In Ellecom

Achterweg – Binnenweg: winnaars optocht Zomerfeest.

Zomer 2019

Agenda ‘In Ellecom’ Zomer 2019
15, 16 juni

Fototentoonstelling Oudheidkundige Kring

Avegoor

13.30-16.00 uur

30 juni

Opening Muziektent (brunch en muziek)

Dorpsplein

11.00-18.00 uur

6 juli

The Beatles revival

Avegoor

20.00 uur

13 september

Opening Open Monumenten Dagen

Dorpskerk

16.00 uur

Dorpskerk,

11.00- 17.00 uur

Lezing Jan Rooding over De Muziektent Ellecom
14, 15 september

Open Monumenten Dagen

		

Avegoor

15 september

Dorpskerk

Concert Ad Meijers 80 jaar

15.30 uur		

pianiste Ksenia Kouzmenko en violiste Lisa Jacobs
Elke donderdag

Inloop voor senioren

Dorpshuis

14.30-16.30 uur

Kijk ook op InEllecom.nl voor de agenda!

Je woont in Ellecom en je bent lid

Oppas nodig? Bel:

Dat horen we nog wel eens als we over het lidmaatschap van
Ellecoms Belang vertellen. Eigenlijk vindt iedereen het logisch
om lid te zijn. Iedereen in Ellecom krijgt de papieren nieuwsbrief, lid of geen lid.
Persoonlijk lidmaatschap
In het kader van de nieuwe wet op de privacy kunnen we mensen die geen lid zijn,
niet actief benaderen. Dus schroom niet, neem zelf even contact met ons op, dan
kijken wij na of u lid bent. En maken u natuurlijk – als u dat nog niet bent - graag
lid: het persoonlijk lidmaatschap is maar € 7,50 per jaar. Iedereen (alle volwassenen
boven de 18 jaar) moet zichzelf aanmelden omdat we uw persoonlijke gegevens in
ons ledenbestand moeten opnemen. Het gaat overigens goed met de aanmeldingen.
Vorige week bij het zomerfeest hebben we ons 300e lid verwelkomd.

- Juul Nijhuis 		
06 37 28 31 46
- Myrthe Klopman
06 48 62 50 53
- Noor Bakhuis
06 11 08 13 45
- Benthe Spreeuw
06 38 67 18 46

Colofon
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en is een uitgave van Ellecoms Belang. Voor vragen kunt u terecht
via info@inellecom.nl en bij het bestuur. Ook brengen wij een digitale nieuwsbrief uit om actuele zaken snel en
persoonlijk via de mail onder de aandacht te brengen. Bent u lid en heeft u de nieuwsbrief nog niet ontvangen,
of wilt u lid worden, geef dat dan door aan Ton Rutten via penningmeester@inellecom.nl.
Annemiek Hellings, voorzitter
Ton Rutten, penningmeester
Betty Suurenbroek, communicatie
Frans de Boer, bestuurslid
Koop Reynders, bestuurslid

06 4814 7549
06 1246 7885
06 4425 1728
0313 419035
06 4616 2273

Kopij en activiteiten voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór 15 september mailen naar nieuws@inellecom.nl.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te korten of te weigeren.
Eindredactie: Inge Reinders
Opmaak:
Marjo Paas		

Fotografie:
Oplage:		

Pollografie en Netinho da Costa
575

Samen naar de Top!
Het bestuur van Ellecoms Belang beleefde afgelopen zomerfeest zijn primeur in de optocht. Wat een plezier
en wat veel nieuwe leden! We kunnen terugkijken op een mooi feest in het decor van een feesttent en een
muziektent. Ik ben vast niet de enige die zich verheugt op alle mooie activiteiten die vanaf 30 juni in de nieuwe muziektent georganiseerd kunnen worden. Lees het driegesprek hierover verderop in deze nieuwsbrief.
Naast de voorbereidingen voor het zomerfeest hebben we ook andere dingen gedaan. Afgelopen maanden
hebben we ons onder andere gericht op de nieuwe vorm van Ellecoms Belang en alle uitingen die daarbij horen. Zo is bijvoorbeeld de flyer van de straatambassadeurs tot stand gekomen, hebben we een welkomstbrief
gemaakt voor nieuwe bewoners, is de digitale nieuwsbrief al een paar keer verstuurd en heeft de opgavekaart
voor lidmaatschap nu dezelfde uitstraling als al onze andere uitingen. Als u iets gemist heeft, kijk eens op onze
website InEllecom.nl daar zijn al deze zaken terug te vinden.
En naast al deze organisatorische zaken behartigen we op verschillende plekken enthousiast de Ellecomse
Belangen. Over veel thema’s die op onze agenda staan, leest u in deze nieuwsbrief. Wat u ook leest is de
eerste column van Borrie, een dorpsgenoot met kennis over onze mooie omgeving. Een goed voorbeeld van
iemand die mee wil doen in de vereniging. Als u ook kennis of passie heeft die u wilt inzetten voor Ellecoms
Belang dan horen we dat graag. Dan gaan we Samen naar de Top!
Een mooie zomer en hopelijk treffen we elkaar 30 juni bij de opening van de Muziektent!

In deze outfit en met deze leus hebben we meegelopen in de optocht van het Zomerfeest.
We wilden zo graag laten zien wie we zijn en vertellen wat we doen. Aan onze oproep om (weer) lid
te worden, werd goed gevolg gegeven.

Verschuiving van taken
Koop Reynders, secretaris, heeft aangegeven – gezien de hoeveelheid werk die secretaris zijn met zich meebrengt - graag een andere rol te willen vervullen binnen het bestuur. De taken van de secretaris worden nu door
voorzitter Annemiek Hellings, penningmeester Ton Rutten en bestuurslid communicatie Betty Suurenbroek gezamenlijk uitgevoerd. Koop blijft met veel plezier lid met een adviserende rol aan het dagelijks bestuur. Hij blijft
ook actief in de werkgroepen Groen en Verkeer. Frans de Boer is eveneens adviseur binnen het bestuur, met als
aandachtsgebied Kunst en Cultuur. Koop heeft als secretaris actief en kundig bijgedragen aan waar we nu staan
met Ellecoms Belang!
Bestuur Ellecoms Belang

Groen in en om het dorp

Nieuwe bewoners: Welkom!

De werkgroep Groen is na de inventarisatie bij de
dorpsschouw van start gegaan. Op de onlangs
gehouden bijeenkomst van de werkgroep hebben
we twee hoofdlijnen bepaald.
De eerste is gericht op het landschappelijk karakter
van het groen in en om Ellecom. Dit sluit aan bij
de Omgevingsvisie Buitengebied van de gemeente
Rheden. In de omgevingsvisie komen bijvoorbeeld
afspraken te staan over landschapsmaatregelen, over
industriële ontwikkelingen en over landbouw. We
willen deelnemen aan de te formeren gebiedstafel
De Steeg-Dieren met het onderwerp ‘Landgoederen
verbinden’ om zo mee te kunnen denken en praten
over uitdagingen voor onze directe leefomgeving.
De tweede lijn is het onderhoud van het groen in het
dorp. Dat richt zich meer op de praktische zaken.
Denk daarbij aan contact met de gemeente over het
openbaar groen of een keer gezamenlijk de handen uit
de mouwen steken bij een gezamenlijke groene klus.
Op de website en via de nieuwsbrieven houden we u
op de hoogte.

Ellecom, een fijn dorp om te wonen! Zo begint onze
welkomstbrief voor nieuwe bewoners. Naast de brief
met info over het dorp en Ellecoms Belang ontvangen
nieuwe bewoners ook onze goodie bag. Daarin zit
het boek van de Stichting Behoud Dorpskerk over de
geschiedenis van de kerk en daarmee ook over de
geschiedenis van Ellecom. Het boekje over het Joods
Monument is inmiddels ook toegevoegd. Verenigingen en bedrijven kunnen zich ook via de goodie bag
presenteren of een aanbod doen aan nieuwe bewoners. Wilt u dat ook, meld dat aan uw straatambassadeur of aan het bestuur.

Werkgroep Groen

Wegen in en om het dorp

Energiebesparing

samen te kijken naar knelpunten en mogelijke oplossingen. We trekken samen op met buurtinitiatiefgroep
Team N348/Ellecomsedijk voor de verkeerssituatie op
de N348. U vindt hierover ook informatie op
InEllecom.nl

EEN gaat huiskamersessies organiseren rondom besparingsthema’s die directe besparingen in energieverbruik kunnen opleveren. Voor degenen die niet bij
de infoavond aanwezig waren, nog even de mogelijkheden op een rijtje. Denk bv aan het waterzijdig
inregelen van de CV-installatie of op basis van de
warmtescan kijken waar relatief makkelijk door isolatievoordeel kan worden behaald. Of door metingen
kijken welke apparaten in huis nu de meeste energie
vragen. Samen kijken naar de huizen in je straat met
mogelijk gelijksoortige problematiek en kijken of daar
gezamenlijk iets aan gedaan kan worden.
Dat gaat sneller en gemakkelijker als we dat in kleine
groepen doen, op een avond of een middag thuis,
onder begeleiding van iemand van EEN. Samen praten over de vragen die er leven en vervolgens kijken
hoe we het gaan oplossen. EEN zal meetapparatuur
aanschaffen om bv de CV-installatie in te regelen en
energieverbruik te meten. Heeft u vragen over
verduurzaming die u samen met anderen wil beantwoorden (en oplossen)? Mail naar energieloketellecom@gmail.com. Bij het energieloket kunt u ook
terecht met al uw vragen rond de energietransitie,
besparen en opwekken.
Als u het leuk vindt om andere mensen te helpen met
hun inspanningen in het verduurzamen van hun huis,
dan kan EEN zorgen voor een training on the job.
Maar ook regelklussen zijn er nog genoeg. Heeft u tijd
en belangstelling, mail ons of spreek ons aan.

Werkgroep Verkeer en veiligheid

Werkgroep EEN

Deze nieuwe werkgroep pakt onderwerpen op die tijdens de dorpsschouw geconstateerd zijn. Het verkeer
op de Binnenweg en vooral het parkeren daar, is een
aandachtspunt. Ook zijn er - naar onze opvatting een aantal overbodige verkeersborden. We kijken
samen met de gemeente waar het minder kan. De
situatie van het kruispunt Hofstetterlaan -Zutphensestraatweg heeft onze aandacht. We overleggen
hierover met de gemeente Rheden en maken nog
een keer een ronde met betreffende ambtenaren om

Nieuw trefpunt in Ellecom

Het ontwerp van Ellecomse architect Jan Rooding
viel meteen in de smaak. Met zijn reusachtige sedumdak op ruw afgeschilde bomen wordt de nieuwe
muziektent er een zoals Nederland nog niet kent.
Betrokken partijen – gemeente Rheden, Excelsior, de
Oranjevereniging en Ellecoms Belang – hebben goed
overlegd met elkaar. Met een mooi resultaat.
Jan Rooding: ” Het ontwerp van de muziektent is
ontstaan vanuit de vraag. We hebben een authentiek
dorpsplein, het is een intrigerende plek, en wordt
zo op een speciale manier gebruikt. Muziektent en
samenkomen horen bij elkaar, daarom hebben we
gekozen voor een multifunctioneel ontwerp. De muziektent is aan de zijkanten open, heeft een hoog dak
en is daardoor toegankelijk voor iedereen. We wilden
een duurzaam ontwerp passend in deze tijd, passend
in Ellecom en in de gemeente Rheden. Duurzaam
in een lommerrijk dorp. Het nieuwe trefpunt van
Ellecom!”
Centrum van het dorp
“Een muziektent appelleert aan saamhorigheid. Een
plek waar een deel van het dorp muziek maakt en
een ander deel van het dorp komt luisteren. Een plek
voor verbinding, een van de pijlers van Ellecoms Belang. Het biedt aan alle generaties de gelegenheid om
elkaar op het plein bij de muziektent te ontmoeten”,
aldus Annemiek Hellings.
Theo van Berkel vult aan: “De oude muziektent
verloor een deel van zijn oorspronkelijke functie, het
was in feite alleen maar een opbergplaats maar bleef
wel het centrum van het dorp.”
Bertus Samberg “Zo zien we ook de nieuwe muziektent: een middelpunt van het dorp waar muziek
een verbindende factor kan zijn; het brengt mensen
bijeen en verbindt mensen met elkaar. Op heel mooie
momenten maar ook op momenten van verdriet en
herinnering blijkt muziek de goede snaar te raken.”

Ontmoetingsplek voor jong en oud
Bertus: “De nieuwe ingepaste bouwstijl met gebruik
van natuurlijke materialen valt direct op; het grotere
podium dat meer en beter plaats geeft aan musici
en natuurlijk de functionelere bouw met aanleg van
toiletten maakt nu net dàt verschil. Hoe de akoestiek
gaat uitpakken weten we nog niet. Die vraag blijft
open.”
Theo: “De muziektent is ruimer en kan nu voor meer
doeleinden worden gebruikt. Kinderen kunnen eronder spelen. Kleine toneelvoorstellingen, een spontaan
optreden in de zomer. Zo zal het plein nog meer een
ontmoetingsplek worden voor jong en oud.”
“Het ontwerp van de nieuwe muziektent heeft een
totaal andere uitstraling dan de vorige. Ik vind deze
muziektent mooier dan de vorige. Als ik er naar kijk,
moet ik denken aan de hoofdingang van de Efteling”
vervolgt Annemiek. “Bij het ontwerp en de bouw is
gelet op duurzaamheid. Maar duurzaam betekent
voor de Ellecomse partijen ook dat het een gebouw
moet worden dat veelvuldig gebruikt kan worden.
Daarom hebben alle drie partijen zich hard gemaakt
voor een sanitaire voorziening. Deze voorbereidingen
zijn meegenomen in de bouw. De verdere aankleding
van de sanitaire ruimte neemt het dorp voor zijn rekening. We gaan kijken hoe we de handige handen op
elkaar kunnen krijgen om deze klus samen te klaren.”
Culturele commissie
“Ik denk dat het zinvol is dat er een commissie komt
die voorstellingen in de tent gaat coördineren. Ik stel
me voor dat deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van Ellecoms Belang, Oranjevereniging,
Excelsior en een drietal ‘losse’ dorpsbewoners. Deze
groep kan dan de programmering doen. We gaan
ons beraden of tijdens de zomerfeesten de muziektent een rol kan spelen. Door de aanwezigheid van
een toilet, wordt het plein ook meer bruikbaar. Ook
tijdens ‘wandeltochten’ kan er sprake zijn van een
openbaar toilet”, aldus Theo.
“Het middelpunt tijdens de zomerfeesten. En inderdaad een werkgroep Sociaal en Cultureel vormen”
beaamt Annemiek. “Ik hoop dat het een plek wordt
waar musici en andere creatievelingen uit de gemeente Rheden zin hebben om hun kunsten te vertonen. Wat mij ook leuk lijkt, is een buitenbios tijdens
een zomeravond.”
Bertus: “We zien ons op zomeravonden al repeteren
op het dorpsplein. Spontane pop-up concerten of
open repetities zijn haalbaar. Combo’s of groepjes die
in kleinere bezetting willen spelen, kunnen er terecht.
Excelsior is de gemeente en eenieder dankbaar voor
de herbouw van deze muziektent die natuurlijk ook
is verbonden aan het in 1893 opgerichte Excelsior.”
De muziektent wordt 30 juni feestelijk geopend. Kijk
op InEllecom.nl voor het programma.

Turnhal Avegoor
Vertegenwoordigers van Green (eigenaar), Fletcher
Hotels, gemeente Rheden, Middachten, Kraft Architecten, Peter Oversteegen en de toerismesector zijn
bijeen geweest om aan de hand van een architectuurvisualisatie te brainstormen over een toekomstige bestemming van de Turnhal. Vanuit Ellecom
zijn Roel Roelfzema (EDS en sport) en Frans de Boer
(Ellecoms Belang) hierbij betrokken.
De overall visie op de locatie en het pand is gericht
op het creëren van een knooppunt voor natuur en
toerisme. Belangrijke uitgangspunten hierin zijn een
breed aanbod van functies gericht op verblijfstijd,
activiteit en informatie, (horeca, museale/tentoonstellingsfunctie, fietsenverhuur en wandelstartpunt,
sportmogelijkheden in combinatie met EDS en vergadermogelijkheden).
Uitgangspunt voor de exploitatie van de Turnhal is het

Samen op weg naar een vitaal sportpark
Schreven we eerder van plannen en ambities, nu
gaan we bouwen! SC EDS wil graag als open club
voor alle inwoners van Ellecom en De Steeg, de plek
zijn om dicht bij huis te kunnen sporten en bewegen.
Een aantal jaar geleden zijn we gestart met een visie
en een ambitie, een open club op een vitaal sportpark aan de Eikenstraat. Na de realisatie van het
kunstgrasveld gaan we nu verder met bouwen. In
nauwe samenwerking met de gemeente Rheden en
Fletcher Hotel Avegoor hebben we subsidie aangevraagd bij de provincie om een open club te vormen
in een vitale omgeving. De komende tijd gaan we
bouwen aan meer sportmogelijkheden en een fijn

hebben van een kartrekker die gelooft in het concept
en veel betrokkenheid heeft en/of wil hebben bij de
omgeving. Hoe dit in een goede organisatie te gieten,
is nog een vraagteken. Een overkoepelende stichting
zou een mogelijkheid kunnen zijn. Het plan moet
concreter worden voordat tot deze stappen wordt
overgegaan.
Om het plan concreter te maken wordt een visiedocument opgesteld. In dit visiedocument staan de analyse
van de locatie en omgeving, gebruikersscenario’s,
verkavelingsopties, architectonische kansen en het
ruimtelijk concept.
Kraft Architecten heeft tevens het bedrijf “Sinds 1416”
gevraagd onderdelen van de visualisatie op zich te
nemen en alvast mee te denken in de wijze van communicatie en marketing van de locatie/het pand.
De volgende bijeenkomst is 25 juni.

clubhuis. We starten met het clubgebouw, dat wordt
beter bruikbaar door meer mogelijkheden te bieden
en het wordt gewoon gezelliger. Daarnaast zijn we
al gestart met de renovatie van de tennisbaan, samen
met Fletcher Avegoor. In april 2020 is het streven
een jeu de boules baan en een groot terras rond het
clubhuis te hebben. Daarna wordt het trainingsveld,
de parkeervoorziening en de padelbaan aangelegd.
Wat ons betreft kan het niet snel genoeg. Wilt u meer
weten, heeft u suggesties, wilt u hulp aanbieden belt
u met Roel Roelfzema tel.nr. 06 438 73 326 of kijk of
InEllecom.nl

Spoorwegovergang

Zonpark

Hopelijk begint u, net als wij, langzaam aan het idee
te wennen dat er iets gaat veranderen aan de spoorwegovergangen bij de begraafplaats. Het is een proces
waarin we alle belangen zo goed mogelijk wegen.
Sinds de vorige nieuwsbrief heeft er historisch onderzoek plaatsgevonden en zijn voor verschillende
opties schetsontwerpen gemaakt. Ook de landschappelijke inpassing van de verschillende varianten
is goed bestudeerd. Het lijkt de beste optie om de
overgang Begraafplaats te sluiten en een wandelbuis
aan te leggen bij de overgang Schaterland. Zoals aan
alle opties zitten ook aan deze optie een aantal haken
en ogen die om nader onderzoek en overleg vragen.
Bijvoorbeeld of een hogedruk gasleiding niet in de
weg ligt, of het mogelijk is een functionele en esthetische toegang aan de oostzijde van de begraafplaats
te creëren en of er toestemming komt voor het pad
tussen overweg Sterrenbos en de begraafplaats.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de
grond voor Zonpark 348 beschikbaar te krijgen. Dit
traject kost bij de provincie meer tijd dan we in eerste
instantie dachten. Er heeft een vergadering plaatsgevonden tussen wethouder Klomberg en de gedeputeerde van de Provincie. Ook de gedeputeerde is zeer
positief en wil helpen het proces te versnellen. Op
http://onlinedocu.nl/zonparka348/ vindt u de laatste
stand van zaken en een paar opties hoe u deel kunt
nemen in het Zonpark.

Schetsontwerp overgang Avegoor/Schaterland
(Stichting in Arcadie, mei 2019)

Als deze vragen positief beantwoord worden, kunnen we de volgende stap nemen, namelijk samen
met Prorail een informatieavond voor u organiseren,
waarin we kunnen vertellen over het proces en de
plannen tot nu toe.

Sursum Corda 100 jaar
Het koor heeft met animo bijgedragen aan de indrukwekkende bijeenkomsten met de heropening van het
Joods Monument op 14 april en de Dodenherdenking
op 4 mei. Het volgende optreden is op 30 juni, de
heropening van de muziektent op het dorpsplein.
Maar ... het grote festijn is dit jaar de viering van het
100-jarig bestaan. Al lang is een jubileumcommissie aan de gang en oefent het koor - aangevuld met
enkele projectleden - intensief onder leiding van
dirigente Truus Siddré en pianiste Tanya Bosman. Er is
een jeugdkoor opgericht, de Cordaatjes onder leiding
van Saskia Huesmann, dat mee-optreedt. Optredens
zijn gepland op 19 en 20 oktober a.s. Kijk voor meer
informatie op InEllecom.nl

Column Borrie

Ondanks de wat ‘stuiterende’ temperaturen van de afgelopen maanden heeft het voorjaar gewoon zijn eigen
plan getrokken en gelukkig dus ook de levende natuur
om ons heen.
Wie zijn oren, ogen en neus de kost heeft gegeven kon
meegenieten van alle bloemen en vogelpracht. De opgehangen nestkasten voor mees, spreeuw en boomklever
zitten bomvol jonge vogels en de oudervogels vliegen
van zonsopgang tot zonsondergang met vette hapjes
om de opengesperde bekjes te kunnen voeden. Van
cao-tijden hebben ze nog nooit gehoord en koffiepauzes
kennen de arme drommels ook al niet … vandaar dat
hun verenpakket er inmiddels wat verfomfaaid uit ziet.
Maar de komende tijd gaat zich kenmerken door nóg
meer geboortes.
Wie ’s avonds een rustig plekje zoekt langs de Ellecomse
weilanden, de hond thuis laat en muisstil is, kan zich
in de schemering hopelijk vergapen aan pas geboren
reekalfjes.
Ja, ook al kleuren de weiden rond ons dorpje niet meer
ouderwets geel en lila van paarden- en pinksterbloem
en is het aantal weilandkruiden drastisch gedaald, toch
zien enkele reeën kans zich staande te houden bij de
veilige bosranden. De reebokken hebben vorig jaar juli/
augustus de reegeiten dagenlang achterna gezeten en
uiteindelijk weten te bevruchten. En nu komt er iets bijzonders: na die bevruchting gebeurt er met zo’n jonge
reeën-vrucht vrijwel niets!
Pas in december gaat die vrucht in de moederbuik
groeien om vervolgens geboren te worden in mei/juni,
de periode waarin er volop voedsel te vinden is voor
de moeder, zo kan ze het kalf goed zogen. Sommige
reegeiten hebben meer dan één kalf en heel soms komt
het zelfs voor dat er drie of zelfs vier kalfjes geboren
worden. Het zijn erg gevaarlijke tijden voor deze jonggeboren kalveren, ze kunnen zich nog niet snel uit de
voeten maken en er loert bijna altijd wel een roofdier
op ze. Gelukkig hebben ze superwapens om zich te
verdedigen: ze kunnen namelijk doodstil plat blijven liggen en hebben stippels op hun vacht zodat ze bijna niet
opvallen op de grond. Ook moeder ree helpt het kalf
een handje door de nageboorte op te eten en het kalf
helemaal schoon te likken na de geboorte. Zo heeft een
pasgeboren kalf nauwelijks geur om zich heen hangen
en maakt ze een betere kans tegen roofdieren met een
sterk ontwikkelde neus. En die roofdieren? Ja, die horen
er ook helemaal bij.
Bijzondere natuur…. en dat allemaal rond ons eigen
dorp Ellecom.

Gratis
woningwaarderapport

iSeleQt …

•
•

Inclusief vergelijkbare woningen
die bij u in de buurt verkocht
zijn, compleet met maatvoering,
vraagprijs en verkooptijd!

•

gelooft dat mensen het recht hebben hun
talenten te gebruiken, zodat gewerkt wordt
aan hun duurzame inzetbaarheid
zet instrumenten in, coacht en adviseert 			
opdat de mens zijn talenten optimaal kan 		
benutten (Consultancy & Tools)
leidt HR professionals, coaches en trainers 		
op tot geaccrediteerde gebruikers van de 		
instrumenten (Academy)

Meer weten? Neem contact op met:
Hugo Wijtmans

Het woningwaarderapport vraagt u eenvoudig aan via onze website. De
indicatieve waarde is dan direct zichtbaar en het rapport met aanvullende
informatie ontvangt u per e-mail. Heeft u verkoopplannen en/of wenst u
een nauwkeurige waardering? Eén van onze ervaren makelaars komt graag
vrijblijvend bij u langs voor een gratis waardebepaling.

www.grotenhuismakelaardij.nl

www.iSeleQt.com

• Algemene fysiotherapie

• Voet- en loopanalyse

• Bekkenfysiotherapie

• Dry Needling

• Geriatriefysiotherapie

• Shockwave therapie

• Manuele therapie

• Partner Topsport Gelderland

• Sportfysiotherapie

• Medical taping

• Orofaciale fysiotherapie

• Diverse beweegprogramma’s

• ParkinsonNet

• Lid van MS Zorg Nederland

• Hart-, vaat- en long-

• Lid van ParkinsonNet

fysiotherapie

• Haptonomie

Praktijk Ellecom
Buitensingel 13
6955 BK Ellecom

0313-427654
www.fysiotherapie-ruesink.nl
info@fysiotherapie-ruesink.nl

Sportcentrum Bodycontrol
Leigraafseweg 15b
6983 BR Doesburg

Gezondheidscentrum De Linie
De Linie 3b
6982 AZ Doesburg

Bernhaldelaan 28 ELLECOM
0653951999
info@steenrijkhypotheek.nl

(Behandeling aan huis is mogelijk)

