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Adverteren in de Groene Flits?

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

Ja zeker, Alterno wordt 
SARAH, of ABRAHAM

Ik ben er niet zeker van of VV Alterno vrouwelijk of mannelijk 
is, dus of het SARAH of ABRAHAM is, durf ik niet te zeggen. 
Wat wel zeker is, is dat we 50 jaar worden in juni volgend jaar. 
En dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren met Alternoten, oud-
Alternoten en weet ik met wie nog meer.

We zijn nu nog met een beperkt groepje om de voorbereidingen 
te treffen en dat begint met denken over wat we gaan 
doen, voor jong en oud, voor nieuwe en oude leden, voor 
competitiespelende leden en recreatief actieven. Heb jij zin om 
mee te denken, in het klein of in het groot? Meld je aan bij de 
activiteiten@alterno-apeldoorn.nl. We zijn met name nog op 
zoek naar jonge Alternoten die mee willen denken.



Algemeen nieuws

Lege bidons, overal en nergens

 ‘oude’ volleyballen te koop: fijn voor de 
vakantieperiode

Natuurlijk laat iedereen wel 
eens iets liggen in de hal. 
We verzamelen van alles, van 
kleding (soms hele  bijzondere 
dingen), tot telefoon, sieraden 
en ook een groot aantal 
bidons. Tot op heden deed 
ik deze bidons na 4 weken 
bewaren in een doos bij de 
gevonden voorwerpen, in 
de prullenbak. Nu heb ik het 
anders aangepakt, want het 
zijn er iedere week wel heel 
veel.

Op de eerste plaats wil ik 
nadrukkelijk het verzoek doen 
om even achterom te kijken 

als je de hal en kleedkamer 
verlaat. Heb je al je spullen?? 
Mochten er toch nog bidons 
achterblijven en ze zijn in 
goede staat, dan stop ik 
ze in de vaatwasmachine. 
Vervolgens gooi ik ze in een 
kratje. Voor in het halletje 
staat nu dus een kratje met 
alle gevonden (en inmiddels 
gewassen) bidons, op de 
tassenkar (tussen de ‘oude’ 
ballen). Kijk eens of die van jou 
er ook tussen zit?

Of heb je geen bidon (meer)? 
Neem er gerust een mee. 

Ieder jaar zijn er weer volleyballen die 
niet meer goed genoeg zijn om mee te 
trainen of een wedstrijd mee te spelen. 
Weggooien? Nee, natuurlijk niet. 

Misschien kunnen we jou er blij mee 
maken. Voor slecht 3,- (of 2 voor 5,-) kun 
jij een bal uitkiezen.  Ze liggen voor in de 
hal op de tassenkar. Van de opbrengst 
zullen we weer nieuwe materialen/ballen 

aangeschaft worden. Op de kar staat een 
formulier hoe je de ballen kunt betalen.

Heel veel volleybal plezier.
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Frank ten Katen overleden
Wij hebben het verschrikkelijke bericht ontvangen dat Frank ten 
Katen veel te vroeg is overleden. Frank was al enige tijd ernstig 
ziek en wij zijn dan ook zeer verdrietig dat hij vanochtend zijn 
strijd tegen deze ziekte heeft moeten opgeven. De verslagenheid 
is groot want hij mocht slechts 44 jaar worden.

Frank, zoon van ons Alterno lid Hans ten Katen, was sinds oktober 
1985 lid van onze vereniging en speelde in Heren 4. 
Hij was getrouwd met Linda ten Katen-Boeve, die naast voormalig 
speelster bij Alterno ook als fysiotherapeut bij onze vereniging 
actief is geweest.

Wij wensen Hans, Linda, zijn kinderen Sanne en Lotte, overige 
familie en vrienden van Frank heel veel sterkte toe om dit grote 
verlies te kunnen dragen.

Namens bestuur en leden van volleybalvereniging Dros-Alterno.

Jos Mulder.

Opruimen en grote 
schoonmaak dinsdagavond 
5 juli
Het einde van het seizoen nadert en dan 
gaat de hal en het clubhuis sluiten. 
Maar zoals altijd laten we het clubhuis 
netjes achter. Normaal gesproken worden 
de standaard dingen schoongemaakt, maar 
nu gaan we alles een extra onderhanden 
nemen. Zoals de vriezers leeg en schoon, 
alle glazen een extra sopje, de hanglampen 
afstoffen, de frituur reinigen etc. 
Wie komt mee helpen? Vele handen 
maken licht werk en dan is het ook maar 

zo klaar. Neem wel even een emmertje 
en eigen sopspulletjes mee. Ik hoop op 
vele dames én heren. We maken samen 
het hele jaar gebruik van ons clubhuis, 
laten we ook samen zorgen voor een fris 
clubhuis bij de start van het volgende 
seizoen. Vanaf 18.30 uur is het clubhuis 
open, maar ben je later, geen probleem. 
Er ligt altijd nog wel iets wat 
schoongemaakt en opgeruimd  moet 
worden.
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MIX MIX MIX toernooi in de zomervakantie 

AVA gaat samenwerken 
met ex-internationals Sparidans 

en van Harskamp

Tijdens de corona periode 
hadden we de beachvelden tot 
onze beschikking. Deze gaan 
dit jaar niet aangelegd worden. 
Op de beachvelden hebben 
we 2 zomers achter elkaar het 
mixmixmix toernooi gespeeld. 
Iedere donderdag weer.

Dat gaan we deze zomer weer 
doen, maar dan binnen. Iedere 
donderdag vanaf 19.00 uur kun 
je binnen komen wandelen, 
waarna de wedstrijdjes om 
19.15 uur duren. Eindtijd zal 
rond 22.00 uur zijn. Lekker 
samen ballen, lekker bezig zijn 
in de zomerperiode, 

gezellig bijkletsen, … kortom, 
we maken er gewoon een 
leuke avond van. 

We starten op donderdag 7 
juli en de laatste avond zal 
donderdag 11 (of misschien 
18) augustus zijn. We hopen 
op voldoende animo. Je 
kunt meedoen vanaf 16 jaar, 
ongeacht welk niveau je 
speelt. Ook niet Alternoten zijn 
welkom. Ken je iemand die een 
keer mee wil spelen, iedereen 
is welkom.

Sinds een jaar of 10 kunnen 
enthousiaste jongeren van 
Alterno en daarbuiten al 
een extra keer trainen op 
zondagen in de Alternohal. 
Komend seizoen wordt dat 
nog aantrekkelijker.

Dan gaat de AVA namelijk 
samenwerken met 
ex- internationals Yannick 
van Harskamp (36) en Dirk 
Sparidans (33). Ze hebben 
beiden een carrière als 
professioneel volleyballer in 
binnen- en buitenland gehad 
en trokken samen meer dan 
250 keer het Oranje shirt 
aan en vertegenwoordigden 
Nederland op diverse EK’s en 
WK’s.

“We zijn bij Alterno blij 
met deze samenwerking 
vanwege de verdere 
professionaliseringsslag die 
we vorig jaar met de Nevobo 
hebben ingezet”

Suzanne Klumper, 
AVA-werkgroep
Inmiddels zijn ze een aantal 
jaar gestopt en hebben ze een 
nieuw doel: de jeugd inspireren 
en faciliteren om het beste uit 
zichzelf te halen.

 ,,We zijn bij Alterno blij 
met deze samenwerking 
vanwege de verdere 
professionaliseringsslag die 
we vorig jaar met de Nevobo 
hebben ingezet. 

Met Yannick van Harskamp 
en Dirk Sparidans halen we 
een hoop kennis en kunde in 
huis”, zo zegt Suzanne Klumper 
namens de AVA-werkgroep.

Proeftraining
We nodigen jullie uit voor de 
proeftraining op 18 september. 
Hier krijg je een gratis training 
van Yannick van Harskamp om 
de sfeer van de nieuwe AVA 
NJOI Academy te proeven. In 
totaal zijn er 15 leuke zondag 
trainingen waar jij je voor in 
kunt schrijven. Wij helpen 
je graag om jezelf verder te 
ontwikkelen!

Wanneer: op zondag 18 
september 2022.
Wie: 10 t/m 18 jaar
Waar: de vertrouwde 
Alterno-hal in Apeldoorn, 
uiteraard
Tijd: 9.30- 12.00 uur
12.00- 14.30 uur (bij genoeg 
aanmeldingen)

Interesse? 
Meer info en aanmelden kan 
via www.njoilife.nl/academy
Suzanne Klumper, 
AVA-werkgroep
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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
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