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Adverteren in de Groene Flits?

Voor meer informatie: 
info@alterno-apeldoorn.nl of informeer bij Jos Mulder

Sliedrecht pakt 
de punten
afgelopen woensdag was er 
een doordeweekse compe-
titieronde in de eredivisie. 
Dros-Alterno speelde hierbij 
uit tegen Sliedrecht Sport. 
De thuiswedstrijd tegen Slie-
drecht werd met 3-1 verloren, 
maar afgelopen wedstrijden 
zijn we als team weer gegroeid 
en met dat in ons achterhoofd 
gingen we de wedstrijd in.

Echter in de wedstrijd begon-
nen we al gelijk met een flinke 
achterstand. Wij misten onze 
overtuiging en Sliedrecht bleef 
goed en stabiel spelen. Wij 
maakten veel eigen fouten en 
we wisten de achterstand niet 
meer goed te maken. Sliedrecht 
pakte de eerste set vrij makke-
lijk met 25-14. De tweede set 
konden we langer meekomen 
tot ongeveer 10 punten. Hier-
na liep Sliedrecht weg en pak-
te ook de tweede set (25-13). 
Toen kwam de derde set en hier 
hebben we vrijer gespeeld en 
konden we langer meekomen. 
Het heeft uiteindelijk niet ge-
holpen want ook deze set werd 
gewonnen door Sliedrecht (25-
17) en zo werden alle punten 
door Sliedrecht gepakt.

We hebben woensdag onze stij-
gende lijn niet door kunnen zet-
ten in ons spel en nu is het aan 
ons om van de wedstrijd te le-
ren en ons weer te focussen op 
de komende wedstrijden. We 
gaan er alles aan doen om ons 
niveau van de wedstrijden te-
gen Zwolle en Apollo weer op te 
pakken en dit omhoog te bren-
gen in de komende wedstrijd 
tegen Talentteam. Deze vindt 
plaats op zaterdag 15 decem-
ber in de Alternohal. We hopen 
dat jullie er ook bij zijn en zien 
jullie daar!

Groetjes,

Kirsten Bröring

check onze vernieuwde website 
www.alterno-apeldoorn.nl

VOLLEYBAL DAMES

DROS

Alterno
Apeldoorn

WE WILLEN IEDEREEN BEDANKEN 
VOOR ALLE AANMOEDIGINGEN HET 
AFGELOPEN JAAR, WE ZIEN JULLIE 

GRAAG WEER IN 2019!

Fijne feestdagen! Dames 1 & begeleiding 

Opgeven Minitoernooi nog steeds mogelijk
Op woensdag 2 en donderdag 3 januari 2019 organiseert de acti-
viteitenafdeling van de mini-commissie het jaarlijkse Mini-toernooi 
van volleybalvereniging Dros-Alterno. Op 2 en 3 januari 2019 zullen 
de wedstrijden starten om 10.00 uur en duren tot aan het eind 
van de middag. Het definitieve programma sturen we voor de kerst 
naar de contactpersonen en komt ook op onze website te staan. 
Mocht het zo zijn dat we te weinig aanmeldingen hebben voor bei-
de dagen, dan zal het toernooi op donderdag 3 januari 2019 ge-
speeld worden. Opgeven is mogelijk via de website.



Bestel oliebollen 
of appelbeignets 

OLIEBOLLEN: 9 EUrO per zak á 10 stuks 
(met of zonder krenten)

appelbeignets: 8 EUrO per zak á 5 stuks

rderbosrderbos
BeachBeach

Neem dan contact op met 
Jolanda 06-46386303 of
jolandaschaake@gmail.com

VOORJAAR 2019 
BESCHIKBAAR
VOOR IEDEREEN!

TEAMS DIE WILLEN KOMEN BEACHEN? 

We zijn op zoek naar

MENSEN DIE WILLEN MEEDENKEN....

Op Orderbos Beach zijn 
vijf beachvolleybalvelden 
gerealiseerd. De opening is 
in mei door Nathan Stukker.



Revanche in eigen huis
Na de winst op Regio Zwolle in 
de beker, ging zaterdag 8 de-
cember de tweede helft van de 
competitie voor ons van start in 
de Alternohal. Apollo kwam dit 
keer bij ons op bezoek. De vori-
ge keer verloren we met 3-1 in 
Borne, dus wilden we dan ook 
maar al te graag revanche in ei-
gen huis.

In de eerste set ging het gelijk 
op en werd er om en om ge-
scoord. Bij een score van 11-11 
begon Apollo meer te scoren, 
wat leidde tot een stand van 
16-11. We moesten hard wer-
ken en toonden meer vechtlust. 
Ons eigen publiek steunde ons 
en liet ook meer van zich ho-
ren. Het werd een echte wed-
strijd. We kwamen in een flow 
en bij tot een stand van 22-22, 
vervolgens een voorsprong van 
23-22 en weer een gelijke stand 
van 23-23. Een killblock van 
Romy zorgde voor setpoint bij 
een stand van 24-23, maar na 
een foute serve stond het weer 
gelijk. 24-24. Van beide teams 
bleef er gevochten worden, 
maar via een mooie score op 
achterover van Gina en een kil-
lblock van Laura op het tweede 
setpoint wonnen we de eerste 
set met 26-24.

Vol goede moed wisselden we 
van kant en begonnen we aan 
de tweede set. We speelden 
sterk en kwamen via aanval-
lende scores, twee aces van 
Caya en vervolgens een ace van 
Romy op een voorsprong van 

6-2. Ook Apollo begon goed 
te serveren. We konden onze 
voorsprong niet behouden en 
kwamen op een achterstand 
van 9-12. Vervolgens kwamen 
we weer toe aan aanval en 
Apollo ging fouten maken. Dit 
zorgde voor een voorsprong 
van 15-14. Vervolgens liep het 
gelijk op tot een stand van 19-
19. Een paar fouten van ons 
zorgden voor 19-21. Via een 
ace van Romy kwamen we weer 
bij. 21-21. Een duoblok zorgde 
voor 22-21, maar een foute 
serve van ons liet 22-22 op het 
scorebord zien. Apollo kwam 
bij 22-24 op setpoint, maar een 
aanval van Lisa zorgde nog voor 
23-24. Uiteindelijk wist Apollo 
te scoren en verloren we de set 
met 23-25.

Het stond nu dus 1-1 in sets. 
Dat de twee teams aan elkaar 
gewaagd waren was te zien. In 
de derde set ging het dan ook 
weer gelijk op. Beide teams ser-
veerden sterk en al snel stond 
het 7-7. Vervolgens werden er 

lange rally’s gespeeld en was 
er mooi volleybal te zien. 11-
11. We gingen onnodige fouten 
maken. Hierdoor kwam Apollo 
op een voorsprong van 12-17. 
We pakten nog een paar pun-
ten, maar Apollo ook. 15-19. 
We wisten het gat niet meer te 
dichten en Apollo liep verder 
uit. We verloren de set met 15-
25.

Ondertussen stond het 1-2 in 
sets. We haalden er alles uit om 
deze set te pakken. In de vierde 
set begonnen we dan ook goed. 
In no time stond het 7-4, 9-6 
en via mooie aanvallende sco-
res 11-8. Bij een stand van 14-9 
viel de wedstrijd in de Alterno-
hal een tijdje stil vanwege een 
knieblessure aan de kant van 
Apollo. Na een applaus klonk 
het fluitsignaal weer om verder 
te spelen. Een aanval van Mo-
niek zorgde voor 15-9. Wij ble-
ven scoren en Apollo maakten 
fouten, waardoor we flink kon-
den uitlopen. Bij een stand van 
24-11 stonden we op setpoint. 

Via een aanval van Laura werd 
de winst van de vierde set voor 
ons bevestigd.

De winst van de vierde set be-
tekende een 5-setter. Beide 
teams konden de punten goed 
gebruiken en wilden maar al te 
graag winnen. Er stonden dan 
ook gefocuste blikken langs de 
zijlijn voor de start van de vijfde 
set.

De vijfde en beslissende set be-
gon. Er werden om en om pun-
ten gemaakt en het publiek van 
beide teams lieten van zich ho-
ren. Het stond 6-6. Na al eerder 
aan beide kanten genomen fou-
te beslissingen van de scheids, 
kwam er van beide teams nog 
meer vechtlust. Apollo liep 
twee punten uit, maar we 
kwamen weer bij. 8-8. Er werd 
hard gewerkt en we scoorden 
mooie punten, maar een paar 
foute services aan onze kant 
zorgde weer voor een gelijke 
stand. 11-11. Apollo scoorde, 
maar wij ook. 12-12. Het was 
spannend. Apollo maakte twee 
aanvallende fouten, dus ston-
den we bij een stand van 14-
12 op matchpoint. Ons publiek 
ging staan voor het laatste punt 
dat nog nodig was voor winst. 
Een mooie pass, goede set en 
keiharde aanval van Moniek op 
achterover zorgde voor 15-12 
op het scorebord, en dus winst.

Het was een echte thrillerwed-
strijd wat is beloond met een 
3-2 overwinning. 

Alterno Wenz Midwinter Recreanten Volleybal Toernooi 2019: zondag 6 januari: 

Meld je NU aan met je team, 
vriendengroep of familie. 

Ja, inderdaad, een mond vol. 
Maar het is wat het is. Een 
prachtig, gezellig toernooi met 
een meer dan prima sponsor. 
WENZ staat garant voor iets lek-
kers al voor dat er een bal is ge-
speeld. Daar hopen we stiekem 
ook dit jaar weer op, ondanks 
dat we net de oliebollen weg-

gewerkt hebben. Het is altijd 
gezellig om zo kort na de start 
van het nieuwe jaar even bij 
te praten onder het genot van 
een kop koffie en overheerlijke 
vlaai (en de keuze is reuze!). Dit 
aanbod wordt dan ook erg ge-
waardeerd.
Ook deze (mid) winter weer 

een recreantentoernooi. Voor 
bestaande recreantenteams, 
maar zeker ook voor familie- of 
vriendenteams van enig recre-
atief niveau. Let wel, er moe-
ten altijd 3 dames in het veld 
staan). Doe gezellig mee, want 
wij gaan voor de Olympische 
gedachte. Meedoen is belang-

rijker dan winnen (maar oh, 
wat is het leuk om te winnen!).  
Trommel je volleybal vrienden 
bijeen en schrijf je in. Nog nooit 
heb je gevolleybald met zoveel 
gezelligheid. 

Ga naar de website van Alterno 
om je aan te melden.



DROS-AlTeRNO DS 1
15 december - 20.00 uur

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1	 Yvette	Visser	 178	cm	 18	 Libero
2	 Tess	de	Vries	 185	cm	 17	 Diagonaal
3	 Gina	Valenti	 184	cm	 19	 Passer/Loper
4	 Laura	Overwater	 188	cm	 20	 Middenaanval
5	 Lisa	Nobel	 181	cm	 18	 Passer/Loper
6	 Caya	van	Cooten	 188	cm	 21	 Passer/Loper
7	 Daphne	Broekhuis	 175	cm	 17	 Spelverdeler
8	 Froukje	Hoenderboom	 178	cm	 18	 Passer/Loper
9	 Charlot	Vellener	 180	cm	 17	 Spelverdeler
10	 Kirsten	Bröring	 190	cm	 18	 Middenaanval

12	 Romy	Hietbrink	 183	cm	 25	 Middenaanval

Trainer: Eric	Meijer
Ass. trainer: Vincenzo	Valenti
Ass. trainer: Frans	Schäffer
Coach:	Ina	Rouwenhorst

Assistent coach: Gert	Ketel
team contactpersoon:Alex	Vlessert	
Manager: Alex	Vlessert
scout: Rick	van	Andel

SPeleRS    

DROS

Alterno
Apeldoorn

BeGeleIDING

-   TT PAPeNDAl ARNheM DS 1



DROS-AlTeRNO DS 1
VOlleYBAl DAMeS

-   TT PAPeNDAl ARNheM DS 1

Officials 
1e sCheidsreChter
WOuTER	GOSLINGA

2e sCheidsreChter 
PIETER	VAN	‘T	HOF

JUryLID 
FRANS	LODéRuS

lijnreChter 1 
EDDY	HuIjS

lijnreChter 2 
jIMMY	MARTIN

mini´s vd week 

TESSA KONIJNENBERG

MD2

YENTL RAMKHELAWAN

MD2

SPeleRS     

Nr. Naam	 Lengte	 Positie

1	 Eline	Geerdink	 1.96	m	 Middenblokkeerder

2	 Romy	Brokking	 1.65	m	 Libero

3	 Fleur	Meinders	 1.84	m	 Spelverdeler

4	 Hyke	Lijklema	 1.84	m	 Spelverdeler

5	 Annika	de	Goede	 1.89	m	 Diagonaal

6	 Iris	Vos	 1.81	m	 Passer/loper

7	 Mirte	van	der	Sluijs	 1.78	m	 Passer/loper

8	 jette	Kuipers	 1.82	m	 Passer/loper

9	 Britte	Stuut	 1.95	m	 Middenblokkeerder

10	 Anna	Zijl	 1.88	m	 Passer/loper

11	 Pleun	van	der	Pijl	 1.89	m	 Passer/loper

12	 Rianne		Vos	 1.81	m	 Passer/loper

15	 Anneclaire	ter	Brugge	 1.86	m	 Middenblokkeerder

16	 Annick	Meijers	 1.91	m	 Passer/loper

17	 Indy	Baijens	 1.93	m	 Middenblokkeerder



Check onze vernieuwde website!!

Vertrouwen Dames 2 groeit
Lieve supporters,
Onze laatste thuiswedstrijd is 
alweer enkele weken terug, 
namelijk zaterdag 24 novem-
ber. Maar het was er zeker 
eentje om te onthouden en 
eentje waarover we nog graag 
iets vertellen! 

We speelden tegen Orion. Dit 
team stond op dat moment op 
een hele mooie 4e plek in de 
competitie. Wij waren op dat 
moment nog altijd hard op zoek 
naar onze tweede overwinning 
van het seizoen. Er was dus ook 
echt maar één boodschap: VRIJ 
UIT SPELEN & PLEZIER!
Tja, dat is natuurlijk altijd ge-
makkelijker gezegd dan ge-
daan… Maar..! Het lukte ons 
tegen Orion!
We zijn er vol in gegaan, de 
energie in het team was eigen-
lijk gedurende de hele wed-
strijd heel goed en er was ook 
heel veel plezier. En dat maakt 
het spelletje natuurlijk nog heel 
veel leuker dan dat het al is.
Het zal vast geen verrassing zijn 
dat deze wedstrijd in ons voor-
deel is beslist: 3-1 winst!
Waarbij alleen de eerste set 
in het voordeel van Orion is 
beslist. Met name omdat we 
een mooie serviceserie aan de 
kant van Orion niet snel genoeg 
konden doorbreken. Maar wat 

heel belangrijk was: de energie 
bleef dus goed en alle ogen in 
en naast het veld straalden ver-
trouwen uit. Wij gaan hier van-
daag winnen!
In de drie daaropvolgende sets 
wisten we de winst naar ons toe 
te trekken. Goede service se-
ries, een redelijk stabiele pass, 
goede keuzes in de spelverde-
ling, eigenlijk was alles ruim 
voldoende. En heel belangrijk: 
door de goede energie en het 
plezier in het spel was het aan-
tal fouten een stuk minder dan 
de wedstrijden ervoor. Dit had-
den we echt even nodig!
We willen Anton als eerste be-
danken dat hij deze wedstrijd 
samen met Arno heeft willen 
coachen. Zowel voor Arno als 
ook voor ons als speelsters heel 
fijn dat hij erbij was!
En natuurlijk willen we voor 
deze wedstrijd jullie als onze 
vaste supporters ook heel erg 
bedanken voor jullie steun! En 
het vertrouwen dat jullie in ons 
blijven houden!
Twee weken later, op zaterdag 
8 december, stond er een ‘klein 
ritje’ naar Groningen op de 
planning.
Veracles was deze keer onze 
tegenstander. Dit team staat 
laatste op de ranglijst. Voor ons 
was deze wedstrijd dan ook 
heel belangrijk omdat we hard 

op zoek zijn naar de aansluiting 
richting het ‘middensegment’ 
van de competitie. Winst bete-
kent een goede eerste stap naar 
die aansluiting. Verlies betekent 
dat Veracles een stap dichterbij 
komt. Arno, en ook Anton die 
uit Rotterdam kwam scheuren, 
hoefden ons dus niet echt te 
motiveren. De motivatie en de 
focus waren volop aanwezig. 
We wilden en we zouden win-
nen in Groningen. Ten eerste 
voor Heleen en voor Barbara, 
onze lieve Teamies die er deze 
wedstrijd helaas niet bij konden 
zijn. En niet te vergeten voor de 
TONY’S. Maar dit leggen we jul-
lie nog wel een keer uit…
De wedstrijd begon en direct 
was daar een mooie service 
serie van Judith. Heerlijk zo’n 
goede start van de wedstrijd. 
Dit gaf direct veel vertrouwen 
en ondanks een hard zingend, 
trommelend en schreeuwend 
Gronings publiek, hebben we 
de wedstrijd heel duidelijk naar 
ons toe kunnen trekken. Er was 

zelfs tijd voor een gezonde ont-
spanning, zonder dat dit ten na-
dele was van onze voorsprong. 
Alleen in de tweede set kwam 
Veracles nog erg dichtbij en 
maakten wij het echt onnodig 
spannend. Maar gelukkig door 
een goede service serie en fel-
heid aan het net, wisten we ook 
deze set te winnen.
Uiteindelijk stond het na een 
uur en een kleine tien minuten 
spelen de winst voor ons op de 
borden: 3-0 voor ons!
De afgelopen twee wedstrijden 
hebben veel vertrouwen gege-
ven voor de komende wedstrij-
den. Aanstaande zaterdag spe-
len we tegen PDK Huizen. Dit 
team staat net als wij op 9 pun-
ten. We gaan met vertrouwen 
naar deze wedstrijd en we ho-
pen jullie in een volgend wed-
strijdverslag nog meer goed 
nieuws te kunnen vertellen!

Groeten,

Dames 2 Dros-Alterno



Dames 8 op weg naar de top
Om half 2 verzamelen, onze 
verste wedstrijd van dit seizoen 
staat op het programma: Hevo, 
Heino.

Dit team staat één plaats onder 
ons, dus dat belooft een leuke 
pot te worden! We zijn wat aan 
de late kant, dus snel omkleden 
en het veld op in een ijskoude 
hal. Aan mij vandaag de taak 
om te coachen, leuk!
Ik hoor van de coach dat dit 
team vorig jaar is gepromo-
veerd en daar proberen wij 
gretig gebruik van te maken. 
We besluiten ons speeltempo 
omhoog te gooien. Vol goede 
moed stappen we het veld in. 
Er is één groot nadeel, dit veld 
bestaat uit 101 lijnen en dé lijn 
is groen… Dit kost de nodige 
aanpassingen, want automa-
tisch wordt gefocust op de gele 
lijnen.

Wanneer we dat door hebben 
stomen we door. Hevo is ver-
rassend snel en heeft veel. Ze 
snoepen nog een paar punten 

van onze voorsprong, maar 
mede door slim spel van Marrit 
en strakke ballen van Leonie ha-
len we deze set binnen (23-25).
We hebben de smaak te pak-
ken, dus hoppa de tweede set 
begint met veel plezier. Ellen 
veegt geregeld de vloer met 
haar mooie reddingen en Inge 
tB tikt de ballen slim weg. Door 
de mooie reddingen van Hevo 
moeten wij echt hard aan de 
bak. Maar gelukkig is daar Ja-
mie! Die staat daar toch een 
partijtje strak te serveren. Zoef! 
Weer een punt! Hevo kan er 

niets mee (17-25).
De derde set, hier hebben wij 
altijd moeite mee. Echter, als 
je zo goed staat te spelen dan 
moet je deze gewoon pakken. 
Vanaf de eerste punt wordt 
er hard gewerkt. Inge B slaat 
mooie driemeters en Jiska staat 
met de blokkering klaar. Hevo 
geeft niet zomaar op en loopt 
op ons in, tijd voor een time-
out. Even de strenge coach uit-
hangen (sorry meiden ;)). Het 
lijkt erop dat iedereen weer 
wakker is, dus vol goede moed 
het veld in. Voor elke bal en 

voor elkaar wordt gestreden. 
Hoppa! (21-25).

De laatste set, we gaan voor 
het bonuspuntje! Er moet hard 
worden gewerkt, want de ener-
gie raakt een beetje op. Kim tikt 
slim tweede balletjes door en 
daar is Hevo niet op berekend. 
Er wordt nog steeds hard voor 
elkaar gewerkt, maar het gaat 
iets moeizamer. Hevo heeft een 
flinke voorsprong, dan maar 
snel even wat drinken en de 
rust terug vinden. We halen 
langzaamaan weer wat punten 
binnen. Maar het is op (25-16).

Wat heeft iedereen goed ge-
speeld en zo hard gewerkt voor 
elkaar. We zitten echt in een 
flow! Een goede wedstrijd met 
een heerlijk resultaat. Na de 
wedstrijd nog even een taartje 
eten van de twee jarigen en 
toen was het tijd voor de rit 
naar huis.

Inge Rietberg
Dames 8

9:00 Dros-Alterno N4 5 - Bruvoc N4 1
9:00 Dros-Alterno N6 2 - Dros-Alterno N6 1
9:00 Auto van Oort/Rebelle N5 1 - Dros-Alterno N5 1
9:00 Bruvoc N6 2 - Dros-Alterno N6 6
9:00 SV Dynamo Apeldoorn N6 4 - Dros-Alterno N6 8
9:00 Auto van Oort/Rebelle N6 1 - Dros-Alterno N6 4
9:30 Dros-Alterno N4 5 - Blok EVC N4 1
9:30  SV Dynamo Apeldoorn N2 4 - SV Dynamo Apeldoorn N2 1
10:00 Dros-Alterno N6 1 - Dros-Alterno N6 3
10:00 Dros-Alterno N5 1 - SV Dynamo Apeldoorn N5 1
10:00 Dros-Alterno N6 6 - SV Dynamo Apeldoorn N6 4
10:00 Bruvoc N4 1 - Blok EVC N4 1
10:00 Dros-Alterno N6 4 - EVV Bultman-Hartholt N6 1
10:00 Klarenbeek N2 1 - SV Dynamo Apeldoorn N2 1
10:00 SV Dynamo Apeldoorn N5 2 - Dros-Alterno N5 2
10:30  SV Dynamo Apeldoorn N2 3 - SV Dynamo Apeldoorn N2 4
10:30 Jumbo Van Andel-Ormi N4 2 - Spiker N4 2
11:00  SV Dynamo Apeldoorn N2 2 - SV Dynamo Apeldoorn N2 3
11:00 Dros-Alterno N5 2 - Auto van Oort/Rebelle N5 1
11:00 Dros-Alterno N6 8 - Bruvoc N6 2
11:00 Dros-Alterno N6 3 - Dros-Alterno N6 2
11:00  SV Dynamo Apeldoorn N5 1 - SV Dynamo Apeldoorn N5 2
11:00 Spiker N4 2 - SV Dynamo Apeldoorn N4 5
11:00  EVV Bultman-Hartholt N6 1 - Auto van Oort/Rebelle N6 1
11:30  Jumbo Van Andel-Ormi N4 2 - SV Dynamo Apeldoorn N4 5
11:30 Klarenbeek N2 1 - SV Dynamo Apeldoorn N2 2

MINI-OChTeND zA 15 DeC Beachen in het Orderbos
Eindelijk is het zover, we kun-
nen een multifunctioneel be-
achveld bij sv Orderbos begroe-
ten. Op Orderbos Beach kan 
beachvolleybal, beachtennis,  
beachfitness en beachsoccer 
beoefend worden. Op Order-
bos Beach zijn 5 beachvolley-
bal- of 5 beachtennisvelden of 1  
beachsoccerveld gerealiseerd.

Mede door dit beachveld zal 
s.v. Orderbos een open club 
worden waar zowel maatschap-
pelijke als zorg- en welzijn or-
ganisaties hun sport zullen be-
oefenen. Hiervoor hebben wij  
samenwerkingspartners  zoals 
Stimenz, Plurijn, StayOkay en 
Veluwscollege  bereid gevon-
den om van onze velden ge-
bruik te maken. Subsidies van 
zowel Gemeente als Provincie 
hebben dit beachveld mede 
mogelijk gemaakt.

Nu komen wij in de volgende 
fase om een structuur van de 

beachafdeling neer te zetten. 
We zijn dus op zoek naar men-
sen voor zowel de beachsoccer 
maar ook voor de beachvolley-
bal en beachtennis afdeling. 

Dus zijn er volleyballiefhebbers 
die willen meedenken over de 
invulling van de beachafdeling 
dan zullen wij ze met open ar-
men ontvangen.

Of lijkt het je leuk om met jouw 
team deze voorjaar/zomerperi-
ode bijvoorbeeld iedere week 
een avondje te komen be-
achen? Meldt je gerust aan bij 
Jolanda Schaake, 06-46386303 
of stuur een mail naar  
jolandaschaake@gmail.com

Groetjes Jolanda



*

VRIENDEN VAN

DESIGN

Programma 
zATeRDAG 15 DeC

12:30  Dros-Alterno MC 1 -  
Dynamo Tubbergen MC 1

12:30  Dros-Alterno MC 6 -  
Hevo MC 4

14:30  Dros-Alterno JB 2 - SV 
Dynamo Apeldoorn JB 1

14:30  Dros-Alterno JA 3 -  
Volta JA 1

16:30  Dros-Alterno DS 8 - SV 
Dynamo Apeldoorn DS 8

16:30  Dros-Alterno HS 6 -  
Salvo’18 H3 HS 2

20:00  Dros-Alterno DS 1 - TT 
Papendal Arnhem DS 1

Colofon
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Vereniging Alterno i.s.m. Uitgeverij 
Stedendriehoek

Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101, T. 055 541 7401
www.alterno-apeldoorn.nl

Eindredactie: Jos Mulder
Opmaak: Jolanda Schaake
Foto´s: Rudy Biekart
Drukwerk: Uitgeverij Stedendriehoek
Kopij: Info@alterno-apeldoorn.nl, 
aanleveren kopij uiterlijk de donderdag 
voor de thuiswedstrijd van Dames 1

Alterno
Activiteiten
Kalender

DECEMBER

 15 DEC
 Dames 1 - Talent team

JANUARI 2019
 02, 03 JAN
 Mini-toernooi

 05 JAN
 Voorronde NOJK

 12 JAN
 Dames 1 - Regio Zwolle

 26 JAN
 Dames 1 - Flamingo’s
 Mini-ochtend

Adverteren?
in de 

Groene Flits 
kan al voor 

25 euro 
per seizoen

Plastic flesjes 
en blikjes
Tot 1 januari 2019 mogen we 
nog  lege flesjes en blikjes inle-
veren bij diverse inname-pun-
ten, waarvoor wij als Alterno 
dan geld ontvangen. De actie 
‘Heel Apeldoorn Rein’ loopt tot 
dan door. De groene container 
voor in het halletje is bedoeld 
om de lege flesjes en blikjes in 
te verzamelen. Maar je kunt 
ook zelf naar een inleverpunt bij 
WC De Mheen en Eglantier. Ge-
bruik code 1003, zodat de baten 
ook daadwerkelijk bij Alterno 
terecht komen.

Voor meer 
informatie: 

info@alterno-apeldoorn.nl
 of informeer bij 

Jos Mulder


