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Al ruim 30 jaar zijn wij als probleemoplosser actief binnen  verschillende disciplines. 
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Inhoudsopgave Voorwoord

Wandelen met je gedachten en denken aan voetbal 
De meeste leden van onze club hebben hun leven door corona moeten 
aanpassen. De voetballers en toeschouwers kunnen op zaterdag niet meer 
hun wedstrijd beleven. Iedereen zoekt hiervoor zijn invulling. Wandelen is 
het nieuwe yoga. Ontdaan van het oubollige imago, omarmd door ouderen 
en jongeren en dus helemaal van nu.

Dat wandelen ultieme ontspanning biedt, weten 10,5 miljoen Nederlanders. 
Zoveel mensen wandelen met regelmaat. Daar was tot voor kort niets 
hips aan. Maar wandelen is niet meer wat het is geweest. Vanwege corona 
zochten we massaal naar nieuwe vrijetijdsbestedingen. De nieuwkomers zie 
je overal: door de straten, in het bos, door het dorp.

Ook ik wandel tegenwoordig. Niet omdat ik op zoek was naar een nieuwe 
hobby, maar ik ontmoet zodoende mensen. Nu heb ik ontdekt dat er 
verschillende soorten wandelaars zijn. Je hebt goede wandelaars met een 
stevige pas maar je hebt ook fantastische gluurders met een matige pas.

In deze uitgave van de Treffer staat er voor mij goed nieuws. Het voetbal en 
het wandelen zijn (hopelijk) binnenkort te combineren. Er komt binnenkort 
Walking Football bij VIOS. Rein van Wijngeeren en Tom Beekman gaan dit bij 
ons introduceren.

Ook staat er het eerste voorwoord van onze nieuwe voorzitter in en het 
nieuwe bestuur wordt voorgesteld. Op de cover hebben we aandacht 
voor onze jongste leden en de Kidsclub komt aan bod. Als redactie willen 
we iedereen weer bedanken voor zijn bijdrage en willen we alle lezers 
gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2021 wensen.

Tekst: Rinus Koetsier

3

Voetbal van  

toen en nu

Binnenkort bij VIOS: Walking Football. Wilt u net als Sjaak 
Swart een balletje trappen? Blader dan snel naar pagina 22. 



CESnederland B.V. · Boogschutterstraat 60 · 7324 BA  Apeldoorn · Tel. 055 – 5266890 · infonl@ces.eu

Klein onderdeel,
een groot e�ect.

Een SKG gecerti�ceerde 
veiligheidscilinder in een 
woning levert een zeer be-
langrijke bijdrage aan de 
preventieve bescherming 
tegen indringers en ver-
hoogd de veiligheid van 
uw huis.

www.ces.eu/nl A company of CESGRUPPE

De veiligheidscilinder van CES
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VOORZITTER (a.i.)
van de Tekst: Arjan Hummel
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Mijn eerste woorden als voorzitter ad interim, schrijf ik op een zonnige 
herfstzaterdag in november. Normaliter een prachtige zaterdag - de mooiste 
dag van de week - met ideale weersomstandigheden om te voetballen of te 
genieten langs de lijn. In eerste instantie voor de spelers, maar uiteraard ook 
voor vele ouders, supporters, opa’s en oma’s een ontspannen moment in de 
week waarin een ieder kan genieten van het plezier en de prestaties op het 
veld. Helaas is de realiteit anders.

Vorig seizoen werd de competitie abrupt beëindigd en ook in het huidige 
seizoen ligt opnieuw alles stil. Voor de één een welkome pauze (onze eigen 
selectie), voor de ander een hinderlijke onderbreking van het (wedstrijd)
ritme en de flow waar een winnend elftal zich in kan bevinden. 

Al met al heeft corona enorme impact op ons dagelijks leven. Sportief, 
sociaal en financieel. Ergens is het ook een louterende periode, waarbij de 
maakbaarheid van onze samenleving in een nieuw perspectief is komen 
te staan. De tot voor kort ouderwetse waarden als ‘naoberschap’, omzien 
naar elkaar en voor elkaar komen weer meer voor het voetlicht. Ook is er 
een algehele herwaardering van de vitale sectoren én cruciale functies en 
-beroepen in onze maatschappij.

Als familie voetbalvereniging zijn wij ook een belangrijk, vitaal onderdeel 
van de samenleving. De saamhorigheid, het bewegen, het ontmoeten van 
elkaar langs de lijn, op het veld of bij een activiteit, draagt direct bij aan ons 
welzijn en de onderlinge verbondenheid. Daarom houden wij ons vast aan 
de lichtpuntjes die er zijn. Wij houden vol en houden ons aan de richtlijnen 
die voorgeschreven worden. Net als u willen wij snel weer terugkeren naar 
het oude normaal.

Het is een rare tijd om als nieuw bestuur aan te treden. Gelukkig staan 
de voormalig bestuurders achter ons en kunnen wij een beroep doen op 
hun kennis, kunde en ervaring. Samen zijn wij er van overtuigd dat we 
goed uit deze fase komen. Als nieuw bestuur staan wij voor een realistisch 
beleid waarbij continuïteit en stabiliteit van de vereniging onze drijfveren 
zijn. Onder normale omstandigheden zijn wij een gezonde, bloeiende 
voetbalvereniging met trouwe sponsoren én leden waar wij ons gelukkig 
mee prijzen. De actualiteit van dit moment leidt er echter toe dat ook wij niet 
ontkomen om daar waar mogelijk kostenbesparende maatregelen te treffen. 

Opbrengsten vergroten kan natuurlijk ook. Ik wil dan 
ook graag van de gelegenheid gebruik maken om u uit 
te nodigen initiatieven te nemen en daar waar mogelijk 
te ondersteunen om méér opbrengsten te genereren. 
Kosten besparen is één ding, maar het vergroten van de 
opbrengsten is veelal veel leuker en geeft meer positieve 
energie. Wij roepen u nadrukkelijk op om daar waar mogelijk 
uw bijdrage te leveren en uw ideeën met ons te delen. 

VIOS heeft goede vooruitzichten. We hebben een bloeiende 
Kidsclub, een groeiende damesafdeling en een jonge 
selectie. Oftewel we hebben alles in huis voor een mooie 
toekomst. Laten we er samen de schouders onder zetten. 
Voor elkaar. Door elkaar. Met elkaar! Nu en in de toekomst. 

Arjan Hummel

Voorzitter Arjan H
um

m
el



HET ADRES VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN!

A Antillen 11, 7333 PE  Apeldoorn T +31 (0)55 533 77 22 E verkoop@totdrukwerk.nl

P Postbus 1250, 7301 BM  Apeldoorn F +31 (0)55 534 08 88 I www.totdrukwerk.nl

LUUK en MARJA

Dorpsstraat 56
8171 BS  Vaassen

T 0578 57 13 84
info@opticontact.nl

opticontact.nl

ARJAN & LINDA

Dorpsstraat 56
8171 BS Vaassen

T 0578 571384
info@opticontact.nl

opticontact.nl
Het adres voor
brillen en contactlenzen

ARJAN & LINDA

VOOR AL UW 
MACHINALE GRAAFWERK

Martin Pannekoek
Stationsweg 73, 8166 KA  Emst, Tel. 0578-661584
Ook uw adres voor zand- en grind.

VOOR AL UW 
MACHINALE GRAAFWERK

Martin Pannekoek Emst B.V.
Stationsweg 73, 8166 KA  Emst, Tel. 0578-661584
Ook uw adres voor zand- en grind.

VOOR AL UW 
MACHINALE GRAAFWERK

Martin Pannekoek
Stationsweg 73, 8166 KA  Emst, Tel. 0578-661584
Ook uw adres voor zand- en grind.
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In een oriënterend gesprek kunt u wensen en mogelijkheden met ons bespreken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
Ongeacht of en waar u verzekerd bent. www.pelgromuitvaarten.nl

0578 57 03 17
Dag en nacht bereikbaar

Waardig afscheid nemen met aandacht en respect 
in liefde voor de medemens

Dag en nacht bereikbaar



BESTUUR

VANUIT HET

Per 1 november 2020 is het nieuwe bestuur aangetreden –  
al is het tot de ledenvergadering nog op ad-interim basis.  
Deze ‘Vanuit het bestuur’ is voor de laatste keer samengesteld 
door de vorige bestuursleden. 

Corona
Als we terugkijken op de eerste maanden van het seizoen 2020-
2021 dan kunnen we niet om het onderwerp corona heen. Tijdens 
de eerste twee bestuursvergaderingen stond er daarom één ding 
centraal: een situatie creëren die veilig is voor sporters en bezoekers, 
die ook nog eens voldoet aan de regels van de overheid en de KNVB. 
Daarom werd de accommodatie aangepast. Er verschenen tenten 
op het terras en in de kantine konden met de nieuwe maatregelen 
maximaal 36 gasten worden ontvangen. 

Tot oktober hebben we nog een aantal wedstrijd kunnen spelen, 
maar helaas ligt nu, begin november, de competitie weer stil.  
Gelukkig mag en kan de jeugd nog wel trainen en onderling  
wedstrijdjes spelen. 

Hopelijk komt er snel verbetering in deze situatie. Want niet  
alleen het sportieve aspect is belangrijk, ook de inkomsten van de  
vereniging blijven erg achter. Klaverjassen, bingo, jeugdverloting  
en alle andere activiteiten - nodig om het financiële plaatje rond  
te krijgen - werden geannuleerd. Zover het minder leuke nieuws. 

Jeugd
De afgelopen maanden zijn met name bij de jongste pupillen  
weer de nodige nieuwe leden bijgeschreven. Een uitstekende 
ontwikkeling!

Ook bij de VIOS Kidsclub, die van start ging op zaterdag 26  
september, was er een enorme aanwas van nieuwe gezichtjes.  
Zo’n 60 kinderen kwamen af op de opening van hun seizoen.  
Met hulp van de VOC, de Rabobank, de Vrienden van VIOS en niet  
te vergeten de enthousiaste begeleiding onder leiding van Tom 
Beekman en Mariska Thijsen is hiermee een goed georganiseerde  
activiteit neergezet. We hopen door dit leuke initiatief in de  
toekomst nog veel meer nieuwe leden te mogen verwelkomen. 

Nieuw bestuur per 1 november 2020
Zoals eerder benoemd heeft het nieuwe bestuur per 1 november 
2020 zijn intrede gemaakt. Helaas moesten we de ledenvergadering 
van eind oktober annuleren en konden de nieuwe bestuursleden 

nog niet officieel worden gekozen. Maar dit gaat in de toekomst zeker 
goedkomen. 

Voor VIOS is het aantreden van het nieuwe bestuur een prima zaak. 
Een nieuwe jongere groep vrijwilligers die de vereniging sturing gaat 
geven. De oud-bestuursleden genieten inmiddels van de vrijgekomen 
vrije tijd. Maar niet echt. De meesten blijven actief betrokken bij 
de club en een deel van de taken die ze al deden ook (gedeeltelijk) 
uitvoeren. 

Ronald bijvoorbeeld gaat samen met zijn vrouw Linda de kantine 
runnen. Klaas blijft actief voor de accommodatie, Hero bij de  
 activiteiten, Gerard gaat meer tijd besteden aan de sponsoring en 
samen met Hiddo gaat hij invulling geven aan een stukje VIOS Lief 
en leed. Henri gaat meer tijd besteden aan het team van zijn zoon, 
naast de nodige hand-en-span-diensten bij de jeugd en rond het 1e 
elftal. Hiddo blijft betrokken bij het schoolvoetbal en het beheer en 
onderhoud van de ballen. De meesten blijven daarnaast beschikbaar 
voor de diensten in het wedstrijdsecretariaat en zullen de nieuwe 
bestuursleden ondersteunen waar nodig. 

Alle (oud)-bestuurders nemen met een goed gevoel afscheid en 
wensen de opvolgers heel veel succes en plezier.

Tekst: Hiddo de Vries
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Ca. 150 occassions 

op voorraad!

Autobedrijf Favoriet
Laan van Fasna 15, 8171 KH  Vaassen

Tel. 0578-571974, Mobiel 06-51297171, 
www.autobedrijffavoriet.nl, info@autobedrijffavoriet.nl
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Onderhoud alle merken

 

AVZ Asbest verwijdert uw asbest dak– en  
wandbeplating.      
Voor de Landbouw  /  Particulier  /  Bouw 
 
We regelen voor u: 
* Asbestinventarisatie 
* Sloopmelding  
* Asbestverwijdering (met SC-530 certificaat) 
* Eventueel leveren en plaatsen  nieuwe beplating 
* Begeleiding bij subsidie (€ 4,50 / m2 dak) 
 
    Informeer vrijblijvend maar de mogelijkheden! 
   

AVZ Asbest BV  

Holthoevensestraat 13 B 

7395 SE Teuge 

Tel. 0571-7690 30 

info@avz-asbest.nl 
www.avz-asbest.nl 

Meiling 
Juwelier Optiek
Dorpsstraat 39
8171 BL Vaassen

Gediplomeerd opticien 
en contactlensspecialist

info@harleman-autoschade.nl
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Het vorige seizoen kon helaas door de coronacrisis niet 
afgemaakt worden. Toch hebben de Vrienden van VIOS en de 
technische staf van zowel Vrouwen 1 als Heren 1, gemeend  
om onze waardering te uiten voor de speelsters en spelers  
van beide teams.

De heren hadden het, tot het moment van lockdown, prima 
gedaan. Ze stonden op de 2e plaats en hadden vrijwel zeker 
nog nacompetitie gespeeld. De vrouwen hebben het ook heel 
goed gedaan. In het eerste jaar in de 3e klasse stonden ze op 
plaats 3. Vanwege de goede resultaten van beide teams is er 
daarom in september alsnog een speelster en speler van het 
seizoen 2019-2020 uitgeroepen. 

Speelster van het seizoen
De technische staf had een heel uitgebreid verslag over deze 
dame gemaakt. Ik noem ze niet allemaal, alleen enkele (mijns 
inziens) belangrijkste punten:
•    Ze is een echte kartrekker in haar team en gaat voorop in  

de strijd.
•   Ze is een getalenteerd speelster, die altijd de voetballende 

oplossing zoekt.
•   Ze haalt een hoog spelniveau en is regelmatig beslissend in  

de wedstrijd.
•   Ze is bijna altijd aanwezig bij de trainingen en heeft geen  

wedstrijd over geslagen.
•   Ze is heel sociaal en kan haar mondje goed roeren, is altijd 

positief. 
•   Is ook binnen de club heel actief met divers vrijwilligerswerk.
•   Kortom zij is ook echt een voorbeeld voor ons allemaal.

De speelster van het vorige seizoen is… Tessa van Huffelen!

Speler(s) van het seizoen
Dit keer waren er 2 spelers genomineerd:
•  Zij hadden de juiste instelling en waren zeer gedreven.
•  Hun prestaties waren van een hoog niveau.
•   Hun scorend vermogen was hoog, maar er waren wellicht nog 

betere assists.
•  Zij hadden een grote bijdrage aan het resultaat.
•  Zij waren allebei vorig seizoen gewoon de besten.
•  Zij werden dan ook het gouden duo over links genoemd.
•  En we hebben zeker allemaal van deze spelers genoten.

De spelers van het vorige seizoen zijn… Noah en Levi Tuasela!

Natuurlijk is het jammer dat de broers ons hebben verlaten, maar 
wij gunnen hen een hoger niveau. Het is goed dat getalenteerde 
spelers het hoogst haalbare nastreven. Wij wensen Noah en Levi 
dan ook veel voetbalsucces.

Speelster en speler van het seizoen 

2019-2020

Tekst: :Johan Koop
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De VIOS OndernemersClub bestaat in 2020 10 jaar. Een 
mijlpaal die door corona stil aan ons is voorbij gegaan. Toch 
kijken we met gepaste trots terug op 10 jaar VOC waar we 
met een nog steeds groeiende groep ondernemers in staat 
zijn geweest gemiddeld per jaar ruim €10.000 te besteden 
aan initiatieven van leden van VIOS. Daarmee zijn er zowel 
grote als kleine initiatieven van VIOS leden gerealiseerd, van 
zonnepanelen op het kantine dak tot nieuwe EHBO dozen. 

Corona heeft er ook toe geleidt dat de initiatieven die  
de VOC wilde realiseren voor 2020 doorgeschoven  
worden naar 2021. Dus zal de VOC in 2021 het kledingplan  
financieren voor alle leiders en trainers van de VIOS jeugd, 
wordt de AED buiten verwarmd en zichtbaar opgehangen, 
worden er ballenkarren aangeschaft voor beter onderhoud 
van de ballen, is straks buiten dezelfde muziek te horen als 
binnen door twee terrasspeakers, krijgen de kleedkamers 
zogenaamde tactiekdeuren en kunnen de keepers bij hun  
trainingen gebruik maken van verschillende trainings- 
poppen.

Na 10 jaar VOC gaan we ook de komende jaren door met 
het financieel ondersteunen van initiatieven vanuit de  
VIOS-leden. Wel gaan we de aanpak die we daarbij hanteren 
veranderen. We plaatsen begin 2021 een VOC-ideeënbus 
in de kantine zodat VIOS-leden niet 1 maal per jaar maar 
op ieder gewenst moment ideeën aan kunnen dragen. Het 
bekende e-mailadres aanvragen@viosondernemersclub.nl 
blijft natuurlijk ook bestaan. Ook zal de VOC je helpen met 
het uitwerken van je idee waarna 2 maal per jaar bepaald 
zal worden welke ideeën in aanmerking zullen komen voor 
een financiële ondersteuning. Naast de bekende toetsings-
criteria - eenmalig, VIOS breed, zichtbaar en maatschap-
pelijk - zal je idee ook getoetst worden in welke mate het 
voetbal gerelateerd is.

Tekst: Gert van der Ziel

10 jaar VIOS  

OndernemersClub

Na een lange rustperiode leek alles weer een beetje op 
gang te komen na de zomervakantie maar al gauw bleek 
het virus weer een spelbreker te worden. Vele maatregelen 
zijn genomen om met elkaar toch nog te kunnen sporten 
en te ontmoeten ook al was dat op een beperkte schaal.

Direct nadat het werd toegestaan om extra ruimte te 
creëren bij de kantine hebben we aan de Vrienden van VIOS 
het verzoek gedaan om 2 grote professionele tenten te 
kunnen aanschaffen. Dit was niet vergeefs en binnen een 
dag was het geregeld. Met hulp van een aantal leden zijn in 
2 dagen tenten over het terras geplaatst en konden deze op 
zaterdag in gebruik worden genomen als extra zitcapaciteit 
voor de kantine. Hiervan werd al gelijk dankbaar gebruik 
van gemaakt en het was heerlijk toeven onder het witte 
tentdoek. 

Helaas hebben we slechts 2 speeldagen van de tenten 
gebruik kunnen maken voordat het sportpark weer op 
slot ging. Toch zijn we dankbaar voor de aanschaf, zodra 
het weer kan en mag zullen we deze weer opbouwen en 
gebruiken bij andere activiteiten.

Tekst: Klaas Zondergeld

Nieuwe tenten op 

het terras bij VIOS

Nieuwtjes
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Doelen
De doelen die elk jaar terugkeren en waar graag bijdragen 
aan worden geleverd, zijn onder andere: het pupillen-  
en jeugdkamp, het ouder-kind-toernooi, de receptie der 
kampioenen, de speelster en speler van het seizoen, het 
zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie en de medailles 
voor de VIOS Midwinterloop.

Andere doelen die de Vrienden van VIOS heeft kunnen 
realiseren, zijn: een bijdrage aan het 4x4 veld en het  
kunstgrasveld, een bladblazer, EHBO-opleidingen, de 
geluidsinstallatie, het scorebord, een AED-apparaat, het 
tegelpad naar veld 2 en de speeltoestellen voor de kinderen. 
In samenwerking met de VOC; de stoeltjes bij veld 2 en  
de dug-outs op veld 1. Recentelijk zijn er party tenten  
geplaatst zodat iedereen droog kan zitten.

Kortom: veel dingen voor de jeugd, zaken die diverse  
commissies mogelijkheden geven en doelen om het 
sportpark te verbeteren. VIOS krijgt van andere clubs veel 
complimenten over het sportpark. Het ziet er geweldig  
uit en het is de bedoeling dat zo te houden. 

Toekomst
Maar… er blijven altijd wensen. Het is vooral belangrijk 
dat er voor de allerkleinsten en de jeugd bijdragen blijven 
geleverd worden. Ook blijven er wensen voor de accommo-
datie. Daarbij is jouw steun hard nodig! 

De Vrienden van VIOS bestaat nu uit ongeveer 80 leden. 
Je kunt helpen om het weer een volledige club van 100 te 
laten worden! Voor een bedrag van €50 per jaar zorg je er 
voor dat de Vrienden van VIOS deze belangrijke en mooie 
bijdragen kan blijven doen. Geef je op via: tel. 561354 of 
e-mail j.heering@upcmail.nl of j.j.koop@caiway.nl.

 Tekst: Johan Koop

De Vrienden van VIOS

Zaterdag 21 november waren er heel veel pieten op bezoek 
bij VIOS. Zoals we van pieten gewend zijn hebben ze de 
hele boel op de kop gezet. En hoe leuk is het dat de pieten 
ook werkelijk heel goed kunnen voetballen. Het was een 
leuk feestje voor de kinderen. Na afloop kregen alle kinderen 
een zakje pepernoten en een cadeautje van de pieten mee 
naar huis. 

Pietenvoetbal

Ons vertrouwde koffieapparaat had de geest gegeven en 
was dus aan vervanging toe. Hiervoor hebben we Bertus van 
den Oosterkamp op pad gestuurd met een programma van 
eisen waar de nieuwe machine aan moest voldoen. Omdat 
koffie voor de dinsdagmiddagploeg erg belangrijk is, liet 
Bertus het zich geen twee keer vragen en ging direct op pad. 
Na wat afspraken en bezichtigingen hebben we een gewel-
dige deal gesloten met Gelre Koffie uit Vaassen, wat zelfs 
heeft geresulteerd in reclameborden op veld 1. We kunnen 
jullie nu ook voorzien van cappuccino, esspresso, koffie choc, 
wiener melange, warme chocomelk en natuurlijk koffie.

Helaas kunnen jullie 
de nieuwe aanwinst 
nu niet proberen maar 
ik verzeker je: het is 
de moeite waard. We 
hopen snel en veilig 
weer open te gaan 
zodat jullie ook kunnen 
proeven.

Tekst: Ronald Snijder

Gelre Koffie in de 

kantine van VIOS
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Camping in het 
Teutoburger Woud 
 IN BAD ROTHENFELDE

• 700 M2 SAUNALANDSCHAP
• FITNESS & SPORT MOGELIJKHEDEN
• BEAUTY & WELLNESS
• EVENEMENTEN & ANNIMATIE
• FEESTZAAL & RESTAURANT
• STACARAVAN VERHUUR

Campotel | Heidland 65 | 49214 Bad Rothenfelde 
Telefon +49 (0)5424-210 600
Telefax +49 (0)5424-210 609

info@campotel.de
www.campotel.de

Recreatief plezier voor iedereen!



Talhoutweg 36, 8171 MB Vaassen   Telefoon 0578-576777   Website www.autoschade-dewilde.nl

Raadpleeg uw dealer/garagebedrijf voor advies betreffende autoschade

Kwaliteit van 
uit het verleden,
aangepast voor de 
toekomst!

VAN DE KAMP

Bruna van de Kamp | Dorpsstraat 59 | Vaassen | 0578-571370

Top1toys Vaassen | Jan Mulderstraat 3 | Vaassen | 0578-575229

Bruna van de Kamp
Dorpsstraat 59
Vaassen
0578-571370

Top1toys Vaassen
Jan Mulderstraat 3
Vaassen
0578-575229

VAN DE KAMP

Bruna van de Kamp | Dorpsstraat 59 | Vaassen | 0578-571370

Top1toys Vaassen | Jan Mulderstraat 3 | Vaassen | 0578-575229
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0488 44 12 20      WWW.VDGARDE.NL

Dalwagenseweg 17
Opheusden 
A15 afrit 36

Nieuwgraaf 7
Duiven 
A12 afrit 27

Kanaalnoord 190 
Apeldoorn 
A50 afrit 25

Al jaren het uitzendbureau 

in Vaassen!

TIP 
Personeelsdiensten

Actief Werkt!

David Goskerstraat 18
7334 DH Apeldoorn
055-8431740
06-10892451
robert@koppehypotheken.nl
www.koppehypotheken.nlDé Hypotheekadviseur van Vaassen  
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”Uit de Kolenstee’
Column WiM van deR Maten

In mijn vorige column sprak ik de hoop uit dat we in het nieuwe 
seizoen weer onbelemmerd zouden kunnen genieten van het voet-
balspel zowel binnen als buiten de lijnen. Ik had daar zelf ook toen  
al zo mijn twijfels over. Immers het coronavirus was nog steeds  
niet uitgewoed en volgens deskundigen kon het zomaar in volle 
hevigheid toeslaan. En helaas, al na de vierde speeldag in het nieuwe 
seizoen werden alle competities in het amateurvoetbal stilgelegd 
omdat het virus opnieuw zich in een tweede golf had gemanifes-
teerd en moeten we vrezen dat we in dit seizoen misschien wel in 
het geheel niet weer aan voetballen toekomen. Al met al een zeer 
trieste gang van zaken. Allereerst vanwege het gemis en verdriet dat 
in menig gezin en familie door de coronabesmetting werd geleden, 
maar ook vanwege de economische en maatschappelijke schade  
die de gehele samenleving trof en nog treft.

Het is daarom moeilijk om op dit moment vanuit mijn positie iets 
over het clubleven te schrijven. Vrijwel alle activiteiten liggen stil en 
het bestuur (ad interim) zal komende tijd vast nog wel de nodige  
(financiële) problemen moeten oplossen. Reden waarom ik deze 
keer iets uit de oude doos wil vertellen uit mijn actieve periode als 
speler van het eerste elftal. 

Het zal in de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn geweest dat we 
vrijwel jaarlijks in de toenmalige 4e klasse van de KNVB Zaterdag 
Oost speelden tegen DESZ Zwartsluis. Dat waren wedstrijden op het 
scherp van de snede. Niet onsportief maar, vooral van de kant van 
DESZ, altijd met veel inzet en fysieke kracht waarbij ook de twaalfde 
man – 150 tot 200 Zwartsluizers - zich twee keer drie kwartier te pas 
en te onpas lieten horen.  

Het veld in Zwartsluis was gelegen middenin een woonwijk. 
Rondom het veld, en er veel te kort op, waren aan de lange zijden 
vrijstaande woningen gebouwd en achter één van de doelen stond 
een school. Als er zaterdags gevoetbald werd dan werden alle ramen 
in de voorgevels van de huizen door de bewoners geblindeerd om te 
voorkomen dat zaterdagsavonds ruiten waren gesneuveld.

In het toenmalige elftal van DESZ speelden de tweelingbroers  
Sjoerd en Wiebe Hoen. Zij gingen in alle opzichten voorop in de 
strijd. Wiebe speelde centraal op het middenveld en Sjoerd was een 
echte spits. Beiden waren grote kerels, ruim 2 meter lang en fysiek 
beresterk. Ze waren bekend (en berucht) bij alle scheidsrechters 
en waren de gehele wedstrijd ‘in gesprek’. Ik herinner me nog dat 
ik als laatste man – we speelden toen het 3-3-4 systeem - Sjoerd 
regelmatig in de buitenspelval liet lopen. En altijd was er na het 
fluitsignaal commentaar. Kaarten waren er toen nog niet; officiële 
waarschuwingen wel. Daar grossierden ze dan ook in. 

Tenslotte nog één voorval: in één van de uitwedstrijden werd ons 
door de scheidrechter naar onze mening ten onrechte een straf-
schop onthouden. Daar kon je toen na de wedstrijd officieel protest 
tegen aantekenen en dat deden we. Daarom moest de strafschop 
na afloop van de wedstrijd alsnog genomen worden teneinde na 
de beslissing van de strafcommissie tot een juiste uitslag te komen. 
Toen de strafschop genomen moest worden was de materiaalman 
van DESZ al met de ballen naar huis en moest een bestuurslid 
deze eerst weer ophalen. Herman Proper benutte vervolgens in de 
schemer – het was al laat geworden- de strafschop. Helaas wees de 
strafcommissie het protest af zodat de uitslag ongewijzigd bleef.
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We style you smile

verax-accountants.nl

Thuis in gezonde fi nanciën
• Accountancy
• Personeel en salaris
• Belastingaangifte en 

advies

• IT-consultancy
• Interim management
• Corporate fi nance
• Online diensten

• (+31)6 12 21 77 28 • www.wpannekoek.nl • info@wpannekoek.nl06 12 21 77 28• (+31)6 12 21 77 28 • www.wpannekoek.nl • info@wpannekoek.nl
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www.wildvandeveluwe.nl

T (055) 521 13 06
M 06 50 47 29 96

Zwolseweg 204
7315 GP  Apeldoorn

FRED KAMPHUIS - poelier

UW TWEEWIELERSPECIAALZAAK

JULIANALAAN 1 - 8171 AE  VAASSEN
TELEFOON 0578 - 571282

van Eek      Auto’s

Uw specialist
in Vaassen...

voor al uw 
onderhoud, 

APK en 
occasions.

Griftsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld) 
tel: 0578 - 56 11 33 

www.vaneekautos.nl

voor al uw onderhoud, 
APK en occasions.

van Eek      Auto’s

Uw specialist
in Vaassen...

voor al uw 
onderhoud, 

APK en 
occasions.

Griftsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld) 
tel: 0578 - 56 11 33 

www.vaneekautos.nl
Grifsemolenweg 26a (bedrijventerrein Eekterveld)

tel: 0578 - 56 11 33
www.vaneekautos.nl

Grootste speciaalzaak van Nederland

Twello 0571 271593 / info@veldwijk.com

Radeweg 4   8171 MD Vaassen

Ook op de zaterdagmarkt in Vaassen
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Bart Dijkstra 
Voetbalzaken
Ruim 18 jaar lid.
“Ik heb zelf gevoetbald in VIOS 1, 2, 3, 35+ 
en speel nu in 45+. Daarnaast spelen mijn 
zoons Thom en Seger allebei in JO17-1. 
VIOS is in al die jaren mijn club geworden. 
Ik vind het belangrijk als lid en ouder een 
bijdrage te leveren aan onze vereniging, 
die draait op vrijwilligers. Daarnaast is het 
nieuwe bestuur natuurlijk ook een leuke 
groep enthousiaste mensen!”

Mariska Thijsen 
Activiteiten & evenementen / 
communicatie & PR
Sinds dit jaar lid. 
“Mijn beide zoons, Robin en Luuk voet-
ballen sinds hun 4de jaar met veel plezier 
bij VIOS. Daarnaast is mijn man Patrick de 
Vries lid van de VOC en ondersteunen wij 
de Pupil van de Week. Ik zet mij al jaren in 
voor diverse vrijwilligersklussen binnen 
de club. Ik ben bestuurslid geworden 
omdat ik hiervoor gevraagd ben en ik het 
belangrijk en leuk vind om actief te zijn 
binnen de vereniging waar de jongens 
veel plezier beleven en zo mijn steentje 
bij te dragen.”

Arjan Hummel 
Voorzitter
+/- 35 jaar lid.
“Naast ouder en supporter ben ik ook 
speler bij het 45+ team. Het vorige 
bestuur deed een oproep aan de  
jongeren generatie om het stokje over te 
nemen. Ik voelde me aangesproken en 
wil op deze manier een bijdrage leveren 
aan onze mooie vereniging.”

Jesse de Vlugt 
Penningmeester
Eén jaar lid.
“Mijn dochter voetbalt bij VIOS. Ik vond 
het als kind al boeiend wat achter  
de schermen van een voetbalclub  
allemaal moet gebeuren om die op  
een goede manier draaiende te houden. 
Bij VIOS krijg ik de kans om van het team 
achter de schermen deel uit te maken. 
VIOS draait op vrijwilligers in allerlei 
rollen en neemt een belangrijke plek 
in binnen de gemeenschap. Ik zie het 
als de missie van het bestuur om een 
balans te houden tussen het plezier van 
onze mensen op en om het veld en de 
financiële gezondheid van de club nu en 
in de toekomst.”17-1. VIOS is in al die 
jaren mijn club geworden. Ik vind 
het belangrijk als lid en ouder 
een bijdrage te leveren aan onze 
vereniging, die draait op vrijwil-
ligers. Daarnaast is het nieuwe 
bestuur natuurlijk ook een leuke 
groep enthousiaste mensen!”

Een nieuw bestuur: even voorstellen
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Harro Menkhorst 
Facilitair (kantine, sportpark, gebouwen, 
kleding)
Ca. 40 jaar lid.
“Ik voetbal al vanaf de pupillen bij VIOS 
en voetbal nu bij 45+. Onze zoon Floris 
speelt bij VIOS in JO17-1. Vanuit mijn 
betrokkenheid bij de vereniging heb ik 
met een aantal gelijkgestemden de hand-
schoen opgepakt om het goede werk 
wat jaren lang door anderen gedaan is, 
voort te zetten met een (net iets) jongere 
generatie mensen.”

Arwolt Brummel 
Jeugdvoorzitter
25 jaar lid.
“Ik speel zelf bij VIOS. Ook mijn vrouw, 
kinderen, vrienden en familie zijn hier 
lid. Omdat ik met name voor de jeugd 
van VIOS, waar mijn kinderen spelen, wat 
wil doen ben ik bestuurslid geworden. 
Daarnaast wil ik graag het jeugdvoetbal 
verder ontwikkelen met betrokken en 
bevlogen mensen die allemaal een rol 
hebben bij de jeugd.”

Janneke Brugman 
Secretaris
Net lid van VIOS. 
“Mijn zoons Wessel en Stan voetballen 
al sinds 2013 bij VIOS. Het werd voor mij 
tijd om eens wat terug te doen voor de 
maatschappij en in dit geval voor VIOS. 
Daarom ben ik bestuurslid geworden.”

Tekst: Anniek Stoker



ALTIJD WINST MET 
ZONNEPANELEN 
VAN GSB!
Gelders Service Bedrijf verzorgde de installatie van de zonnepanelen 
bij VIOS. Wij komen ook graag bij u langs voor een zonnig advies.

www.geldersservicebedrijf.nl Oude Apeldoornseweg 77
8171 LV Vaassen

Tel. 0578 57 26 15
info@geldersservicebedrijf.nl

WWW.GKLINK.NL

De complete
autoservice!

Volg ons op Facebook!

0578 - 57 1283
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Al meer dan 40 jaar een vertrouwd adres!

Voor alle merken auto’s verzorgen wij service 
en onderhoudsbeurten volgens fabrieks-
specificaties (met behoud van fabrieksgarantie).

Gratis haal en brengservice!*
APK blijvend in prijs verlaagd!

Uw autobedrijf 
sinds 1975

autoservice!autoservice!
Ook voor uw 
nieuwe auto!

Openingstijden 
Di t/m do: 09.00 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
vrij: 08.30 - 12.00 uur / 13.00 - 17.30 uur
Wo avond: 18.00 - 20.30 uur / Za: 08.00 - 12.30 uur

www.kappershues.nl/0578- 560277

T KAPPERSHUES
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Reparatie, onderhoud, 
inkoop & verkoop

FIETSEN              |              E-BIKES              |              SCOOTERS              |              MOTOREN

• SERVICEPUNT APELDOORN, KANAAL NOORD 476
• SERVICEPUNT KLARENBEEK, HOOFDWEG 49

TEL. 055 31 22 193
WWW.JVANAMERSFOORT2WIELERS.NL

JOHAN VAN AMERSFOORT:    06 51 06 66 31
RONALD VAN AMERSFOORT: 06 29 38 26 47

Reparatie, onderhoud, 
inkoop & verkoop

FIETSEN              |              E-BIKES              |              SCOOTERS              |              MOTOREN

• SERVICEPUNT APELDOORN, KANAAL NOORD 476
• SERVICEPUNT KLARENBEEK, HOOFDWEG 49

TEL. 055 31 22 193
WWW.JVANAMERSFOORT2WIELERS.NL

JOHAN VAN AMERSFOORT:    06 51 06 66 31
RONALD VAN AMERSFOORT: 06 29 38 26 47

Reparatie, onderhoud, 
inkoop & verkoop

FIETSEN              |              E-BIKES              |              SCOOTERS              |              MOTOREN

• SERVICEPUNT APELDOORN, KANAAL NOORD 476
• SERVICEPUNT KLARENBEEK, HOOFDWEG 49

TEL. 055 31 22 193
WWW.JVANAMERSFOORT2WIELERS.NL

JOHAN VAN AMERSFOORT:    06 51 06 66 31
RONALD VAN AMERSFOORT: 06 29 38 26 47

Laan van de Dierenriem 51 
7324 AB Apeldoorn
Tel: 055 360 30 50

www.autobedrijfboks.nl

Deventerstraat 55 | Vaassen | 0578 - 571332 | www.bouwmeesterbuitengewoonvers.nl

Voor gezond en verantwoord eten! 

Volg ons op Facebook!

U kunt uw geld maar één keer uitgeven

Kies zekerheid, kies Aarnink

Paderbornstraat 1, 7418 BP Deventer; tel: 0570 - 676600

Alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur.

Wij produceren, monteren en leveren o.a.: Kunststof kozijnen • Kunststof 
deuren • Kunststof schuifpuien • Dakkapellen • Gevelbekleding

In elke gewenste maat en kleur.
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OldStars Walking Football bij VIOS

Samen met een aantal leeftijdsgenoten een balletje trappen en 
een kop koffie drinken? Dat kan volgend seizoen bij VIOS! Tom 
Beekman en ik, Rein van Wijngeeren willen de voorzet geven voor 
een OldStars-team in Vaassen. De eerste deelnemer is al een feit, 
maar we zijn opzoek naar nog meer enthousiaste 60+’ers!

VIOS staat bekend als familieclub waar iedereen welkom is. Met vijf 
herenteams en drie vrouwenteams op het veld, drie zaalteams en ook 
één 35+ en twee 45+ teams heeft VIOS de grootste seniorentak van  
de gemeente Epe. Bij de jongste jeugd van de Kidsclub is het Tom 
Beekman gelukt om meer dan vijftig kinderen voetbalverliefd te  
maken. Nu is voor ons de oudste generatie aan de bal!

Voetbalverenigingen als OWIOS, Nunspeet, ZAC, AGOVV en ‘t Harde 
hebben al bewezen dat Walking Football een succes is. Deze vorm 
van voetbal draait om plezier, bewegen en gezelligheid. De trainingen 
bevatten voetbaloefeningen, valpreventie, en worden afgesloten met 
een 6 tegen 6 partijtje. 

Voor wie is OldStars Walking Football? 
Mannen en vrouwen van 60+ die willen bewegen, ontmoeten en 
voetballen. Je hoeft voor Walking Football geen voetbalverleden te 
hebben, maar je moet wel passie hebben voor het spelletje en de 
teamsport. Ook als u leeftijd nog onder de 60 is, bent u van harte 
welkom. 

Het project begint volgende zomer bij de juiste coronamaatregelen. 
De dag en tijd is afhankelijk van de deelnemers en trainer. Het eerste 
seizoen is deelname volledig gratis en hoeft u nog geen lid te zijn.  
Na elke training krijgen alle spelers een gratis kop koffie of thee in  
de kantine van VIOS.

De trainingen worden gegeven door Rinus Koetsier. Tom Beekman 
en Rein van Wijngeeren ondersteunen het project vanuit Heel Epe 
Beweegt. De training duurt een klein uurtje en er is altijd iemand 
met een geldig EHBO-diploma. 

Hoe werkt Walking Football? 
Bij een officiële wedstrijd spelen we 6 tegen 6. Slidings, sprints 
en fysiek contact is niet toegestaan. Er wordt op kleine goaltjes 
gespeeld zonder keeper. In plaats van een ingooi mag je intrappen 
of indribbelen. De bal moet onder heuphoogte blijven en we spelen 
zonder buitenspel.

Saamhorigheid, fitheid en gezelligheid dat zijn voor ons de drie 
belangrijkste pijlers van het Walking Football.



Bent u enthousiast en wilt u meedoen, sponsoren of helpen? 
Mail u contactgegevens naar r.van.wijngeeren@gmail.com of  
bel 06 40899189. 

Een aantal deelnemers van andere verenigingen aan het 
woord: Hans Boer (SEV): “Mensen die geïsoleerd dreigen te 
raken, kunnen op deze manier weer in contact komen met 
anderen. En als ik naar mezelf kijk, vind ik het prachtig dat ik 
iedere week de voetbalschoenen nog kan onderbinden. We 
hebben een hoop lol samen.” En dat blijft niet beperkt tot 
bij de voetbal alleen. “We zijn al een keer uit eten geweest 
samen en er zijn plannen om ook samen fietstochtjes te gaan 

organiseren. Mooi toch? We zijn in het afgelopen jaar echt een 
vriendenclub geworden.”

Deelneemster OWIOS: “Dit is een tienerdroom die uitkomt. 
Vroeger was er geen meidenvoetbal en ik vind het geweldig dat 
ik dit nog op mijn 66e kan meemaken. Mijn conditie gaat elke 
week omhoog en het is heel leuk om mee te doen!’’

Sjaak Swart (Ajax & Oranje): ‘’Het is fantastisch voor de 
mensen boven de 50/60 om in beweging te blijven. Wij houden 
ervan om het balletje één keer te raken en onze tegenstander 
weg te spelen. Ik hoop dit nog twintig jaar te kunnen doen.’’ 
Sjaak is 82 jaar oud.
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c.S.V. VIOS JO19-1 seizoen 2020 - 2021

1e rij van links naar rechts:
Roy Mensink, Sil Hardeman, Lennon van der Linde, Robin de Vries, Pim Pohlmann, Joppe Hummel, Santhino Haumahu

2e rij van links naar rechts:
Joran Mensink, Hessel van Lohuizen, Daan Bosch, Yente Stoker, Lucas Sluijmers, Eize van der Zee

3e rij van links naar rechts:
Daniël Tuasela, Jurjen Zweekhorst, Alex Kappers, Floris Hummel, Gerard Hardeman



c.S.V. VIOS JO19-1 seizoen 2020 - 2021

1e rij van links naar rechts:
Roy Mensink, Sil Hardeman, Lennon van der Linde, Robin de Vries, Pim Pohlmann, Joppe Hummel, Santhino Haumahu

2e rij van links naar rechts:
Joran Mensink, Hessel van Lohuizen, Daan Bosch, Yente Stoker, Lucas Sluijmers, Eize van der Zee

3e rij van links naar rechts:
Daniël Tuasela, Jurjen Zweekhorst, Alex Kappers, Floris Hummel, Gerard Hardeman



Alex Kappers

Joran Mensink

Sil Hardeman

Daan Bosch

Jurjen Zweekhorst

Yente Stoker
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Eize van der Zee

Lucas Sluijmers

HoofdtrainerAss. trainer



Floris Hummel

Pim Pohlmann

Gerard Hardeman

Robin de Vries

Hessel van Lohuizen

Roy Nijzing

Joppe Hummel

Santhino Haumahu

Leider

VERHARDINGEN

 INFILTRATIE           

LEIDINGEN                

                ADVIES

Al ruim 30 jaar zijn wij als probleemoplosser actief binnen  verschillende disciplines. 
Van grootschalige rioleringswerkzaamheden tot regulier straatwerk en van grondverzet tot het door ons zelf ontwikkelde  
innovatieve verticale in�ltratiesysteem; onze professionals zoeken samen  met u als opdrachtgever naar de beste oplossing

Innovatieve
oplossingen

www.hoornstra-infrabouw.nl
Tel. 0313-476100
info@hoornstra-ophof.nl

GRONDWERK 



Accountants  I   Belastingadviseurs

Belasting   |   Administratie   |   Jaarrekening   |   Salaris   |   Mediation

Elburgerweg 1
7345 ED Wenum-Wiesel (Apeldoorn-noord)

055 - 312 1265
06 - 42 25 00 16

T:
M:

info@gewoongastvrij.nl
gewoongastvrij.nl

E:
W:

Gewoon Gastvrij is een gezellig, laagdrempelig restaurant 
waar aandacht voor elkaar, samen zijn en genieten voorop 
staat. We serveren steeds variërende weekmenu’s, veelal 
bestaande uit lokale seizoensproducten. Iedereen is welkom 
en voor kinderen zijn er diverse speelmogelijkheden.

Bij Gewoon Gastvrij kun je genieten; binnen bij het haardvuur 
of met mooi weer buiten op het terras. Bij ons zijn gasten 
vrienden. Je krijgt persoonlijke aandacht en gaat 
met een � jn en voldaan gevoel weer naar huis. 
De woorden; “Samen Gezellig Genieten” 
staan centraal. We hopen jullie snel te mogen 
begroeten.
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0578 - 57 16 29
VANTRIESTMAKELAARS.NL

Bij Boom

visitekaartje_bij-boom.indd   1 18-12-15   15:06

Bij Boom

visitekaartje_bij-boom.indd   1 18-12-15   15:06
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VIOS Kidsclub

Highlights Rabobank VIOS Kidsclub-event 2020

 Start VIOS Kidsclub seizoen 2020-2021
 35 jongens en meisjes tussen de 2,5 tot 4 jaar
 32 kids van 5 en 6 jaar
 Heel veel plezier en vrolijke gezichten
 Enthousiaste trainers
  Voor alle kinderen een lekkere krentenbol en ranja 

aangeboden door de Vrienden van VIOS
  Bezoek van een delegatie van het huidige en  

nieuwe bestuur
 Bezoek van PinPin, de mascotte van de Rabobank
  Bezoek van een delegatie van de VIOS  

Ondernemers Club
 Vrolijke muziek
 Mooi weer
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Auto Service Beekman

In- en verkoop  •  Reparatie en APK  •  Restauratie  •  Autoshop
Inbouw van accessoires en aan auto gerelateerde vakantie artikelen.

Openingstijden shop:
Ma. t/m Vr. 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Apeldoornseweg 80  •  8172 EM  Vaassen  •  Tel. 0578-571451 / 06-50803834
www.autoservicebeekman.nl  •  Op afspraak ook ‘s avonds geopend!

DE RUIF
KOFFIE       LUNCH       BAR

CANNENBURGHER

KOFFIESPECIALITEITEN

LUNCH

PLATES

SPECIAAL BIEREN

Dorpstraat 43
8171 BL Vaassen Tel. 0578-572859

NA ELK EVENEMENT GAAT HET 
FEEST VERDER IN DE RUIF!

Zeedijk 41  |  7397 NS Nijbroek  |  0571-292734  |  info@paintball-nijbroek.nl

0144693.pdf   1 30-3-2015   16:40:45

32

0618480647

3 rookworsten voor 

€ 6,50
+ GRATIS droge worst
Tegen inlevering van deze advertentie.

Je vindt ons o.a. op
donderdagmiddag 
op de standplek 
marktplein Vaassen.



www. veldhuishovenier.nl
 Voor al uw

• tuinaanleg
• tuinonderhoud
• tuinontwerp
• tuinadvies
• bestratingen
• etc.

tuinaanleg  |  tuinonderhoud  |  tuinontwerp   
 

Poelweg 68, 8171 NG Vaassen, Tel. 0578 - 576 899 
e-mail: info@veldhuishovenier.nl

‘TIPPEL INN’
���������������������������������

Familie van Schoonhoven
Krugerstraat 31 | 8172 BE Vaassen    
tel. 0578 - 571936 | info@tippelinn.nl 

www.tippelinn.nl

“De Rank”
Kerkelijk centrum
Torenstraat 15 te Vaassen

Beheer: Frieda Snijder

Voor reserveringen en zaalhuur: 

0578-571247

Zichtstede 14
8171 NB Vaassen
  

0578-561493
info@bouwontwerpdejong.nl
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Sportblessure?
Maak een afspraak

bij Veenstade!

GA NAAR WWW.VEENSTADE.NL 

Tel. 0578 - 57 29 90
Veenweg 5 • Vaassen 

J. van de Bunte
AUTOBEDRIJF

Jaap van de Bunte
     Mobiel: 06 223 83 687

Zwolseweg 412
7345 AM  Apeldoorn

E-mail: info@ajvandebunte.nl
Website: www.ajvandebunte.nl

Telefoon: +31 (0)55 - 312 13 10
Telefax: +31 (0)55 - 312 22 11



24 mei 2020, de dag dat VIOS het 85-jarig jubileum zou vieren. 
Ongetwijfeld is dit bij de meesten van u wel bekend. Vanwege  
de corona-maatregelen mochten we helaas geen jubileum- 
activiteiten houden bij de club. Maar wat kunnen we dan wel? 
Al snel werd er bedacht om eens te kijken in de oude (foto)doos 
van Bertus, stil te staan bij bijzondere foto momenten uit de 
afgelopen 85 jaar, en op zoek te gaan naar het bijbehorende 
verhaal.

Voor de aankomende kerst-Treffer leek het ons een goed idee een 
bezoek te brengen aan de heer Erik Zweekhorst van het gelijk-
namige automobielbedrijf aan de Kouwenaarsweg. De opa van Erik 
Zweekhorst was een van de eerste kledingsponsors van onze club. 
De firma heette toen nog de ANAC (Algemene – Nederlandse –  
Automobiel Club). Kleinzoon Erik Zweekhorst (ik mocht hem met  
Erik aanspreken, want zegt Erik, ‘ik ben ook maar een gewone jongen’) 
die nu samen met zoon Laurens het gelijknamige autobedrijf heeft 
was direct te porren voor een gesprek. Na een hartelijk welkom  
en een lekkere kop koffie kwam het aangelegde dikke plakboek  
tevoorschijn. Hierin een schat aan informatie over de geschiedenis 
van dit prachtige autobedrijf. We bladeren er door heen en Erik 
begint vol vuur te vertellen over de geschiedenis en het heden en 
verleden van de firma Zweekhorst. 

Voor we het zakelijke plakboek induiken, Erik: vertel eens iets 
over je zelf.
‘Zoals gezegd, ik ben grootgebracht in de tijd dat we auto’s gingen 
verkopen. Ik kreeg het dus met de paplepel ingegoten, maar daar-
over straks meer. Ik houd van zwemmen en fitness. Samen met mijn 
vrouw deel ik de passie voor onze Volkswagen California camper. 
Vorig jaar hiermee heerlijk met ons tweetjes een trip door Portugal 
gemaakt. Mijn opa zei altijd: “het leven kent 4 kwartalen van 20 jaar” 
en dat heb ik in mijn oren geknoopt. Met mijn 56 jaar ben ik natuurlijk 
een mooi stukje op weg naar dat laatste kwartaal. We proberen zo 
meer en meer van het leven te genieten samen.’

Vertel eens iets over de beginjaren.
‘Opa Zweekhorst, (maar zeker ook mijn vader) had een echte handels- 
geest,’ begint Erik. ‘Ze zagen overal wel brood in. Echt van alles  
pakten opa en pa aan en verkochten ze. We waren in de beginjaren 
dan ook een soort Welkoop qua verscheidenheid van artikelen.  
In 1974 zijn we zelfs gestart met de verkoop van fietsen. Vergeet 
daarbij de rol van mijn moeder niet. Naast het gezin draaiende houden 
deed ze mee in de zaak en deden pa en ma alles samen. Ze stond 
echt pal achter mijn vader. Toen mijn vader overleed had ze het daar 
uiteraard moeilijk mee en het loslaten van de bezigheden in de zaak 
(ook al had ze op haar 65e haar “pensioen” meer dan verdiend) viel 
niet mee. Nu ze 82 is, vindt ze het wat makkelijker. Maar ook mijn 
vrouw mag je als steun en toeverlaat gerust betrokken noemen.  
Ze helpt ons met de zaak waar nodig.’

Waarom eerst de A.N.A.C?
‘Als je lid werd van de ANAC kreeg je veel voordeel in de zaak op 
je aankopen en op de brandstof. Eigenlijk een soort voorloper van 
de spaarpunten. Het bond dus klanten aan ons. Dat had opa slim 
gezien en we waren daar heel actief mee. Hetzelfde deed hij toen 
de benzine op de bon kwam in 1973. Opa benaderde de klanten die 
niet of nauwelijks auto reden en kocht van hen de benzinebonnen. 
Zo konden we de mensen zonder bonnen of een tekort aan bonnen 
helpen te blijven rijden zonder bon. En ook dat bond weer klanten.’

Een bijzonder idee?
‘Opa zag dus overal handel in en zat werkelijk vol zakelijke ideeën. 
Op een gegeven moment bedacht hij dat het weiland hier tegenover 
uitstekend geschikt was om er een soort visvijver van te maken, 
zoiets als het Smallert. Iedereen vertelde hem dat het hem niet  
zou lukken, maar door zijn vasthoudendheid kreeg hij uiteindelijk 
nog een vergunning ook. Uiteindelijk is het er nooit van gekomen.  
Ik weet niet waarom het niets is geworden, anno 2020 is het nog 
steeds een weiland.’

Bezoek aan Auto Zweekhorst B.V.  
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VIOS 1 ± 1974
Voorste rij van links naar rechts:
Harm Scholten, Gait de Weerd, Ep van de Berg, Bart van Mossel, 
Philips Patty, Chris Paul, Hein Karrenbelt.

Achterste rij van links naar rechts:
Rinie Strijk, Jan Smallegoor, Jan Kragt, Harm van Dijk,  
Dick Nooteboom, Gradus IJzerman.



Hoe kwamen jullie in de auto’s terecht?
‘We hadden begin jaren zeventig ook al een tankstation en het ene 
praatje haalde tijdens het tanken het andere aan. We verkochten 
toen ook auto poetsmiddelen en auto accessoires (o.a. schapen-
vachten waren toen erg in, die we vanuit Texel haalden) Zo werden 
we op een gegeven moment Ford specialist voor de regio. Erik 
laat een paar prachtige foto’s zien uit die tijd. Van de optocht op 
Koninginnedag tot een autoshow in de Wieken met de gezamenlijke 
Vaassense autobedrijven.’

Bladerend door het prachtige boek komen we, tussen de bladzijden 
over de jaren zeventig, foto’s tegen van de opa van Erik die in 1978 
werd gehuldigd omdat hij 25 jaar eerder (1953 dus) oprichter was 
van de wekelijkse zaterdagmarkt in Vaassen. Inderdaad een veel- 
zijdig man. ‘Helaas kreeg mijn vader een herseninfarct in 1989,  
zodat ik vervroeg het roer overnam.’

Het Seat-dealerschap.
‘In het jaar 1984 zijn we met het Seat-dealerschap gestart. Ik zat 
toen net in de zaak, en stond er dus na ca vijf jaar alleen voor met 
mijn moeder en een jong gezin. Op zich ging het erg goed met de 
Seat verkoop. Ik herinner me dat we op de eerste geleverde trailer 
auto’s o.a. twee gele auto’s kregen meegeleverd om de showroom 
te vullen. Geel was toen niet zo in, dus mijn vader zei dan ook: “Daar 
blijven we mooi mee zitten.” Niets was echter minder waar, want 
binnen 2 tot 3 weken waren ze allebei verkocht, en dat is al die jaren 
wel zo’n beetje door gegaan.’

‘We groeiden door van twee personeelsleden in 1984 naar vijftien  
in 2008. Dat bracht natuurlijk ook een andere verantwoordelijk 
mee, en tijd voor een sociaal praatje was er bijna niet. Nu we klein-
schaliger zijn is dat beter. In 2008 wilde Pon (de Seat-importeur) dat 
het bedrijf zou doorgroeien richting de autoboulevard in Apeldoorn, 
maar dat wilden we niet. We hebben toen besloten na 24 jaar het 
Seat-dealerschap te verkopen en verder te gaan als zelfstandige, 
universele onderneming, samen met Laurens mijn zoon. En ik moet 
zeggen, een kleinere showroom, met meer tijd voor sociaal contact, 
voelt het meer als hobby dan als werk.’

Wat motiveert jullie en wat is de bedrijfsfilosofie?
‘We willen dienstbaar zijn naar de klant. De klant moet hier vandaan 
gaan met een glimlach. Alle problemen oplossen zien we als onze 
uitdaging. Sinds januari 2020 hebben we dus twee vestigingen hier 
in Vaassen. Mijn zoon Laurens heeft na een aantal jaren hier aan de 
Kouwenaarsweg een zelfstandig Autohuys aan de Talhoutweg 30,  
en heeft gelukkig dezelfde filosofie. In dat opzicht zijn we dus inder-
daad nog steeds een echt familiebedrijf.’

Specialisme in de aangeboden auto’s?
‘Internet is “booming business”. We verkopen veel via Internet.  

In onze netwerken zoeken we naar jonge gebruikte auto’s met  
een hoge instap en zit en automaat. Je zou dat een specialisme  
kunnen noemen. We zien daarin een groeiende markt. Maar door 
onze contacten kunnen we eigenlijk alles leveren wat de klant wenst. 
We hebben een goed netwerk via België & Luxemburg.’

We zijn inmiddels anderhalf uur verder en naast het uitwisselen 
van enkele persoonlijke gedachten hebben we de reden van dit 
interview nog amper aangeraakt, dus toch maar even het prachtige 
naslagwerk gesloten en de hamvraag gesteld.

A.N.A.C. was de eerste kledingsponsor van VIOS, waarom VIOS?
‘In de jaren zeventig toen sponsoring nog in de kinderschoenen 
stond was er nog meer een hokjescultuur, met alle respect. De 
Katholieke kinderen gingen naar KCVO en de Christelijke kinderen 
gingen naar VIOS en Vaassen was wat meer algemeen. Omdat ook 
wij een Christelijke achtergrond hadden was het logisch dat het VIOS 
zou worden. Ik weet dat in die jaren Bart van Mossel behoorlijk actief 
was voor de club in een soort rol die Bertus nu bekleedt. Hij heeft het 
een en ander geregeld. Zo kwam VIOS aan de eerste trainingspakken. 
De mensen bij VIOS waren hartelijk en we vonden het een goede 
club met echte normen en waarden (en nog natuurlijk). Dat wil  
overigens niet zeggen dat dat bij KCVO en Vaassen niet zo was, maar 
we keken gewoon niet verder. Nu zie je veel minder traditionele 
kiezers voor een club. Men gaat nu veel meer voor vermenging en 
stapt makkelijker van de ene naar de andere club en speelt het niet 
meer zo. Alle mensen zijn tenslotte gelijk, en zo denk ik ook.’

Nog een boodschap voor VIOS?
‘Ik zou zeggen: blijf trots op jullie club, houd de normen en waarden 
vast en blijf vooral de club die jullie zijn. En, natuurlijk in deze moeilijke 
coronatijd: houd je aan de regels en blijf gezond. Waarvan acte!’

Ik bedank Erik voor een mooi en open eerlijk gesprek en neem  
afscheid na een bijzonder interview.

te Vaassen
Tekst: :Gerard van Gurp
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Wij realiseren uw bouwplan met zorg en passie. 
Bouwbedrijf Van Laar biedt u flexibiliteit en 
persoonlijk contact. Maak een afspraak en 
ervaar het nieuwe bouwen.

BOUWBEDRIJF VAN LAAR

Vlijtweg 12, 8191 JP Wapenveld 

Telefoon 038 - 447 09 56

WWW.VANLAAR.NL

Passie voor bouwen !

De EmsterieDe Emsterie

Hoofdweg 25 I Emst I telefoon 0578 - 661 255 I www.deemsterie.nl

HOGE 
SUBSIDIES!

06 54 66 14 22
matthijs@matthijsklimaattechniek.nl 
www.matthijsklimaattechniek.nl

Duurzaam verwarmen,
koelen en warm water

Nefi t EnviLine warmtepompen 
Verwarmen met energie uit de buitenlucht 
en fors besparen op uw energierekening!

   All-electric of combinatie met cv-ketel
   Geen grondbron nodig
   Geen aparte airco nodig
   Compleet duurzaam met Nefi t zonne-energie

Nefi t. Zo easy kan het zijn. 

Ook duurzaam besparen? 
Vraag ons vrijblijvend advies:

Vulcanusweg 7 • 8171 NC Vaassen
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vastbijters
met karakter

Gezocht

i-u.nl



Sinds dit seizoen beschikt VIOS over een evenementencommissie.  
Zij zullen samen zorgen voor leuke en afwisselende activiteiten.  
Er is een activiteitencommissie voor de jeugd en een voor de  
seniorenelftallen. Samen zorgen zij voor een goed gevulde  
activiteitenkalender. 

De evenementencommissie bestaat uit jonge, bekende VIOS- 
gezichten. Ze zijn allemaal nog voetballend actief bij de geel-zwarte 
club en bijna de gehele seniorenafdeling is vertegenwoordigd: 
Thomas Klink (Heren 2), Floris Visch (Heren 2), Jaron Dijksterhuis 
(Heren 1), Stephan Polman (Heren 5), Erline Kooistra (Vrouwen 3), 
Sanne Koldenhof (Vrouwen 2) en Dian van Huffelen (Vrouwen 1). 
Hieronder stellen ze zich kort aan je voor:

Thomas Klink
“Ik ben Thomas Klink (21) en voetbal in het 2e van VIOS. Ik ben 
gestart in de F’jes en heb al verschillende werkzaamheden bij VIOS 
verricht. Nu hoop ik mijn steentje bij te dragen aan de evenementen 
binnen VIOS.”

Jaron Dijksterhuis
“Ik ben Jaron Dijksterhuis (21) en ben begonnen bij de 4- en 5-jari-
gen bij VIOS. Ik heb al wel vaker geholpen met kleine dingentjes bij 
VIOS en hoop nu met de evenementencommissie leuke activiteiten 
te kunnen organiseren voor heel VIOS.”

Erline Kooistra
“Ik ben Erline Kooistra (22) en voetbal nu voor het 2e seizoen bij  
Vrouwen 3. Door mij aan te sluiten bij de evenementencommissie  
ga ik op deze manier mijn steentje bijdragen aan VIOS!”

Floris Visch
“Mijn naam is Floris Visch, 23 jaar en speel al mijn hele leven bij VIOS 
(nu in het 2e). Ik heb een aantal jaren trainen gegeven en help ook 
graag met kleine dingen binnen VIOS. Erg veel zin om nu met deze 
energieke groep leuke activiteiten te organiseren!”

Sanne Koldenhof
“Ik ben Sanne en ik voetbal vanaf m’n 9e bij VIOS. Onze groep heeft  
er zin in om samen, voor en met jullie activiteiten te organiseren!”

Stephan Polman
“Ik ben Stephan Polman, 27 jaar. Dit is mijn 5e seizoen bij het 5e.  
Af en toe sta ik achter de bar in de kantine. In deze commissie hoop 
ik een extra steentje bij te dragen.”

Dian van Huffelen
“Ik ben Dian van Huffelen (21) en ik voetbal op dit moment in  
Vrouwen 1. Verder geef ik op maandag en woensdag trainen aan  
de JO10-3 en kan je mij op zaterdagochtend in de kantine vinden  
als kantinemedewerker. Ik hoop met deze enthousiaste groep,  
leuke en afwisselende activiteiten te organiseren!”
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Leuke initiatieven zijn van harte welkom! 

Dian van Huffelen dianvanhuffelen@hotmail.com
Evenementencommissie activititeiten@viosvaassen.nl 

Tekst: Dian van Huffelen

Evenementencommissie
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Tot voor kort was Inez van ’t Einde in haar eentje verantwoordelijk 
voor de PR van VIOS. Sinds een paar maanden heeft zij versterking 
van Lieke Brummel en Anniek Stoker. Daarmee beschikt VIOS weer 
over een heuse PR-commissie! Samen staan deze dames voor ruim 
60 jaar VIOS-ervaring. 

Inez voetbalt zelf nog steeds op het veld in VIOS Vrouwen 2.  
Daarnaast is zij als teammanager betrokken bij VIOS Vrouwen 1. 
Lieke en Anniek zijn een aantal jaar geleden van veldvoetbal  
geswitcht naar de zaal en spelen daar in Vrouwen 1. Daarnaast  

moedigen zij beiden hun kinderen aan die ook in het zwart en geel 
tegen de bal schoppen.

De VIOS-ervaring komt goed uit als het gaat om het op de kaart 
zetten van VIOS. De PR-commissie is verantwoordelijk voor het 
bijhouden van de social media kanalen van VIOS. Daarnaast denken 
de dames graag mee over ludieke acties (bijvoorbeeld om extra geld 
voor de club te verdienen in deze lastige tijd) en ondersteunen zij  
het bestuur op PR-gebied.

60 jaar VIOS ervaring: bij de  

PR-commissie

Tekst: Anniek Stoker

Iedereen die ‘iets leuks’ heeft voor de commissie (een leuke 
foto, een mooie tekst of een goed verhaal dat nog in een 
mooie tekst moet worden gegoten) is van harte welkom om 
het aan te leveren! De PR commissie is te bereiken via de 
mail: pr@viosvaassen.nl.
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 Hubo Vaassen
Oude Apeldoornseweg 67 - 8171 LV Vaassen
(0578) 57 15 16 - vaassen@hubo.nl

 Hubo Vaassen
Oude Apeldoornseweg 67 - 8171 LV Vaassen
(0578) 57 15 16 - vaassen@hubo.nl  Hubo Vaassen

Oude Apeldoornseweg 67 - 8171 LV Vaassen
(0578) 57 15 16 - vaassen@hubo.nl
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DE BESTE KOFFIELEVERANCIERS 

COMPLETE SERVICE 

GEGARANDEERDE KWALITEIT 

Koffie voor op het werk
SPECIALIST IN KOFFIEMACHINES EN KOFFIE

GELRE KOFFIE        TALHOUTWEG 3,  VAASSEN         0578 - 560 863        INFO@GELREKOFFIE.NL        WWW.GELREKOFFIE.NL 

      
 
 
 
 
 
 
  Oude apeldoornseweg 7 - 8171 LV  
       Vaassen - Tel: 0578- 571392 
    www.bloemencentrumdelelie.nl  
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Hedendaags is het voetbal niet meer zaak van ‘leven op dood’ en 
heeft de benadering van het spel een andere waarde gekregen.  
De beleving van het voetbal heeft een andere toespeling gekregen 
dan de jaren voorheen. Waar het voorheen een vanzelfsprekendheid 
was, moeten we nu enigszins gepusht worden om tot de daden te 
komen die het voetbal en verenigingsleven hanteren.

We willen nogal eens de vergelijking met vroegen trekken, maar  
dat is wellicht het vergelijken van appels en peren. We moeten 
constateren dat de maatschappij is veranderd en dat daar mee ook 
de waarden en normen genuanceerder zijn en worden. Want vroeger 
was het niet beter, maar anders.

Vroeger hadden we de tijd om rustig om onze keuzes te kunnen 
nadenken en waarschijnlijk om te doen wat we wilden. In de  
hedendaagse samenhang van de maatschappij heeft men het 
gevoel geleefd te worden en ervaart men dat de tijd sneller gaat  
dan voorheen. Toch blijkt dat dit een veronderstelling is. Want de 
tijd van toen gaat net zo snel als nu. Er zitten nog steeds maar 60 
seconden in een minuut, 60 minuten in een uur, 24 uren in een dag 
en 7 dagen in een week.

Daar waar de maatschappij verandert, heeft dat ook zijn uitwerking 
in het hedendaagse voetbal. Verandering van materialen,  
aanpassing van regels, tactiek, oefenstof, benadering, beleving, 
opvatting van het verenigingsleven en uitdraging van deze.  
Vroeger was het enigszins vanzelfsprekend dat de clubkleuren  
in de bloedwaardes waren terug te zien in de familie of het gezin.  
Hedendaags is dat geen issue en speelt zoon of dochter niet 

standaard meer in de clubkleuren waar papa, mama, oom, tante,  
opa of oma ook heeft in gespeeld. 

We zien verandering in samenstelling van elftalen en leeftijdscate-
gorieën, maar vooral in aantallen van leden. Het wordt steeds meer een 
probleem voor verenigingen om hun leden aantal aan te vullen dan 
wel te continueren. Dit heeft gevolgen voor de samenhang en invulling 
van het takenpakket in vereniging en de vrijwilliger wordt bijna een 
uitstervend ras. Het wordt steeds moeilijker om bezetting te krijgen in 
de nodige commissies en hier geschikte mensen voor te vinden. 

Maar er is geen omkomen aan dat we ook binnen het voetbal
mee moeten in de evolutie van de maatschappij en het is zaak om
daar ook op in te spellen. We zullen moeten trachten om aan deze
verandering invulling te geven. Er zal wellicht een ander inzicht aan
het voetbal geven moeten worden, nieuwe trainingsbenadering en
methodes hanteren. Betrokkenheid betrachten bij ouders, stimuler-
en van leden, motiveren van jeugd en samenhorigheid creëren om 
het beleid van een vereniging te dragen en uit te voeren.

Een gevoel van geborgenheid en veiligheid creëren, een thuis
situatie evenaren waarbij leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren zich
prettig voelen. Verbondenheid laten voelen met hetgeen wat ze
doen en gaan doen binnen de vereniging. Een plek in de vereniging
invullen als lid van een grote geheel dan wel ‘familie’. Wellicht het
‘familie’-gevoel van vroeger nastreven maar dan anders. Het niet
als verplichting ervaren maar toch als vanzelfsprekend, ondanks de
hectiek van de maatschappij van deze tegenwoordige tijd. Dan juist
is voetbal een uitlaatklep om te ontstressen en ontspannen

Voetbal van toen en nu

Tekst: DaniEl Tuasela

Jan van Werven
Jan van Werven is woonachtig in Vaassen. Voor wie Jan niet 
kent, Jan zit al 40 jaar bij de ontspanningscommissie van VIOS. 
Voor de liefhebber maakt hij de bingo- en kaartavonden 
mogelijk. Jan organiseert deze avonden omdat het super 
gezellig is en goed is voor de club. Jan heeft eerder ook een 
balletje getrapt en hij is scheidsrechter geweest waar hij 
vooral damesteams heeft gefloten. Tevens is Jan trouwe 
supporter van VIOS 1. Thuis of uit, hij is er altijd bij!

Gezichtenpagina
Tekst: Dian van Huffelen 



Lennon van der Linde
Lennon is 17 jaar en speelt in de JO19-1 bij VIOS. Lennon 
woont in Vaassen bij zijn ouders. Naast zelf voetballen in de 
JO19 geeft hij ook training met Jan Kuyt aan de JO8. Dit doet 
hij nu 6 weken en hij vindt het erg gezellig. Verder vindt 
Lennon het leuk om met vrienden af te spreken en heeft  
een bijbaan bij de Albert Heijn in Vaassen. 
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Myrthe Talacua 
Myrthe is 20 jaar en woont tegenwoordig weer in Vaassen bij 
haar ouders en broer. Myrthe heeft een periode in Haarlem 
gewoond voor haar studie Medisch Beeldvormende en 
Radiotherapeutische Technieken. Als bijbaantje werkt Myrthe 
bij Ziggo. Dus als je een telefoontje van Ziggo krijgt, kan het 
maar zo zijn dat dat Myrthe is. Ze voetbalt zelf in VIOS 
Vrouwen 2. Op zaterdagochtend is de kans groot dat je 
Myrthe bij de Kidsclub ziet. Myrthe heeft geholpen bij het 
grote Kidsclub evenement en is er sindsdien niet meer weg  
te slaan. ‘Het allermooiste aan de Kidsclub is dat de kinderen 
bescheiden komen aanlopen, maar vervolgens allemaal met 
een brede glimlach het sportpark verlaten!’

Dennis van Zuuk 
Dennis is 28 jaar en woont in Vaassen. Hij werkt voor 
gemeente Apeldoorn bij de plantsoenendienst. In zijn vrije 
tijd vindt Dennis het leuk om te gamen, naar de sportschool 
of naar het terras te gaan. Zijn hobby is waterpolo en hij is dan 
ook vaak in het water te vinden. Dennis is groot fan van het 
festival Defqon1. Hij is al grensrechter vanaf zijn 17e.  
De eerste jaren als grensrechter heeft hij voor s.v. Vaassen 
gevlagd. Maar al een lange periode is hij vaste grensrechter 
van VIOS Vrouwen 1.

Hans Wijgers 
Hans is 55 jaar jong, hij is getrouwd, heeft 2 kinderen en is 
trotse opa van Diovanni. Hij werkt als zelfstandig adviseur 
voor een paar bedrijven; met name verpakkingen. In zijn vrije 
tijd kan je Hans vinden op de fiets, op het voetbalveld, is hij 
op reis of drinkt een drankje op het terras. En hij geniet heel 
erg van zijn kleinzoon. Diovanni voetbalt bij de Kidsclub en 
daar is Hans super trots op! Hij geeft dit jaar aan de JO17-1 
training en vindt dit een super leuke groep. In bijna 20 jaar 
heeft Hans trainen gegeven aan veel verschillende teams. 
Jong, oud, dames of selectie: Hans heeft het allemaal al een 
keer gedaan. 
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Al jarenlang een 
begrip op de 
zaterdagmarkt 
in Vaassen.

DORPSSTRAAT 86, 8171 BT VAASSEN, TEL. 0578-574848
WWW.APOTHEEKSTELLENDAM.NL, INFO@APOTHEEKSTELLENDAM.NL

Veenweg 5, 8171 NJ Vaassen

EZ
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TO
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N

SPEEL- EN DOE
PARADIJS
DE KOPEREN EZEL

Koperenmolenweg 4, 8161 RM Epe
tel. 0578-662452

info@dekoperenezel.nl
www.dekoperenezel.nl

Een ezeltastische dag
Beleef hem nu!

TOEGANG 11
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Fijne feestdagen &
een gezond en sportief 2021 
Namens het bestuur van C.S.V. Vios Vaassen
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De grootste
lingeriewinkel

van 
Nederland!

Apeldoorn  •  Zwolseweg 221  •  055-2002037
Gratis parkeren bij de winkel!

De grootste 
lingeriewinkel van 

Nederland!

Met de meest 
uitgebreide collectie 

in lingerie, ondermode, 
nachtmode en badmode 

voor hem én haar!

Kom langs en ervaar 
zelf de kennis van 
60 jaar ervaring 

van dit familiebedrijf. 

bodywearsuperstore.nl

Bodywear adv RD_MAN_SEPT2019_210x297_def.indd   1 04-09-19   12:56
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De leven-wonen-ondernemen 
adviseurs van Vaassen

Wij zijn er voor iedereen die z’n  
zaken goed voor elkaar wil hebben.  
Voor jezelf of je bedrijf. Hoe? Met ruim 
40 specialisten en meer dan 40 jaar 
ervaring halen we alles voor jou uit 
de kast. Zo zorgen we dat al jouw  
zaken echt goed geregeld zijn.

Of het nu gaat om advies op het gebied 
van verzekeringen, pensioen, belasting 
of je hypotheek. Maar ook als je een 
woning of bedrijfspand wil kopen, 
helpen we je graag echt verder. Wij zijn 
de leven-wonen-ondernemen adviseurs 
van Vaassen.

055 - 521 21 55 tijmenkroes.nl

Kijk op www.tijmenkroes.nl wat we voor je kunnen doen.


