 
energie. Je creativiteit aanspreken 
of je kind hierin stimuleren zorgt 
voor zelfvertrouwen, ontwikkeling 
en plezier.

Cultuurkust helpt graag bij het 
ontdekken en ontwikkelen van 
je talent. Daarom bieden wij 
cursussen en workshops aan in alle 
kunstdisciplines en op ieder niveau.

Ook in De Bogen in Drielanden 
starten vanaf september weer 
nieuwe cursussen.

Vanaf vrijdag 20 september 2019:
15.00 uur Dansconditie 55+
16.00 uur Dansexpressie 4-6 jaar
17.00 uur  Street, Jazz, Show en 

HipHop 7-12 jaar

Vanaf woensdag 2 oktober 2019:
13.30 uur  Muziek voor het jonge 

kind 5-6 jaar
14.30 uur  Algemene Muzikale 

Vorming 6-8 jaar

Inschrijven kan nu al!
Zie voor meer informatie 
www.cultuurkust.nl/cursussen

De zomer staat voor de deur, de vakantie is in zicht. Een mooi moment om even bij te komen en stil te staan bij wat 
jouw dochter, zoon of wat jijzelf zou willen doen na de zomervakantie.

MUZIEK EN DANS IN 
DRIELANDEN!
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AANMELDEN / RESERVEREN 
KLEEDJESMARKT 
Wilt u een plaats reserveren, meldt u 
zich dan vóór 1 september a.s. aan via 
de mail activiteiten@wv3l.nl.

Wanneer u met anderen 
aaneengesloten plaatsen wilt, geef u 
dan op als groep (ook bij meerdere 
plaatsen uit één gezin).

Bij aanmelding vermelden:
-  Groepsnaam (indien van toepassing = 

één van de groepsleden)
-  Naam (bij een groep, alle namen 

vermelden)
-  Adres (bij een groep, alle adressen 

vermelden)
- Aantal plaatsen
-  Telefoonnummer (één nummer van 

de contactpersoon)
-  Wel of geen lid van de wijkvereniging  

(bij alle groepsleden vermelden)
Alle leden van de groep moeten elk 
afzonderlijk, maar wel als groep, het 
plaatsbewijs op 
7 september ophalen. Er worden 
geen plaatsbewijzen voor anderen 
meegegeven! Dit ter voorkomen van 
lege plaatsen bij eventueel niet komen 
opdagen.

Er kunnen geen specifi eke plaatsen 
of plaats-nummers worden 
gereserveerd.
Plaatsen worden op 7 september 
door de organisatie, op volgorde 
van melden bij de kraam van de 
wijkvereniging, uitgegeven. 

KOSTEN PER PLAATS
Voor leden van de wijkvereniging 
Drielanden is de eerste plaats gratis. 
Reserveer je als lid één plaats dan 
betaal je niets, wanneer je meerdere 
plaatsen reserveert betaal je voor elke 
extra plaats € 5,00. Niet-leden betalen 
€ 5,00 per plaats.

UITGIFTE VAN DE 
PLAATSBEWIJZEN 
Vanaf 10.00 uur bij de kramen van de 
wijkvereniging op het Triasplein.

VOORSCHRIFTEN 
KLEEDJESMARKT

• Houd de brand- en waterput vrij
• De plaatsmaat is ± 2m x2m 
•  Geen commerciële verkoop op/bij de 

kleedjes
•  Leg het plaatsnummer zichtbaar op 

uw kleedje
•  Lever uw plaats uiterlijk om 17:00 uur 

leeg en netjes op
•  Neem overgebleven spullen en afval 

mee naar huis 
•  Gooi afval in de prullenbakken en niet 

in de gracht
•  Verkoop van etenswaren is niet 

toegestaan, tenzij in overleg met org.

LET OP JE SPAM!! 
Via de mail kun je je aanmelden voor 
een plaats op de kleedjesmarkt. Je 
ontvangt  een bevestiging via de mail. 
Het komt met grote regelmaat voor 
dat deze bevestiging in de spambox 
van je mail terecht komt. Ook het 
antwoord op een tweede of derde mail 

komt dan in de spambox terecht. Heb 
je nog geen antwoord ontvangen? 
Check dan eerst je spambox.

Aangezien we als vrijwilligers allemaal 
werken kan het zijn dat er enkele 
dagen verstrijken voordat je antwoord 
ontvangt op de aanmelding. We 
proberen de aanmeldingen 2 -3 keer 
per week te verwerken. We vragen 
jullie begrip hiervoor.

Op 7 september 2019 organiseert Wijkvereniging Drielanden de jaarlijkse KLEEDJESMARKT op- en in de nabijheid 
van het Triasplein.

REGELING AANMELDEN 
KLEEDJESMARKT
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VRIJWILLIGER BIJ DE 
BOTTERSTICHTING 
HARDERWIJK
Kent u dat, iets zien waarvan u zegt 
“dat is eigenlijk wel gaaf om ook te 
doen”? Mij overkwam dat tijdens de 
Aaltjesdagen, toen een grote vloot 
van historische botters in de haven 
van Harderwijk lag en ik mocht 
meevaren. 
Ik besloot lid te worden van de 
Botterstichting Harderwijk. Een 
stichting met vrijwilligers die als 
doel hebben de nog bestaande 
historische bruine vloot in stand te 
houden. 

Er zijn in Nederland nog ongeveer 
100 botters die ooit in de Zuiderzee 
vis vingen. Enkele van deze schepen 
liggen in de haven van Harderwijk 
en drie daarvan zijn in het bezit 
van de Botterstichting. U heeft ze 
ongetwijfeld wel eens gezien en 
mogelijk ook in meegevaren. Voor 
velen een mooie belevenis, voor 
anderen wellicht iets voor op de 
bucketlist. 

Gedurende het zeilseizoen, wat 
loopt van ongeveer april tot oktober, 
wordt er gevaren met de botters. 
Er wordt meegevaren tijdens de 

vele activiteiten  in de voormalige 
Zuiderzee plaatsen die vroeger ook 
een bruine vloot kenden, zoals Elburg, 
Kampen, Spakenburg en Huizen. 
Natuurlijk wordt er ook in Harderwijk 
gevaren en niet alleen op Aaltjesdag. 
In de maanden juli en augustus wordt 
er 2 x per dag (dinsdag t/m zaterdag) 
een tocht op het Wolderwijd van ± 1½ 
uur gemaakt waar voor een leuke prijs 
kan worden meegevaren.  

Is het moeilijk om op een botter te 
varen? Nee helemaal niet, iedereen 
kan het leren, met of zonder 
zeilervaring. Elke dinsdagavond en op 
zaterdag is er een schipperstraining 
waar onder deskundige leiding de 
fi jne kneepjes op het gebied van 

motorvaren, manoeuvreren en zeilen 
worden bijgebracht. 
Met de wat meer ervaren vrijwilligers 
wordt samen gezeild om de kennis 
en vaardigheden te onderhouden 
en natuurlijk ook gewoon voor de 
gezelligheid. Tijdens deze zeildagen 
wordt je ook van alles geleerd over 
de historie van de botters zodat je 
de gasten die je aan boord krijgt iets 
kan vertellen over het schip en de 
visserijhistorie van Harderwijk. Zo leer 
je zelf ook nog iets van Harderwijk wat 
je wellicht nog niet wist.  

Met de verhuur van de botters wordt 
geld verdient om  de botters te kunnen 
onderhouden. Houten schepen die 
meer dan 100 jaar oud zijn hebben veel 

onderhoud nodig. Met de vrijwilligers 
doen wij dat in de wintermaanden zelf 
en wordt er vele uren hard gewerkt in 
onze botterloods aan de haven. 

Het onderhouden van een botter is niet 
alleen schuren en weer voorzien van 
een nieuwe laagje, nee het is serieus 
werk. De schepen worden op een 
authentieke wijze in stand gehouden 
waarbij alle defecte onderdelen van 
het schip zo veel mogelijk door de 
vrijwilligers zelf worden vervangen. 
Het goede hout uitzoeken, mallen 
maken voor de goede maat, uitzagen, 
schaven etc. Oude werkwijzen zoals 

het buigen van de gangen (houtwerk 
aan de buitenzijde van het schip) en 
breeuwen van de naden worden nog 
steeds toegepast en de kennis wordt 
aan elkaar overgedragen. Ook dat is 
een onderdeel van het behoud van het 
historisch erfgoed. 

Heb ik u enthousiast of nieuwsgierig 
gemaakt, kom dan eens kijken bij de 
botterloods/visafslag of meld u aan 
als vrijwilliger.

Tot ziens,
Fred Berg

Natuurlijk zijn wij ook te volgen op 
Facebook waar foto’s en fi lmpjes te 
zien zijn van onze activiteiten.  

http://www.vischafslagharderwijk.nl/
Facebook: Vischafslag Harderwijk/
Botterstichting Harderwijk
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e klantadvies@doomijn.nl 

a Tonselsedreef 60, Harderwijk

t (038) 421 45 21

www.doomijn.nl

PAASFESTIJN

Op woensdagmiddag 10 april jl. 
hadden wij weer een gezellig paas-
festijn staan. Dit hadden wij samen 
georganiseerd met de Brede school 
Drielanden. De activiteiten waren als 
volgt; Paasmandjes knutselen, paas-
maskers maken, paaskoekjes versieren 
en paaseieren schilderen. En niet te 
vergeten paaseieren zoeken!

Op het einde hebben wij de overge-
bleven paaskoekjes en eieren uit-
gedeeld in het wijkontmoetingscen-
trum van Drielanden en een zangkoor 
in de Triaszaal van MFC de Bogen. 
Het werd erg gewaardeerd! Als dank 
werd er voor ons gezongen! 

Het was weer een erg gezellige, 
geslaagde middag!
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Nieuw in Drielanden (Werklandschap-Oost) 
0341-357777  |  www.communicatiemakers.nl

VA N A F  M E D I O  2019

AFSCHEID VAN ÉÉN VAN ONZE 
WIJKAGENTEN.

Eerder dan verwacht moeten we 
afscheid nemen van één van onze 
wijkagenten.
Marijn ten Brinke gaat  per 1 juli 
namelijk “verhuizen” naar Harderwijk 
Centrum.

Zoals Marijn zelf noemt “eveneens 
een mooie wijk, maar met een andere 
dynamiek en een mooie uitdaging 
voor hem als wijkagent”.
Lopende zaken zullen tot 1 juli 
nog wel worden afgehandeld c.q. 
overgedragen.
Marijn dankt u allen voor de 
afgelopen (alweer bijna 4) mooie 
jaren als wijkagent in Drielanden 
waarbij hij intensief met velen 
heeft samengewerkt.  Meerderen 
van ons heeft hij leren kennen (als 
mens en professional). Samen werd 
bijgedragen aan een veiliger en 
leefbaar(der) stukje van Harderwijk.

Ook wij danken Marijn voor de 
meer dan prettige samenwerking, 
hulpvaardigheid en alertheid m.b.t. 
onze wijk Drielanden.
We zullen Marijn ten Brinke gaan 
missen en wensen hem heel veel 
succes als wijkagent  in “zijn” nieuwe 
wijk.

Marijn, bedankt!

Resolutie afbeelding veel te laag.
Graag het orgineel aanleveren..

Of ander beeld.
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Goede Reede 3
3845 MD Harderwijk
0341-351235
www.animalcare.nl

Zorgen en
ontzorgen,
groot en klein,
iedereen is welkom!

Dierenartsen AnimalCare biedt deskundige zorg voor 

uw dieren. Op onze praktijk hebben wij uitgebreide 

diagnostische mogelijkheden zoals röntgenonderzoek, 

echografie en bloedanalyse. Op basis van gedegen 

onderzoek geven wij een reëel behandelingsadvies.

Of het nu gaat om een operatie of medicatie,

bij ons krijgt uw dier de beste zorg.

Dierenartsen AnimalCare besteedt veel aandacht

aan preventieve zorg. Om elk dier gezond te houden 

maar ook om hun eigenaar te ontzorgen.

Met informatieavonden, een huisdierenzorgplan,

een voedingszorgplan en kitten- en puppyconsulten.

Dierenartsen AnimalCare is goed bereikbaar
en heeft ruime parkeergelegenheid.

Op 18 april hebben we samen met 
de gemeente weer de jaarlijkse 
wijkschouw uitgevoerd. Dit jaar in 
het bijzijn van vertegenwoordigers
(tevens wijkbewoners) 
van de fracties van CDA (Andrea 
Oosting) en D66 (Thijs Melkert). 
De aanwezigheid van beiden 
werd zeer gewaardeerd. Verder 
uiteraard met vertegenwoordigers 
van Wijkvereniging Drielanden en 
de gemeente zelf (Marcel van den 
Ende – wijkmanager; Monique Apel 

– managementassistente).

Met uitzondering van de 
bekendmaking van de wijkschouw 
in de jaarkalender, is er dit jaar door 
omstandigheden geen uitgebreide 
communicatie over de wijkschouw  
geweest. Hierdoor werden 
wellicht minder “pijnpunten” bij de 
wijkvereniging aangeboden.  Onze 
welgemeende excuses daarvoor. 
Volgend jaar zullen we weer tijdig een 
uitgebreide voorwaarschuwing geven. 

De wijk ligt er over het algemeen prima 
bij. Aandachtspunten en punten voor 
verbetering zijn er evenwel altijd.

Een aantal opmerkingen zijn 
binnengekomen door tussenkomst 
van de aanwezige vertegenwoordigers 
van de fracties van CDA en D66
In totaal zijn er een tiental klachten/
opmerkingen/punten ter verbetering 
tijdens de wijkschouw voorgelegd. 

Gemakshalve verwijzen we u naar 
de website van de wijkvereniging  – 
de HOME page – en klik op Verslag 
Wijkschouw 18-04-2019.

Foto’s bij dit artikel tonen een drietal 
van de binnen gekomen klachten/
opmerkingen:

  Gevaarlijke situatie door beperking 
van het uitzicht ten gevolge van te 
hoog struikgewas

  Te hoge snelheid van automobilisten 
op de Horsterhout bij het naderen 
van het kruisende fi etspad

  Het zonder overleg met bewoners 
verwijderen van (rozebottel) struiken 
tussen het fi etspad (Waterplaspad) 
en de vijver aan de achterzijde van 
de Belcantodreef.

Zoals eerder aangegeven lag de 
wijk er over het algemeen bijzonder 

WIJKSCHOUW 2019
netjes bij en kijkt een ieder uit naar 
het in gebruik kunnen nemen van 
de Crescentplas en omliggende 
faciliteiten zoals o.a. de trimbaan met 

“obstacle course”. De verwachting is 
dat ontwikkeling van de Crescentplas 
voor het zomerreces gereed is en in 
gebruik kan worden genomen. 
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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.

De Indische rijstmaaltijd van 2 april 
was weer een doorslaand succes. 
Dit keer 63 deelnemers die hebben 
genoten van een voortreffelijke 
rijsttafel van JOPs Catering uit 
Harderwijk met een aantal heerlijke 
gerechten. 

Voor de kenners onder ons: ajam opor, 
smoor, sambal goreng boontjes en 
saté ajam. Verder aangevuld met atjar 
ketimoen (komkommer), gebakken 
uitjes en seroendeng.
Er was meer dan voldoende eten, 
waardoor er voor de echte liefhebbers 
nog gelegenheid was voor een 
tweede gang.

Bij het uitkomen van deze 2e edi-
tie van de Hoorschelp hebben we de 
Mexicaanse maaltijd alweer gehad 
en komt de volgende Indische rijst-
maaltijd weer in zicht. Noteert u alvast 
de datum: 3 september 2019.

Heeft u nog nooit deelgenomen aan 
deze Indische rijstmaaltijd? Dan wordt 
het daar zeker een keer tijd voor. Zeer 
zeker de moeite waard!
Gemakshalve verwijs ik daarvoor naar 
de advertentie elders in het blad.

Verder is het goed om te vermelden 
dat de laatste maaltijd van het 
jaar, het geplande stamppot buffet 
op 5 november 2019, zal worden 
vervangen door de veel populairdere 
Indische rijstmaaltijd.
Ook die datum kunt u alvast noteren.

VERSLAG INDISCHE 
RIJSTMAALTIJD 

2 APRIL 2019
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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

3131

   INDISCHE RIJSTMAALTIJD
DRIELANDEN

   Laat u verrassen en geniet van deze gezellige avond
DATUM : Dinsdag 3 september 2019
PLAATS : AULA MFC De Bogen

Drielanden – Triasplein 11
AANVANG : 18:00 uur (zaal open – 17.45 uur)
EINDE : 21:00 uur (verwacht)
KOSTEN : 

-Leden       : € 10,00 p/p (betalen bij aanmelden)
-Niet-Leden: € 12,50 p/p (betalen bij aanmelden)

AANMELDEN (VOL = VOL) :
Vóór 28 augustus 2019
Mail: coordinator@wv3l.nl

Betalen vóór 28 augustus op de rekening zoals 
vermeld in de Hoorschelp en de 
bevestigingsmail die u krijgt na aanmelden.
Bij betaling vermelden:
- Indische Rijstmaaltijd 3 september
- Naam, aantal personen en adres
Uw aanmelding is definitief na ontvangst betaling.
Voor extra drankjes contant gepast geld meenemen

Catering: JOP’s Catering

1 drankje 
van het huis.
Extra drank à
€ 1,=

Koffie met 
plakje 
spekkoek
na.

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!
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CRESCENTPARK 

Nog even en er kan gebruik gemaakt 
worden van de mogelijkheden van 
een bijzonder recreatieplas in de wijk 
Drielanden: “de Crescentplas en het 
Crescentpark”.

Er is inmiddels al veel over geschreven 
en gepubliceerd in de verschillende 
(nieuws) media, maar als het goed is 
gaat het er voor de zomervakantie dan 
toch echt van komen;
de voltooiing- en in gebruik name van 

de Crescentplas. Gelegen in onze 
mooie wijk Drielanden in de hoek 
naast de fi etsbrug over de A28 en de 
A28 zelf.
Een prachtig ontwikkeld 
recreatiegebied voor alle mensen, 
jong en oud en zelfs honden vinden 
er hun stekkie op het speciaal daartoe 
aangelegde hondenstrand. Een 
recreatiegebied in Drielanden waar 
volop gelegenheid is voor sport en spel. 
Denk daarbij aan fi tnessapparaten 

langs loop- of wandelroutes, trekpontje 
op het water, etc.

Omdat een waterberging alleen 
het water opvangt dat ‘over’ is, niet 
opgenomen wordt door de grond, zal 
het wateroppervlak en het waterpeil 
afhankelijk zijn van de hoeveelheid 
regen en de temperatuur. Hierdoor 
veranderen de spelmogelijkheden 
in het park per seizoen. Zo wordt er 
bijvoorbeeld een keienstrook in het 
waterbergingsgebied gelegd, die bij 
het droogvallen van de plas bij het spel 
kan worden gebruikt.
Ook het hondenstrand, die eerst bij 
de Stille Wei zou komen, wordt hier 
aangelegd.

Het Crescent Park kent straks een 
grote variatie aan beplanting. Er komen 
vruchtbomen, eiken, dennen en berken, 
maar ook moerascipressen, elzen en 
wilgen, bomen die natte voeten niet 
erg vinden.
De entree van het park aan de zuidzijde 
krijgt een Veluws karakter met heide 
en pijpenstrootje met vliegdennen. De 
waterkanten krijgen grotendeels een 
natuurlijk karakter. Verder wordt is er 
ook aan de fauna gedacht. Er komt 
een oeverzwaluwrand, een ijsvogel 
broedwandje en een insectenhotel.

Kortom, binnenkort kunnen bewoners 
van Drielanden en Stadsweide, maar 
ook bewoners uit andere delen van 
Harderwijk genieten van een bijzondere 
recreatieplas en recreatiepark in 
Harderwijk.
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UITSTAPJE 
WIJKVERENIGING 
DRIELANDEN, 18 MEI 2019

Het wijk uitje gaat dit keer naar 
Lexmond en Meerkerk. “Appel, 
Peer en IJs” is het  motto. Om 08.00 
uur moeten we aanwezig zijn op 
de parkeerplaats P-2 bij de Aldi. 
Het weer ziet er goed uit, droog, 
zonnig en een temperatuur van 
ca. 18 graden Celsius. Om 08.15 
uur vertrekken we met de bus van 
Smittours met 43 deelnemers.

Aangezien Samantha en Erwin andere 
verplichtingen hebben zijn Rienk en 
Ab deze keer de
reisleiders. Onze chauffeur Hans, 
die er al een ritje op heeft zitten 
want hij woont n.l. in Zeist, rijdt ons 
comfortabel naar Lexmond. 
Daar arriveren we om 09:15 uur bij 
“Huis het Bosch”, waar we op koffi e 
met heerlijke appeltaart worden 
getrakteerd. “Huis het Bosch” is een 
ontmoetingsplaats voor de bevolking 
uit de wijde omgeving van Lexmond. 
Dorpshuisbezoek, sport, feesten en 
partijen vinden hier plaats.
Na wat bijgepraat te zijn en een 
bezoekje aan het toilet vertrekken we 
om 10.30 uur naar Fruitteeltbedrijf 

van Dijk. Hier worden voornamelijk 
appels en peren geteeld, waarvan het 
grootste deel naar de winkels van Albert 
Heijn gaat. 
Na een videopresentatie over het bedrijf 
en de behandeling van het fruit voordat 
het naar 
de klant gaat, kunnen we het bedrijf 
bekijken. Na een rondrit over het 
complex met een treintje en de nodige 
uitleg onderweg, begeven we ons nog 
even door het bedrijf.  Zo ervaren we wat 
er zoal komt kijken voordat de appels en 
peren in de winkelschappen liggen.
Zeer interessant want nu kijk je heel 
anders naar fruit wat in de schappen bij 
A.H. ligt!
Natuurlijk kan er ook fruit en sap 
gekocht worden, appels, peren, 
aardbeien, e.d. wordt dan ook door 
menigeen ingeslagen. 
Om ca. 12.30 uur vertrekken we weer 
naar “Huis het Bosch” voor de lunch.
Een goed verzorgde koffi etafel 
staat voor ons klaar met diverse 
broodsoorten. Wit, bruin, hard en zacht, 
krentenbrood met verder een ruime 
sortering aan beleg en koffi e, thee of 
melk.

Na dit alles genuttigd te hebben gaat 
het programma voor deze dag weer 
verder n.l. naar
Meerkerk, “IJsboerderij 
Middelbroeck”. Daar wordt op 
ambachtelijke wijze room, sorbet, 
yoghurt en kwarkijs van dagverse 
melk bereid. Om 14.15 uur arriveren 
we daar.
Na een (op ludieke wijze) uitleg door 
de “moeder des huizes”, zij is moeder 
van 11 kinderen,
kunnen we de bereiding  en uiteraard 
het proeven gaan meemaken. In 
de met ons bezoekers volgepropte 
bereidingsruimte zien we hoe dit gaat. 
Haar motto is ”niet lu….   maar doen”, 
met steeds weer het slotwoordje 
“prrtttt” na elke zin, wat heel grappig 
over komt.
Na het proeven, een ijsbeker vol, en 
nog even in het zonnetje op het terras 
te hebben doorgebracht, gaan we 
voldaan weer huiswaarts. Het was 
weer een geslaagde dag.

Ab
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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 

Zaterdagmiddag 13 april was er 
weer een open klaverjastoernooi 
in het Wijk Ontmoetingscentrum 
Drielanden.
Er waren achtentwintig deelnemers, 
dus gezellig vol met zeven tafels. 

Ook de prijzentafel was aardig gevuld 
met drie hoofdprijzen, elf andere 
prijzen en veertien troostprijzen.
En een Marsenprijs voor de meest 
behaalde marsen ontbrak ook niet!

Er waren drie deelnemers met drie 
Marsen: Kees Karssen, Geertje van 
Oosten en Cees Favejee.
Na loting ging de Marsenprijs naar 
Geertje van Oosten.
De eerste prijs met 6276 punten werd 
beloond met een VVV-kaart t.w.v. 
€ 25,00 en ging naar Kees Karssen.

De tweede prijs met 5651 punten 
was goed voor een VVV-kaart t.w.v. 
€ 15,00 ging naar Bertus van Oosten.
De derde prijs met 5429 punten ging 
naar Yp Kok en werd beloond met een 
VVV-kaart t.w.v. € 10,00.

Het was weer een geslaagde middag.
Het volgende open klaverjastoernooi 
zal worden gehouden op zaterdag 
12 oktober 2019. Noteer het in uw 
agenda!

VERSLAG 
KLAVERJASTOERNOOI 

13 APRIL 2019
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   INDISCHE RIJSTMAALTIJD
DRIELANDEN

   Laat u verrassen en geniet van deze gezellige avond
DATUM : Dinsdag 5 november 2019
PLAATS : AULA MFC De Bogen

Drielanden – Triasplein 11
AANVANG : 18:00 uur (zaal open – 17.45 uur)
EINDE : 21:00 uur (verwacht)
KOSTEN : 

-Leden       : € 10,00 p/p (betalen bij aanmelden)
-Niet-Leden: € 12,50 p/p (betalen bij aanmelden)

AANMELDEN (VOL = VOL) :
Vóór 30 oktober 2019
Via Mail: coordinator@wv3l.nl
Per Tel: 06 1285 7888 (liever een sms of app bericht)
Betalen vóór 30 oktober op de rekening 
NL 87 INGB 0655 7923 68 (zie ook de 
Hoorschelp blz.3 - Colofon).
Bij betaling vermelden:
- Indische Rijstmaaltijd 3 september
- Naam, aantal personen en adres
Uw aanmelding is definitief na ontvangst betaling.
Voor extra drankjes contant gepast geld meenemen

Catering: JOP’s Catering

1 drankje 
van het huis.
Extra drank à 
€ 1,=

Koffie met 
plakje 
spekkoek 
na.

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!

WIJZIGING LAATSTE MAALTIJD 2019
Wegens de enorme populariteit van de Indische Rijstmaaltijden hebben we besloten om de laatste 
maaltijd van het jaar te wijzigen. De stamppot maaltijd van 5 november zal worden vervangen door een 
Indische Rijstmaaltijd.

Hierboven dan ook alvast de aankondiging voor de maaltijd van 5 november.
Vergeet bij uw opgave vooral niet om duidelijk aan te geven voor welke maaltijd u zich opgeeft en welke 
datum daarbij hoort!



Alles
onder één dak
Droomhuis, hypotheek
en verzekering
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Professionals in 
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