
Het nieuwe schooljaar is begonnen. 

Daarmee start ook het nieuwe 

sportseizoen voor velen! Dit trappen 

we af met de Nationale Sportweek 

van 9 tot en met 17 september 

2017. Op de foto zie je al een aantal 

fanatieke sporters uit onze gemeente 

die het goede voorbeeld geven. In 

deze krant is aandacht voor het lokale 

sport- en beweegaanbod. Kom ook in 

beweging en doe mee met een van 

de kennismakingslessen tijdens de 

Nationale Sportweek. 

Sporten is leuk, maar ook belangrijk. 

Het aantal mensen met overgewicht 

blijft stijgen. Als we op dezelfde voet

doorgaan, heeft 62% van de volwassen 

Nederlanders overgewicht in 2040. 

Dat is niet wat we willen in Oldebroek. 

Daarom zetten we als gemeente vol in 

op preventie, voorkomen is immers beter 

dan genezen. In de eerste plaats ben je 

zelf natuurlijk verantwoordelijk voor je 

(gezonde) leefstijl. We willen je alleen 

helpen door aandacht te geven aan 

bijvoorbeeld sporten en gezond eten. 

In de gemeente Oldebroek komen 

gelukkig ook steeds meer activiteiten voor 

senioren, mensen met een beperking en 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ook werken we als gemeente samen 

met diverse professionele partijen 

en maatschappelijke organisaties 

om nog meer en beter een gezonde 

en actieve leefstijl te stimuleren. 

Goed Bezig Oldebroek is daarbij een 

belangrijke partner. Kijk op www.

goedbezigoldebroek.nl wat ze voor jou 

kunnen betekenen. 

Zet jij de volgende stap op weg naar een 

gezonde levensstijl tijdens de Nationale 

Sportweek? Je bent nooit te oud om iets 

te leren. 

Sportieve groeten,

Liesbeth Vos – Van de Weg

Wethouder Sport

Gemeente Oldebroek

Het nieuwe sportseizoen is begonnen.! Doe jij meE?

Liesbeth Vos – Van de Weg

Nationale Sportweek 9 t/m 17 september -
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Liesbeth Vos – Van de Weg

Nooit te oud voor vakantie! 

Doe méér voor 

MOLENS

Middeldijk 20 8094 PS
Hattemerbroek

Klaaysen Auto’s
Sinds 1958

Merkdealer van Mitsubishi, Subaru & Daihatsu

www.flexibleplus.nl
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Drie gezonde 

schoolcertificaten behaald

Drie lokale samenwerkingspartners 

gerealiseerd: Grafisch Bedrijf Brede -

wold, Plus Supermarkt, SNS bank.

Beweegkriebels sportdag 

voor 4 t/m 6 jarigen

Schaatslessen  

GOED BEZIG BESTAAT VIJF JAAR!
Wat hebben we bereikt in 5 jaar?

Eerste activiteit: Sportcar-
rousel Wezep en Oldebroek

Gemeentebreed wijkvoetbaltoernooi 
met vier voetbalverenigingen en 500 

deelnemers

Alle scholen tekenen 
intentieverklaringen om te 

werken aan een Gezonde school

Koningsspelen in Wezep 
en Oldebroek 

Drie gezonde 
schoolcertiicaten behaald

Vakantieactiviteiten en wekelijkse 
sportinstuiven in elke dorpskern

Jeugdsportfonds opgestart: 
ieder kind moet kunnen sporten! 

Bundeling van naschools 
sportaanbod door verenigingen 
op één lyer en promotieilmpje

Gezamenlijke bestrijding 
overgewicht met Cool2BFit

Drie lokale samenwerkingspartners 
gerealiseerd: Graisch Bedrijf Brede-

wold, Plus Supermarkt, SNS bank.

Aandacht Nationale Sport-
week met veel sportaanbod 

Workshopcarrousel voor 
vrijwilligers

Gezondere Avondvierdaagse 

DrinkWater! weken 

Beweegkriebels sportdag 
voor 4 t/m 6 jarigen

Twintig verenigingsbezoeken 

Eerste sportkennismakings-
lessen voor basisscholen 

Grote Pietengym met 
gymverenigingen OLVO en SOS 

Bundeling sportieve 
verjaardagsfeestjes

Schaatslessen 

2012

2013

2014

2015

2016

2012 2016

Bewegingsonderwijs op alle 
basisscholen in de gemeente 
Breed naschools beweegaanbod met 
meer dan honderd activiteiten per jaar 
Online platform voor sportaanbod met 
1600 accounts van kinderen

Sportcontactpersoon op elke basisschool 
Verenigingsondersteuning bij 21 verenigingen 
JOGG gemeente geworden: Gezondheids-
thema’s structureel onder de aandacht
Tweemaandelijks een andere sport(aanbieder) 
onder de aandacht op basisscholen

Jaarlijkse samenwerking met honderdvijftig 
verschillende lokale partijen
Materiaaluitleen opgezet 
Wekelijks brengen we 1500 kinderen 
en jongeren in beweging
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Kom in beweging!

Programma 

gemeente Oldebroek

Tijdens de sportweek openen veel sportclubs en 

andere organisaties hun deuren en verzorgen ze 

sportclinics, -toernooien en –demonstraties. Het 

programma voor de Nationale Sportweek, maar 

ook het reguliere sportaanbod is verzameld op 

één website. Hier kun je zoeken welke sportaan-

bieders er in jouw omgeving en voor jouw leeftijd 

zijn.  Kijk snel wat er te doen is in jouw omgeving op 

www.goedbezigoldebroek.nl

Ik neem je mee! 

De Nationale Sportweek is een initiatief van NOC*NSF 

met als doel sporten en bewegen te promoten. De Sport-

week laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en 

bewegen is. Daarom vieren we tijdens de Sportweek in 

september in heel Nederland de start van het nieuwe 

sportseizoen! Ben je al lid van een vereniging? Dan word 

je uitgedaagd om via de ‘Ik neem je mee!’ campagne ie-

mand mee te nemen naar zijn of haar club om samen de 

start van het sportseizoen te  beleven.

Wie neem jij mee?

Ik neem je mee ! Dansschool Bruinewoud 

wil iedereen laten dansen

Fervent dansers Dik en Leonieke Bruine-

woud kregen in 1979 de vraag om hun fa-

milie les te gaan geven. Dit was het begin 

van dansschool Bruinewoud in Wezep. 

Inmiddels dansen er wekelijks zo’n vier-

honderd mensen in de leeftijd van 4 tot 

87 jaar vanuit de hele regio. Zoon Marcel 

Bruinewoud is één van de docenten bin-

nen de dansschool. “We willen iedereen 

laten dansen, er is altijd wel een dansstijl 

die je leuk vindt!”

Begin

Het begon allemaal in 1979 in de bovenzaal 

van de Zimbo, nu beter bekend als ‘de bog’. 

Na drie jaar verkasten ze naar het Trefpunt 

en in die periode werd er ook les gegeven in 

Oldebroek, Heerde, Epe en Nunspeet. Inmid-

dels is het aantal docenten gegroeid naar vijf. 

“Mijn ouders komen uit de stijldanswereld en 

hebben zich ook in Line Dance en Zumba 

verdiept. Docente Michelle Puga Montecinos 

deed een opleiding dansdocente en -artiest 

in Leeuwarden. Dian Scholten danst sinds 

haar dertiende en heeft daarnaast een lera-

renopleiding gedaan. Zelf heb ik de opleiding 

Artiest Dans Show gedaan in Arnhem en 

daarna extra lessen gevolgd in Londen en 

New York” vertelt  Marcel.

Doelgroepen

Om veel doelgroepen aan te spreken, biedt 

Dansschool Bruinewoud verschillende dans-

stijlen aan. “De stijlen lopen uiteen van Ball-

room, Latin, Line Dance, Zumba, Hiphop, 

Streetdance, Modern Jazz en Klassiek Bal-

let tot Musical. Binnen die stijlen hebben we 

ook verschillende groepen zoals boydance, 

zij doen een combi van streetdance en break-

dance. Deze groep is speciaal voor jongens.” 

Dit jaar is de dansschool uitgebreid met een 

extra zaal. Deze tweede zaal is meer gericht 

op kinderen en jongeren. Hier bevindt zich 

ook een barré voor klassiek ballet.

Thuisgevoel

Als drijfveer voor zijn passie noemt Marcel 

Bruinewoud zijn leerlingen: “Zelfs als mijn li-

chaam soms vol spierpijn zit en vermoeid is 

van de lessen van de vorige dag, dan zie ik 

de leerlingen en wil ik er weer honderd pro-

cent voor gaan. Hoe leergieriger en energie-

ker zij zijn, des te enthousiaster en creatiever 

ik word!” Hij vindt het sociale aspect binnen 

de danswereld belangrijk. “Mijn ouders willen 

graag bekend staan als een dansschool waar 

mensen zich thuis voelen. Een plek waar ie-

dereen samen kan komen, een dansje kan 

doen en wat drinken. Ik wil zelf dat het ook 

een plaats van respect is, of je nu hiphopper, 

line dancer of stijldanser bent. Ruimte voor 

creativiteit, waar alles kan en niks te gek is.”

Kennismaken

Regelmatig geven de dansgroepen een de-

monstratie. Bijvoorbeeld tijdens optredens op 

Koningsdag of jaarmarkten. Ook tijdens loka-

le sportdagen kunnen kinderen meedoen aan 

dansclinics. Aan het einde van het jaar volgt 

een grote show met voorstellingen van de 

verschillende dansgroepen in Schouwburg 

Odeon in Zwolle. Marcel: “Onze voorstellin-

gen proi leren we als een echte show. Om zo 
de leerlingen een mooi podium te geven en 

goed naar voren te laten komen.”

Proeflesweek

Tijdens de Nationale Sportweek is er een 

proefl esweek. Van 11 tot en met 16 septem-
ber 2017 is iedereen van harte welkom om 

gratis en vrijblijvend de lessen te volgen die 

ze willen. Welke lessen er zijn kun je zien 

op www.dansschoolbruinewoud.nl.

SOS Oldebroek blaast tennisbanen nieuw leven in 

Vijf vragen aan... Sportvereniging SOS Oldebroek
Naast het brede gymaanbod biedt Sportvereniging SOS 

sinds dit voorjaar ook tennisactiviteiten aan. We vragen 

alles over deze uitbreiding aan Peter van Hattem (voor-

zitter sportvereniging SOS) en Jan Schreurs (voorzitter 

Kulturhus de Talter).

Wat is de reden om de tennisbanen nieuw leven in te 

blazen?

Toen het voormalige bestuur van de tennisvereniging het niet 

meer zag zitten, zijn we om tafel gegaan met Kulturhus de 

Talter en de gemeente Oldebroek om de tennisbanen nieuw 

leven in te blazen. Wij vonden dat we onze nek moesten uit-

steken om het tenniscomplex weer op de rit te krijgen. Dit 

in het belang van de inwoners  van Oldebroek en omgeving. 

Ons uitgangspunt is geweest dat we met een schone lei wil-

den beginnen. Hiermee is de gemeente akkoord gegaan.  

Welke partijen zijn hierbij betrokken en wat is de

rolverdeling?

Op zich had de vereniging Kulturhus de Talter geen belangen 

bij het tenniscomplex, mede omdat van de vereniging Kultur-

hus de Talter geen individuele leden kent. Daarom hebben wij 

als gymvereniging de handschoen opgepakt om de adminis-

tratie en wat daar verder bij hoort, over te nemen. Vereniging 

Kulturhus de Talter blijft verantwoordelijk voor het complex op 

zich, zoals het onderhoud. Sportvereniging SOS verzorgt de 

lessen en ledenadministratie.

Wat is er al gedaan in de afgelopen periode?

De drie tennisbanen zijn door een bedrijf volledig onderhan-

den genomen. Alle banen zijn inmiddels weer in goede con-

ditie. De verdere omgeving is door vrijwilligers weer toonbaar 

gemaakt. Zo is overtollig groen verwijderd en is er een nieuw 

hekwerk geplaatst. Uiteraard is nog niet alles optimaal, maar 

wij doen ons best om er weer een aantrekkelijk geheel van te 

maken. Bijvoorbeeld voor de i etsenstalling wordt een plekje 
bij de ingang gezocht, dat nog bestraat moet worden. 

Wat zijn de plannen/doelen voor de toekomst?

De bedoeling is om oud-leden terug te krijgen en uiter-

aard nieuwe leden te werven. Het gaat niet alleen om se-

nioren maar ook om jeugdleden. Voor de jonge leden 

wordt een trainingsprogramma opgesteld onder leiding 

van een tennisleraar. Dit project wordt voor een gedeelte 

gesponsord door de Rabobank. Verder denken we na om 

in competitieverband te gaan spelen. Hierbij kunnen we 

gebruik maken van de faciliteiten in Kulturhus de Talter. 

Per wanneer en door wie kunnen de tennisbanen weer 

gebruikt worden?

De tennisbanen kunnen nu al gebruikt worden en dat gebeurt 

al door bestaande leden. Inmiddels is er ook een ledenver-

gadering geweest. De leden die er waren, waren zeer en-

thousiast over de opknapbeurt van het complex. Wij hopen 

zo de komende vijf jaar vooruit te kunnen en het ledenaantal 

te zien groeien. 

Jaarlijks wordt het jaar afgesloten met een grote dansvoorstelling in het Odeon in Zwolle met alle dansgroepen.

Jan Schreurs, Bart Zwiers (De Talter) en Peter van Hattem (SOS) hopen dat de 

renovatie van de tennisbanen in Oldebroek bijdraagt aan de groei van het aantal gebruikers. 



Locatie zwemlessen:

ECR Groot Stokkert

Dr. Jan van Breemenlaan 2

8191 LA Wapenveld

Algemene informatie:

info@zwemschoolwezep.nl

06-10350307

www.zwemschoolwezep.nl

CONTACT

Kijk op onze website

www.zwemschoolwezep.nl

of onze facebookpagina

voor meer informatie

en onze nieuwe actie.

Wij zullen ons even voorstellen:

Wij geven zwemlessen aan kinderen vanaf 
3,5 jaar in kleine groepen van maximaal 7 
kinderen. Wij leiden de kinderen op voor 
het Zwem ABC. Wanneer de kinderen geen 
genoeg krijgen van het zwemmen, dan 
hebben wij ook nog Zwemvaardigheid 1-2-3, 
Snorkelen 1-2-3 en Survival 1-2-3.

Doordat wij kleine groepen hanteren kunnen 

wij extra veel aandacht geven aan de kinderen, 

zodat zij op hun eigen niveau les krijgen. Om 

de kinderen te stimuleren hebben wij voor elke 

leerling een persoonlijke pagina, waarin de 

zwemscores staan van de zwemlessen. Zo kan 

uw kind de scores thuis via het internet zien en 

kunt u als ouder ook de vorderingen bijhouden.

Voor de ouders hebben wij een een wachtruimte 

waar het zwembad goed te zien is. 

Met Plezier naar Zwemles, 
daar gaan wij voor!
Team Zwemschool Wezep

SAMMIE DE SCHILDPAD PUZZEL

Uw kind krijgt bij een aantal 

mijlpalen een stukje van onze 

Sammie de schildpad puzzel. Wij 

gebruiken dit als stimulerings- 

en beloningssysteem voor de 

kinderen. Hierdoor worden de 

vorderingen in het leren zwemmen 

eenvoudig zichtbaar voor uw kind. 

Met dit beloningssysteem zal uw 

kind met nog meer plezier naar de 

zwemles gaan!

“Ik help 
u graag bij 
 een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Jolanda van der Wal, ik ben uitvaartverzorgster 

voor Yarden in Noord-Veluwe. Uit ervaring weet ik dat 

een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het 

rouwproces. Daarom ondersteun en inspireer ik u bij het 

organiseren van een begrafenis of crematie.  

U kunt mij bellen op 06 159 568 03.

Yarden Uitvaartzorg Noord Veluwe. Wilt u een overlijden melden?  

Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl
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  088 - 200 3535   www.drukwerkconcurrent.nl  Altijd gratis verzending! 

A4 liggend (297 x 210 mm)
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Full color



Anne van den Noort is 

sportcontactpersoon op de 

Looschool. Hij is het eerste 

aanspreekpunt voor zaken 

rondom sport en gezondheid 

op de school. Wat is zijn rol en 

hoe geeft hij hier invulling aan 

op de basisschool in ’t Loo?

Wat is je rol als contactpersoon 

sport op de

Looschool?

Eigenlijk drie dingen: contact, 

stimuleren en motiveren. 

Als contactpersoon sport 

onderhoud ik de contacten met 

combinatiefunctionarissen van 

Goed Bezig Oldebroek. Ik ben op 

school aanspreekpunt voor alles 

wat met sport en gezondheid 

te maken heeft. Ik motiveer en 

stimuleer de kinderen om mee 

te doen met de verschillende 

sporttoernooien. Als het lukt, 

probeer ik bij het toernooi zelf 

ook nog even langs te komen 

om de teams aan te moedigen.

Wat zijn de doelen van de 

Looschool op het gebied van 

bewegen en gezondheid?

Ieder kind moet op zijn of haar 

eigen niveau uitgedaagd worden 

om te bewegen en daar ook 

plezier aan beleven. Dit gebeurt 

met name tijdens de gymlessen 

en buitenspelactiviteiten. 

Tijdens toernooien worden de 

kinderen positief gestimuleerd 

om sportief te spelen. Meedoen 

is belangrijker dan winnen. We 

stimuleren gezond eten doordat 

we op woensdag, donderdag en 

vrijdag fruit- en groentedagen 

hebben op school. We doen 

jaarlijks mee met het EU-

schoolfruitprogramma. Als 

die periode weer afgelopen 

is, nemen de kinderen zelf 

een gezonde pauzehap mee.

Hoe worden jullie betrokken 

bij 

sportaanbieders in de 

omgeving?

Verschillende sportaanbieders 

laten de kinderen kennis 

maken met hun sport tijdens de 

gymlessen of een naschoolse 

instuif. Zo is Kay Bosscha van 

volleybalvereniging Blauw Wit 

inmiddels een bekend gezicht 

tijdens de gymlessen. Daarnaast 

is er tijdens sportdagen ruimte 

voor kennismakingsclinics van 

lokale sportaanbieders. Ook 

wordt hun aanbod regelmatig 

bekend gemaakt via i lmpjes en 
fl yers. 

Wat zijn activiteiten waar jullie 

trots op zijn en

graag aan meedoen?

We zijn er trots op als de kinderen 

plezier hebben gehad. Wanneer 

ze met een rood en enthousiast 

gezicht naar je toekomen om te 

vertellen hoe leuk het was. De 

Koningsspelen zijn de laatste 

jaren zeker een succes. Verder 

was de midwinterrun in Heerde 

een groot succes. Weliswaar 

niet in Oldebroek maar wel 

gestimuleerd door Goed Bezig.

Wat zijn volgens jou nodig 

voor een actiever en 

gezonder Oldebroek?

Goed Bezig is niet meer weg 

te denken. Zij hebben sport en 

gezondheid op de kaart gezet. 

Dat effect is duidelijk te merken 

op de scholen. Gelukkig worden 

er per school een aantal Goed 

Bezig-uren gesubsidieerd door 

de gemeente. Dit zijn bij ons 

gymlessen en die hebben zeker 

een meerwaarde. Het is dus van 

belang dat deze subsidie ook in 

de toekomst zal blijven. Ook is 

blijvende aandacht voor gezond 

eten nodig.

Kom in beweging!

Contactpersoon sport zet zich in voor actieve 

en gezonde leerlingen 

 Vijf vragen aan... 

Anne van den Noort

Anne van den Noort (rechts) is het aanspreekpunt 
rondom sport en gezondheid op de Looschool

Het is nu vijf jaar geleden dat Blauw Wit uit 

Oldebroek begon met volleybalactiviteiten op 

basisscholen. “We wilden kinderen activeren 

voor sport en natuurlijk vooral voor volleybal. 

In de afgelopen vijf jaar vonden, zeker ook 

door deze activiteiten, 66 kinderen de weg 

naar onze vereniging. Hier voel je je thuis, mag 

je jezelf zijn, krijg je deskundige begeleiding 

en is er naast training en wedstrijden ook 

ruimte voor een leuk uitje,” vertelt trainer Kay 

Bosscha. “De toeloop van jeugd heeft er zelfs 

voor gezorgd dat we inmiddels ook training 

geven in Oosterwolde”.

 

Opbouw 

Jaarlijks zijn er in januari en februari 

volleybalactiviteiten op scholen in en om Oldebroek. 

Leerlingen van groep drie tot en met acht krijgen 

twee volleyballessen aangeboden. Dit wordt 

gevolgd door drie naschoolse volleybalinstuiven 

in elke kern. Het wordt afgesloten met een 

schoolvolleybaltoernooi en uiteindelijk met open 

lessen. Kay Bosscha is hierbij als trainer het 

herkenbare gezicht voor de kinderen. “Het is na 

vijf jaar echt leuk om te zien dat kinderen die in 

groep drie zijn begonnen nu, in groep acht, echt 

kunnen volleyballen. En vooral is het leuk om te 

zien dat ze er heel veel plezier aan beleven.” Naast 

dit kennismakingstraject doet Blauw Wit ook actief 

mee aan andere sportkennismakingsmomenten 

zoals de Koningsspelen en Beweegkriebels 

sportdagen. Bosscha: “We vinden het belangrijk 

om kinderen kennis te laten maken met sport, 

en in ons geval met volleybal. Dat we dat in 

samenwerking met Goed Bezig Oldebroek kunnen 

doen helpt enorm, de samenwerking is optimaal.”

Cool Moves Volley

Martine Witteveen-Spaan draagt dit jaar het stokje 

over als coördinator van het Cool Moves Volley 

binnen Blauw Wit. Ze ziet dat het Cool Moves 

Volley bijdraagt om al op jonge leeftijd te leren 

volleyballen. “Het is een concept dat nog vrij nieuw 

is. Kinderen krijgen zo op een speelse manier 

het volleybalspel snel onder de knie. Er zijn zes 

niveaus waarbij er bij elke leeftijdscategorie nieuwe 

uitdagingen zijn. Ze werken uiteindelijk toe naar drie 

keer spelen op het complete volleybalveld, zoals 

we dat bij de volwassenen kennen.” Dit concept 

wordt ook op de scholen aangeleerd. “Het levert 

Blauw-Wit jaarlijks veel nieuwe aanmeldingen op 

van enthousiaste kinderen die verder willen leren 

in het Cool Moves Volley. Dit geeft een positieve 

impuls aan de toekomst van de vereniging.”

Skills

Naast het volleyballen is er in de lessen van 

Bosscha meer te leren. “Samen spelen vinden we 

heel belangrijk. Je hebt elkaar nodig om zelf beter 

te worden. Elkaar accepteren, zoals je bent en 

jezelf willen verbeteren. Gaandeweg leren omgaan 

met winst en verlies, dat versterkt je. Eerlijk zijn en 

accepteren, is de bal nu in of uit.” Martine vult aan: 

“Je oefent niet alleen je skills op het gebied van 

volleybal, maar ook dagelijkse bewegingen die je 

op het schoolplein doet. Bijvoorbeeld overgooien, 

vangen en rennen.

Je kunt een aantal keren vrijblijvend meetrainen. 

Kijk op www.blauwwit-oldebroek.nl om te zien 

wanneer en waar jouw leeftijdsgroep in actie komt. 

Succesvolle Sportkennismaking 

bij Blauw Wit

De volleyballessen van Blauw Wit zijn na vijf jaar een bekend en 
succesvol onderdeel van gymlessen op de basisschool. 

KIJK VOOR DE ACTIVITEITEN IN DE SPORTWEEK 

EN ALLE LOKALE SPORTAANBIEDERS OP WWW.GOEDBEZIGOLDEBROEK.NL
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bekend gemaakt via i lmpjes en 
fl yers. 

WWW.APOTHEEKOLDEBROEK.NL

Medicijnen werken beter dankzij uw apotheker

Apotheek
Oldebroek
Zuiderzeestraatweg 139

8096 BE Oldebroek

Tel.: 0525 - 63 26 27

E-mail: vraaghetdeapotheek@ezorg.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 8.30-12.00 en van 13.00-17.30 uur.

Buiten deze tijden kunt u met spoedrecepten 

terecht bij de apotheekpost te Zwolle, Dr. van Heesweg 2.  

Tel.: 038 - 424 54 74 (bij de huisartsenpost, centrale hal 

Isalaklinieken, locatie Sophia)



Houtworm en Boktorbestrijding

Telefoonnummer 06 2313 1609

info@ongediertebestrijdingroskam.nl

Van 5 september tot 

19 september 2017 

niet bereikbaar in verband 

met vakantie!

www.schuurhuis.nl

Elspeterbosweg 1 | 8076 RA Vierhouten | T 0577 - 411275
www.hoteldevossenberg.nl | info@hoteldevossenberg.nl

Arie de Jong

Zuiderzeestraatweg 665 � 8094 AR Hattemerbroek

Telefoon 038 375 83 98 � Fax 038 375 83 29 � Mobiel 06 51 315 337

Mobiel nummer; 06 51595094

Uw partner voor:

• Renovatie

• Nieuwbouw

• Verbouw

• Aanbouw

• Onderbouw

Ons timmerbedrijf onderschijdt 

zich door kwaliteit, persoonlijk 

contact en een scherpe 

prijsstelling.

Kijk voor meer informatie op onze 

website of bel ons direct.

Bouwbedrijf G. Reurink

www.timmerbedrijfreurink.nl

Tel: 0525 633486  • Mob: 06 51595094

Mobiel nummer; 06 51595094

Hoofdstraat 124 / 126 - 8162 AP Epe - 0578-614334

www.dehoningpot.nl

033 2067 700

www.sparklingcrm.nl

Voor een op maat gemaakt
RAAM - DEUR - TRAP - KOZIJN

Bovenheigraaf 40 � 8095 PC Oldebroek
Telefoon: (0525) 631367 � lstrijkert@kpnmail.nl
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Wie zijn jullie?

Bredewold activeert, dit hebben we in 2013 

als pay-off neergezet. En nu jaren verder 

merken we in de praktijk dat het werkt. Met 

ons team van specialisten en ons brede 

netwerk kunnen we de spin in het web zijn 

op het gebied van communicatie uitingen. 

Dat gaat van strategie tot productie, van 

tekstschrijven tot fotograi e van stand- tot 
webdesign, van boekproducties tot A6-

fl yers. Zijn we dan overal goed in? Nee, 
we weten wat we kunnen en we weten wat 

we moeten delen met onze partners. Om 

uiteindelijk een product neer te zetten wat 

doet wat het moet doen; verkoop stimuleren, 

bezoekers trekken, mooi zijn, informeren, 

prikkelen, kortom; activeren!

Waarom zijn jullie partner van Goed 

Bezig Oldebroek?

Mens en beweging willen wij graag stimule-

ren. Wij nemen hierin onze verantwoording 

voor door vele sportverenigingen, sporters 

en gezondheidsinitiatieven te sponsoren 

of te ondersteunen. Goed Bezig werkt met 

de jeugd en dat is waar het allemaal begint. 

Goed Bezig laat zien dat sporten super leuk 

is, een sociaal aspect heeft en daarnaast 

ook nog eens goed voor je lichaam is. Dit 

juichen wij van harte toe.

Wat willen jullie hiermee bereiken?

Bijdragen aan een gezonde jeugd is 

bijdragen aan een gezonde samenleving. 

Omdat we uit eigen ervaring weten dat 

sporten je heel veel kan brengen als mens: 

voldoening, zelfvertrouwen, teambuilding. 

Dit zijn allemaal zaken die je in je hele leven 

meeneemt.

Wat doen jullie zelf?

Als ambassadeur van Goed Bezig 

ondersteunen we Goed Bezig met hun 

communicatie uitingen. Daarnaast 

brengen we in onze eigen communicatie 

de boodschap van Goed Bezig onder de 

aandacht.

 

Wat is er nodig voor een gezonde 

toekomst voor de jeugd in de gemeente 

Oldebroek?

Gezondheidsvoorlichting op scholen en 

jeugd stimuleren gezond te leven en lekker 

te gaan sporten. 

Kom in beweging!

Bedrijven steunen lokale aanpak voor gezonde leefstijl

Vijf vragen aan... Goed Bezig Partners
Goed Bezig Oldebroek stimuleert een gezonde en actieve leefstijl onder de jeugd in de gemeente Oldebroek. Maar dit doen ze 

niet alleen. Ze krijgen hulp van bedrijven die zich hier ook voor willen inzetten. We stellen deze partners voor aan de hand van vijf 

vragen. 

Van den Hoven-Wezep

Wie zijn jullie?

Plus van den Hoven heeft supermarkten op de Noord-Veluwe. 

De eerste vestiging is meer dan vijftien jaar geleden geopend 

in Heerde. Ruim tien jaar geleden is onze vestiging in Wezep 

geopend. Plus van den Hoven heeft een uitgebreid assortiment 

en mooie ruime versafdelingen. We hebben veel biologische 

voeding, het grootste assortiment van de Veluwe.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij 

erg belangrijk. Wij proberen door het tegen gaan van 

voedselverspilling en aandacht voor onze omgeving hier beleid 

op te maken. Door het afprijzen van producten met een korte 

houdbaarheid hebben wij onze afvalstroom met meer dan 

vijftig procent kunnen reduceren. Alle papier, plastic en ijzer 

worden gerecycled. Energiezuinige koeling met dag afdekking 

zorgt voor een grote energiebesparing. Kortom aandacht voor 

mens, omgeving en milieu vinden wij belangrijk binnen onze 

bedrijfsvoering.

Waarom zijn jullie partner van Goed Bezig Oldebroek?

Wij vinden het belangrijk om als supermarkt mee te werken om 

mensen gezonder te laten eten.

Wat willen jullie hiermee bereiken?

We ondersteunen allerlei sportieve evenementen. Hierbij 

proberen wij in goederen (groente en fruit) te sponsoren.

Wat doen jullie zelf?

Wij sponsoren de medewerkers die meedoen aan een sportief 

evenement. Daarnaast sponsoren wij in Wezep en omstreken 

veel sportieve evenementen. Mede dankzij de sponsoring is de 

organisatie van deze evenementen mogelijk.

Wat is er nodig voor een gezonde toekomst voor de jeugd in 

de gemeente Oldebroek?

Nog meer aandacht voor gezond eten en bewegen.

Wie zijn jullie?

Wij zijn het team van de SNS Bank in Wezep: Kenneth Kneefel, 

Lara Yousif en Angelique Tuin. Sinds februari 2015 zitten wij 

aan het Meidoornplein 11 A met onze winkel in Wezep. Kenneth 

is Financieel Adviseur en is verantwoordelijk voor alles op het 

gebied van hypotheken en i nancieel complexe producten. 
Lara en Angelique zijn klantadviseurs en bij hen kun je terecht 

voor betalen, sparen en schadeverzekeringen. Daarnaast 

ondersteunen zij Kenneth voor een goede en correcte afwikkeling 

van de hypotheekaanvragen. Wij staan honderd procent achter 

het initiatief van Job Boon van SNS Wezep, Nunspeet en Epe om 

Goed Bezig Oldebroek te promoten en te ondersteunen.

Waarom zijn jullie partner van Goed Bezig Oldebroek?

Goed Bezig Oldebroek richt zich op het stimuleren van bewegen 

en een gezonde leefstijl bij jongeren. Wij vinden dit heel goed en 

belangrijk. We willen toch allemaal dat onze kinderen gezond en 

i t opgroeien?!

Wat willen jullie hiermee bereiken?

Dat de jeugd van Oldebroek en Wezep i t, gezond en blij is en blijft.

Wat doen jullie zelf?

We proberen zelf gezond te eten en genoeg te bewegen. We 

proberen ook water te drinken in plaats van frisdrank of kofi e. 
We zien dat het niet altijd makkelijk is, daarom is het werk van 

Goed Bezig Oldebroek ook zo belangrijk. In de jeugd moet je een 

gezonde leefstijl aanwennen zodat je het later normaal vindt om 

gezond te leven.

Wat is er nodig voor een gezonde toekomst voor de jeugd in 

de gemeente Oldebroek?

Goed Bezig Oldebroek moet voldoende steun krijgen van ouders, 

leraren en andere belanghebbenden. We moeten streven naar 

een klimaat waarin het voor de jeugd makkelijk is om gezond en 

i t op te groeien.

 Kinderopvang De Wereldkinderen 

gaat voor gezond

Gezonde Kinderopvang

Via Goed Bezig Oldebroek 

hoorde Marieke Boin over 

De Gezonde Kinderopvang; 

een variant van De Gezonde 

School. Ondanks dat er voor 

de Gezonde Kinderopvang 

(nog) geen certii caat is, wilde 
ze hier graag mee aan de 

slag. “Omdat wij dit eigenlijk al 

vanaf het allereerste begin zo 

doen herkende ik mij meteen 

in de Gezonde Kinderopvang”. 

We stimuleren gezondheid op 

alle vlakken, ook als het gaat 

om een gezonde leefstijl. We 

hebben dit niet vastgelegd en 

we vertellen er ook weinig over. 

Om duidelijkheid voor onszelf 

én voor de kinderen en hun 

ouders of verzorgers te creëren 

hebben we onze visie vertaald 

naar een gezondheidsbeleid”. 

We hebben dit samen met Goed 

Bezig Oldebroek opgepakt. Dat 

heeft ons goed geholpen om 

de dingen helder op papier te 

krijgen. 

Resultaat

Het gezondheidsbeleid zoals 

het er nu ligt gaat in september 

echt van start. Maar wat 

betekent dit nu in de praktijk? 

“We zitten echt niet elke dag 

aan een beker water met een 

komkommer”, lacht Marieke. 

“Maar we bieden wel dagelijks 

fruit aan en kiezen in veel andere 

gevallen voor een gezondere 

variant. Ook krijgen ouders van 

ons concrete tips om gezond te 

trakteren. Het beleid moet ook 

gezien worden als een richtlijn 

voor leidsters en ouders. Het 

beleid geeft duidelijke, concrete 

handvatten voor een gezonde 

leefstijl. Bewustwording rondom 

het thema gezond leven is erg 

belangrijk en daarom zal het 

beleid goed zichtbaar zijn in 

onze kinderopvang.” 

Jong geleerd is oud gedaan! Als het gaat om gezondheid is dit 

het motto van kinderopvang De Wereldkinderen in Wezep. “Al 

vanaf de start van De Wereldkinderen, in 2015, is gezondheid 

een belangrijk speerpunt. Maar vastgelegd in een beleid 

was het tot nog toe niet. Daar komt nu verandering in. Vanaf 

september is in de kinderopvang een gezondheidsbeleid van 

kracht”. “Ik ben heel blij met deze mooie stap. Zo leggen we 

de basis om van de gezonde keus de norm te maken”, aldus 

Marieke Boin van De Wereldkinderen.

Marieke Boin maakt de gezonde keuze tot norm.



VOOR AL UW 

HOUTEN KOZIJNEN, 

RAMEN EN DEUREN



Kom in beweging!

Goed Bezig Oldebroek richt zich sinds 2016 ook 

op de sporters met een beperking binnen de 

gemeente Oldebroek. Voor deze sporters is het 

vaak zoeken naar passend aanbod. Goed Bezig 

is op de hoogte van het sportaanbod voor deze 

sporters en kan helpen in de zoektocht naar de 

juiste aanbieder. 

Hulp

Niet alleen sporters kunnen contact met ons 

opnemen, ook sportaanbieders zijn welkom met 

hulpvragen over aangepast sportaanbod. Sanne 

Visser is het aanspreekpunt binnen Goed Bezig 

Oldebroek: “We merken dat het lastig is om voor 

sporters met een beperking een passend aanbod te 

vinden. Deze drempels willen we graag wegnemen. 

We komen het liefst lokaal tot oplossingen, maar 

werken ook regionaal samen. We werken er hard 

aan om al het aanbod op onze website in kaart te 

brengen. Zo kunnen wij beter doorverwijzen naar 

geschikte sportaanbieders.”

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De gemeente Oldebroek vindt het belangrijk 

dat alle inwoners actief mee kunnen doen in de 

samenleving. Voor sporters met een beperking 

bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen 

voor een Wmo voorziening. Deze voorziening kan 

zorgen voor i nanciële middelen om hulpmiddelen 
voor het sporten te vergoeden.

Informatie

Wil je meer informatie over aangepast 

sporten, neem dan contact op met Sanne 

Visser van Goed Bezig Oldebroek via 

svisser@oldebroek.nl of 038 37 58 658.

De Wmo voorziening is aan te vragen bij het 

Sociaal Team van de gemeente Oldebroek. Kijk 

voor meer informatie op www.oldebroek.nl of bel 

met 0525 63 83 33.

Aangepast sporten 

in de gemeente Oldebroek
Riverside Racing aanwinst voor 

het aangepaste sportaanboD

Riverside Racing startte in maart met vijf leden maar is 
inmiddels gegroeid naar bijna twintig handbikers. 

Op maandag 11 september geeft de Wezepse Tennis Club een open tennistraining voor de sporters 

met een beperking. Deze gratis training is voor sporters met een verstandelijke en/of lichamelijke 

beperking. Tennisvereniging WTC kijkt samen met de sporter of er een vervolgaanbod mogelijk is.

Wie? Sporters met een verstandelijke en/of 

 lichamelijke beperking

Wanneer? Maandag 11 september 2017

Hoe laat? 17:30 – 19:00 uur 

Waar? Tennispark WTC, Heikamp 4 in Wezep

Aanmelden

Een minimale leeftijd om deel te nemen aan deze activiteit is er niet. Aanmelden voor deze proefl es kan door een 
mail te sturen naar niels@ndoweb.nl. Aanmelding is nodig om achtergrondinformatie van de sporter te krijgen. Zo 

kan er een training op maat gegeven worden. 

Aangepaste tennistraining

gratis proefles

Sinds maart 2017 is de gemeente Oldebroek 

een sportvereniging rijker: Riverside Racing. 

Een handbikevereniging waar geracet wordt 

op handbikes; een lage fiets speciaal voor 

mensen met een beperking. Je trapt namelijk 

met je handen. Eén van de initiatiefnemers 

is Christian van den Berg: “Wij willen ons 

inzetten voor de belangen van sporters met 

een beperking. Handbike is een prachtige 

sport die door alle minder validen uitgeoefend 

kan worden.” De vereniging gaat inmiddels al 

richting de twintig leden.

Eigen niveau

Momenteel traint de vereniging twee keer per week 

op het industrieterrein H2O in Hattemerbroek. 

“Trainen is erg persoonlijk omdat iedereen zijn 

eigen doel heeft. Daarom worden trainingen zo 

ingedeeld dat iedereen op zijn of haar eigen niveau 

mee kan draaien. Van recreatief tot aan competitief, 

voor elk wat wils” legt Christian uit. De vereniging 

kent een vliegende start. De kernwoorden die hun 

inspiratie zijn, zijn: doorzettingsvermogen, liefde, 

focus en kracht.

Waardering

Tijdens de laatste sportverkiezing van de 

gemeente Oldebroek ontving Christian een award 

voor zijn motiverende en inspirerende initiatieven 

voor sporters met een beperking. “Onwijs gaaf, 

en dan te bedenken dat we net begonnen zijn. De 

vereniging is ontstaan uit liefde en passie voor de 

sport en we willen niets liever dan anderen kennis 

laten maken met deze geweldige sport.”

 

Oefenen

Handbiken kan met een aankoppelsysteem of 

met een speciale vast frame uitvoering. Bij beide 

varianten komt het er op neer dat het een hand 

aangedreven i ets is. Christian geeft aan dat 
iedereen welkom is om eens mee te doen. “Wij 

beschikken inmiddels over een aantal leeni etsen 
dus mocht je het graag eens willen ervaren dan is 

dat geen probleem. Iedereen is van harte welkom.” 

Voor meer informatie kun je terecht op 

www.riversideracing.nl. 
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zorgen voor i nanciële middelen om hulpmiddelen 

Een minimale leeftijd om deel te nemen aan deze activiteit is er niet. Aanmelden voor deze proefl es kan door een 

aangedreven i ets is. Christian geeft aan dat 

beschikken inmiddels over een aantal leeni etsen 

• Verbouw • Overkappingen

• Schuttingen



www.westerman-mediation.nl

Bel voor een vrijblijvend en gratis informatief gesprek 
Fred Westerman: 038 3758130

Soms kom je er samen niet uit: 
in je relatie, met je buren, in de familie, 

op je werk, met je behandelaar, in je gezin 
of met een overheidsinstantie.

Samen winnen? Het kan echt!

Klaaysen Auto’s
Sinds 1958

Merkdealer van Mitsubishi, Subaru & Daihatsu

• Bijna 60 jaar “jong” familiebedrijf

• O�  cieel dealer van Subaru, Mitsubishi en Daihatsu

• Bekend door een zeer grote keuze in goede,  

 betrouwbare en betaalbare dealer occasions met 

 volledige garantie. Gemiddelde voorraad meer 

 dan 100 stuks

• In onze moderne, goed uitgeruste werkplaats 

 kunnen we elk merk auto onderhouden tegen zeer 

 betaalbare prijzen. Ook voor APK en schadeherstel

Klaaysen Auto’s uw vertrouwde dealer om de hoek!

Keuze uit 

meer dan 

70 dealer

occasions

Uw o�  ciële dealer voor:

Klaaysen Auto’s B.V

Clematisstraat 53, Wezep

Tel: 038-3761503

www.klaaysen.nl

  Voor elke klus 

 een passende 

oplossing!

Kijk voor ons  verhuuraanbod op:

www.machineverhuuroosterwolde.nl

MVO Machineverhuur 
Oostendorperstraatweg 90
8097 PN Oosterwolde
Tel. (0525) 62 12 80
Fax (0525) 62 19 29
E-mail: info@machineverhuuroosterwolde.nl

Bouw

Transport

Groene Sector

Grondwerken

Hoogwerkers

.machineverhuuroosterwolde.nl

MVO Machineverhuur 
Oostendorperstraatweg 90
8097 PN Oosterwolde
Tel. (0525) 62 12 80
Fax (0525) 62 19 29
E-mail: info@machineverhuuroosterwolde.nl

.machineverhuuroosterwolde.nl

MVO Machineverhuur 
Oostendorperstraatweg 90
8097 PN Oosterwolde
Tel. (0525) 62 12 80
Fax (0525) 62 19 29
E-mail: info@machineverhuuroosterwolde.nl

.machineverhuuroosterwolde.nl

MVO Machineverhuur 
Oostendorperstraatweg 90
8097 PN Oosterwolde
Tel. (0525) 62 12 80
Fax (0525) 62 19 29
E-mail: info@machineverhuuroosterwolde.nl



Kom in beweging!

Senioren Wezep Oldebroek (SWO) organiseert 

al jaren activiteiten voor de oudere inwoners 

van de gemeente Oldebroek. Een groot deel 

van de activiteiten heeft een sportief karakter, 

waardoor ouderen in beweging komen of 

blijven. Gerrit Riezebos, bestuurslid Senioren in 

Beweging, vertelt over het belang van bewegen 

voor ouderen en welke rol SWO hierin vervult. 

Het advies van SWO: ’Bewegen? Gewoon doen!’

 Belang van bewegen

Dat bewegen belangrijk is weten we allemaal. 

Maar sinds neuropsycholoog Erik Scherder in het 

televisieprogramma De Wereld Draait Door een 

gastcollege gaf over de relatie tussen het brein van 

senioren en bewegen is er steeds meer aandacht 

voor. Het advies van professor Scherder luidt als 

volgt: ‘’Zorg dat onze senioren bewegen, minimaal 

een half uur per dag. Doe je dat niet, dan help je 

hun zelfstandigheid om zeep”. Uit onderzoek blijkt 

dat bewegen goed is voor de cognitieve functies. Zo 

heeft bewegen bijvoorbeeld een direct effect op het 

hersengebied waarin de remming van het geheugen 

wordt geregeld. Zonder remming lijkt alles even 

belangrijk en mis je focus, waardoor je niet meer kan 

ordenen. Senioren die niet kunnen ordenen zijn vaak 

niet meer in staat om zelfstandig te wonen. 

SWO probeert het advies over te brengen en 

organiseert daarom beweegactiviteiten voor 

senioren in de gemeente Oldebroek. Op deze manier 

hopen ze senioren zo lang mogelijk zelfstandig en i t 
te houden. 

SWO

‘’We organiseren wekelijks tien verschillende lessen 

waaraan ongeveer driehonderdvijftig senioren 

deelnemen. De lessen lopen uiteen van linedancing 

tot zwemmen en van pilates tot netbal. We zijn 

vooral trots op de diversiteit van ons aanbod en de 

professionele begeleiding ervan. Iedere les wordt 

gegeven door speciaal opgeleide trainers.’’ Aldus 

Gerrit Riezebos, die zelf Nordic Walking lessen 

verzorgt bij SWO.

Missie

Hoewel driehonderdvijftig bewegende senioren per 

week best veel lijkt, is dit nog geen vijftien procent 

van de senioren in de gemeente Oldebroek. De 

doelstelling van SWO voor de komende vijf jaar 

is nog eens vijf procent extra senioren aan het 

bewegen krijgen. In 2022 willen ze dat minimaal 

vijfhonderd senioren uit de gemeente Oldebroek 

één of meerdere malen per week sporten. 

Om dit voor elkaar te krijgen wordt er constant 

gekeken naar nieuw beweegaanbod. Is er een 

vraag naar een beweeggroep in Oldebroek, dan 

wordt er gekeken naar de mogelijkheden. Daarnaast 

organiseert SWO regelmatig i ttesten voor senioren. 
Gerrit vertelt over deze testen: ‘’De eerste i ttest die 
we in het kader van een Breedte Sport Impuls een 

aantal jaren geleden gedaan hebben leverde ons 

toen meer dan honderd deelnemers op. Deze werden 

verspreid over Senioren Sportief en Nordic Walking, 

later kwamen er ook nog veertig deelnemers Pilates 

bij.

Fittest

Op vrijdag 15 september 2017 organiseert SWO 

in samenwerking met enkele andere partijen uit de 

gemeente een i ttest voor 55-plussers. Deze test 
zal plaatsvinden in de Talter in Oldebroek. Meer 

informatie hierover vind je in onderstaand kader. 

Op vrijdag 15 september 2017 organiseert 

Goed Bezig Oldebroek een fittest voor 

55-plussers in Kulturhus de Talter in 

Oldebroek. De test wordt georganiseerd 

in samenwerking met Senioren Wezep 

Oldebroek (SWO), gemeente Oldebroek, 

Oldebroek in beweging, de Gelderse Sport 

Federatie en Fysiotherapie de Akker. 

Aan de hand van een aantal eenvoudige 

oefeningen wordt de huidige conditie 

gemeten, waarna een fysiotherapeut 

persoonlijk met je in gesprek gaat over 

de uitslag. In de week na de testen starten 

er kennismakingslessen bij verschillende 

verenigingen met beweegaanbod voor 

55-plussers. 

De mogelijkheden in het kort:

• Je i theid wordt gratis getest.
• Je krijgt persoonlijk advies van een 

 fysiotherapeut hoe je jouw gezondheid 

 kunt verbeteren. 

• Je kunt de week na de test open lessen 

 bezoeken van sportaanbieders in de 

 gemeente.

Hoe fit ben je?

Fit en gezond blijven wil iedereen. Het liefst 

tot op hoge leeftijd. Een goede gezondheid 

kun je niet afdwingen, maar wel stimuleren. 

Bijvoorbeeld door een actieve leefstijl, waarbij 

je voldoende beweegt. Ben je benieuwd hoe 

het ervoor staat met jouw i theid? Dan krijgt 
je nu de kans om dit te testen tijdens de 

Nationale Sportweek.

Iets voor jou?

Ben je 55 jaar of ouder en woon je in de 

gemeente Oldebroek? Dan nodigen wij je 

van harte uit om deel te nemen aan de i ttest 
op vrijdag 15 september tussen 15:00 uur 

en 21:00 uur. De test duurt ongeveer één 

uur, dit is inclusief een eindgesprek met een 

fysiotherapeut. Tijdens dit gesprek worden de 

uitkomsten van jouw i theidstest besproken 
en kun je vragen stellen. 

Aanmelden

Je kunt je op één van deze manieren 

aanmelden: Stuur een e-mail met je 

naam, geboortedatum, woonplaats en 

telefoonnummer naar i ttest@oldebroek.nl.
Bel met het gemeentehuis via het 

telefoonnummer 0525 63 82 00 en geef 

je gegevens door. Ga naar de website 

www.oldebroek.nl en vul het opgaveformulier 

in. 

Wanneer je bent aangemeld krijg je een 

starttijd waarop de test voor jou begint. 

Aanmelden kan tot 13 september 2017. 

Contact

Heb je nog vragen over de i t test? Neem 
dan contact op met Yvo Oostra van Goed 

Bezig Oldebroek via 06 51 31 55 06 of 

yoostra@oldebroek.nl. C
o
lo
f
o
n

Realisatie krant:

MDH Uitgeverij

Informaticaweg 2

7007 CP Doetinchem

T 0314 - 36 11 30

E  info@mdh-uitgeverij.nl

I www.mdh-uitgeverij.nl

Druk:

Rodi Rotatie

Verspreiding:

All-Inn Verspreidingen BV

T  0571 - 27 41 37

E  klachten@verspreidingen.nl

I  www.verspreidingen.nl

Senioren Wezep Oldebroek: 

‘Bewegen? Gewoon doen!’

Fittest voor 55-plussers in Oldebroek

Gemeente Oldebroek    9 t/m 17 september 2017     www.goedbezigoldebroek.nl
11

@nationale sportweek

hopen ze senioren zo lang mogelijk zelfstandig en i t 

organiseert SWO regelmatig i ttesten voor senioren. 
Gerrit vertelt over deze testen: ‘’De eerste i ttest die 

gemeente een i ttest voor 55-plussers. Deze test 

• Je i theid wordt gratis getest.

het ervoor staat met jouw i theid? Dan krijgt 

van harte uit om deel te nemen aan de i ttest 

uitkomsten van jouw i theidstest besproken 

telefoonnummer naar i ttest@oldebroek.nl.

Heb je nog vragen over de i t test? Neem 

Rietdekkersbedrijf Visscher is een 

echt familiebedrijf dat al ruim 125 jaar 

het ambacht van rietdekken uitoefent.

 

Wij gebruiken het pure, natuurlijke 

materiaal riet om uw dak op 

ambachtelijke wijze te dekken. 

In combinatie met de nieuwste 

technieken levert dat een dak van 

topkwaliteit op.

Vraag gratis en vrijblijvend 

een o� erte aan, op

www.visscher-rietdekker.nl

of bel 06 20 44 8180

Contact
Rietdekkersbedrijf W.Visscher

Dorpsweg 70

8271 BN IJsselmuiden

cher T 038 – 88 88 022

M 06 - 204 48 180

E wilco.rietdekker@home.nl

10 jaar garantie

Lid van de vakfederatie 
voor rietdekkers



molenfonds.nl

Doe méér voor 

MOLENS

Dialyseren is geen leven, maar overleven. Fabian kan 40 uur per week geen kant op. Niet werken, niet naar 

buiten, niet op pad met zijn gezin. Geef nierpatiënten hun leven terug. Met de draagbare kunstnier.  

Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Geef Fabian zijn leven terug.
geef op 20.21.22

www.brandwondenstichting.nl

Help kinderen

als Nala weer

aan een familie

www.soskinderdorpen.nl

      

✓

 

Bittergarnituur

✓
✓

Koude en warme buffetten

Workshop kookstudio

✓ Rijsttafels

✓ Barbecue

Verhuur v an materiaal en drankjes 

behoort ook  tot de mogelijkheden.

Daarnaast kunnen wij life-cooking 

bij u thuis geven en we hebben een 

kookstudio waarin verschillende  

kooksessies worden geven.

    
Wij kunnen het  helemaal verzorgen van A tot Z

De Vliegende Indo

Vlasakker 17

8091 MV Wezep

T 06 - 204 114 69

E info@devliegendeindo.nl

✓
 

Bittergarnituur

✓
✓

Koude en warme buffetten

Workshop kookstudio

✓ Rijsttafels

✓ Barbecue

Verhuur v

 
an materiaal en drankjes 

behoort ook  tot de mogelijkheden.

Wij geven ook kooksessies 
bij u thuis of bij u op het bedrijf.

Direct thuis 
       zorg nodig?

Bel 7 dagen per week onze Zorglijn: 

(088) 126 3 126 of kijk 

op www.verian.nl

Veelzijdig in zorg

uw schoonheidsspecialiste

MARRIANNE

Zoutlanddreef 2

8091 RZ Wezep

bel voor een afspraak

06-12111082

Meester in Maatwerk

Meester in Maatwerk

Meester in Maatwerk
.nl

Meester in Maatwerk

Meester in Maatwerk

Meester in Maatwerk

ME BOUW  Middenweg 1  't Loo-Oldebroek  06 - 555 020 77  

Meester in Maatwerk

Meester in Maatwerk
Wij zijn gespecialiseerd in:

Nieuwbouw | Verbouw | Renovatie | Onderhoud

Meester in Maatwerk

Meester in Maatwerk
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BESTEKZAKJES

  088 - 200 3535   www.drukwerkconcurrent.nl  Altijd gratis verzending! 

3000 Stuk(s)

Full color

2 laags celstof

 

€ 426,-

NU MAAR

Red levens in jouw buurt. 
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?

www.dier.nuwww.dier.nu

WORD
DONATEUR
OF KOM IN

 ACTIE!

Altijd de beste zorg van Vérian
 Thuiszorgorganisatie Vérian biedt zorg voor jong 

en oud. Heeft u persoonlijke of verpleegkundige 

zorg thuis nodig? Bijvoorbeeld door ziekte 

of   (chronische) aandoening. Of na ontslag uit   

het ziekenhuis. Heeft u begeleiding nodig bij 

dementie? Ondersteuning in uw huishouding? 

Of heeft u een luisterend oor nodig? Iemand 

die u helpt de boel weer op de rit te krijgen? 

Op veel momenten in een mensenleven kan 

zorg nodig zijn. Dan is het prettig om te weten 

dat thuiszorgorganisatie Vérian u precies de zorg 

biedt, die past bij u en uw thuissituatie.

 

Onze zorgmedewerkers helpen u bijvoorbeeld 

met wassen, aan- en uitkleden, toedienen van 

medicatie of bestrijden van pijn. Maar ook 

geven ze u advies over het omgaan met uw 

ziekte. Onze huishoudelijk medewerkers helpen 

u bij uw huishoudelijke werkzaamheden. De 

maatschappelijk werkers bieden een   luisterend 

oor met één-op-

één gesprekken 

en een steuntje 

in de rug als u 

problemen heeft. 

Met hulp van onze 

thuisbegeleiders 

kunt u thuis de 

boel weer op 

de rit krijgen na 

een moeilijke periode door bijvoorbeeld een 

depressie.

 

Ook voor zorgbehoefte rondom kind en gezin 

biedt Vérian zorg. Zo hebben wij individuele 

jeugdgezondheidszorg, bijvoorbeeld via onze 

consultatiebureaus. Maar ook schoolmaat-

schappelijk werk.

Werken aan een betere relatie is soms topsport

Westerman-Mediation is het bedrijf van Fred 

Westerman (MfN-registermediator). Na jaren 

freelance-mediator heeft hij nu een eigen 

mediation-praktijk. Een mediator is een neutrale 

bemiddelaar in o.a. conlicten/kwesties tussen 

(semi-) overheidsorganisaties en burger maar 

ook bij problemen werkgever-medewerker. Fred 

heeft ook ervaring in het bemiddelen tussen 

deelnemers aan bijvoorbeeld een Maatschap 

of tussen leverancier en klant. Maar ook in  

familiemediation.

Wat is mediation? 

Vaak gaat het bij conlicten niet om juridische 

zaken of een schadevergoeding alleen. Meestal 

is er (ook) sprake van  miscommunicatie, 

geschonden vertrouwen, behoefte aan 

erkenning, verschillende verwachtingen.

Vaak is het sneller, efectiever en ook nog eens 

goedkoper om een neutrale conlictprofessional 

in te schakelen, dan een conlict voor de rechter 

brengen. Met elkaar om de tafel zitten en kijken 

of je er samen uit kunt komen onder begeleiding 

van een mediator, levert vaak oplossingen op 

waar alle deelnemers aan de mediation goed 

mee verder kunnen. 

Familiemediation

Mediation wordt ook met succes ingezet bij 

problemen tussen (huwelijks-)partners of tussen 

bijv. ouders en kinderen. Meer informatie op 

www.westerman-mediation.nl

Dansschool Bruinewoud
Na een succesvol dansseizoen, dat op 24 

juni j.l. afgesloten werd met een fantastische 

eindvoorstelling in Theater de Spiegel te Zwolle, 

maakt Dansschool Bruinewoud zich nu op voor 

het nieuwe seizoen. Alle dansstijlen van Ballroom 

t/m Musical zullen binnenkort weer beginnen 

en wel met een proefl esweek van 11 t/m 16 

september. Iedereen die belangstelling heeft voor 

één van de cursussen is van harte uitgenodigd 

vrijblijvend aan een proefl es deel te nemen.

Bijzonder dit seizoen is het feit dat de Musicallessen 

van Music in Motion voortaan helemaal worden 

overgenomen door Dansschool Bruinewoud. 

Voor de leerlingen zal dit geen verschil maken; 

de lessen werden nu ook al in de dansschool 

gegeven en deze worden voortgezet door 

dezelfde docenten.

Informatie over alle lessen is terug te vinden op 

de website van de dansschool:

www.dansschoolbruinewoud.nl. 

Maar bellen mag natuurlijk ook altijd: 

038-3759696.

Uitzendbureau Flexible+ 
Uitzendbureau Flexible+ in Raalte is in vier  

jaar uitgegroeid tot een organisatie met een 

divers personeelsbestand en betrouwbare 

opdrachtgevers. 

De groei is vooral te danken aan een no-nonsense 

werkwijze, persoonlijke aandacht voor werkgevers 

en werknemers en ervaring in de uitzendbranche. 

Maar er is meer, namelijk de + in de bedrijfsnaam. 

Extra services waar opdrachtgevers van proiteren. 

Want met het uitzenden van personeel kan een 

bedrijf ook het gereedschap meegeleverd krijgen 

dat nodig is om de gevraagde werkzaamheden 

uit te voeren. Daarnaast staat scholing centraal 

in het personeelsbeleid. Er worden regelmatig 

opleidingen (voor verschillende branches) 

georganiseerd om een korte inwerkperiode 

te garanderen en te voldoen aan de wettelijke 

richtlijnen. 

Flexible + is met name gespecialiseerd in 

uitzendpersoneel voor asbest, telecom/infra en 

seizoensgebonden werk. Zowel op basis van 

uitzenden, detacheren en payrollen. 

 

Eigenaar Rick Spijkerboer is sinds het najaar van 

2015 algemeen directeur. Het bedrijf is sterk 

verbonden met de Veluwe omdat Rick in deze 

regio is opgegroeid.  

Bezoek de website voor meer informatie: 

www.lexibleplus.nl

www.flexibleplus.nl

Klaaysen Auto’s B.V

• Bijna 60 jaar “jong” familiebedrijf

• Oicieel dealer van Subaru, Mitsubishi en 

 Daihatsu

•  Bekend door een zeer grote keuze in goede, 

 betrouwbare en betaalbare dealer occasions 

 met volledige garantie. Gemiddelde voorraad  

 meer dan 100 stuks

•  In onze moderne, goed uitgeruste werkplaats  

 kunnen we elk merk auto onderhouden  

 tegen zeer betaalbare prijzen. Ook voor APK en  

 schadeherstel

Klaaysen Auto’s uw vertrouwde dealer om de 

hoek !

Een ieder is welkom.

Klaaysen Auto’s, sinds 1958

Klaaysen Auto’s
Sinds 1958

Merkdealer van Mitsubishi, Subaru & Daihatsu



Middeldijk 20 8094 PS
Hattemerbroek

Forellenvijver H20 in Hattemerbroek

- 7000m2 visplezier, verdeeld over 3 vijvers

-  aangepaste vissteigers, rolstoelgankelijk

-  zeer geschikt voor feesten, incl. BBQ!

www.forellenvijver-h2o.com

forellenvijverh20@gmail.com

06-23800890

Ook voor uw gerookte/verse forel

  
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 Cursusaanbod:   Ballroom / Latin  -  Line Dance   

  Zumba -  Urban Fit  -  Hiphop   

  Klassiek Ballet  -  Modern Jazz   

  Puppyswing  -  Kidswing  

  Streetdance  -  Boys Dance    

  Musical 

 

 Proeflesweek: Van maandag 11 september 

  t/m zaterdag 16 september 

 

 

    Dansschool Bruinewoud 
       Acaciastraat 6-8, 8091 TT  Wezep 

               Tel. 038 - 375 96 96 

    www.dansschoolbruinewoud.nl 

 

 

     
  

Discover your Style 
- 11 t/m 16 september - 

 

Zuiderzeestraatweg 469, 8091 CM W

✔ Gunstige fi nancierings-

✔ 6 maanden Bovag-garantie
✔ Hoge inruilprijzen
✔ Onderhoud aan alle merken
✔ Gratis leenauto

✔ Gunstige fi nancierings-

✔ 6 maanden Bovag-garantie
✔ Hoge inruilprijzen
✔ Onderhoud aan alle merken
✔ Gratis leenauto

.SCHAFTENAAR-AUTOS.NL

✔ Gunstige fi nancierings-
    mogelijkheden

✔ 6 maanden Bovag-garantie
✔ Hoge inruilprijzen
✔ Onderhoud aan alle merken
✔ Gratis leenauto
 

✔ Gunstige fi nancierings-

✔ 6 maanden Bovag-garantie
✔ Hoge inruilprijzen
✔ Onderhoud aan alle merken
✔ Gratis leenauto

WWW.SCHAFTENAAR-AUTOS.NL

ezep, Tel.: 038 376 16 11, E-mail: verkoop@schaftenaar-autos.nl

✔ Gunstige fi nancierings-

✔ 6 maanden Bovag-garantie
✔ Hoge inruilprijzen
✔ Onderhoud aan alle merken
✔ Gratis leenauto

Zuiderzeestraatweg 469, 8091 CM Wezep, Tel.: 038 376 16 1

✔ Gunstige fi nancierings-

✔ 6 maanden Bovag-garantie
✔ Hoge inruilprijzen
✔ Onderhoud aan alle merken
✔ Gratis leenauto

Zuiderzeestraatweg 469, 8091 CM Wezep, Tel.: 038 376 16 1

✔ Gunstige fi nancierings-

✔ 6 maanden Bovag-garantie
✔ Hoge inruilprijzen
✔ Onderhoud aan alle merken
✔ Gratis leenauto
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Oldebroek in Beweging is de titel van het 

project wat meer sportmogelijkheden 

moet bieden voor vrouwen in Oldebroek 

en ’t Loo. Dit is opgezet door een 

samenwerking tussen voetbalvereniging 

OWIOS, gymnastiekvereniging SOS 

Oldebroek, paramedisch centrum De 

Akker en het Sportpunt.

Projectleider namens het Sportpunt is Edwin 

Korenberg. “Het belangrijkste doel was 

eerst om meer vrouwen te laten bewegen 

zodat zij actief en gezond blijven. Maar ook 

voor mannen zou er een aanbod ontwikkeld 

kunnen worden, mocht die behoefte er zijn.” 

Gevarieerd aanbod

Oldebroek in Beweging heeft inmiddels een 

gevarieerd sportaanbod. Er is gediplomeerde 

begeleiding en er wordt rekening gehouden 

met de individuele mogelijkheden. Het 

aanbod bestaat uit itness, dance itness, 

outdoor itness, wandelen, hardlopen, 
morning it en total body gym. Ook zijn er 
twee wielrenclinics gehouden waardoor de 

deelnemende vrouwen zelfverzekerder op 

de iets zitten en meer plezier beleven aan 
het wielrennen. 

Deelnemers zijn enthousiast over het 

aanbod en de geboden mogelijkheden: “Ik 

deed niets aan bewegen of sporten voordat 

ik met Oldebroek in Beweging in aanraking 

kwam. Nu ben ik zelfs twee keer per week 

actief!”

Kopje koffie

Naast het sportieve element is er ook de 

gelegenheid om elkaar beter te leren kennen 

onder het genot van bijvoorbeeld een 

kopje kofie. Korenberg: “Er ontstaat een 
band tussen de mensen en men stimuleert 

elkaar om te blijven komen. Ook andere 

mensen in de omgeving van de deelnemers 

raken door hen geïnspireerd om te komen 

kennismaken.” 

Fittest

Oldebroek in Beweging biedt de mogelijkheid 

om mee te doen aan een gratis ittest. Dit 
verzorgt Richard Wakker van paramedisch 

centrum De Akker. “Zomaar beginnen met 

sporten na lange tijd niets gedaan te hebben 

is onverstandig en kan leiden tot blessures”. 

Ook worden er workshops Gezonde 

Leefstijl aangeboden waardoor men naast 

het bewegen ook inzicht krijgt in andere 

elementen die van invloed zijn om gezond 

en it door het leven te gaan.

Jacko van den Bosch (voorzitter OWIOS) en 

Peter van Hattem (voorzitter SOS) vatten het 

geheel nog eens samen: “Wij combineren 

de verschillende beweegactiviteiten met 

gezelligheid en komen zo tot een aantrekkelijk 

aanbod. We vinden het belangrijk een 

actieve bijdrage te kunnen leveren aan het 

ontwikkelen van beweegaanbod en om 

inwoners van Oldebroek in beweging te 

krijgen en te houden. 

Kennismaken

Projectleider Edwin Korenberg geeft aan 

dat er in een periode van acht tot tien 

weken kennisgemaakt kan worden met een 

activiteit voor een bedrag van twintig euro. 

Na deze proefperiode kan men lid worden 

van de desbetreffende vereniging. 

Wil jij je opgeven of meer informatie, 

neem dan contact op met projectleider 

Edwin Korenberg van het Sportpunt via 

06 50 258 960 of info@hetsportpunt.

nl. Je kunt ook kijken op facebook.com/

OldebroekinBeweging.

Oldebroek in Beweging 

gaat voor meer sportmogelijkheden

Oldebroek in Beweging richtte zich in de eerste fase alleen op vrouwen, 
maar staat inmiddels ook open om voor mannen aanbod te creëren. 

Goed Bezig Oldebroek 

werkt aan een gezonde en 

actieve samenleving binnen 

de gemeentegrenzen van 

Oldebroek. Ze doet dit 

samen met scholen, buurten, 

sportaanbieders, publieke 

en private partijen. De focus 

ligt op jongeren tot negentien 

jaar en 55-plussers. De hele 

omgeving wordt hierbij 

gestimuleerd om de gezonde 

keuze makkelijker en leuker 

te maken. Een aantal mooie 

voorbeelden:

Gezonde scholen

Het Agnieten College, De 

Wereldweide, de Timotheüs-

school en de Nassauschool 

zijn gezonde scholen in 

de gemeente Oldebroek. 

Zij laten op het gebied van 

voeding, bewegen of sociaal 

welbevinden zien hun zaken 

goed geregeld te hebben 

voor hun leerlingen. Goed 

Bezig Oldebroek ondersteunt 

scholen, in samenwerking met 

de GGD, om het landelijke 

keurmerk ‘Gezonde school’ te 

behalen. 

Verenigingsondersteuning

Sportverenigingen die met 

vragen zitten waar ze zelf niet 

goed uitkomen, kunnen gebruik 

maken van de expertise van 

Goed Bezig. Hierin levert Goed 

Bezig maatwerk en verwijst 

soms weer door naar een derde 

partij. Op dit moment werken 

we met tafeltennisvereniging 

Bosman en volleybalvereniging 

VZK uit Wezep aan een nieuw 

verenigingsbeleid. Samen met 

studenten van de Hogeschool 

Windesheim doen we hiervoor 

ook onderzoek. Een gerichte 

vraag waar samen, met de 

studenten en de vereniging, 

invulling aan wordt gegeven.

Gezondere omgeving

Om tot gezonde keuzes 

te komen is het ijn als de 
omgeving dit stimuleert. Vaker 

op de iets of in de winkel 
of kantine kiezen voor iets 

gezonds zijn daar voorbeelden 

van. Met verschillende thema’s 

geeft Goed Bezig aandacht aan 

dit soort zaken. DrinkWater! 

is daar één van. Doel is het 

drinken van water te stimuleren 

boven allerlei suikerhoudende 

drankjes. Daarom zijn er 

in Wezep al drie openbare 

waterpunten gerealiseerd.  Hier 

kun je wanneer je maar wilt 

je dorst lessen. De water-

tappunten vind je bij het station, 

in het winkelcentrum en bij het 

Agnieten College. Zo wordt de 

gezonde keuze nog makkelijker.

Samenwerking

Goed bezig werkt veel samen 

met lokale partners. Zo dragen 

SNS Bank, graisch bedrijf 
Bredewold en Plus supermarkt 

heel actief ook hun steentje bij. 

Voorbeelden zijn het leveren van 

gezonde artikelen, het inzetten 

van personeel, meedenken over 

een gezondere omgeving of 

werkvloer en het geven van een 

inanciële bijdrage voor één van 
de gezondheidscampagnes. In 

de toekomst hoopt Goed Bezig 

nog meer partners aan zich te 

binden zodat gezond weer de 

norm wordt. Interesse? We 

horen het graag!

Sport als middel

Sporten en bewegen zorgt 

voor een gezonder leven. En 

daar kan je best wat verder in 

denken. Daarom is er onlangs 

een proefproject gedaan voor 

mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Sporten en 

bewegen helpt om beter in 

je vel te zitten. Ook worden 

deelnemers gestimuleerd om 

meer ritme, focus, motivatie en 

sociale contacten te ontwikkelen 

in hun dagelijks leven. Met deze 

pilot wil Goed Bezig samen met 

de Gemeente Oldebroek ervoor 

zorgen dat voor deze mensen 

de afstand tot de arbeidsmarkt 

steeds kleiner wordt.

Meer informatie

Slechts een kleine greep uit de 

vele voorbeelden die bijdragen 

aan een gezonde en actieve 

leefstijl voor de inwoners van 

de gemeente Oldebroek. Voor 

meer informatie, andere werk-

zaamheden of ondersteuning 

kun je kijken op de website  

www.goedbezigoldebroek.nl 

Samen voor een gezonde 

en actieve leefstijl!

Goed Bezig Oldebroek stimuleert de hele omgeving om de 
gezonde keuze makkelijker en leuker te maken

Sportiefste 

leerkracht
Tijdens de Nationale Sportweek gaan we 

op zoek naar de sportiefste leerkracht 

uit het basisonderwijs. De leerkrachten 

krijgen ieder jaar een sportieve challenge 

voorgeschoteld. Juf Esther Beekhof - van de 

Poll van de Oranjeschool (zie foto) was vorig 

jaar de sportiefste leerkracht in de gemeente 

Oldebroek. Dit jaar worden alle leerkrachten 

uitgedaagd om zo lang mogelijk te planken. 

Het met rechte rug liggen op tenen en 

ellebogen wordt per school opgemeten. De 

winnende leerkracht mag een jaar voor de 

wisselbeker zorgen en krijgt een leuke prijs 

voor zijn of haar klas. 

Beweegkriebels

Woensdag 13 september 2017 is de  

Gelderse ‘Kom in je sportkleding naar 

school’-dag. Midden in de Nationale 

Sportweek mogen kinderen hun sporttenue 

aantrekken en dit aan de klas laten zien. 

Kinderen kunnen daarnaast aan de klas 

vertellen over hun sport. Op de dag zelf is 

er een foto-actie waarbij scholen worden 

uitgedaagd om de origineelste foto te 

delen via de social media accounts van 

de Gelderse Sport Federatie. Uit alle 

inzendingen krijgt de leukste foto een 

speciale prijs.

‘Kom in je sport-

kleding naar 

school’-dag 

In de Nationale Sportweek vindt in 

Oldebroek en Wezep een sportdag plaats 

voor kinderen van groep één tot en met 

drie van het basisonderwijs. De kinderen 

maken zo kennis met verschillende 

sporten die je in de buurt kunt doen. 

Na de sportweek kunnen de kinderen, 

tijdens reguliere lessen, nog eens 

terugkomen om verder kennis te maken. 

Uiteindelijk is het doel dat kinderen hun 

favoriete sport kunnen kiezen en zich bij 

de sportclub aansluiten. 

Gemeente Oldebroek    9 t/m 17 september 2017     www.goedbezigoldebroek.nl
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@nationale sportweek

aanbod bestaat uit itness, dance itness, 

outdoor itness, wandelen, hardlopen, 
morning it en total body gym. Ook zijn er 

de iets zitten en meer plezier beleven aan 

kopje kofie. Korenberg: “Er ontstaat een 

om mee te doen aan een gratis ittest. Dit 

en it door het leven te gaan.

te komen is het ijn als de 

op de iets of in de winkel 

SNS Bank, graisch bedrijf 

inanciële bijdrage voor één van 

VAN DE WORP B.V.  stationsweg 13, 8091 AA Wezep   

M 06-535 674 90  E info@vandeworpbv.nl  W www.vandeworpbv.nl

	

landelijke
	-	schuren
	-	garages
	-	dierenverblijven
	-	tuinhuizen

Hof	ter	Eekterweg	12a

8097	SL			Oosterwolde

06-13499133

email;	info@bwbouw.nl

					www.bwbouw.nl



Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/noordveluwe

Van 9 t/m 17 september 2017 is het weer de Nationale Sportweek Oldebroek. Tijdens

deze week is jong en oud in beweging. Samen sporten is leuk en dat ondersteunen

we van harte.

Rabobank ondersteunt de Nationale Sportweek Oldebroek

Nationale
Sportweek
Oldebroek.

Van 9 t/m 17
september


