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Voorwoord
Allereerst wil ik jullie allemaal
namens onze vereniging sterkte wensen in deze voor velen
moeilijke tijd. Ook binnen Alterno horen we inmiddels van
besmettingen.

Het is heel jammer dat we elkaar daar niet kunnen ontmoeten. Maar we moeten het er
mee doen. Als we ons allemaal
aan de regels houden, kunnen
we hopelijk het tij keren.

Het volleybalseizoen startte nog
best positief, zonder publiek
maar wel wedstrijden. Helaas
moest het clubhuis dicht blijven. En het clubhuis is toch de
huiskamer van onze vereniging.

De jeugd kan gelukkig nog wel
doortrainen, dat is voor hen
heel plezierig. En dat plezier is
toch het belangrijkste. DROS-Alterno is in aanmerking gekomen
om “Superclub” van de Nevobo

te worden. Dat betekent dat
we € 10.000 kunnen ontvangen
van de Nevobo om ons jeugden mini-programma te versterken. Zelf investeren we ook een
dergelijk bedrag en we hopen
dat we ook nog wat kunnen
ontvangen van de Gemeente
Apeldoorn. Wilfried Groothuis
gaat dit programma trekken.
Het was voor ons als bestuur
ook een bewuste keus om Wilfried niet alleen voor Dames 1
aan te stellen, maar juist ook
om ons trainercorps voor de
mini’s en jeugd te versterken. Er
zijn al enkele bijeenkomsten geweest voor deze trainers en die
zijn met groot enthousiasme
ontvangen. Het is belangrijk dat
trainers in staat zijn om gevarieerde trainingen aan te bieden
en daarbij rekening te houden
met de ontwikkeling van de
jeugdleden. Veel bewegen, veel
plezier, veel balcontact, veel samen doen, zijn daarbij kernbegrippen. Het programma heeft
een looptijd van drie jaar. Dus al
kunnen we mogelijk dit seizoen
niet alles uitvoeren wat we zouden willen, dan is er nog tijd in
de komende twee seizoenen.
Wat ook fijn is te constateren,
is dat u als leden de vereniging
een warm groen hart toedraagt.
Als bestuur hebben we aangegeven dat men, indien gewenst,
een maand contributie kan terugvragen. We begrijpen dat er
zeker gezinnen zijn die door de

Corona crisis minder te besteden hebben. Slechts een klein
deel van de leden heeft deze
teruggave opgeëist, een echt
meevaller en nogmaals bedankt
hiervoor. Als vereniging hebben
we ook een eenmalig bijdrage
van het rijk gehad van € 4000.
Daarnaast zijn de huurkosten
die we extern hadden gemaakt,
vergoed door de gemeente. Het
gaat dan om de uren die we wel
hadden afgesproken, maar die
we niet konden gebruiken ivm
met de Corona maatregelen.
Mede hierdoor en doordat we
goed op de uitgaven gelet hebben, heeft de penningmeester
vastgesteld dat we afgelopen
jaar met een positief resultaat
kunnen afsluiten. Daar zijn we
heel blij mee.
Het ziet er niet naar uit dat we
dit jaar nog aan het volleyballen
komen zoals we zouden willen.
Dat is voor een ieder heel spijtig, maar het kan niet anders.
Het is nodig om het virus de kop
in te drukken. Ik hoop dat ik wat
te pessimistisch ben, maar het
zal wel 2021 zijn, voordat ik jullie weer kan ontmoeten in het
clubhuis.
Tot slot wens ik jullie allen een
goede tijd toe met de mensen
om jullie heen.

Henk Wijnsma
Voorzitter
DROS Alterno

Adverteren in de Groene Flits?
Voor meer informatie:

info@alterno-apeldoorn.nl of informeer bij Jos Mulder

Corona nieuws

media nieuws

Corona, corona, corona,….
Bijna niets anders meer in je
leven dan dagelijks het nieuws
over Corona horen. Vervelend,
weinig positief nieuws en tot
overmaat van ramp ook nog
niet volleyballen. Met goede hoop zijn we dit seizoen
begonnen, maar nu ligt alles
weer stil. Alles is wat veel gezegd; gelukkig kan de jeugd tot
18 jaar nog wel trainen.
Sinds een paar maanden is Alterno een commissie rijker. Het
Corona team. Heel veel doen
we via de app en een paar keer
zijn we fysiek bij elkaar geweest. En wat is het lastig. Lastig om al precies te begrijpen
wat de voorschriften zijn van
het RIVM, vervolgens doet de
NEVOBO nog een uitspraak en
dan hebben we nog te maken
met onze eigen leden, clubhuis

In samenwerking met Kugel
Licht & Geluid zullen, zodra het
weer mogelijk is, alle wedstrijden live uitgezonden worden
op het tweede YouTube kanaal
van VV Alterno!

en hal. Wat is haalbaar en wat
is verstandig? En dat levert dilemma’s op en soms discussie
binnen dit team. Niet erg, want
heel Nederland is verdeeld, dus
waarom wij dan niet? Maar het
is en blijft lastig om een goede
afweging te maken, waarbij aan
iedereen wordt gedacht. Het
moet te organiseren zijn, het
moet veilig zijn, het moet voldoen aan de richtlijnen, ….
We doen ons best en proberen
zo actueel mogelijk te handelen. Maar soms kost iets ook
tijd. De zaaltjes zijn ingehuurd,
weer opgezegd en moeten misschien weer snel worden ingehuurd. Dat moet wel kunnen en
dat moet ook onder tijdsdruk
door vrijwilligers binnen Alterno gebeuren. Maar wat gaat dit
goed en ja, soms gaat het niet

Onze eigen livestreams!

Op 10 oktober gingen de eerste
livestreams al van start en deze
werden in totaal al ruim 2700
keer bekeken! Dat het een suc-

ces was, dat is zeker. We hebben leuke, positieve reacties
gekregen van onze volgers.

vrienden en vriendinnen die
ook willen meegenieten van de
wedstrijden.

Als het seizoen hervat wordt,
zal er hoogstwaarschijnlijk opnieuw geen tot weinig publiek
toegestaan zijn in de sporthal.
De livestreams lijken ons dan
opnieuw een mooi alternatief
voor de ouders, opa’s en oma’s,

Wil je op de hoogte blijven
van de livestreams? Abonneer
dan op het YouTube kanaal genaamd ‘Alterno Livestream’ en
zet de meldingen aan zodat je
niks mist!

Wij zijn Alterno!
EIN-DE-LIJK! Het is zover! Ons
eigen clublied!

naar ieders wens. Laat het weten, we horen graag suggesties/
wensen, zodat we die kunnen

bespreken in ons overleg.
Mail dan naar corona@alterno-apeldoorn.nl

Overkapping komt eraan
De kogel is door de kerk. En wat zijn wij blij dat het is gelukt. Dankzij jou, dankzij veel Alternoten en dankzij onze sponsor De Tuinman.
SUPERRRRR! Zaterdag 7 november hopen we de overkapping te kunnen plaatsen. Het blijft best spannend, want iedere stap wordt momenteel geregeerd door de aanscherpende Corona maatregelen. Maar dat de overkapping er komt, is zeker.
Zie je jezelf al zitten, heerlijk buiten op het Alterno-terras, genietend van je team in de buitenlucht?

Het was een zwaar bewaakt
geheim, maar toch deden de
afgelopen maanden in de wandelgangen de nodige verhalen
de ronde; aan het begin van het
2020-seizoen zou Dros-Alterno
een heus eigen clublied krijgen.

De geruchten bleken uiteindelijk op waarheid berust te zijn
en in de derby tegen het eerste
vrouwenteam van SV Dynamo
was de onthulling na maanden
van intensieve voorbereidingen
dan eindelijk daar.
Voorafgaand aan het eerste
fluitsignaal van de scheidsrechter werd zelfs het kamp van Dy-

namo verrast door dit waanzinnig goede nummer. De tekst is
zo aanstekelijk dat zelfs enkele
dames in het geel spontaan
mee beginnen te klappen en te
zingen.
Diezelfde avond kregen we
direct al aanvragen van meerdere teams waar het nummer
te vinden was. Ons antwoord:
nergens. Maar zoals het eerste couplet van het nummer al
verraadt, binnen Alterno blijft
niet veel privé. Binnen 48 uur
hadden de eerste teams de
volledige audio al weten te bemachtigen.
Dat is alleen maar mooi. We
zijn enorm blij dat het nummer
goed ontvangen wordt en dat

inmiddels de gehele verenging
hoogte heeft gekregen van het
clublied. Bedankt voor jullie
enthousiasme, enorm gaaf om
te zien! Onze dank gaat verder
in het bijzonder uit naar Harry
Vesseur en Wim de Vries. Zonder deze twee toppers had ‘Wij
zijn Alterno’ nooit gerealiseerd
kunnen worden.
Door de nieuwe maatregelen
van de overheid is het voorlopig helaas niet mogelijk om het
nieuwe clublied door de hal te
horen schallen. Daarvoor hebben we een oplossing bedacht.
Het nummer is namelijk sinds
kort te beluisteren op Spotify
en YouTube.

scan hier de code voor spotify en hier voor
YouTube!

Algemeen nieuws

Algemeen nieuws

Rabo ClubSupport
Maandag 5 oktober is het dan
zover. We kunnen gaan stemmen. Doe ook mee!!
Ook dit jaar doen we nu mee
met Rabo Clubsupport. Doe
mee en stem op ons. Je kunt
ons vinden onder VV Alterno, of
zoek op Alterno.
Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw
stem rekenen? Stemmen kun
je vanaf maandag 5 oktober
in de Rabo App of online op

rabobank.nl/clubsupport.(je
moet dan wel even inloggen).
Je vindt ons onder de naam
Volleybalvereniging Alterno (of
zoek even in het zoekveld op
Alterno).
Heb je wel een Rabobank rekening maar ben je nog geen
lid? Geen probleem. Je kunt
heel simpel lid worden. Volg de
instructies nadat je bent ingelogd. En let op, iedere stem telt,
dus vraag ook je opa en oma,
je buren en je andere familieleden.

Waarom doet de Rabobank
dit?
Een club is zoveel meer dan
een club. Het is de plek waar
de buurt samenkomt, waar je
iedereen kent, waar je jezelf
kunt zijn en waar we elkaar en
de buurt sterker maken.
Met Rabo ClubSupport bieden
zij kennis, een netwerk en financiële ondersteuning aan
clubs en verenigingen. Om de
clubs sterker te maken, voor nu
en in de toekomst. Help mee

jeugdcommissie
ons doel te behalen! Wij sparen
nog even voor de overkapping,
juist voor de extra dingen die
hiervoor moeten worden geregeld, zoals verlichting, verwarming, banken etc.
Op 2 november horen wij de
uitslag.

Als er meer duidelijk is over de
situatie volgend jaar, kan de NeVoBo alsnog een besluit nemen
of zij de Eindronden (halve fina-

les en finale) van het NOJK o.b.v.
plaatsing kunnen organiseren.
De lijst met geplaatste teams,
welke de halve finale gaan spe-

len, zal binnenkort door de NeVoBo worden gepubliceerd .

AVA maakt herstart
De Alterno Volleybal Academie is terug. Op 1 november
is de eerste training. Alle jeugd
van 10 tot 18 jaar is welkom,
ongeacht het team waarin je
speelt. In dit bericht lees je hoe
je je kunt aanmelden (zie lees
verder). De trainingen worden
op zondag aangeboden, in drie
leeftijdsgroepen
We willen gaan werken met
groepen van ongeveer 20 spelers, begeleid door de hoofdtrainer en een team van assistent-trainers. Tijdens de
AVA-trainingen gebruiken we
de nieuwste technische inzichten en training methoden,

Het is nu wel een stuk stiller
in de hal. Alleen jeugdspelers
maken gebruik van de hal. Hierdoor kunnen alle jeugdteams
in onze eigen hal trainen. En

voor de jeugdspelers die al bij
de senioren spelen heeft de
seniorencommissie ook een
goede oplossing gevonden.
Alle jeugdspelers/speelsters uit
verschillende seniorenteams
zijn samengevoegd tot 2 trainingsgroepen (dames- en herenteam) waardoor ze lekker
kunnen blijven ballen.
Ieder jaar worden de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschap-

pen (NOJK) georganiseerd. Van
iedere leeftijdscategorie
gaat er een team van Alterno
mee naar dit toernooi. De voorronde is gepland op 9 januari,
de halve finale op 20 februari
en de finale op 3 april. Normaal
gesproken waren er al selectietrainingen geweest en waren
de spelers/speelsters en trainers bekend.
De Open Club commissie is be-

zig met de nodige voorbereidingen, maar de vraag is....” gaat
het nog wel door dit seizoen?”
We hebben nauw contact met
de Nevobo hierover. Deze week
zal de bond een beslissing nemen of het toernooi doorgaat
en zo ja, in welke vorm. We hopen eind van deze week meer
te weten hierover.
Pas goed op jezelf en elkaar en
blijf gezond!

Geen Wenz-toernooi

NOJK
Laatste nieuws: De NeVoBo
haalt de Voorronde van de Volleybaldirect Open (NOJK) van 9
januari 2021 uit de kalender.

Vanaf woensdag 14 oktober
zijn er strengere maatregelen
genomen vanwege COVID-19.
Gelukkig mogen alle jeugdspelers tot 18 jaar lekker blijven
trainen én zonder de 1,5 meter
afstandregel.

Wie had dat begin dit jaar kunnen bedenken? Toen vierden
we nog het 1e lustrum. We
zouden gaan voor het volgende lustrum. En dat gaan we nog
steeds, maar niet in het tempo
dat we voor ogen hadden. He-

laas hebben we als organisatie,
in overleg met onze sponsor
WENZ- uitvaart ( https://www.
wenz-uitvaart.nl/) moeten besluiten om de 6e editie begin
januari 2021 niet door te laten
gaan. Jammer, helaas, maar het

is niet anders. Gezien de huidige situatie rondom de verspreiding van Corona, lijkt het ons
verstandig om pas op de plaats
te maken. Misschien kan het
nog later in het volleybalseizoen. We hopen het van harte.

En dan hopen we wederom op
een gezellig toernooi. We laten
het horen.

Ondertussen bij het mediateam…
waardoor je actieve en afwisselende trainingen gaat hebben.
De AVA wordt tevens ons opleidingscentrum voor trainers.
Wilfried Groothuis zal dit jaar
twee opleidingsprogramma’s
verzorgen: tijdens de zondagen
laat hij trainers werken met de
nieuwste trainingsmethoden.
Dit kunnen zij daarna gelijk
toepassen in hun eigen trainingen. Daarnaast is er zes keer
een clinic voor alle trainers. Bij
de mini’s gaat Rutger Boerdam
werken met Action volley. Kijk
op de website voor informatie
over aanmelden!

Alterno kwam van de zomer
met een uitbreiding van het
mediateam. Zo kwamen Fleur
van Andel, Shalan Saeed en
Quinty Wolters het team versterken. Wat vinden ze er tot
nu toe van?!
Shalan Saeed
,,Ik zit nu al een tijdje bij het mediateam en ik vind het leuk om
erbij te mogen horen! Op deze
manier kan ik weer wat voor de
vereniging doen door bijvoorbeeld foto’s te maken bij toernooien of bij de mini-ochtenden. Ik heb nog niet zo heel veel
ervaring kunnen opdoen door
het COVID-19 virus, maar dat
komt nog wel. Hopen dat we de
zaal snel weer in mogen!’’

Fleur van Andel
“Een druk leven, dat is alles wat
ik kan zeggen. Naast dat ik werk
en 2 opleidingen volg ben ik nu
ook bezig met de Groene Flits.
Maar ik heb wel heel veel plezier tijdens het maken van de
Groene Flits. Het mooiste van
allemaal is dat je iets hebt gemaakt en het daadwerkelijk fysiek in je handen hebt en andere mensen ook, dat geeft echt
een leuk gevoel! Helaas door
Corona kunnen we de zaal niet
meer in en zijn alle competities
afgelast. Ik hoop dat de Groene
Flits hierdoor wel door kan gaan
en net zoals deze editie vol kan
staan met allerlei interessante
interviews. Zie jullie hopelijk
snel op het veld!”

Peter Bredenoort
“Sinds 8 juli ben ik lid van het
AIT, na een avond uitleg van
Jos ben ik mij bezig gaan houden met de senioren teams op
de site te gaan zetten en verder
om alle sponsoren met de juiste
logo’s te plaatsen. Alle berichten die binnen komen bij AIT
pakken Jos, Riccardo en ik op
om ze waar het kan zo snel mogelijk op de site te plaatsen. Zeker in deze tijd waar de berichten over Corona en protocollen
snel achter elkaar binnen komen is dat wel belangrijk, zodat
de leden goed geïnformeerd
worden. Het AIT team is op dit
moment een mooie en complete groep waar verschillende disciplines vertegenwoordigt zijn.”

Quinty Wolters
,,Het is allemaal even gek nu
met de COVID-19 maatregelen, maar ik heb het ontzettend
naar mijn zin bij Alterno! Ik heb
nu twee wedstrijden en twee
toernooien in het groen mogen spelen. Bij alle potjes heb
ik heel erg genoten! Datzelfde
geldt bij het mediateam. Ik heb
al een aantal video’s mogen
maken bij toernooien en ben nu
bezig voor de Nijntje Speeltuin.
Ook heb ik meegeschreven aan
de Groene Flits, zoals het interview met mijn trainster, Selina
Merfol. Ik kijk er naar uit om
iedereen weer in de zaal te zien
volleyballen, zodat we weer foto’s en video’s kunnen komen
maken!’’

Interview

Interview
Selina Merfol

Het groene bloed stroomt haar
van kleins af aan al door de aderen. In 2016 verhuisde ze naar
Amerika en nu is ze weer terug
op het ‘oude nest’. Dan hebben
we het over Selina Merfol.

ation of Intercollegiate Athletics) en was benoemd tot het
“meest winnende” college. In
de twee jaar dat ik daar actief
was, ben ik met mijn team 8e
en 2e op het Nationaal Kam-

Toen je daar aankwam, ben je
toen gelijk gaan volleyballen?
,,Ik kwam begin augustus in
Amerika aan en moest de volgende dag gelijk aan de bak. Bij
de meeste scholen kom je vier

Lang zal ze echter niet in het
groene tenue spelen. In januari 2021 neemt ze opnieuw
een vlucht naar Amerika, waar
ze haar volleybalavontuur zal
voortzetten. Maar hoe ziet haar
volleybalavontuur er precies
uit? Ik vroeg het haar!
Waarom ben je naar Amerika
gegaan?
,,Ik had het gevoel dat ik daar
meer zou kunnen groeien dan
op dat moment bij Alterno.
Het voelde goed om ergens
opnieuw te beginnen bij een
coach/team/college die jou als
speler nog niet kent.’’
Waar heb je gespeeld?
,,Mijn eerste twee jaar zat ik in
Columbia. Daar heb
ik gespeeld bij het
Columbia College. Deze school
kwam uit in de
NAIA (National
Associ-

pioenschap geworden. Na het
succes van het laatste kampioenschap heb ik besloten om
een transfer te maken naar de
hoogste divisie in Amerika, Divisie 1. Ik verliet Columbia College en vervolgde mijn studie
en volleybalcarrière in Philadelphia, Pennsylvania, bij
de school Temple University.’’

tot zes weken eerder aan dan
dat de school officieel begint.
Deze weken worden benut om
vijf keer in de week, twee keer
per dag te trainen. Dit ter voorbereiding op de competitie die
begin september begint.’’
Hoe is de Amerikaanse volleybalcompetitie georganiseerd?
,,Amerika is heel groot en er zijn
veel competities. De competitie
van hoog naar laag is: Divisie 1,
Divisie 2 en NAIA, Divisie 3 en
CC. Deze competities hebben
dan ook nog weer tientallen divisies. Elke divisie heeft een eigen kampioenschap en bij winst
van die divisie, qualificeert het
team zich voor het Nationale
Kampioenschap van hun competitie.’’
Hoe gaat het reizen naar wedstrijden?
,,Toen ik in de NAIA speelde
reisden we om het weekend
naar een andere school met de
bus. De langste busrit duurde

bewijzen. Er is geen ruimte om
je comfortabel te voelen. Als
speler moet je elke training
hard werken met de intentie
om beter te worden.’’

ongeveer zeven uur. In de Divisie 1 ga ik met het vliegtuig naar
de competitiewedstrijden. Wij
doen dit om de week. Op donderdag vliegen we naar de eerste wedstrijd, op vrijdag naar de
tweede en op zondag gaan we
weer terug naar huis.’’
Welke studie volg je en is dat
een beetje te combineren met
volleybal?
,,Ik studeer Marketing en Business Analytics. Gelukkig heb ik
in Amerika een Academische
Adviseur die er voor zorgt dat
geen van mijn klassen tegelijk
valt met een training. Ik heb dus
over het algemeen een erg fijn
rooster, maar door competitie
mis ik meestal donderdag en
vrijdag mijn lessen. Daarnaast
moet ik het meeste van mijn
huiswerk doen na een wedstrijd
of training en dat vind ik soms
wel lastig.’’
Waarom ben je teruggekomen
naar Nederland?
,,Door het COVID-19 virus. Onze
school sloot vroegtijdig en de
atleten werden geadviseerd om
naar huis te gaan. Daarna werd
er de optie gegeven om een semester thuis te blijven. Ik heb
deze optie genomen, omdat op
dat moment Amerika COVID-19
niet onder bedwang had en ik
liever in Nederland ben tijdens
een pandemie. Daarnaast was
ook de volleybalcompetitie verplaatst naar januari en bood de
school alleen nog maar online
lessen aan.’’
Waarom ben je weer terug bij
Alterno?
,,De intentie was om voor een
korte tijd in Nederland te blijven. Ik wilde in die tijd ook
graag door blijven volleyballen
en vroeg of ik tot augustus er-

gens zou kunnen meetrainen.
Omdat ik van kleins af aan al
bij Alterno heb gespeeld en de
meeste meiden waar ik mee
gespeeld heb er nog steeds zijn,
was het een snelle beslissing
om daar mijn training voort te
zetten.’’
Is het niveau dat je nu bij Alterno speelt te vergelijken met
dat in Amerika?
,,Ik vind het Amerikaanse niveau moeilijk te vergelijken met
Nederland. In de divisie waar ik
speel, de AAC, kom ik verschillende scholen tegen van heel
verschillend niveau. Het is in het
algemeen te vergelijken met

Denkt u er nog even aan? Snel
nog even een lot kopen. Doe
het voor ons en wie weet, ook
voor jezelf. Wellicht ben jij
straks een van de gelukkigen
en val je in de prijzen!
Ook online kun je loten kopen
Gemakkelijker kan het niet.
Vanuit je luie stoel direct loten
kopen van Alterno. Ga naar
deze link en vul de gegevens in.
groteclubactie2020 en klik op
‘Steun ons’. Of scan deze QRcode

de Eredivisie, maar soms kom
je ook scholen tegen die daar
bovenuit steken. Zo heb ik bijvoorbeeld ook in de AAC tegen
Jordan Thompson gespeeld, de
diagonaal van het Amerikaanse
Nationale Team.’’
Je geeft nu ook training bij Alterno. Zit er in jouw trainingen
een Amerikaanse inslag?
,,Qua techniek houd ik me erg
vast aan hoe het me in Nederland is bijgebracht, maar qua
mentaliteit hoop ik meer het
Amerikaanse in de Nederlandse
jeugd te brengen. Daar bedoel
ik mee dat in Amerika elke speler zich elke dag opnieuw moet

Wat zijn je ambities?
,,Ik ga in januari weer bij Temple
University spelen als spelverdeler. Mijn ambities daar zijn om
de divisie te winnen en ons te
kwalificeren voor het Nationaal
Kampioenschap. Vroeger was
altijd het buitenland het doel,
maar op dit moment hoop ik,
dat als ik terugkeer in mei 2021,
ik mij
kan aansluiten bij een team in
de Ere- of Topdivisie. Het
zou natuurlijk de kers op
de taart zijn, als ik dit
mag doen in het bekende Alterno groen.’’
Tekst: Quinty Wolters
Foto: Joseph V. Labolito/
Temple University en Rudy
Biekart
Datum: 23-10-2020

Grote Club Actie

- ADVERTENTIES -

HOUWER & RUIJS
TROTSE PARTNER VAN
ALTERNO
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

SPECIALISATIES H&R:

APELDOORN - EPE - ZWOLLE

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Bekkenfysiotherapie
Sportmedische begeleiding

beschikbaar voor bedrijven en particulieren.

Revalidatietraining

Door onze patiëntgerichte benadering,

Arbeidsfysiotherapie

de minimale wachttijd, de diversiteit in

Vitaliteit en Preventie

Geslaagde rijlessen
starten bij De Weerd

specialismen en behandeltechnieken leveren

www.deweerd.net

wij een bijdrage aan het ﬁt maken en houden
van sporters, werknemers en bedrijven.

Rijbewijs

A | AM | B | BE | C1 | C | CE | D

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

Colofon

Dit is een uitgave van Volleybal
Vereniging Alterno i.s.m. Uitgeverij
Stedendriehoek
Alternohal Apeldoorn
Waleweingaarde 101, T. 055 541 7401
www.alterno-apeldoorn.nl
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