
december
 14 Miniochtend
 14 Thuiswedstrijd D1
 22 Jeugdtoptoernooi 
  mini’s
  

januari 2020
 04 Voorronde NOJK
 05 5e WENZ 
  recreantentoernooi
 18 Thuiswedstrijd D1
 25 Miniochtend
 29 Thuiswedstrijd D1

februari 2020
 1 Thuiswedstrijd D1
 8 Miniochtend
	 15	 Halve	finale	NOJK

 6jaargang 6
SEIZOEN 2019/2020 - Nr

14 december 2019
Voorwoord

Dat groene Hart dat bindt ons. 
ruim 80 leden zijn betrokken 
geweest bij de sessies over de 
toekomst van DrOS alterno. 
Een doorsnede van onze leden 
was aanwezig, ouders van mi-
ni’s die nog maar net lid zijn 
van onze club, tot en met een 
ere lid met ruim 43 dienstja-
ren, jongens rond de 18 met 
sportieve ambities tot recrean-
ten, spelers en speelsters van 
de Heren 1 en 2 én van Dames 
1 en 2 – onze topteams, vrij-
willigers met vele dienstjaren 
….    En zo kan ik nog wel even 
doorgaan.
 
Een kerngroep is bezig de bij-
eenkomsten te evalueren en de 
uitkomsten	op	een	rij	te	zetten.	
In januari presenteren deze le-
den de uitkomsten aan het be-
stuur.	 De	 uitkomsten	 zijn	 dan	
onze koers voor de komende ja-
ren.	Wat	wordt	onze	droom	en	
welke	acties	horen	daar	dan	bij?		
Hoe zorgen we er met zijn allen 
voor dat het Groene Hart goed 
blijft	kloppen.	Welke	acties	dra-
gen bij om de Kernwaarden en 
de	 Droom	 te	 verwezenlijken?	
Moeten we doorgaan met alle 
activiteiten	 of	 is	 moeten	 we	
zaken	 gaan	 aanpassen?	 In	 het	
komend voorjaar zullen we 
met elkaar in gesprek gaan om 

dit	 te	borgen.	We	zitten	nu	op	
de	helft	van	het	seizoen,	bij	de	
jeugd	is	de	competitie	zo	goed	
als	 afgerond.	 Ook	 dit	 jaar	 zijn	
er	weer	 kampioenen.	 	 Vrijdag-
avond is jongens A1 gehuldigd 
bij	 de	 wedstrijd	 van	 Heren	 1.	
Een mooi resultaat van deze 
jongens.	 Vandaag	 worden	 een	
aantal	 speelsters	 gehuldigd.	
Resultaten	 zijn	 mooi	 en	 goed,	
maar uiteindelijk gaat er om dat 
iedereen binnen Alterno met 
veel	plezier	traint,	volleybalt	en	
mee	doet	aan	activiteiten.	Dan	
zijn	 we	 een	 vereniging.	 Het	 is	
mooi om te zien bij de mini’s 
en de jeugd hoeveel plezier 
de	 teams	 uitstralen.	 Ook	 heel	
mooi om te zien hoe er steeds 
meer	 positief	 gecoacht	 wordt.	
Jeugd	 stimuleren	 werkt	 altijd	
beter	..			Alle	vrijwilligers	bij	de	
mini’s en de jeugd erg bedankt 
dat jullie dit met elkaar preste-
ren,	jeugd	dat	met	plezier	lid	is	
van	onze	club.	
Ook	 voor	 Dames	 1	 zitten	 we	
halverwege	 de	 competitie.	
Het	 blijkt	 lastig	 om	 meerde-
re sets achter elkaar een 
constant niveau te ha-
len.	Ondanks	de	matige	
resultaten wordt en 
nog	 steeds	 ambitieus	
getraind en met inzet 
gespeeld.	Hopelijk	lukt	

het vandaag om de wedstrijd 
tegen	Zwolle	te	winnen.	Dames	
2 sprokkelt zo haar puntjes bij 
elkaar.	 Mooi	 dat	 jullie	 inspan-
ningen op de trainingen ook 
in de wedstrijden voor punten 
gaan	zorgen.	Heren	1	gaat	voor-
spoedig.	 Vrijdagavond	 spelen	
zij tegen de concurrent om 
de	 eerste	 plaats	 SSS.	 	 Ben	 be-
nieuwd hoe die wedstrijd gaat   
( dit stukje heb ik op donderdag 
mogen	schrijven).	

Dit is de laatste Groene Flits van 
2019.	Vanuit	het	bestuur	wen-
sen	 jullie	 fijne	 feestdagen	 toe	
en	een	mooie	jaarwisseling.	En	
in 2020 zullen we het Groene 
Hart met zijn allen nog beter 
later	kloppen.	

Adverteren in de Groene Flits?

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

Hoor wie klopt daar …….?  
Ons Groene Hart

Alterno
Activiteiten
Kalender

Door: Henk Wijnsma, Voorzitter DROS Alterno



Nieuws van de activiteitencommissie

Zondag 22 december is onze 
hal toonbeeld van hoog niveau 
volleybal voor de allerjongste 
deelnemers aan het Nationaal 
Open Club Toernooi. 

In 3 ronden strijden in 2020 
verenigingsteams	 om	 de	 titel	
van	 nederlands	 kampioen.	 In	
hun	eigen	klasse,	maar	ook	als	
vereniging.	 Welke	 vereniging	
heeft	de	beste	 jeugdopleiding?	
Een	aantal	jaren	mocht	deze	ti-
tel aan Alterno gekoppeld wor-

den.	Waarom	niet	ook	in	2020?	
Ik weet zeker dat de teams hun 
beste	beentje	voor	gaan	zetten	
in de 1e ronde op zaterdag 4 
januari.	Om	zich	optimaal	voor	
te	bereiden	komen	ze	vooraf	op	
22 december nog een laatste 
finale-repetitie	houden	 in	onze	
hal.	Van	Sneek	tot	Doetinchem:	
ze zijn er allemaal!
Kom onze Alterno-teams aan-
moedigen,	want	dat	helpt	altijd!
Het speelschema staat op onze 
website.	

Alterno Jeugd Top Toernooi op 22 december voor 

de allerjongste Open Club Teams

Alterno WENZ Midwinter Recreanten 
volleybaltoernooi = VOl!

Twaalf	 teams	 hebben	 zich	 in-
geschreven en daarmee is het 
toernooi	vol.	Gezelligheid	staat	
voorop en zo vlak na oud-en 
nieuw	 is	 dat	 geen	 probleem.	
Onder het genot  van een kop 
koffie	met	 gebak	 (dankzij	 onze	
sponsor WENZ) gaan we elkaar 
eerst de beste wensen voor het 
nieuwe	 jaar	 toewensen,	 om	
daarna	sportief	tegen	elkaar	te	
strijden	 op	 het	 volleybalveld.	
Kom gerust eens even langs om 

de	unieke	sfeer	van	dit	toernooi	
te	proeven.	En	wellicht	is	er	nog	
een	stukje	gebak	over….

Zondag 5 januari 2020 starten 
we	zo	rond	10.00	uur.	Tot	vroeg	
in	de	middag	zijn	we	bezig.

Beste lotenverkopers van de Grote Club Actie

En de winnaars zijn….
Sanne Peters, Daan Schuite-
ma, Mika Ernst, Hugo van der 
Velden, noella Hunen en gijs 
Borgonjen. Zij ontvangen al-
lemaal toegangskaarten voor 
het trampoline paradijs Krazy 
Kangaroo in apeldoorn. Super 
mooi natuurlijk. 

Jullie hebben heel veel loten 
verkocht	 voor	 onze	 vereniging.	
Daarvan gaan we nieuwe tel-

borden	 kopen,	 want	 onze	 hui-
dige telborden zijn helaas niet 
meer	compleet.	Dank	jullie	wel	

daarvoor.	
Maar ook alle andere lotenver-
kopers	 enorm	 veel	 dank.	 Een	
goed telbord kost meer dan 
200	euro,	 dus	dat	 is	 best	 veel.	
Maar dat geld hebben we nu bij 
elkaar	gespaard	dankzij	jullie.
Er is ook nog een prijs voor het 
winnende	team.	En	dat	is	…..	
tadadada….. jD4
Zij krijgen 50 cent per verkocht 
lot	door	hun	team.	Dat	is	maar	

liefst	41,50	voor	dit	 team.	Jon-
gens,	ga	er	 iets	 leuks	van	doen	
met jullie team en laat weten 
wat	 het	 is	 geworden,	met	 een	
fotootje.	 Heel	 veel	 plezier	 al-
vast.	

En	meer	weten	over	de	Open	Club?	https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/nojk-en-ngjk/



9:00 Dros-Alterno MC 7
-Heeten Sportief MC 114
9:00 Dros-Alterno MC 6
-Hellas MC 114
10:45 Dros-Alterno MC 4
- Rood-Wit ‘75 MC 114
10:45 Dros-Alterno MC 
5-Hevo MC 1
12:30 Dros-Alterno JC 1-
Volta JC 1
12:30 Dros-Alterno MC 
3-SSS MC 1
14:30 Dros-Alterno DS 11-
BSV DS 3
14:30 Dros-Alterno MB 
3-Volleybalvereniging 
Zeewolde MB 1
16:30 Dros-Alterno DS10- 
GTH/Torpedo DS 2
20:00 Dros-Alterno DS 1-
Regio Zwolle Volleybal DS 1

Za 14 dec

Programma
Alternohal

Oliebollentijd!!!
Ook dit jaar hebben we weer 
afspraken kunnen maken met 
Bakkerij Toet. We gaan weer 
oliebollen en appelflappen 
aanbieden aan onze leden, ou-
ders, familieleden, vrienden, … 

Een deel van de opbrengst gaat 
naar	 Dros-Alterno.	 Onze	 ambi-
tie	 is	 om	 andere	 ballenkarren	

aan	te	schaffen	(in	plaats	van	de	
huidige	 winkelwagentjes).	 Wie	
weet	 gaat	 dat	 lukken.	 Je	 kunt	
ze nu al online bestellen en ze 
straks op maandag 30 decem-
ber tussen 10 en 11 ophalen in 
het	 clubhuis.	 Ga	 naar	 www.al-
terno-apeldoorn.nl/webshop/		
Je kunt ze bestellen tot en met 
28	december.

Geld verdienen?
Voor de kinderen (onze ei-
gen jeugd- en minileden, 
maar ook kinderen van se-
nioren alternoten) is er een 
speciale actie. 

Van de verkoop van iedere 
zak	 oliebollen	 of	 appelbeig-
nets kunnen zij geld verdie-
nen.	 Per	 verkochte	 zak	 50	
cent.	 Download	 het	 formu-
lier en verkoop zoveel moge-
lijk oliebollen en appelbeig-
nets.	De	bestelling	kun	je	óf	
in	de	witte	brievenbus	doen	
met in een gesloten enve-
lop	het	geld	óf	 (en	dat	zelfs	
liever) de bestelling online 
doorgeven via onze web-
shop	op	de	site	van	Alterno.	

Bij	 het	 ophalen	 krij-
gen alle kinderen de 50 
cent	 per	 verkochte	 zak.	 
Ga voor de bestelling naar 
www.alterno-apeldoorn.nl/
webshop/

Dames 1 in 3-setter langs Talentteam
Zaterdag 30 november heeft 
alterno haar reeks verliezen 
doorbroken. Met 3-0 was da-
mes 1 te sterk voor het Talent-
team.

In de eerste set was het nog een 
beetje	zoeken.	Na	voor	te	staan	
met	 8-4	 kwam	 het	 Talentteam	
onder leiding van Avital Selin-
ger	ook	op	stoom.	Ze	wisten	de	
stand om te draaien naar een 
12-16.	Alterno	Dames	1	gaf	zich	
echter niet gewonnen en trok 
de eerste set met 25-23 naar 
zich	toe.

Toen was het team van William 
Klaver	los.	De	dames	hebben	in	
zowel de tweede als in de derde 
set hun voorsprong zo goed als 
niet	uit	handen	gegeven.	Beide	
sets	werden	afgesloten	met	een	
identieke	stand	van	25-18	voor	
de	thuisploeg.

Moniek Jansen was de top-
scoorder van de wedstrijd met 
14	punten.	Alterno	startte	met	
andere	formatie	dan	we	tot	nu	

toe	 hebben	 gezien,	 namelijk	
met zowel Anna Zijl als Moniek 
Jansen	 samen	 in	 het	 veld.	 De	
starting	 seven	 bestond	 verder	
uit aanvoerders Lauri Luijken 
en	 Kirsten	 Bröring,	 Romy	 Hiet-
brink,	 Daphne	 Broekhuis	 en	 li-
bero	 Yvette	 Visser.	 Deze	 zeven	
speelsters mochten de wed-
strijd zo goed als samen uitspe-
len;	 in	 de	 slotfase	 van	 set	 drie	
kwam Froukje Hoenderboom 
nog even binnen de lijnen ter 
vervanging	van	Lauri.

lisa Nobel verlaat Alterno
Het management van Dros-Alterno Dames 1 maakt bekend dat 
Lisa	Nobel	heeft	aangegeven	na	de	winterstop	geen	deel	meer	
uit	te	kunnen	maken	van	de	huidige	selectie	van	de	Apeldoorn-
se	 volleybalvereniging.	 Vanwege	 omstandigheden	 heeft	 de	
19-jarige	passer-loper	de	keuze	gemaakt	om	dit	seizoen	niet	af	
te	maken	bij	Dros	Alterno.	Nobel	maakte	sinds	2018	deel	uit	van	
de	selectie	en	is	bezig	aan	haar	tweede	seizoen	bij	Alterno	in	de	
eredivisie.	Ze	debuteerde	onder	trainer	Eric	Meijer	 in	oktober	
in	de	hoofdmacht	 van	Dros-Alterno.	Bestuur	en	management	
van	Dros-Alterno	betreuren	het	besluit	van	Lisa,	maar	respecte-
ren haar beslissing en wensen haar veel succes in haar verdere 
sportieve	en	maatschappelijke	carrière.



DROS-AlTERNO DS 1
14 december 20.00 UUR

Nr. Naam Lengte Leeftijd Positie
1 Yvette Visser 178 cm 19 Libero
2 Sanne Konijnenberg 180 cm 15 Spelverdeler
5 Lisa Nobel 181 cm 19 Passer/Loper
6 Lauri Luijken 184 cm 25 Passer/Loper
7 Daphne Broekhuis 175 cm 18 Spelverdeler
8 Froukje Hoenderboom 178 cm 19 Passer/Loper
9 Benthe Wismans 183 cm 19 Diagonaal
10 Kirsten Bröring 190 cm 19 Middenaanval
11 Moniek Jansen 192 cm 27 Diagonaal
12 Romy Hietbrink 183 cm 27 Middenaanval
13 Sophie Posthumus 174 cm 15 Libero
14 Marjolijn Oskam 192 cm 23 Middenaanval
15 Anna Zijl 188 cm 17 Diagonaal

SPElERS    

Trainer: William Klaver
assistent trainer: Eric Meijer
assistent trainer: Vincenzo Valenti
assistent trainer: Frans Schäffer

Teamcontactpersoon: Eline Konijnenberg 
Manager: Claudia Cornelies
Fysiotherapeut: Wouter Langendijk
Verzorger: Claudia Cornelies
Scout: Rick van Andel

BEGElEIDING

-   REGIO ZWOllE VOllEyBAl DS 1
DROS

Alterno
Apeldoorn



DROS-AlTERNO DS 1
VOllEyBAl DAMES

-   REGIO ZWOllE VOllEyBAl DS 1

Officials 
1E SCHEiDSrECHTEr
RAYMOND HAAMBERg

2E SCHEiDSrECHTEr
WOutER DE BAAR

juryliD
FRANS LODéRuS

lijnrECHTEr 1
JOHN tER VOERt

lijnrECHTEr 2
ANDRE tEN CAtE

mini´s vd week 

LISA MD4

DyONNE MD2

SPElERS     

BEGElEIDING

Nr. Naam Positie  Lengte Leeftijd 
Daantje	Vennik	 Spelverdeling	 1.75	meter	 2001
Siska	Hoekstra	 Passer/Loper	 1.81	meter	 1991
Marije	Neuman	 Hoofdblokkeerder	 1.80	meter	 1994
Kim	de	Wild	 Libero	 1.61	meter	 1993
Lisanne	de	Krosse	 Hoofdblokkeerder	 1.83	meter	 1997
Nova	Marring	 Diagonaal	 1.82	meter	 2001
Nynke	Hofstede	 Hoofdblokkeerder	 1.90	meter	 1997
Daphne	Knijff	 Passer/Loper	 1.86	meter	 1996
Lotte	Groninger	 Spelverdeling	 1.78	meter	 1998
Esther	Hullegie	 Passer/Loper	 1.83	meter	 1992
Marly	Bak	 Diagonaal	 1.80	meter	 1995
Julia	Joosten	 Passer/Loper	 1.83	meter	 2001
Bjorna	Gras	 Libero	 1.73	meter	 1995
Annelien	Alons	 Hoofdblokkeerder	 1.93	meter	 1988

Hoofdcoach 	 Wilfried	Groothuis	
assistent Trainer-Coach		 Pascal	Veneman	
Scout/data analist  Wouter Lens 
Fysio begeleiding  Lisa Grolleman 
Teammanager Rinske Schoenmaker 



Nieuwe Open Club wedstrijdshirts
Nieuws van het sponsorfront

Alterno doet ook dit jaar weer 
mee met de Open Club Kam-
pioenschappen. De Nationale 
Open Jeugd Kampioenschap-
pen is het belangrijkste jeugd-
toernooi dat de Nevobo orga-
niseert. 

Verenigingen nemen deel met 
gelegenheidsteams die zo sterk 
mogelijk worden samenge-
steld. Er kunnen daarom ook 
jeugdspelers meedoen die al 

uitkomen in seniorencompeti-
ties en/of de landelijke divisies. 
Aan de best ‘overall’ presteren-
de vereniging wordt de Jaap 
van Kasteel trofee uitgereikt.  

Dit jaar worden alle teams van Al-
terno die meedoen met de Open 
Club Kampioenschappen in een 
nieuw wedstrijdshirt gestoken. 
Dit shirt is exclusief voor de Open 

Club Kampioenschappen te ge-
bruiken en zorgt weer voor een 
mooie en unieke uitstraling van 
onze vereniging. 

Dankzij onze hoofdsponsor Dros 
Schoonmaakdiensten is het mo-
gelijk geworden om bijna 100 
nieuwe wedstrijdshirts aan te 
schaffen. Dros Schoonmaakdien-
sten is dan ook de Open Club 
Sponsor voor de komende 5 ja-
ren. 

https://www.alterno-apeldoorn.nl/sponsors/overzicht/

Nieuws van de jeugdcommissie
nadat in september een 
fantastisch leuk voorberei-
dingstoernooi was georgani-
seerd door alterno, Dynamo 
en nevobo als startschot voor 
het begin van het nieuwe sei-
zoen, nadert nu al weer het 
einde van de eerste seizoens-
helft voor de jeugd. En wat 
een seizoenshelft! Met nog 
1 wedstrijd te gaan is ja1 al 
kampioen en staat MB1 er su-
per goed voor om kampioen te 
worden.  jB1 is gepromoveerd. 

De extra trainingen voor spelers 
die maar één keer in de week 
trainen	zijn	weer	begonnen.	De	
spelers worden getraind door 
niet	 de	 minste.	 De	 trainer	 en	
speelsters	 van	 Dames	 1	 zetten	
zich volledig voor deze trainin-
gen	 in.	 En	hoe	 leuk	 is	 het,	 om	
eerst naar je heldin te kijken 
bij een eredivisie wedstrijd om 
vervolgens een training van 
haar	 te	krijgen.	We	krijgen	po-
sitieve	 reacties	 van	 zowel	 de	
speelsters van Dames 1 als van 
de spelers die de training krij-
gen.	 Vrijdag	 13	 december	was	
de laatste training van dit jaar 
en de trainingen zullen weer in 
januari	starten.	Mocht	je	je	nog	
niet hebben opgegeven en lijkt 
het	 je	 leuk,	stuur	dan	een	mail	
naar	de	jeugdcommissie.

De voorbereidingen voor de 
Open Club Kampioenschappen 
2019/2020	 zijn	 in	 volle	 gang.	
Enthousiaste trainers staan 
voor de teams en van de mees-
te	teams	is	de	selectie	bepaald	
en zijn de eerste trainingen be-
gonnen.

Dit jaar zullen alle Open Club 
teams in een nieuw Open Club 
wedstrijdshirt aantreden met 
dank	aan	onze	sponsoren.	

De eerste ronde van dit kampi-
oenschap	 is	op	4	 januari	2020.		
Er	 zijn	 8	 teams	 ingeschreven.	
JA,	JB,	MA	en	MB	zijn	vrijgesteld	
voor de 1e ronde en die mogen 

tijdens	de	halve	finale	op	15	fe-
bruari	aan	de	bak.

	JC,	MC,	JCMV	en	MCMV	starten	
wel	 op	 4	 januari.	 Deze	 teams	
zullen	 afreizen	 naar	 Sneek,	 de	
Lutte	en	Eibergen.	

Als voorbereiding op dit kam-
pioenschap zullen de Open 
Club teams ook deelnemen aan 
voorbereidingstoernooien.	 Op	
zondag 22 december treden 
onze JCMV en MCMV teams 
aan	 in	 onze	 eigen	 Alternohal.	
De spelers en speelsters zouden 
het erg leuk vinden als jullie ko-
men	supporteren.
Van	 vrijdag	 27	 december	 tot	

en met 29 december is in het 
Omnisport	 het	 Internationale	
Jeugdtoptoernooi	van	Dynamo.	
Tijdens dit toernooi zal de Alter-
nohal omgetoverd worden tot 
slaapzaal voor de vele (interna-
tionale)	spelers	die	deelnemen	
aan	dit	toernooi.	Al	onze	Open	
Club jeugdteams van A tot en 
met C zullen deelnemen aan 
dit	 toernooi.	 Mocht	 je	 na	 de	
kerst genoeg hebben van het 
bankhangen,	kom	dan	ook	deze	
teams	aanmoedigen.
	Wij	 wensen	 iedereen	 hele	 fij-
ne	 feestdagen	en	een	goed	en	
sportief	Nieuwjaar	toe.

Jeugdcommissie



Zoals jullie weten stelt Citroën 
Auto	 Palace	 een	 zes-tal	 auto’s	
ter beschikking aan Dames 1 
zodat	de	dames	altijd	tijdig	op	

wedstrijden en trainingen kun-
nen	 verschijnen.	 Deze	 auto’s	
zijn dus veelvuldig niet alleen 
in het Apeldoorns straatbeeld 

maar ook zeker daarbuiten 
te	 vinden.	 Om	 een	 bijdrage	
te leveren aan de naamsbe-
kendheid van jullie als sponsor 
hebben	Alterno	en	AutoPalace	
de handen ineen geslagen en 
bieden we een beperkt aantal 
plekjes “ te koop” op de auto’s 

waar	 OOK	 jullie	 bedrijfsnaam	
en/of	 logo	 zichtbaar	gepositio-
neerd	kan	worden.	Deze	unieke	
mogelijkheid wordt jullie aan-
geboden voor slechts 35 euro 
per	maand,	per	auto.	Uiteraard	
sponsor je hiermee ook Alter-
no!

In Apeldoorn en omgeving rij-
den er 6 auto’s rond waar jij je 
bedrijfsnaam	en/of	bedrijfslogo	
op	kwijt	kan.	Je	kan	kiezen	voor	
1 auto maar uiteraard ook voor 
alle 6……aan jou de keus!! Elk 
plek	is	bespreekbaar..

Aanmelden hiervoor kan via 
sponsorcie@altero-apeldoorn.
nl	,	hoeveel	auto’s	wil	jij	bestic-
kerd	 zien	 met	 jouw	 bedrijfs-
naam??

Sportieve	groet,

 Sponsorcommissie 
Dros Alterno 

Nieuws van het sponsorfront

Beste Sponsoren van Alterno

U	 zult	 begrijpen	 dat	 voor	 een	
vereniging	als	Alterno	de	steun,	
die	wij	 ieder	jaar	van	U	mogen	
ontvangen,	van	enorm	belang	is	
om	onze	leden	een	sociale,	ver-
trouwde	en	sportieve	omgeving	
te	 bieden.	Hierdoor	 kunnen	 zij	

hun	sport	en	hobby	met	plezier	
blijven	uitoefenen.

Daarom	willen	wij,	namens	alle	
leden,	 bestuur	 en	 commissies,	
al onze sponsoren danken voor 
niet	 alleen	 de	 financiële	 steun	

maar ook zeker voor de midde-
len die wij in natura van hen in 
2019	mochten	ontvangen.

Ook	 voor	 2020	 heeft	 Alterno	
mooie	 (sportieve)	 uitdagin-
gen	 klaarliggen,	 die	 wij	 mede	
dankzij uw steun hopen te rea-
liseren.	Uiteraard	houden	wij	u	
hiervan graag op de hoogte!
Wij zouden het bijvoorbeeld 
prettig	vinden	als	wij	u	het	ko-

mend jaar zouden mogen ver-
welkomen als lid van onze busi-
ness	 club	 of	 elkaar	 wat	 vaker	
wellicht te begroeten in onze 
gezellige	sporthal,	maar	wensen	
u	vooral	prettige	feestdagen	en	
zakelijk	en	sportief	een	gezond	
en voorspoedig 2020 toe!

Namens de 
Sponsorcommissie 
van	Alterno,

https://www.alterno-apeldoorn.nl/sponsors/overzicht/

Reclame rijden…..
Graag maken wij jullie attent op een uniek en eenmalig voorstel 
om jullie naamsbekendheid niet alleen regionaal maar ook na-
tionaal te vergroten. 

Zo aan het einde van een sportief bewogen jaar kijken wij als 
vereniging met plezier terug op 2019. Wij hopen dat 2019 voor 
u als Sponsor, ook als een mooi succesvol jaar de boeken in mag 
gaan.
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HOUWER & RUIJS
TROTSE PARTNER VAN
ALTERNO

SPECIALISATIES H&R:

     Fysiotherapie
     Manuele therapie
     Sportfysiotherapie
     Kinderfysiotherapie
     Bekkenfysiotherapie
     Sportmedische begeleiding
     Revalidatietraining
     Arbeidsfysiotherapie
     Vitaliteit en Preventie

     Kinderfysiotherapie     Kinderfysiotherapie     Kinderfysiotherapie
     Bekkenfysiotherapie     Bekkenfysiotherapie     Bekkenfysiotherapie
     Sportmedische begeleiding     Sportmedische begeleiding     Sportmedische begeleiding

     Arbeidsfysiotherapie     Arbeidsfysiotherapie     Arbeidsfysiotherapie
     Revalidatietraining     Revalidatietraining     Revalidatietraining

     Vitaliteit en Preventie     Vitaliteit en Preventie     Vitaliteit en Preventie

     Sportfysiotherapie     Sportfysiotherapie     Sportfysiotherapie
     Manuele therapie     Manuele therapie     Manuele therapie
     Fysiotherapie     Fysiotherapie     Fysiotherapie

Deventerstraat 120
7321 CD Apeldoorn

Baron Sloetkade 109
7321 ZR Apeldoorn

Laan van Westenenk 4
7336 AZ Apeldoorn (Ugchelen)

Tel: 055-3605681
info@houwerenruijs.nl
www.houwerenruijs.nl

Ook amateursport vraagt het maximale van 

sporters en de organisatie. Houwer & Ruijs 

levert voor veel leden van Alterno de 

fysiotherapeutische zorg. Die zelfde hoge 

kwaliteit fysiotherapeutische zorg is ook 

beschikbaar voor bedrijven en particulieren. 

Door onze patiëntgerichte benadering, 

de minimale wachttijd, de diversiteit in 

specialismen en behandeltechnieken leveren 

wij een bijdrage aan het fi t maken en houden 

van sporters, werknemers en bedrijven.

APELDOORN - EPE - ZWOLLE         

www.deweerd.net
Rijbewijs          A  |  AM  |  B  |  BE  |  C1  |  C  |  CE  |  D

Geslaagde rijlessen 
starten bij De Weerd


