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VAN DE REDACTIE  
Beste lezer,

Voor deze Hoorschelp hebben we weer veel stukjes 
aangeleverd gekregen. Erg fi jn dat er lezers zijn die 
zaken uit de wijk aan ons melden. Zo hadden we in de 
Hoorschelp van juli 2022 aangekondigd een stukje te 
gaan plaatsen over laadpalen. Wat ons opviel is dat er 
meerdere personen een email hebben gestuurd over 
ongewenste laadpalen. In deze Hoorschelp zetten we 
ook onze bezorgers even in de schijnwerpers en kun u 
ook eens zien hoeveel werk het allemaal is om het blad 
bezorgd te krijgen. Verder kunt u in deze Hoorschelp 

kennis maken met de nieuwe wijkagenten en de nieuwe 
wijkwethouder. Onze medebestuurder (tot 1-1-2022) Ab 
Beuving was 60 jaar getrouwd en een veteraan in de 
wijk is 100 jaar geworden, ook daar geven we natuurlijk 
aandacht aan. We gaan stoppen met ons stukje in en om 
de tinyhouses. In deze Hoorschelp de laatste versie over 
Pam en haar mooie nieuwe bed.

Natuurlijk geven we aandacht aan alle activiteiten van 
de Wijkvereniging Drielanden, maar het is zo veel dat 
het bijna niet in het blad past (binnen de 40 pagina’s 
inclusief de advertenties). Het geweldige Triasfeest met 
de kleedjes markt en de Triasrun slaan we natuurlijk 
niet over, het evenement kost erg veel inspanning om te 
organiseren, maar er waren dan ook wel 800 bezoekers.

Natuurlijk is elke organisatie op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers, zo ook de Wijkvereniging. Uitbreiding van de 
redactie en de evenementen commissie zou zeer welkom 
zijn. Er moet nog steeds een mooi uitje georganiseerd 
worden. De redactie lijkt goed bezet, maar iemand die 
zorgt dat alles in het blad komt is er momenteel niet. Nu 
wordt het door de voorzitter gedaan. Ook de Rietmeen 
en de bibliotheek zoeken nieuwe vrijwilligers, u leest het 
allemaal in dit blad.

In de uitgave van juli hadden we een stukje over het 
Harderwijkse mannenkoor. We kregen nu een stukje van 
het MiXsing koor aangeleverd, op pagina 25 leest u alles 
over dit bijzondere koor.
Ook vindt u de agenda voor december 2022 en de 
activiteiten in 2023. Het zal u opvallen dat er voor 
leden erg veel voordelen zijn, zoals gratis toegang tot 
activiteiten en gratis oliebollen met de jaarwisseling. Nog 
geen lid? Meld u snel aan op info@wv3l.nl.

De redactie.

VOORWOORD 
VAN DE VOORZITTER

Beste wijkbewoners van de wijk 
Drielanden. Voor u ligt de 3de 
editie van de Hoorschelp 2022, de 
december editie.

De wijkvereniging kan terug kijken 
op een jaar met goed bezochte 
activiteiten en eindelijk weer 
een goed bezocht Triasfeest met 
ongeveer 800 bezoekers. Ons Indoor 
speelspektakel mochten zowel in 
maart als in oktober 300 bezoekers 
verwelkomen, waaronder steeds 
rond de 210 kinderen. Zelfs kinderen 
onder de 1 jaar genieten van dolfi jn 
met ballenbak op het speel spektakel. 
De Indische rijstmaaltijden zijn 
ook steeds druk bezocht en bereikt 
elke keer zijn maximaal aantal 
deelnemers. De Bridgeclub is om de 
week actief en de klaverjasclub is 
elke week actief, beide clubs hebben 
ongeveer 20 vaste spelers.

REDACTIONEEL

Het is fi jn te ervaren dat zovelen 
in alle leeftijden meedoen aan de 
activiteiten.

Rest voor dit jaar nog de oudejaars 
receptie en de Oliebollen actie voor 
de leden.

In deze Hoorschelp vindt U weer 
een overzicht van de komende 
activiteiten. Houd de agenda en de 
aankondigingen in de gaten zodat u 
geen evenement mis loopt. U kunt 
informatie inwinnen op de web-site, 
facebook en Instagram en op de 
posters bij de huisartsenpraktijk en 
op het winkelcentrum naast de Etos. 
Leden informeren we natuurlijk ook 
met een persoonlijke mail. Als lid 
geen email ontvangen maar wel een 
email adres, geef het aan ons door.
Graag zouden we meer willen 
organiseren, maar daar hebben we 
wel meer vrijwilligers voor nodig. 
Oproepen hiervoor hebben tot nu 
toe weinig opgeleverd. De Indische 
rijstmaaltijd is altijd een goed 
moment om te horen wat men graag 
zou willen zien aan activiteiten en 
soms ook voor het werven van een 
vrijwilliger.
Dit jaar hebben we diverse berichten 
ontvangen van bewoners in de wijk 
over zaken die hen bezighouden. 
De aangedragen onderwerpen 
onderzoeken we en kunnen wij vaak 
bespreken in de vergadering met 
de gemeente, politie, handhaving  
Zorgdat, de wijkmanager en de 
wijkbeheerder. Hier komen vaak 
acties uit en soms ook alleen een 
afsluitende of verhelderende email. 

Dit jaar hebben we kennis kunnen 
maken met de nieuwe Wijkagenten,  
onze nieuwe wijk BOA (handhaving) 
en de wijkwethouder, Maarten 
Reckman, u kunt het lezen op pagina 
10 en tot en met 14.

We zitten in de decembertijd, de 
plezierige tijd met familie en vrienden.
De Sinten en zijn medewerkers 
zijn inmiddels weer naar Spanje 
vertrokken. En we gaan ons richten 
op de kersttijd, de tijd van het jaar 
waar een groot deel van de wereld 
naar toe leeft. Mooie versieringen in 
de steden, mooie kerstshows in de 
tuincentra en gezellige versieringen 
in huis en vaak een fraaie kerstboom. 
De wijkvereniging zal weer 
zorgdragen voor de kerstboom op het 
winkelcentrum Drielanden, met zijn 
gezellige lichtjes. Met kerst gedenken 
we de geboorte van Jezus. De 
kerstboom met de lichtjes heeft ook 
weer te maken met het lichtfeest, het 
feest dat de dagen weer langer worden. 
En grote groepen Nederlanders 
hebben in hun geloof geen kerstfeest. 
Hoewel we allen december als een 
feestelijke maand beleven realiseren 
wij ons dat deze periode niet voor 
eenieder hetzelfde betekent. 
Op welke manier u deze maand ook 
gaat beleven, wij wensen u een fi jne 
tijd en prettige dagen. Doe verstandig 
en vooral voorzichtig met vuurwerk! In 
het nieuwe jaar hopen we u weer op 
onze evenementen en spontaan in de 
wijk te ontmoeten.

Veel leesplezier! 
Dick van Marle
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Aanlevering, op stapels leggen en bezorgen van de Hoorschelp (foto Riet Beliën)

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.

DE HOORSCHELP,
HOE KOMT HIJ BIJ U 
IN DE BUS
Drie Keer per jaar ontvangt u 
de Hoorschelp. We hebben 19 
enthousiaste vrijwilligers die er voor 
zorgen dat de Hoorschelp bij 3500 
woningen in Drielanden bezorgd wordt. 
Op de bijgaande foto’s is te zien welke 
handelingen eraan vooraf gaan.
De Hoorschelp ontvangt u kosteloos 
en geeft u de informatie wat er de 
komende tijd te doen is in Drielanden. 
Welke activiteiten ondernomen zijn 
en eventueel gaan worden door het 
bestuur van de Wijkvereniging. Ook als 
u geen lid bent krijgt u de Hoorschelp in 
de bus. Het lidmaatschap kost u 13,50 
euro per jaar, u krijgt op vele activiteiten 
korting misschien is het lidmaatschap 
iets om te overwegen? Aanmelden kan 
via penningmeester@wv3l.nl

Ook zouden we het fi jn vinden als we 
kunnen beschikken over een aantal extra 
reserve vrijwilligers voor de bezorging. 
Op dit moment is het een beetje krap. 
Als er eens iemand onverwacht niet 
kan dan zou het prettig zijn om terug te 
kunnen vallen op een reserve vrijwilliger.

De wijken zijn zodanig ingedeeld dat de 
bezorging van 1 wijk ongeveer 2 uur in 
beslag neemt.
Informatie hierover en aanmelden kan 
via e-mail rietbelien@icloud.com. 
U bent van harte welkom.

Graag zetten we onze bezorgers in het 
zonnetje, uiteindelijk zorgen zij ervoor 
dat het blad bij u in de bus komt! Dank 
voor jullie inzet.

Bezorgers:
Barend Willemsen
Door Voskamp
Janny Inberg
Hans en Ellen van der Neut
Joke Rijnbeek
Herman van Ark
Dick Bobeldijk
Fam. Eikenhorst
Wanda de Baat
Marja van Bijsteren
Ria Schuiteman
Bep Meyer
A. Boonstra
Ankie van der Valk
Erik Schäffers
Celine Schäffers 
Ton en Riet Beliën
Jan en Wies Dur
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ACTIVITEITENKALENDER 
2022-2023
Datum Activiteit Locatie plus evt. kosten Tijden

20 december 2022 OUDJAARSRECEPTIE Grandcafé Alleman 19.00 – 21.00
Zaal open 18.00

4 maart INDOOR SPEELSPEKTAKEL Sporthal MFC De Bogen
Leden gratis
Niet leden € 3,00

11:00 – 16:00

4 maart KLAVERJASTOERNOOI Wijkontmoetingscentrum 13.00 – 17.00  
Zaal open 12.30

11 maart ONDERSTEUNING HALVE 
MARATHON

TRIASZAAL/WOC 12.00 - 14.00

28 maart ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

Aula MFC De Bogen 
Zaal open 19:45

20:00 – 22:00

11 april INDISCHE RIJSTMAALTIJD Aula MFC De Bogen 18.00 – 20.30
zaal open 17.45 uur

WIJKSCHOUW Bovenzaal Alleman 13:30 – 17:00

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

19.30 – 21.30
Zaal open
19.00

2 september TRIASFEEST en TRIASRUN Centrumgebied Drielanden
Triaszaal/Kleedruimte

Tijd volgt later

17 oktober INDISCHE RIJSTMAALTIJD Aula MFC DE Bogen 18.00 – 20.30
zaal open 17.45 uur

UITSTAPJE Info volgt later Tijd volgt later

?? November KLAVERJASTOERNOOI Wijkontmoetingscentrum 
Triasplein

13.00 – 17.00 
Zaal open 12.30

21 oktober
(Herfstvakantie)

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

11:00 – 16:00

19 december OUDJAARSRECEPTIE Grandcafé Alleman 19.00 – 21.00
Zaal open 18.00

September 2022- april 2023 Bridge “Bridgeclub De 
Bogen”

MFC De Bogen 1x in 2 
weken op dinsdag

13:15 – 17.45

Oktober 2022- 28 april 2023 Klaverjas “Klaverjasclub 
“Drielanden)

MFC De Bogen elke week 
Vrijdagmiddag

13:00 – 17.00
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KENNISMAKING MET 
WETHOUDER MAARTEN 
RECKMAN

Alle wijken in Harderwijk krijgen 
een zogenaamde wijkwethouder. 
Vooruitlopend op de invulling 
van de rol van de wijkwethouders 
in Harderwijk, stellen we graag 
wethouder Maarten Reckman voor. 
Hij zal het wijkwethouderschap 
voor Drielanden gaan vervullen. In 
een vervolg op deze kennismaking 
gaan we nader in op dit 
wijkwethouderschap. 

Wie is Reckman
Maarten Reckman (61 jaar) is sinds 
1996 woonachtig in Harderwijk in 
de wijk Stadsweiden. “Ik woon daar 
samen met mijn partner Myriam. 
Samen hebben we 4 kinderen, die 
inmiddels hun eigen leven hebben 
ingericht en zij wonen geen van 

allen meer thuis. Vandaar dat we 
genieten van de momenten dat ze er 
allemaal zijn zoals bij een verjaardag 
of kerst. Nu wij niet meer de directe 
zorg voor onze kinderen hebben 
gaat de dagelijkse zorg uit naar ons 
nieuwste gezinslid, onze hond Frizzy. 
Geregeld zijn wij dan ook met z’n 
drieën te vinden in het hondenbos 
van Harderwijk. 
Ik ben opgegroeid in Odijk een 
dorp onder Utrecht. In een 
maatschappelijk betrokken gezin en 
omgeving, actiegericht op een stukje 
verbeteren van de wereld en tegen 
sociale misstanden. Van daaruit heb 
ik mijzelf ook in die richting ontwikkeld 
en aan de Sociale Academie 
gestudeerd. Ik ben groepsleider, 
jongerenwerker en opbouwwerker 
geweest en uiteindelijk  terecht 
gekomen bij re-integratieprojecten 
t.b.v. werkzoekenden. Gezamenlijk 
georganiseerd met overheden, 
branches en werkgevers. Vanuit 
deze ervaringen heb ik een brede 
kijk en een eigen visie ontwikkeld op 
onze samenleving.”

Genieten van Harderwijk
“Als inwoner van Harderwijk geniet ik 
al 26 jaar van al het moois dat onze 
stad en dorp te bieden hebben. De 
prachtige natuur, de rijke historie en 
de vele bruisende activiteiten binnen 
onze gemeente. Genietend van een 
lunch aan de boulevard, uitkijkend 
over Wolderwijd en het strand. 
Natuurlijk kunnen we al dat leuks en 
moois alleen maar in stand houden 

als we daar met z’n allen ons best 
voor blijven doen.
Onze gemeente bevat het dorp 
Hierden, de stad en wijken van 
Harderwijk. Met bijna 50.000 
inwoners best omvangrijk en met een 
goed voorzieningenniveau. En toch 
kennen we elkaar nog. Lopend door 
de stad kom je altijd wel een bekende 
tegen. Die combinatie tussen stad en 
dorp bevalt mij bijzonder goed.” 

Keuze voor wethouderschap
“Soms komen dingen op je pad. 
Tijdens mijn studie kreeg ik al 
geregeld te horen dat mensen 
politiek wel iets voor mij zouden 
vinden. Zelf had ik andere ideeën 
waarmee ik mijn maatschappelijke 
bijdrage zou kunnen en willen 
leveren. Meer in de directe uitvoering 
bij het ondersteunen van mensen in 
kwetsbare posities. 
Een half jaar voor de verkiezingen 
van 2018 werd ik benaderd of ik 
mij wilde aansluiten bij Harderwijk 
Anders (HA). 
Als nummer 7 op de kieslijst had 
ik niet de verwachting in de raad te 
komen, maar de verkiezingsuitslag 
besliste anders. Binnen de fractie 
was ik vanuit mijn achtergrond 
betrokken bij de onderwerpen die het 
sociaal domein betreffen. Hoewel het 
best pittig is om naast je reguliere 
werk ook raadslid te zijn is het ook 
een bijzondere eer en motivatie om 
gezamenlijk de goede dingen te 
kunnen doen voor de inwoners van 
onze gemeente Harderwijk.

Vervolgens kwam de vraag wie 
zich binnen Harderwijk Anders 
beschikbaar wilde stellen voor het 
wethouderschap in een nieuwe 
periode. Duidelijk was dat Gert Jan 
van Noort niet meer beschikbaar 
zou zijn voor een nieuwe periode en 
er dus nieuwe kandidaten moesten 
komen. Samen met collega Edwin 
Enklaar was ik beschikbaar. De 
verkiezingsuitslag bepaalde dat het 
gerechtvaardigd was dat er twee 
wethouders van Harderwijk Anders 
aan het college deelnemen.

Na altijd druk te zijn geweest met 
de uitvoering binnen het sociaal 
domein vind ik het een mooi en eervol 
moment om zelf bestuurlijk aan het 
roer te mogen en  kunnen staan.”

“Alle onderwerpen van mijn 
portefeuille spreken mij ook 
persoonlijk aan en de komende vier 
jaar mag ik mij hiervoor inzetten. De 
inwoners van Harderwijk en Hierden 
kunnen rekenen op een betrokken en 
gemotiveerde wethouder die samen 
met de inwoners wil bouwen aan de 
leefbaarheid in wijken, in een gezonde, 
sportieve, culturele gemeente. En 
natuurlijk ook aan veel nieuwe 
woningen. Dit alles binnen een solide 
gemeentelijke begroting.
In het coalitieprogramma is veel 
terug te vinden van alle partijen uit de 
nieuwe coalitie. Dat geldt zeker ook 
voor het verkiezingsprogramma van 
Harderwijk Anders. Als wethouder 
ben ik samen met het voltallige college 
van burgemeester en wethouders 
bestuurlijk verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het collegeprogramma. 
De leden van de gemeenteraad 
controleren of wij dit doen binnen de 
gemaakte afspraken en in het belang 
van onze inwoners.”

De portefeuille sociaal domein 
en gezondheid bestaat uit: 

• Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO)

• Gezondheid 
• Maatschappelijke zorg en 

opvang
• Veilig thuis
• Welzijn, vrijwilligers en 

mantelzorgers
• Leefbaarheid, wijkgericht 

werken en wijkcentra
• Positieve gezondheid, 

leefstijl en preventie 
• Inburgering

Maarten Reckman (foto Ton Pors)
Maarten Reckman en Marcel van den Ende inspecteren de wijk

Tekst: Lex Schuijl

Uitdaging
“De grootste uitdaging zie ik bij ons 
allen als samenleving. Hoe kunnen 
we ons samen inzetten voor de 
leefbaarheid van onze straat, wijk, 
dorp of stad. Op vele gebieden is 
schaarste aan mensen en middelen. 
Dat zullen we samen op één of 
andere manier moeten opvangen. 
Uiteraard betekent dit ook voor 
ons als grootste partij een grote 
verantwoordelijkheid omdat een 
heel groot deel van de Harderwijkse 
stemmers/inwoners achter ons 
staan. Het vertrouwen dat deze 
inwoners hebben gegeven wil ik 
vanuit mijn rol daarom zo goed 
mogelijk waar maken.
Maar uiteindelijk zullen we het samen 
moeten doen inwoners, raad en 
college. Harderwijk zijn wij samen!”
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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.

Inmiddels is Mark Kuiper al aardig 
ingeburgerd in ons mooie Drielanden, 
maar van een kennismaking in de 
Hoorschelp was het nog niet gekomen. 
Het is de hoogste tijd om nader kennis 
te maken met de man die, veelal met 
zijn motor, in onze wijk aanwezig is 
als wijkagent. Ook hebben we per 
november nog een wijkagente erbij 
gekregen. Fenna van der Steen komt 
vol enthousiasme naar Drielanden 
en zo is onze wijk weer helemaal ‘op 
sterkte’ wat betreft de wijkagenten. 

Na het vertrek van Rick van der 
Kraan is Mark Kuiper sinds februari 
aangesteld als wijkagent voor 
Drielanden. Dat bevalt hem goed tot 
dusver. Drielanden is een wijk waar 
het grootste deel van de inwoners erg 
prettig met elkaar samenleeft. Voordat 
Mark naar Harderwijk kwam, heeft 

WIJKAGENTEN DRIELANDEN 
STELLEN ZICH VOOR

hij gewerkt bij een politie-eenheid 
in Haarlem en de mentaliteit in deze 
regio is anders dan in de randstad. 
Een wijkagent doet meer dan alleen 
maar surveilleren en meldingen 
opvolgen. Mark kent onze wijk als de 
beste en een groot gedeelte van zijn 
bezigheden bestaat uit het vinden van 
lange termijn oplossingen voor zaken 
die spelen in Drielanden. 

Fenna van der Steen heeft meer dan 
10 jaar ervaring binnen het politiekorps 
en heeft voor haar komst naar de 
eenheid Veluwe-West gewerkt bij 
de eenheid Midden-Nederland. Haar 
gezicht zal voor ons allemaal een 
bekend gezicht worden, als het aan 
Fenna ligt. 

Fenna is een zeer toegankelijke en 
bereikbare agente, die verbinding en 
goed contact tussen inwoners en 
politie erg belangrijk vindt. “Voor mij 
is het van groot belang dat mensen 
mij aan durven te spreken. Jong of 
oud, ik wil contact met álle mensen 
in de wijk. Inwoners zien en horen 
veel en kunnen mij van informatie 
voorzien. Daarnaast wil ik er zijn 
voor de inwoners van Drielanden als 
ze ergens mee zitten of een vraag 
hebben. In verbinding zijn met elkaar, 
dat vind ik belangrijk” vertelt Fenna 
tijdens ons gesprek. Een wijkagent 
is er ook voor preventie. Zo is 
bijvoorbeeld pinpasfraude een groot 
probleem en informeren over de 
gevaren hiervan en wat je kunt doen 
om de kans dat het gebeurt zo klein 
mogelijk te maken, zijn zaken waar 
Fenna graag mee bezig is.

Een wijkagent is niet alleen wijkagent 
en Mark en Fenna draaien dan ook 
reguliere diensten binnen de eenheid 
Veluwe-West, waardoor het maar 
zo kan zijn dat u hen ook op andere 
plekken in het gebied tegenkomt. Een 
wijkagent kan het werk niet alleen 
doen, het signaleren en oplossen van 
problemen gaat natuurlijk in nauwe 
samenwerking met de inwoners van 
een wijk maar bijvoorbeeld ook met de 
Jeugdagenten en BOA’s. Harderwijk 
kent 2 jeugdagenten en onze wijk 
heeft een vaste BOA, R. Eekhof.  Mark Kuiper

Fenna van der Steen (foto 
Fotostudio7)
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winkelcentrum_drielanden

@winkelcentrumdrielanden

volg    ons    op:

Verrassend compleet!Ziet u Mark of Fenna in de wijk? Spreek 
ze dan zeker aan voor een praatje! 

Wie belt u wanneer?

Bij levensbedreigende situaties en 
spoed: 112

Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Op dit nummer kunt u terecht met 
al uw niet-spoedeisende vragen 
en problemen. Indien nodig wordt 
u snel doorgeschakeld naar het 
dichtstbijzijnde politiebureau.

Anoniem? 0800-7000
Meld Misdaad Anoniem (M.) is het 
onafhankelijke meldpunt waar je 
anoniem informatie kunt geven 
over criminaliteit en misdaad. Jouw 
anonimiteit staat hierbij altijd centraal. 
Je meldt bij M. over bijvoorbeeld 
moord, mishandeling, overvallen, 
drugs, brandstichting, wapen- of 
mensenhandel. Zo lever je een 
bijdrage aan de veiligheid in jouw 
eigen omgeving. 

Zorgdat verbindt mensen
Ieder mens heeft weleens een 
steuntje in de rug nodig.Of het nu 
gaat om gezondheid, fi nanciën, 
relaties, wonen of werk. Lukt het 
je (even) niet op eigen kracht? Dan 
biedt Zorgdat steun. Op het gebied 
van welzijn & informele zorg.

De brede welzijnsorganisatie Zorgdat 
verbindt organisaties en mensen in 
Harderwijk en Hierden. Samen dragen 
we bij aan het welzijn van mensen. 
Dat doen we op allerlei manieren, met 
circa 400 vrijwilligers. Van de cursus 
Samenspel tot ondersteuning van 

mantelzorgers. En van praktische hulp 
in huis tot ouderenadvies.

Harderwijker Krachtteam
Doen zich problemen voor in een 
wijk? Of gaat het volgens jou niet zo 
goed met een bewoner in je buurt? 
Daarvoor is er het Harderwijker 
Krachtteam.

Dit team bestaat uit een opbouwwerker 
van Zorgdat en een maatschappelijk 
werker van Stimensz. Samen gaan 
ze langs bij mensen om te informeren 
hoe het gaat. Dat kan, want Zorgdat 
werkt zonder indicatie.

https://Zorgdat.nl/ontmoeten-
samenleven/harderwijker-
krachtteam/

Buurtbemiddeling in Harderwijk
Speelt er een conflict tussen buren of 
buurtgenoten? En kom je zelf niet tot 
een oplossing? Buurtbemiddeling 
helpt daarbij. Onafhankelijke, 
vrijwillige bemiddelaars helpen 
de partijen om zelf een oplossing 
te bedenken. Zorgdat biedt 
buurtbemiddeling in Harderwijk 
en Hierden. Zie tevens de site van 
problemenmetjeburen.nl 

Zwerfvuil? Losse tegels in de 
stoep? Een omgewaaide boom? 
Andere meldingen of tips over de 
voorzieningen in uw buurt? 
Meld het Snel Herstel direct via 

de BuitenBeterApp of telefonisch 
via 0341 411 333. Check www.
buitenbeter.nl voor meer informatie. 

Motor van Mark Kuiper



16 17

60 JARIG JUBILEUM 
OUD-BESTUURSLID 
WIJKVERENIGING

Drielanden – Op dinsdag 30 augustus 
2022 bracht burgemeester Harm-
Jan van Schaik het jubilerende 
echtpaar Beuving namens het 
gemeentebestuur de gelukwensen 
over.

Levensloop
Albert, Pieter, Willem  (Ab) Beuving 
(1939) werd geboren aan de Kleine 
Grindweg (tegenwoordig Frisialaan) 
te Harderwijk. Na de ULO koos hij voor 
de ambachtsschool in Harderwijk, 
waar hij de vakken elektrotechniek en 
autotechniek succesvol afrondde. 

Na zijn oproep voor de dienstplicht in 
1958, melde hij zich onmiddellijk aan 
voor de opleiding tot beroepsmilitair 
bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu). 
Ab volgde de traditionele militaire 
opleiding en uiteindelijk de technische 
opleiding in Deelen (Radio/radar 
techniek).
Inmiddels had hij verkering gekregen 
met een meisje uit Ermelo, zijn huidige 
echtgenote Niesje. Na aanvullende 
technische opleidingen werd hij 
geplaatst op Vliegbasis Soesterberg.

Uitzending
In 1960 werd Ab aangewezen voor 
een plaatsing naar Nieuw Guinea voor 
een termijn van 18 maanden. 
Op 15 oktober 1960 namen zij voor 
anderhalf jaar afscheid.
De plaatsing naar Nieuw Guinea 
heeft hij, ondanks de tropische 
omstandigheden,  als zeer positief 
ervaren. In april 1962 stapte hij weer 
op Nederlandse bodem, pakten hun 
leven weer op en huwden op 30 
augustus 1962.
Eerst trok het paar bij zijn ouders in, 
waarna al snel een eigen woning, een 
ruime vakantiebungalow in Ermelo 
werd betrokken. In 1964 verhuisden 
ze naar Soesterberg. 

Vervolg militaire carrière 
In Soesterberg en Kamp van Zeist 
werkte hij tot 1978, als instructeur 
van de Klu-technische school, 
en bracht vele nieuwkomers de 
techniek zwakstroom, sterkstroom, 
koeltechniek en luchtbehandeling bij.

Zijn volgende uitdaging was de 
buitendienst ‘Noodstroom’, met 
veel reizen door heel Nederland en 
Duitsland naar de vele buitenposten. 
In 1984 kreeg hij een functie bij 
de staf in Zeist waar hij het pakket 
werkplaatsuitrusting onder zijn 
hoede kreeg. Dit hield in dat hij 
de houtbewerking, vliegtuig- en 
voertuigonderhoud, gronduitrusting 
en de gehele inventaris aan technisch 
gereedschap, testapparatuur en alle 
machines in zijn pakket kreeg. Deze 
functie vervulde hij tot juni 1990.
Door bezuinigingen maakte Ab 
gebruik van een regeling om eerder 
met pensioen 
te gaan, waar hij dankbaar gebruik 
van maakte. 
Met een pensioenuitkering en AOW 
hebben zij een goed bestaan. 

Niesje, Johanna Beuving-Brandsen 
(1942) werd geboren aan de 
Putterweg in Ermelo. Na de lagere 
school doorliep zij de huishoudschool 
in Putten.
Haar eerste baan werd in de Groenten 
en Fruitzaak van Gerrit Smink. Na 
anderhalf jaar ging zij werken bij 
een confectieatelier. In die periode 
kreeg zij verkering met Ab en een jaar 
later verhuisden haar ouders naar 
IJmuiden. Hier, bij Hoogovens, vond 
zij snel een baan, doch koos toch voor 
de confectie-industrie. 
Ab ging naar Nieuw Guinea, in 
1962, na zijn thuiskomst, zijn ze op 
30 augustus 1962 in Velzen in het 
huwelijk getreden. 

Tekst en Foto’s: Lex Schuijl

De reden om dit artikel in De 
Hoorschelp op te nemen is 
de rol die Ab van medio 2015 
tot juni 2021 vervulde door 
zijn betrokkenheid binnen 
de wijk Drielanden. Hij is als 
algemeen bestuurslid betrokken 
geweest als coördinator van de 
wijkvereniging bij de stichting 
Rietmeen. Dit succesvolle 
project aan de Ouverturelaan 
ontstond uit een initiatief 
tussen de wijkverenigingen 
Drielanden en Stadsweiden. Er 
werd een kerngroep gevormd 
van bewoners uit voornoemde 
wijken. In december 2014 heeft 
de gemeente Harderwijk offi cieel 
goedkeuring gegeven.
Ab stopte er noodgedwongen 
mee toen zijn echtgenote Nies 
haar heup brak.

Ze vestigden zich in Harderwijk, maar 
verhuisden al snel naar een bungalow 
in Ermelo. Na verloop van een jaar 
kreeg het paar een woning van 
Defensie in Soesterberg toegewezen. 
Hier kregen ze twee zonen, die 
inmiddels ook zelf een gezin hebben 
gevormd.  

Van verveling is geen sprake
Beiden zijn nog redelijk gezond, al 
speelt de leeftijd (80+) wel een rol. 
Het paar  woont sinds 1997 met veel 
plezier in een prachtig appartement 
in Harderwijk en zijn gelukkig met 
hun kinderen, kleinkinderen en vele 
vrienden en kennissen.
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Bezoekadres
Deventerweg 4, 
Harderwijk

Contact
(0341) 434 656  |  (0341) 410 477
info@zorgdat.nl  |  www.zorgdat.nl

Zorgdat is bij jou in de buurt!
Wijkontmoetingscentrum De Aanleg
Albert Verweijplein 30, Harderwijk

Wijkontmoetingscentrum Stadsweiden
Drift 2, Harderwijk

Wijkontmoetingscentrum Drielanden
Triasplein 9, Harderwijk
Het Onderonsje
Zuiderzeestraatweg 149 
p/a Het Koetshuis, Hierden

Wijkontmoetingscentrum Stad
Houtkamp 33, Harderwijk

Yuvam
Anne Franklaan 5, Harderwijk
Talent House Harderwijk
Speciaal voor jongeren,
Johanitterlaan 10, Harderwijk

Kijk voor de activiteiten en actuele 
openingstijden op www.zorgdat.nl

 

 

Mozartdreef 29 . 3845 BH Harderwijk . www.Kapzone.nl . Tel: 0618259300 

 

Wij heten u van harte welkom in onze kapsalon 
in de wijk Drielanden in Harderwijk. 

We werken op afspraak! 

Kapsalon de Kap-zone 
Dames, Heren & kinder kapsalon 

LAADPALEN VOOR AUTO’S 
IN DE WIJK DRIELANDEN

Inmiddels is het bij alle inwoners van 
Drielanden wel duidelijk geworden 
dat vele autobezitters overgaan naar 
een auto met elektrische aandrijving.
Er zijn 3 categorieën: de lease auto, 
de nieuwe elektrische auto en de 
tweedehands elektrische auto. 
De belangrijkste reden dat de 
mensen NIET overgaan tot de 
aanschaf van een elektrische auto 
zijn de vervangingskosten en de 
levensduur van de batterij. De huidige 
voorspelling is echter dat de batterij 
10 tot 20 jaar meegaat.

In Nederland komen de volgende 
elektrische modellen het meest 
voor (volledig batterij-elektrisch 50-
80 KW accu): de Tesla Model3, Kia 
Niro, Hyundai Kona, Volkswagen ID.3. 
Daarna de Renault Zoe, Nissan Leaf, 
Skoda en Audi.
Veel voorkomende plug-in hybride 
elektrisch modellen (ongeveer 10 
KW accu) zijn: Mitsubishi Outlander, 
Volvo V60, Volkswagen Golf, Volvo 
XC40, Volvo XC90 
Het gaat hier om 5,27% en 3,34% van 
het wagenpark.

Hoe zit het met 
het opladen en de 
laadpaal?
Het makkelijkst 
is een eigen oprit; 
de oplaadpaal 
regelt u dan 
zelf. U moet een 
o p e n b a r e 
l a a d p a a l 
aanvragen als 
u geen eigen 
parkeerplek heeft.

In de wijk staan over het algemeen 
twee type laadpalen, 3,7 KW 
(aangesloten op 1 x 230 V geschikt 
voor plug-in hybride ) en 11KW 
laadpalen (aangesloten op 3x 230 V 
ook wel 3 fasen voor plug-in hybride 
en volledig elektrisch). Langs de 
snelweg en bij hotels staan vaak 
snelladers met een capaciteit van 
45-150 KW en soms wel met hogere 
vermogens.
Het opladen van een volledig 
elektrische auto op een 11KW lader 
duurt 30 minuten tot 21 uur. Het 
opladen van een volledig elektrische 
auto met een gemiddelde capaciteit 
(60 kWh) duurt (80%):

-  21 uur via het stopcontact (3,7 KW)
-  4,5 tot 13 uur via een laadpaal thuis 

/in de wijk (11 KW)
=  12 tot 58 minuten via een snellader 

(100 KW)

Het opladen kan steeds vaker op het 
werk, bij een openbare laadpaal of de 
eigen laadpaal.
Het plaatsen van een laadpaal 
gaat al gauw een 2000 Euro kosten 
afhankelijk van opties, de lengte 
kabel, de graafwerkzaamheden en 

de afstand oplaadpunt/meterkast. 
Het thuis opladen is al gauw 50% 
voordeliger.
Een ander fi nancieel puntje is dat u tot 
2025 geen wegenbelasting betaalt 
voor een volledig elektrische auto. 
Want volledig elektrisch rijden draagt 
bij aan een beter klimaat en milieu. 
Dit zal ongetwijfeld niet zo blijven 
want de kosten voor het onderhoud/
aanleg wegennet zijn enorm.
Op de website van de gemeente 
Harderwijk vindt u veel informatie.  
Dan moet u kijken bij: Parkeren en 
vervoer -> oplaadpalen elektrische 
auto’s. Ook de laadpalen in 
Drielanden zijn hier te vinden.
De gemeente Harderwijk meldde dat 
er 150 laadpalen zijn en dat zij (voor 
de medewerkers) over een dashboard 
beschikken waar de locaties en 
aantallen op staan weergegeven. Een 
probleem met de laadpalen in de wijk 
is dat auto’s te lang blijven staan en 
een ander niet kan laden. Het motto 
is een laadplek is geen parkeerplek. 
Als de auto geladen is, dient er plaats 
gemaakt te worden voor een andere 
auto (in de nacht is dat wat lastiger). 
Er komen steeds meer elektrische 
auto’s dus er zullen ook steeds meer 
openbare laadpalen komen. Som zijn 
bewoners daar niet enthousiast over 
en vinden ze dat de paal beter ergens 
ander had kunnen staan.
Voor optimaal va de energie 
gebruik te kunnen maken is ook de 
bandenspanning belangrijk. Om 
dit te kunnen controleren komt er 
een bandenspanningsmeter op de 
parkeerplaats bij de Jumbo.

Ronald van der Wal

Laadpaal



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 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 

 
 
 

 

Wij gaan voor goed onderwijs met de Bijbel als bron,
waarbij kinderen hun talenten ontdekken en groeien in
  ods liefde. We stemmen af op de onderwijsbehoefte

van de individuele leerling en bieden actief leren
in een uitdagende leeromgeving.

G

 | Geloof & Liefde | Ontwikkelen | Betrokkenheid | Samenwerken | Veiligheid |

GBS Fontanus
Kamillemeen 5

3844 HZ Harderwijk
directie@gbsfontanus.nl

www.gbsfontanus.nl

Scan de code
voor een tour
door de school!

Geloof & Liefde

de code
voor een tour
door de school!

U bent van harte welkom bij ons
op school! Wij nodigen u van harte
uit voor een kennismakingsgesprek

en rondleiding op school.

mail naar: directie@gbsfontanus.nl
bel of app naar: 06 - 45418231

W    E   L   K   O   Mop school
Wij gaan voor goed onderwijs met de 
waarbij kinderen hun talenten ontdekken en groeien in

WWWWWWW
bij ons

Het MFC is een ontmoetingsplek voor bewoners van Het MFC is een ontmoetingsplek voor bewoners van Het MFC is een ontmoetingsplek voor bewoners van 
Drielanden. U kunt uw boodschappen met een tussenstop Drielanden. U kunt uw boodschappen met een tussenstop Drielanden. U kunt uw boodschappen met een tussenstop 
doen. Tijd voor een bakje koffie of gewoon een praatje doen. Tijd voor een bakje koffie of gewoon een praatje doen. Tijd voor een bakje koffie of gewoon een praatje 
maken, contacten leggen of activiteiten ontplooien. maken, contacten leggen of activiteiten ontplooien. maken, contacten leggen of activiteiten ontplooien. 
Wij helpen u graag verder.Wij helpen u graag verder.Wij helpen u graag verder.

Het MFC heeft de beschikking over diverse zalen die kunnen Het MFC heeft de beschikking over diverse zalen die kunnen Het MFC heeft de beschikking over diverse zalen die kunnen 
worden gebruikt voor bewegings- en vergaderactiviteiten, worden gebruikt voor bewegings- en vergaderactiviteiten, worden gebruikt voor bewegings- en vergaderactiviteiten, worden gebruikt voor bewegings- en vergaderactiviteiten, worden gebruikt voor bewegings- en vergaderactiviteiten, 
maar ook voor o.a. (muziek)optredens, lezingen, workshops maar ook voor o.a. (muziek)optredens, lezingen, workshops maar ook voor o.a. (muziek)optredens, lezingen, workshops maar ook voor o.a. (muziek)optredens, lezingen, workshops maar ook voor o.a. (muziek)optredens, lezingen, workshops 
of gewoon gezellig samen zijn. Maar zelfs (verjaardags-)of gewoon gezellig samen zijn. Maar zelfs (verjaardags-)of gewoon gezellig samen zijn. Maar zelfs (verjaardags-)of gewoon gezellig samen zijn. Maar zelfs (verjaardags-)of gewoon gezellig samen zijn. Maar zelfs (verjaardags-)of gewoon gezellig samen zijn. Maar zelfs (verjaardags-)of gewoon gezellig samen zijn. Maar zelfs (verjaardags-)
feestjes kunnen er worden gevierd.feestjes kunnen er worden gevierd.feestjes kunnen er worden gevierd.feestjes kunnen er worden gevierd.feestjes kunnen er worden gevierd.
Er is ook een mogelijkheid tot het (tijdelijk) exposeren van Er is ook een mogelijkheid tot het (tijdelijk) exposeren van Er is ook een mogelijkheid tot het (tijdelijk) exposeren van Er is ook een mogelijkheid tot het (tijdelijk) exposeren van Er is ook een mogelijkheid tot het (tijdelijk) exposeren van Er is ook een mogelijkheid tot het (tijdelijk) exposeren van Er is ook een mogelijkheid tot het (tijdelijk) exposeren van 
uw foto’s of schilderijen. uw foto’s of schilderijen. uw foto’s of schilderijen. uw foto’s of schilderijen. uw foto’s of schilderijen. 

Kom langs en laat u infomeren door de coördinator, Kom langs en laat u infomeren door de coördinator, Kom langs en laat u infomeren door de coördinator, Kom langs en laat u infomeren door de coördinator, Kom langs en laat u infomeren door de coördinator, 
Geraldine Hofsink  (06 28 97 88 70)Geraldine Hofsink  (06 28 97 88 70)Geraldine Hofsink  (06 28 97 88 70)
of bezoek de website  of bezoek de website  of bezoek de website  www.mfcdebogen.nlwww.mfcdebogen.nlwww.mfcdebogen.nlwww.mfcdebogen.nlwww.mfcdebogen.nl

Multifunctioneel Centrum De BogenMultifunctioneel Centrum De BogenMultifunctioneel Centrum De Bogen
Triasplein 11 (bij de gele poort en sporthal Drielanden)Triasplein 11 (bij de gele poort en sporthal Drielanden)Triasplein 11 (bij de gele poort en sporthal Drielanden)
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BOB BISSCHOP UIT 
DRIELANDEN 100 JAAR 

Bob Bisschop wonend in onze 
wijk Drielanden is dit jaar 100 jaar 
geworden.
Bob werd in 1922 geboren in 
Palembang in Zuid-Sumatra in 
Indonesië. Door het werk van zijn 
vader werd er regelmatig van locatie 
gewisseld en kwam de heer Bisschop 
terecht in Medan op Sumatra's 
Oostkust. Daar doorliep hij de HBS-
opleiding. Doordat de locatie van het 
werk van zijn vader steeds veranderde, 
moest Bob ook steeds van HBS 
veranderen. Op de HBS ontmoete Bob 
een leuke dame , die later zijn vrouw 
zou worden. In 1941 deden zij samen 
eindexamen op de HBS.

Een maand na het eindexamen 
is meneer Bisschop vanwege de 
dienstplicht, KNIL-militair geworden in 
Indonesië. In december 1941 brak de 
oorlog met Japan uit. Japan viel met 
een enorme krijgsmacht Indië aan 
wat de weerstand al snel gebroken 
had waardoor de bezetting een feit 
was.

In 1942 beschouwden de Japanners de 
KNIL-militairen als krijgsgevangenen 
en werden ze achter prikkeldraad 
opgesloten.
Zo kwam ook Bob in 1943 in het 
krijgsgevangenkamp in Tjilatjap 
terecht (Java Indonesië). Na diverse 
slopende transporten per trein en 
vrachtauto kwam hij in Thailand 
terecht. Ook daar werd de slopende 
reis voortgezet per trein en dagen 
lopen. Er was natuurlijk geen sanitair 
en diversen overleefden de tocht 
niet. Bob werd tijdens de reis 21, 
had zich zijn verjaardag toch anders 
voorgesteld. Hij werd te werk gesteld 
aan de Birmaspoorweg, wat velen niet 
overleefden. Nadat de Birmaspoorlijn 
gereed was, werd de gevangene weer 
naar andere plaatsen gebracht om 
te werken. Via de volgende slopende 
tocht kwam Bob terecht in Yokaitchi 
in Japan op een groot industrieel 
complex met ook hoogovens. Op 
12 juni 1945 werd deze locatie door 
de Amerikanen gebombardeerd. 
Zoals bekend werden Hiroshima en 
Nagasaki door de Amerkanen met 

een kernbom gebombardeerd, wat tot 
de capitulatie van Japan leidde op 12 
augustus 1945. Op 15 augustus was 
Bob weer een vrij man.

Trouwfoto Bob 1946

Regionale Veteranendag Zeewolde

Bob Bisschop 2022

TINY HOUSES UPDATE 
Na de offi ciële opening in oktober 
2021, zijn we nu  een jaar verder. Het 
geheel zelf voorzienend leven (of grid) 
in de tiny huisje is best een uitdaging. 
Ben je een paar dagen van huis, dan 
is in die periode je huisje toch wel 
behoorlijk kouder geworden en is 
het lastig alles weer op temperatuur 
te krijgen. Het is natuurlijk ook niet 
duidelijk tot wanneer je kunt blijven, 
daar het om een pilot gaat van 
maximaal 2 x 5 jaar. Femke heeft 
besloten om naar een permanente 
plek bij een andere gemeente te 
verhuizen. Ze neemt dan natuurlijk 
haar huisje mee. De gemeente gaat 
op zoek naar een nieuwe deelnemer 
om nog meer ervaring op te doen 
met zelfvoorzienend wonen in een 
tiny huisje. 
Pam heeft het samen met haar 
hond goed naar haar zin. Zij maakt 

meer kennis met de buurt en loopt 
natuurlijk regelmatig door de wijk 
met haar hondje. Ze geniet van de 
omgeving en van het naar buiten 
kijken naar onder andere de pluktuin. 
Haar huis wordt van binnen steeds 

meer een gezellige woning. Om meer 
van de ruimte gebruik te kunnen 
maken heeft ze nu eindelijk een 
bed wat overdag omhoog kan en 
wanneer ze het bed wil gebruiken 
naar beneden kan. Even op de knop 
drukken en het bed gaat omhoog of 
naar beneden. Het was wel even een 
technisch gedoe, maar alles werkt 
nu naar behoren. Nog even wachten 
op de nieuwe bank en het huisje is 
helemaal ingericht. Nu ze alles een 
beetje op orde heeft mist ze wel een 
beetje haar HR-werkzaamheden, wat 
ze altijd met heel veel plezier heeft 
gedaan. U komt Pam vast wel een 
keer tegen in de wijk.

Hiermee sluiten wij onze berichten 
over de tiny huisjes af, tot er weer iets 
bijzonders te melden is. 

Pam druk aan het werk

Beweegbaar bed van Pam

In februari 1946 trouwde Bob met zijn 
geliefde, die hij vijf jaar niet meer gezien 
had. in 1969 werd Bob naar Amerika 
overgeplaatst om tewerkgesteld 
te worden op de Nederlandse 
Ambassade in Washington DC en 
later was er een overplaatsing naar de 
Generaal Spoorkazerne in Ermelo. De 
familie gaat in Harderwijk wonen. In 
1977 verlaat hij de militaire dienst en 
komt er een einde aan zijn 36-jarige 
dienst in de Nederlandse Krijgsmacht. 
Zijn vrouw is helaas in 1999 overleden. 
In 2006 verhuisde Bob naar een 
appartement in het complex de Bogen 
in onze wijk. Bob kijkt terug op een 
memorabel en kleurrijk leven waarvoor 
hij dankbaar is.

Voor Bob zijn hele verhaal:  
http://www.veteranennw-veluwe.nl/
bob_bisschop.html
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WIJ 
ZIJN
MEO.

Wat bieden wij u.
Een nieuwe website gemaakt op een manier zodanig dat deze op mobiel en 
tablets goed te gebruiken is. Bovendien kunt u de website zeer gemakkelijk zelf 
bijhouden. Ook nemen wij graag het onderhoud van uw website uit handen.

 • Websites
 • Makkelijk te onderhouden
 • Apps en webapps
 • SEO geoptimaliseerd
 • Volledig onderhoud
 • Elke wens is mogelijk

Een ontwerp voor elkaar.
Met een opdracht als het maken van uw website krijgen de kandidaten uit ons 
leerbedrijf de kans om extra ervaring op te doen. Zo proberen wij uiteindelijk 
deze jongeren aan een baan te helpen. De websites die wij maken zijn echter van 
dezelfde kwaliteit als bij een professioneel webdesignbureau. Zo heeft u een 
goed product tegen een laag tarief en wij de nodige werkervaring.

www.wijzijnmeo.nl

WEBDESIGN.
Voor u een nieuwe website,

voor ons een nieuwe ervaring.

Is de website van uw organisatie al te gebruiken op 
mobiele telefoons en tablets?Vanuit ons leerbedrijf maken 
de (Wajong) jongeren onder leiding van een ervaren 
webdesigner uw 
responsive website. 
Maar ook kunt u bij 
ons terecht voor apps 
en het onderhoud van 
uw website.

Wilt u een advies voor uw 
huidige website, of heeft u 
vragen over wat wij doen? 
U kunt ons altijd mailen via 
info@stichtingmeo.nl of 
bellen naar 072-5114967.

Backoffi  ce-diensten | Online en offl  ine media | Sociale impact

Een ontwerp voor elkaar.Een ontwerp voor elkaar.Een ontwerp voor elkaar

MIXSING 
EEN BIJZONDER KOOR

MiXsing  is een bijzonder koor en heeft al 
aardige naamsbekendheid opgebouwd 
in Harderwijk en omgeving. Vanaf 
dit jaar repeteert het koor in MFC de 
Bogen. Het koor is een vrolijke mix van 
mensen in de leeftijd 18-81 jaar, ieder 
met zijn/haar eigen mogelijkheden en 
eigenaardigheden.

De helft van de koorleden heeft een 
lichamelijke of licht verstandelijke 
beperking, ASS, ADHD, NAH, een  
visuele beperking of chronische ziekte. 
De andere helft van de koorleden  zijn 
zogenaamde "maatjes"..... men helpt 
elkaar waar nodig. Het sociale karakter 
van dit bijzondere koor valt op en het 
maakt de sfeer ongedwongen en 
speciaal.  
Bij MiXsing gaan we er vanuit dat het 
voor iedereen die van zingen houdt 
mogelijk moet zijn om in een koor te 
zingen. Bij MiXsing wordt rekening 
gehouden met ieders mogelijkheden. 
Hier ligt het tempo misschien wat 
lager dan in een regulier koor en 
zo nodig wordt iets nog eens extra 
herhaald, buitenlandse teksten worden 
fonetisch uitgeschreven. Als je niet kunt 
staan mag je zitten en je krijgt hulp bij 
praktische zaken van mensen om je 
heen.  Er wordt niet gekeken naar je 
beperking, maar we houden rekening 

met elkaar. Het plezier in zingen staat 
centraal en tijdens het zingen ontstaat 
er een chemie  waardoor onderlinge 
verschillen weg vallen. Het is bijzonder 
om met deze gemêleerde groep 
mensen muziek te maken. Zingen 
maakt blij en verbindt. Je moet het 
gewoon zien en ervaren.
Onze enthousiaste dirigent en muzikaal 
begeleider is Reinier van Hoek uit 
Harderwijk  

Ben je nieuwsgierig geworden naar 
dit bijzondere koor?  Kom eens langs 
op een oefenavond, wie weet word 
je ook gegrepen door het MiXsing 
enthousiasme. Er is op dit moment 
ruimte voor nieuwe leden. Je hoeft geen 
noten te kunnen lezen om aan te sluiten 
bij ons koor. Het repertoire wordt door 
een muziekcommissie, bestaande uit 
wat leden en de dirigent, samengesteld. 
Het bestaat uit populaire Nederlandse 

en Engelstalige nummers, die makkelijk 
in het gehoor liggen. Echte meezingers!  
En we treden graag op voor publiek.

Je bent van harte welkom
Op maandagavond van 19.30-21.15 uur 
in MFC de Bogen, Triasplein 11 (ingang 
schoolplein)  
Kijk eens op de site www.mixsing.nl
Heb je nog vragen mail dan naar: 
contact@mixsing.nl of bel/app 
06-57292429 

Reinier van Hoek dirigent
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Pastorieweg 20 - Ermelo | T. 0341 - 760510 | www.vbvadvocaten.nl

VBV Advocaten biedt ijzersterke juridische rechtsbijstand op onder andere

de rechtsgebieden arbeidsrecht, ondernemingsrecht en social zekerheidsrecht in

Ermelo en wijde omgeving.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem telefonisch contact met ons op.

NIEUWE KRAMEN 
OP DE WEEKMARKT 
DRIELANDEN

Jeannette in de NotenMixshop

Noa prijst haar waren aan

Na een selectieproces door de 
gemeente en de wijkvereniging zijn 
twee nieuwe kramen toegevoegd 
aan de weekmarkt.

De Notenmixshop waar Jeannette 
Oudshoorn enthousiast haar waren 
verkoopt en Het Stoepje met brood 
en gebak. In de kraam van het 
Stoepje staan Jan en Noa Bakker. 
Noa maakte wel even tijd voor een 
foto (met enig support van Herwin 
van Elten, de poelier). De markt ziet 
er nu nog aantrekkelijker uit. De man 
van Jeannette heeft een andere 
functie gekregen, wat voor de familie 
toch wat veranderingen geeft. 
Helaas hebben zij besloten met 

de notenkraam op de weekmarkt 
Drielanden te stoppen.
Loopt u ook weer een keer naar de 
markt om de sfeer te proeven en 

even wat bij de kramen te kopen? 
U wordt uiterst vriendelijk te woord 
gestaan.
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Na het verschijnen van de vorige 
Hoorschelp meldden de eerste 
liefhebbers zich al aan. Het bleek 
echter dat we een foute datum 
hadden gepubliceerd 17 oktober in 
plaats van 18 oktober. We hebben 
alle leden een mail gestuurd met de 
uitnodiging en de juiste datum. Al 
snel (ongeveer na 1 uur) kwamen de 
eerste aanmeldingen al binnen. Er 
waren ook een aantal personen die 
helaas moesten afmelden vanwege 
Corona of andere reden. Gelukkig 
hadden we een gezellige avond met 
55 bezoekers en een heerlijke maaltijd 
verzorgd door Jop’s catering. 

De uitnodiging voor het speelspek-
takel is per mail aan de leden en via 
socialmedia verspreid. Samantha 
heeft er ook voor gezorgd dat de 
flyer ook binnen de basisscholen 
in Drielanden werd gedeeld. Totaal 
konden we 210 kinderen ontvangen 
waarvan er diverse rond de 1 jaar 
waren. Deze hele kleintjes genoten 
vooral van de dofi jn met ballenbak. 
Natuurlijk kwamen er ook ongeveer 
80 ouders mee om de kinderen te 
begeleiden. Een enkele ouder ging 
rustig een boek lezen terwijl de 
kinderen druk aan het spelen waren 
(tenslotte was moeder om de hoek). 
Twee jongeren van 9 en 12 jaar, waren 
zowel bij de Indische rijstmaaltijd als 
bij het speelspektakel, dat was leuk 
om te zien. 

INDISCHE RIJSTMAALTIJD 
EN SPEELSPEKTAKEL 
WEER GOED BEZOCHT

Onze jongeren genieten ook van de maaltijd

Jong en oud geniet van het speel spektakel

Shiatsu			 															Moxa	

Cupping																		Japanse	acupunctuur	

Ampuku	 															Guasha	

Barefoot																	Coaching	

Shiatsu Praktijk Centino 
Tesselschadelaan 1 (MFC de Kiekmure) 
3842 GA  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

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
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KLEEDJESMARKT EN 
TRIASRUN 3 SEPTEMBER 2022

De eerste werkzaamheid voor 
het Triasfeest is doen van de 
Vooraankondiging evenement 2022 
bij de gemeente. Dit dient voor 1 
november van het jaar daarvoor te 
zijn ingediend. 10 Weken voor het 
evenement dient de vergunning 
aangevraagd te zijn. Dit is een 
standaard document van de gemeente, 
aangevuld met diverse documenten 
gericht op de kleedjesmarkt en 
Triasfeest inclusief allemaal schema’s 
van de situatie en afzettingen van 
de wegen en omleiding van de bus, 
totaal 70 pagina’s. Dan komt het 
meest lastige deel, het zoeken van 
vrijwilligers die  mee willen helpen 
als evenement verkeersregelaar 
(ongeveer 30 vrijwilligers). Evenement 
verkeersregelaars dienen een on-line 
examen te doen bij de politie, dus 
je doet het niet zomaar even. We 
hebben diverse oproepen gedaan 
waar gelukkig positief op gereageerd 
werd (ook mijn buurvrouwen en 
buurmannen waren van de partij). 

Voor het feest hadden we totaal 55 
vrijwilligers. Dan is het zover, een 
mooie zonnige dag, de hekken 
uitzetten, de verkeersborden op 
hangen en de plekken voor de kleedjes 
intekenen. Athlos maakt de omgeving 
klaar voor de Triasrun (zowel binnen 
als buiten) en de EHBO Ermelo richt 
de tent in en is met 4 personen ook 
druk met de ondersteuning (zij rijden 
mee met de hardlopers). De twee 
fotografen lopen druk rond en maken 
mooie plaatjes (Otto Buttner en Wim 
van Haren)

Zo goed als alle (150 kleedjes) 
plaatsen worden bezet. De wijkagent 
komt voor de eerste (van de drie) 
controles op zijn motor langs. De Dixi’s 
worden geopend en het feest gaat 
beginnen. Totaal komen er ongeveer 
800 mensen langs waaronder twee 
wedhouders, de wijkmanager en de 
handhaving (voor de controle van 
de documenten en de uitvoering). 
Om 12.00 uur start de kidsrun met 

ongeveer 40 kinderen. Om 12.30 start 
de 5 en 10 km run met 24 heren en 15 
dames. Alle activiteiten werden extra 
opgevrolijkt door de muziek van het 
dweilorkest De Bladbloazers.  

We hebben veel positieve reacties 
ontvangen zoals van Frank Bedankt 
voor de organisatie! De kinderen 
vonden het erg indrukwekkend, een 
echt feestje! Inmiddels is de aanvraag 
bij de gemeente voor 2 september 
2023 al weer de deur uit.

De vrijwilligers zitten klaar Kleedjes markt wordt goed bezocht

Bram en zijn collega ondersteunen 
de activiteiten

Dineke komt wel heel enthousiast 
over de fi nish

Trotse Corine (1), Dineke (2) en 
Carina (3) 10 KM dames

De waren worden netjes ten toon 
gesteld

Muzikale ondersteuning door De Bladbloazers

Start van de Kidsrun

De 5 en 10 KM gaan door de wijk Tomasz op weg naar de 1 ste plaats 10km

Het is even zoeken naar iets leuks

De mensen staan al in de rij voor de 
kleedjes markt
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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

        

Sensitivity: general

KLAVERJASTOERNOOI
DRIELANDEN

DATUM: Zaterdag 4 maart 2023
PLAATS: WIJK ONTMOETINGSCENTRUM

Drielanden – Triasplein 9
AANVANG: 13:00 uur (zaal open – 12.30 uur)
EINDE: 16:00 uur (verwacht)
KOSTEN: € 5,00 p/p te betalen aan de zaal

AANMELDEN:
Telefonisch voor 24 februari 2023:
0341 421 811

Er worden weer 3 bomen gespeeldgespeeld

Hoofdprijs: VVV-bonnen
En verder vele andere prijzen.ele andere prijzen.

Organisatie: Klaverjasclub Drielanden

KLAVERJASCLUB 
“DRIELANDEN” 
SEIZOEN 2022 – 2023
De Klaverjasclub is op 7 oktober 
weer gestart, elke vrijdagmiddag 
staan vanaf 13:00 uur de tafels 
gereed en kan er weer gestreden 
worden om de punten. Daarnaast 
zijn gezelligheid en sociale 
contacten, onder het genot van een 
kopje koffie of een ander drankje, 
ook belangrijk. De laatste vrijdag, 28 
april 2023, is ook de prijsuitreiking. 
Gemiddeld is er een bezetting voor 
3 tafel, maar er kunnen er best een 
paar bij. Wij trachten zoveel mogelijk 
met complete viertallen te spelen.
Wilt u ook gaan klaverjassen, 
meldt u aan bij de secretaris op 
telefoonnummer: 0341-42 18 11 of 
0651 05 67 52.

Op 4 maart 2023 wordt er een 
toernooi gehouden, zoals op deze 
pagina is aangegeven. 



  

Met The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan heb je altijd 

een extra hulplijn. De persoonlijke 1 op 1 begeleiding 

zorgt voor extra support, motivatie, tips en tricks. 

Je staat er bij mij nooit alleen voor.

Wil jij (wat) gewicht kwijt? 

The 1:1 Diet met
Joke Smit

06 834 230 43
Operadreef 98, Harderwijk
info@studiodrielanden.nl

Joke Smit

1op1dieet.nl

Met The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan heb je altijd 

gewicht

Met The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan heb je altijd 
Met The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan heb je altijd 
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HILDA VERHOEVE 40 JAAR 
DIERENARTSENASSISTENTE

DRIELANDEN: Wanneer we spreken 
over iemand die een ‘hart voor een 
zaak heeft’, dan kunnen we Hilda als 
een uitstekend voorbeeld nemen. 
Naar aanleiding van het 40-jarig 
jubileum van de in Harderwijk 
geboren en getogen paraveterinair 
Hilda Verhoeve, willen we graag wat 
meer over haar weten.

Het begin
Op 1 juli 2022 was het veertig 
jaar geleden dat Hilda Verhoeve 
werd aangenomen als de nieuwe 
paraveterinair bij een van de 
voorlopers van Dierenartsen 
AnimalCare in Harderwijk. De 
veelzijdige Hilda assisteert niet alleen 
bij tal van operaties, maar is daarnaast 

ook gedragsadviseur en zorgt er in 
de trimsalon van de praktijk voor 
dat honden er weer piekfi jn en mooi 
verzorgd voor hun baasjes uitzien. 
In de afgelopen veertig jaar hebben 
talloze honden- en katteneigenaren 
met haar te maken gehad. 

Van stage naar vaste betrekking
Tijdens haar opleiding aan het 
Groenhorst college (dierverzorging) 
in Barneveld liep Hilda stage bij de 
combi- en eenmanspraktijk van een 
dierenarts in haar woonplaats. Daar 
deed zij haar eerste praktijkervaring 
op. Haar taak was toen nog vooral 
schoonmaken, vasthouden en 
het leren omgaan met een grote 
diversiteit aan huisdieren en hun 
vaak bezorgde en verdrietige baasjes. 
Maar ook ging ze met deze dierenarts 
letterlijk de boer op en hielp toen al bij 
o.a. keizersneden. Hij zag haar talent 
en passie en bood Hilda in 1982 een 
vast contract aan. 

Omslag
In 2010 werd deze dierenartsenpraktijk 
deel van de Maatschap AnimalCare 
waarbij ook praktijken uit Ermelo en 
Putten zich aansloten. Hilda herinnert 
zich nog goed de veranderingen: 

“Het betrof de omslag van de 
kaartenbak naar digitale registratie. 
Ook de technieken en behandelingen 
veranderden enorm.”
Door haar ervaring werden 
Hilda’s taken uitgebreid waarbij 
veel verantwoordelijkheid werd 
gevraagd zoals het assisteren bij 
allerlei operaties, bloedprikken, 

Hilda onafscheidelijk met haar witte boxer

Tekst: Lex Schuijl
Foto:  AnimalCare 

bloeddrukmeting, foto’s maken, 
wondcontrole etc.
Daarnaast begeleidde Hilda nu zelf 
stagiaires op de praktijk en gaf zij 
gedragscursussen aan de baasjes 
van honden, katten en konijnen. Verder 
is zij inmiddels gediplomeerd trimster 
van diverse gezelschapsdieren 
waarvoor bij AnimalCare een speciale 
ruimte is ingericht.

40 jaar bij één werkgever
Nu is veertig jaar werken bij dezelfde 
werkgever, zeker tegenwoordig, op 
zich al heel bijzonder, maar het komt 
zelden voor dat een paraveterinair dat 
zo lang volhoudt. Het is immers een 
moeilijk en soms ook een lichamelijk 
zwaar beroep, dat veel van het 
lichaam vraagt. Zeker als je stoere, uit 
de kluiten gewassen honden, van wel 
60 kilogram onder handen krijgt! Ga 
daar maar eens aan staan. 

Gedrevenheid
Dat ze veertig jaar in dezelfde 
praktijk werkt, zegt ook wat over 
haar werkgever, maar het zegt vooral 
wat over Hilda. Ze staat dan vooral 
bekend om haar gedrevenheid en 
arbeidsmoraal, maar vergeet haar 
doortastendheid en haar omgang met 
dieren niet. 
Veel Harderwijkers met een huisdier 
kennen Hilda met haar witte boxer 
al als een bevlogen, meelevende 
en hartelijke vrouw die menigeen 
bijstond en nog steeds bijstaat 
tijdens stressvolle en vaak pijnlijke 
momenten.
Haar liefde voor dieren kreeg ze met 
de paplepel ingegoten. Er waren altijd 
katten, honden of konijnen in haar 
ouderlijk huis. Als kind wist ze al iets 
te willen doen met en voor dieren.
Op de een of andere manier krijgt Hilda 
het steeds voor elkaar om honden 

en katten, die angstig zijn voor de 
dierenarts, weer rustig te krijgen. 
Maar nog knapper is het om de 
patiënten, die niet willen meewerken 
of die soms zelfs ronduit agressief 
zijn, met haar overtuigende kennis en 
aanwezigheid tot de orde te manen of 
zich door haar vakkundige handen te 
laten trimmen.
Hilda is hiervoor door de praktijk op 
gepaste wijze terecht in het zonnetje 
gezet.

Voor menigeen is Hilda door al die 
jaren heen het vaste en vertrouwde 
gezicht en aanspreekpunt en dat zal 
zij, als het aan haar ligt, nog vele jaren 
blijven.

Dieren maar ook hun baasjes hebben vertrouwen in Hilda.
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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
* Valvoline 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

Afspraak maken? gebruik onze APP!

RIETMEEN EN 
BIBLIOTHEEK NIEUWS
Vrijwilligers gezocht bij De Rietmeen 
en de Bibliotheek 
Zoals velen van jullie weten hebben 
we op De Rietmeen een actieve 
groep vrijwilligers, die met elkaar 
deze mooie Ontmoetingstuin gaande 
houden met onderhoud, nieuwe 
projecten, beheer en bestuur. Het 
is een plezierige groep mensen 
waarmee het fi jn samenwerken is. 
Van het begin af, nu al 5 1/2 jaar, is 
Johan Peppelman de voorzitter van 
het bestuur. Daarnaast is hij ook 
actief in de tuin en bij het onderling 
contact. Een actieve, competente 
en prettige man, die gaat voor win-
win. Maar ... hij heeft aangekondigd 
dat hij zijn bestuursfunctie gaat 
neerleggen. Zoals hij zelf zegt zoeken 
we een vervanger die betrokken is bij 
De Rietmeen en zelf de handen uit de 
mouwen steekt. Die veel contacten 
heeft in Harderwijk en samenbindend 
is, gericht op de verdere ontwikkeling 
van De Rietmeen ten behoeve van de 
buurtbewoners van Stadsweiden en 
Drielanden. Zonder daarbij de rest van 
Harderwijk en omgeving uit het oog 

te verliezen. Ben jij zo iemand, met 
een warm hart voor De Rietmeen, of 
ken je zo iemand, laat het ons weten 
op info@rietmeen.nl. Johan maakt 
het seizoen nog vol als voorzitter, het 
zou fi jn zijn als een opvolger bijtijds 
mee gaat doen, om zo de overdracht 
soepel te laten verlopen.

Nina Kromhout, bestuurslid van 
Ontmoetingstuin De Rietmeen

Bibliotheek Noordwest Veluwe in 
Drielanden
Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft 
vanaf april 2013 in het Wijkhuis 
Drielanden een servicepunt bij 
Zorgdat, hoofdlocatie is Huis van de 
Stad aan de Havendam 56. Met de 
introductie van dit servicepunt wil 
de Bibliotheek haar klanten zoveel 
mogelijk tegemoet komen, en meer 
zichtbaar zijn in Harderwijk. Deze 
ontmoetingsplek is een inname- en 
uitgave punt. Tevens kan men hier 
boeken reserveren. Het daadwerkelijk 
lid worden van de Bibliotheek kan 
alleen op onze hoofdlocatie. Het 
servicepunt heeft ook nieuws over 
bijvoorbeeld evenementen van de 
bieb die we met de inwoners van 
Drielanden willen delen.
Wij zoeken nog vrijwilligers 
voor het servicepunt van de 
Bibliotheek in Drielanden. 
Heb je interesse? Voor meer informatie
over deze vrijwilligersfunctie kun je 
contact opnemen met Sandra Boot 
(sandra.boot@bibliotheeknwveluwe.
nl, tel 06-27188156).

Johan Peppelman

Bespreking bij de Paddenpoel



MNM.nl
Kuipwal 41, 3841 KP Harderwijk

(0341) 41 15 41

harderwijk@mnm.nl

Elke dag helpen wij inwoners en ondernemers bij het kopen, verkopen, huren, verhuren 

en taxeren van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed. Dat doen we met een 

professioneel team van makelaars, taxateurs, hypotheekadviseurs en ondersteunend 

medewerkers. Ben je daarnaast ook op zoek naar een goede verzekering, dan zijn onze 

collega’s van Univé je graag van dienst. En dat alles onder één dak. Wel zo makkelijk.

Bij ons vindt u alles onder één dak
Droomhuis, hypotheek en verzekering.
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