
 

 

In Ellecom
 

Herfst 2019

Kunstwerk ‘De IJssel’ van Bob Lejeune



Agenda ‘In Ellecom’ Herfst 2019

Vrijdag 27 september  Film ‘C’est la vie’  20.30 uur Landgoed Avegoor

Zaterdag 28 september Film ‘Pride and Prejudice’  20.30 uur Landgoed Avegoor

Zondag 29 september Double Bill Concert  15.00 uur De Kapel

Zaterdag 5 oktober Kledingbeurs  10.00-12.00 uur Anne Frankschool 

Zondag 6 oktober Sunday Live Café  15.00 uur De Peerdestal

Zondag 20 oktober Het Chronometersorchestra  15.00 uur De Kapel

Zaterdag 2 november Sprankel Licht  16.45 uur Begraafplaats

Zondag 3 november Sunday Live Café  15.00 uur De Peerdestal

Zondag 10 november Duo Oene van Geel (viool) en Phillip Ruttgers (piano) 15.00 uur De Kapel

Zaterdag 23 november Intocht Sinterklaas   11.00 uur Dorpsplein

Zondag 1 december Sunday Live Café  15.00 uur De Peerdestal

Zondag 15 december Marlies Claasen meets Tiehuis, Hesselink & Klein 15.00 uur De Kapel 

Oppas nodig? Bel:

-  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  06 4814 7549
Ton Rutten, penningmeester 06 1246 7885
Betty Suurenbroek, communicatie   06 4425 1728
Frans de Boer, bestuurslid 0313 419035
Koop Reynders, bestuurslid  06 4616 2273

Kopij en activiteiten voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór 5 november mailen naar nieuws@inellecom.nl. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij in te korten of te weigeren.

Eindredactie: Inge Reinders Fotografie: Pollografie en Jikke fotografie & vormgeving. 
Opmaak:  Marjo Paas  Oplage: 600 



Vorig jaar oktober klonk het startschot om Ellecoms Belang weer nieuw leven in te 
blazen. Met enthousiasme en onder aanmoediging van vele Ellecommers proberen 
we sindsdien de vereniging een vorm te geven die in deze tijd past. We willen meer 
een netwerkorganisatie worden waar verschillende mensen bij betrokken zijn en hun 
steentje aan bijdragen. Zo zijn alle straten inmiddels voorzien van enthousiaste 
straatambassadeurs die op hun beurt weer betrokken zijn bij het bestuur. Ook vullen 
de werkgroepen zich langzamerhand met kundige mensen die hun bijdrage leveren 
op divers gebied. Zowel de werkgroepen Groen als Verkeer zijn aan de slag gegaan 
met de punten die zijn opgehaald tijdens de dorpsschouw. 
Ook de werkgroep Communicatie heeft veel werk verzet afgelopen jaar door zoveel mogelijk relevante, maar 
zeker ook leuke informatie op een goede manier bij u onder de aandacht te brengen in woord en beeld, 
digitaal of op papier.

Het is maar goed dat de organisatie stevig in de steigers komt te staan want er is genoeg werk te doen. Voor 
verschillende (actuele) zaken worden we aan tafel gevraagd als belangenvereniging, men weet ons steeds 
beter te vinden. We kijken terug op mooie resultaten als het gaat om de muziektent en het Joods monument. 
Onderwerpen die nu onze aandacht vragen zijn de plannen van Prorail voor het sluiten van enkele spoor-
wegovergangen, ontwikkelingen rondom de N348-Ellecomsedijk/A348, levensduur van de openbare AED, 
Platform met de landgoederen en Steegse belangenvereniging en herbestemming Turnhal.

Geleidelijk aan groeien we in onze rol, waarbij we onszelf voortdurend de vraag stellen hoe we de belangen 
van Ellecom zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen. We doen dat door een platform in het dorp te zijn 
en fungeren als spreekbuis naar buiten. Wat daarbij ontzettend helpt is als we dat samen met ú kunnen doen, 
zo bent u inmiddels met velen weer lid geworden, daar wordt ons Ellecoms belang alleen maar beter van. 
Ik nodig u van harte uit om mee te denken en mee te doen! 

Annemiek Hellings
Voorzitter 

Stand van zaken dorpsschouw
Kleine, praktische zaken zijn inmiddels opgelost. Met dank aan Freddy van Lee voor zijn inzet voor Ellecom. 
Onze werkgroepen Verkeer en Groen hebben contact met de betreffende ambtenaren over de wat complexere 
punten. Over sommige knelpunten, bijvoorbeeld de ongevallen op het tweede wildrooster bij de Lange Juffer, 
zijn raadsvragen gesteld. 
In de In Ellecom Wintereditie geven we u een overzicht van de stand van zaken 1 jaar na het houden van de 
dorpsschouw. 

Bestuur en werkgroepen

Wat kan er in een jaar veel gebeuren 

Doe je mee?  We zijn toe aan uitbreiding in het bestuur. 

Secretaris 
Ben jij enthousiast, opgeruimd en 
heb je de zaakjes graag op orde? Dan 
ben jij de secretaris die we zoeken! 
Je zorgt voor:  
• Voorbereiden en vastleggen van de  
    bijeenkomsten van het bestuur  
• Correspondentie 
• Afspraken maken

Andere rol? 
Wil je meedoen in Ellecoms Belang, 
maar heb je liever een andere rol? 
Laat het ons weten!

Vele handen maken licht werk!

Tijd
- We vergaderen met het dagelijks  
  bestuur 1x per 2 weken.
- We gaan - naast de vergaderingen -  
  uit van een dagdeel per week bezig  
  zijn voor Ellecoms Belang. 
 
We horen graag van je. Stuur je  
reactie naar Annemiek Hellings via 
info@inellecom.nl



Op weg naar 500 leden
We hebben tijdens het zomerfeest Frouke Nijhoving 
verwelkomd als ons 300e lid. Ze ontving het unieke 
Ellecoms Belangschort. Het ledenaantal groeit 
gestaag door, we zijn nu bij 388. We streven ernaar 
dat minstens zestig procent van alle Ellecommers 
boven de 18 lid is. Dan zitten we op ruim 500 leden. 
Ieder volgend honderdste lid krijgt van ons dit exclu-
sieve schort! Wie wordt de 400e? 
Samen kunnen we meer bereiken. Doe mee. Word lid.
De contributie is € 7,50 per persoon per jaar. Begin 
september wordt dit bedrag bij de leden die medio 
januari 2019 een automatische incasso hebben afge-
geven afgeschreven. Als u geen automatische incasso 
heeft afgegeven dan kunt u de contributie overmaken 
naar NL98 INGB 0003 7961 94 o.v.v. lidmaatschap 
2019.
Nu aanmelden, de rest van 2019 cadeau 
Als u zich nu aanmeldt, dan bent u direct lid en krijgt 
u de rest van het jaar van ons cadeau! U betaalt de 
contributie pas vanaf 1 januari 2020. We stellen een 
automatische incasso zeer op prijs. 
Kijk op www.InEllecom.nl voor meer informatie.

Ton Rutten, penningmeester 

7e seizoen Sunday Live Café
Sunday Live Café is een muzikaal evenement in de 
Peerdestal. Van oktober tot en met april vindt er elke 
1e zondagmiddag van de maand een super live optre-
den plaats door bekende bandjes. De gezellige zaal 
is uitermate geschikt voor deze formule waarbij jong 
en oud, dorpsbewoner of bezoeker van buitenaf, zich 
prima vermaakt. Vanaf 2013 hebben er gevarieerde 
bands opgetreden en ook dit seizoen is de program-
mering interessant. Op 6 oktober wordt gestart met 
een Queen tribune band (Fried Chicken), op 3 no-
vember is het soul en disco door Boogie nights en op 
1 december zal Mad Lee dansbare blues ten gehore 
brengen. Afgelopen seizoenen was het elke zondag-
middag vanaf 15.00 uur gezellig druk waarbij iets 
meer Ellecomse belangstelling altijd welkom is! De 
entree is gratis, de sfeer en muziek top, met andere 
woorden, noteren die data, kom er bij, kom maar op! 

Spoorwegovergangen bij de begraafplaats
Over het aanpassen van de spoorwegovergangen bij 
de begraafplaats is door ProRail nog geen definitief 
besluit genomen. De lokale betrokken partijen heb-
ben om een nauwkeuriger technisch onderzoek van 
de tunnelvariant gevraagd. 
We hopen op een positieve uitkomst zodat er een 
definitief besluit genomen kan worden.
ProRail heeft de opdracht vanuit Den Haag om, uit 
veiligheidsoverwegingen, alle onbeveiligde overwe-
gen af te sluiten of te bewaken. Dit geldt ook voor de 
onbeveiligde overgangen bij de begraafplaats in Elle-
com. Dit besluit is tot stand gekomen naar aanleiding 
van een rapport van de Onderzoeksraad voor veilig-
heid en samen met de staatssecretaris heeft ProRail – 
in het programma NABO - hier gevolg aan gegeven. 
Ellecoms Belang en andere betrokken partijen zijn 
na de informatieavond hierover in 2018 door ProRail 
uitgenodigd om mee te denken om een zo optimaal 
mogelijk alternatief te realiseren.

Wat heeft daarna plaatsgevonden

-  Alle partijen zijn voor overleg uitgenodigd door   

 ProRail en Middachten (grondeigenaar rondom 

 de overwegen)

-  Er wordt gepraat over andere varianten dan één

 overweg sluiten en één bewaken met AHOB 

 (slagbomen en bellen)

-  Voorkeursvariant met meeste draagvlak is de 

 variant van de wandelbuis zoals in onze vorige   

 nieuwsbrief beschreven.

Waar staan we nu
Onderzoek naar financiële en technische haalbaar-
heid van de tunnelvariant loopt nog. Dat betekent dat 
de informatieavond die ProRail voor het einde van de 
zomer gepland had voor de dorpsbewoners, opge-
schoven wordt naar een nader te bepalen datum.
Zodra we meer informatie hebben, hoort u dat van 
ons. Wilt u reageren op dit bericht, dan vragen we 
om dat via de mail info@inellecom.nl te doen.

De betrokken lokale partijen



De beelden van Bob Lejeune
Er wordt nogal eens gevraagd naar een toelichting 
op de drie bijzondere beelden in ons dorp.
In 2001 is door de gemeente Rheden aan de inwo-
ners van ons dorp gevraagd of er interesse bestond 
voor het plaatsen van drie beelden in Ellecom. 
Toen hierop positief werd gereageerd heb ik, als ver-
meend kunstliefhebber, vanuit Ellecoms Belang het 
verzoek gekregen als voorzitter een selectiecommis-
sie te formeren uit inwoners van ons dorp, aangevuld 
met een deskundige vanuit de Alliantie, het huidige 
RIQQ. 
Deze commissie heeft drie kunstenaars geselecteerd 
en deze kunstenaars hebben vervolgens een schets-
ontwerp gemaakt. Deze ontwerpen zijn aan de Elle-
comse bevolking voorgelegd en na schriftelijke stem-
ming is voor de beelden van Bob Lejeune gekozen. 
Ellecom is een bijzonder dorp. Dat weten de mensen 
die er wonen, en ook Bob Lejeune viel het al snel 
op toen hij de opdracht verwierf Ellecom met kunst 
te verrijken. Drie beelden voor drie verschillende 
plekken in het dorp. En het karakter van Ellecom, een 
enclave ingeklemd tussen Veluwe en IJssel, moest erin 
tot uitdrukking komen.
‘Het is een dorp waar mensen elkaar nog groeten op 
straat, waar een ons-kent-ons-sfeer hangt. Een juweel-
tje, dat je moet koesteren’, zegt hij.
Lejeune heeft een bijzonder procédé gebruikt. Daar-
door lijken de beelden van kleurrijk geglazuurd 
keramiek, terwijl het om geschilderd brons gaat. De 
beelden zijn figuratief, verhalend met decoratieve 
elementen. De metamorfose, fabeldieren, symboliek 
en geschiedenis, zijn middelen die gebruikt worden 
om de vervreemding van de moderne stadsmens van 
de natuur en het dierenleven te verbeelden.

De Veluwe is opgedragen aan de in 2002 overleden 
Ellecommer Joop van der Meulen, die graag een 
beeld van een zwijn op het grasveld voor zijn huis 
wilde. Zijn vrouw Henny van der Meulen mocht het 

De Veluwe 

beeld onthullen, dat behalve een zwijn ook een hert, 
specht, slang, vogels, bomen en een paddenstoel 
bevat.

Het Dorp, vlak voor de kerk, is de verbeelding van 
de tweeslachtigheid van Ellecom, ingeklemd tussen 
rivier en bos. Een havik staat symbolisch bovenop 
het beeld, als enige dier dat in beide gebieden goed 
gedijt. 

Aan de rand van de vroegere uiterwaarden staat De 
IJssel, met een visser, een grazende koe en een reiger.

De beelden werden niet direct door  
alle Ellecommers in hun hart gesloten; 
voor sommigen was het abstracte 
karakter niet in overeenstemming met 
hun meer realistische voorkeur. 
Een aantal onverlaten (namen bekend 
bij de redactie) heeft ze zelfs proberen 
te verplaatsen na afloop van de 
vrijdagavond van de Oranjefeesten. 
Door de stevige verankering is dit niet 
gelukt en uiteindelijk is nagenoeg
eenieder gelukkig met deze verrijking 
van ons dorp.    

 
 Frans de Boer

Het Dorp 



Sursum Corda – 100 jaar  
In oktober is het precies honderd jaar geleden dat 
de gemengde Ellecomse zangvereniging Sursum 
Corda  is opgericht. De ruim 30 leden uit Ellecom en 
omgeving oefenen elke week en treden regelmatig 
op. Genoeg redenen voor een feest. Maar niet zo-
maar een feest. Sursum Corda heeft nadrukkelijk de 
verbinding met andere generaties gezocht. Dat heeft 
geleid tot het oprichten van een tijdelijk kinderkoor: 
de Cordaatjes. Zo’n 20 kinderen uit Ellecom en de 
Steeg hebben zich hiervoor opgegeven en zijn onder 
deskundige leiding van Ellecomse zangpedagoog 
Saskia Huesmann al sinds februari aan het repeteren. 
Zaterdag 19 oktober (voor genodigden) en zondag 20 
oktober (voor publiek) is er een feestelijke uitvoering 
in de Nicolaaskerk in Ellecom. Van harte welkom op 
zondag van 14.30 tot 16.30 uur, de Nicolaaskerk is 
geopend vanaf 14.00 uur. En na afloop nog even 
bijpraten onder het genot van koffie en wat lekkers.  
Feest u met Sursum Corda mee? 

Hart voor de AED 
De overlevingskans na een hartstilstand is veel groter 
na een snelle reanimatie. Zeker als daarbij een AED 
(Automatische Externe Defibrillator) is gebruikt.  
Ellecom heeft daarom twee dingen nodig: veel 
mensen die kunnen reanimeren en voldoende 24 uur 
bereikbare AED’s. 
Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme 
weer kan herstellen bij een hartstilstand. In 70% van 
de gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De 
kans op overleven en het voorkomen van beschadi-
ging aan de hersenen en andere organen is het grootst 
als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren 
met een AED. Het lukt de ambulance meestal niet 
om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtof-
fer. Het is daarom belangrijk dat buurtgenoten starten 
met de reanimatie en liefst met hulp van een AED.
In een training van één avond kunt u reanimeren 
leren, daarna zijn de jaarlijkse herhalingslessen 
belangrijk om zo de technieken van het reanimeren 
en het gebruik van de AED in de vingers te houden. 
Dorpsgenoot Mathilde Stuiver geeft al jaren in haar 
vrije tijd reanimatiecursussen. In haar dagelijks werk 
op de intensive care van ziekenhuis Rijnstate ziet zij 
de effecten van snelle reanimatie en het gebruik van 
de AED. ‘Mensen hebben betere overlevingskansen 
en hebben minder restschade.’ Om deze reden zet zij 
zich in om het netwerk van mensen die kunnen 

reanimeren zo groot mogelijk te maken. In Ellecom is 
er één AED die 24 uur per dag toegankelijk is, aan de 
muur van bakkerij Samberg. 
Mathilde zet zich samen met drie Ellecomse collega’s 
Ineke Cillessen, Margreet Beumer en Annemieke 
Oude Luttikhuis en in om de AED bij Samberg met 
regelmaat te controleren en te onderhouden. Zij gaan 
voor de toekomst streven naar nog twee extra altijd 
toegankelijke AED’s in het dorp. 
Wilt u meer weten, neem dan contact met hen op via 
info@inellecom.nl

Lekker fit met EDS BuitenFit  
BuitenFit is een gevarieerde training voor beginnende 
maar ook voor ervaren sporters. Tijdens deze training 
werkt u aan kracht, conditie, coördinatie en explosi-
viteit. Na een uur heeft u alle spiergroepen getraind. 
Kortom, BuitenFit is…

• Buiten op een afwisselende manier uw
 lichaam trainen
• Conditie opbouwen
• Calorieën en vet verbranden
• Kracht en snelheid ontwikkelen
• Géén lange stukken hardlopen
• Samen met anderen sportief bezig zijn

De trainingen worden verzorgd door ervaren, 
gecertificeerde trainers op woensdagavond 19.00 – 
20.00 uur vanaf het clubhuis van SC EDS. Een paar 
keer proefdraaien is mogelijk. Schrijf u in via 
www.veluwesport.com  U kunt kiezen uit een 
strippenkaart van € 57,- 
voor 10 lessen of een 
maandabonnement van 
€ 21,-. Naast de woens-
dag in Ellecom kunt u ook 
trainen op maandagavond 
vanaf Harderwijkerweg 1a 
Dieren.



Hoog Sammy….....
….want daar is de blauwe lucht.
En met een beetje geluk is er daar in die blauwe lucht de 
komende maanden heel veel te zien! 
Niet alleen de komende maanden zal er veel te zien zijn, 
maar ook nú en de afgelopen warme maanden zat ik 
nogal eens, met de verrekijker en een glaasje lekkers onder 
handbereik, in een luie stoel naar boven in de schelle lucht 
te turen. 
En wat je dan ziet kan buitengewoon fenomenaal zijn: 
grote groepen puber-ooievaars worden regelmatig gezien, 
vorig jaar werd ik door een buurtgenoot geattendeerd op 
een rondcirkelende jonge zeearend en het jaar daarvoor 
waren het 4 vale gieren die de thermiek boven ons dorpje 
gebruikten om zich te verplaatsen.
Maar het zijn natuurlijk niet alleen die bijzondere soorten 
die de aandacht trekken, ook de diverse vogels én vleer-
muizen uit onze directe dorpsomgeving kunnen een lust 
voor het oog en oor zijn.
Weliswaar lopen de aantallen terug door het intensieve ge-
bruik van onze omgeving, maar ze zijn er gelukkig nog wel!
Even terug naar die blik op de komende maanden: het 
wordt weer de tijd van de jaarlijks terugkerende vogeltrek 
en we kunnen dan extra veel ‘vreemde’ vogels uit de noor-
delijke delen van Europa spotten. Wanneer aan het einde 
van de zomer in de noordelijke streken het voedselaanbod 
kleiner wordt trekken ze in de herfst naar het zuiden en 
een aanzienlijk deel doet daarbij Nederland aan of vliegt 
er overheen.
Ik weet niet of het aan mij ligt maar ik krijg altijd het 
gevoel dat veel van deze trekkende vogels niet alleen de 
kusten volgen maar ook onze kronkelige IJssel als ‘knoop-
puntenroute’ gebruiken.
Wie langs de IJssel aanwezig is de komende maanden, liefst 
gewapend met een verrekijker, kan soorten zien als lepelaar, 
visarend, diverse soorten eenden en ganzen, koperwieken, 
kramsvogels en zaagbekken. En enkele jaren terug heb ik er 
zelfs twee paartjes zeer zeldzame velduilen gespot.
De trekkende noorderlingen zijn in twee groepen te ver-
delen: groep één zijn de soorten die ons landje gebruiken 
om enkele dagen even ‘op adem te komen’ en de buik te 
vullen. En groep twee bestaat uit degenen die ons de hele 
winter met een bezoek vereren.  
Maar mijn persoonlijke ‘highlights’ zijn de groepen van 
duizenden kraanvogels (die zo’n typisch ‘krioenk’-geluid 
laten horen) wanneer ze overkomen op weg naar hun 
tussenstop aan het Franse meer ‘Lac du Der Chantecoq…. 
laten we hopen dat ze de lucht boven Ellecom weer eens 
aandoen.
                                                              Borrie   

Muzikanten gezocht 
Muziekvereniging Excelsior 
bestaat al meer dan 125 jaar 
en heeft een drumband, 
fanfareorkest, opleidingsor-
kest en een dweilorkest. Er is 
plek voor extra muzikanten, 
ervaren of beginnend. 
Ook is er een eigen muziek-
opleiding voor koperblazers, 
saxofoon en slagwerk, met 
een conservatoriumopgeleide docent waarbij u een 
instrument in bruikleen kunt krijgen. 
Mocht u al een blaasinstrument of slagwerk kunnen 
bespelen, dan kunt u vrijblijvend kijken en luisteren 
naar het orkest op maandagavond van 19.30 uur – 
21.30 uur in Nieuw Bergstein. Voor meer informatie 
neem contact op met onze voorzitter Bertus Samberg 
op telefoonnummer 06 – 3029 6296.

Herdenken op de begraafplaats
Op zaterdag 2 november is de vijfde editie van 
Sprankel Licht; een sfeervolle herdenkingsbijeen-
komst voor ieder die een dierbare verloren heeft. De 
aanvang is om 16.45 uur bij de Begraafplaats Ellecom 
waar u de naam van uw dierbare(n) kunt doorgeven. 
De namen worden voorgelezen en daarna zetten we 
al deze mensen in het licht. Er is mooie muziek en 
troostende woorden die voor een 
moment het gemis hopelijk wat 
kunnen verzachten in deze peri-
ode waarin de dagen donkerder 
worden. Wees welkom!

Daphne Wagenaer

Stichting Sari succesvol benefietdiner 
Deze Ellecomse Stichting zet zich in voor de ontwik-
keling van kansarme kinderen in India. Het benefiet-
diner in januari jl. in de Peerdestal heeft het mooie 
bedrag van € 9000,- opgebracht. De schoolbus die 
hiermee gefinancierd kon worden, is deze zomer 
afgeleverd bij de Siragusschool. In januari 2020 
organiseert Stichting Sari weer een diner, met hopelijk 
weer veel deelnemers. Lees ook onze pagina op de 
www.inellecom.nl. 

Anne Frank | Montessorischool
De Anne Frankschool gaat met ingang van dit school-
jaar verder als Montessorischool! Samen met KOO 
Puck en Co bieden we Montessorionderwijs en 
-opvang aan in Ellecom in ons Montessori Kindcen-
trum. Het klaslokaal is verbouwd tot leerplein en alle 
Montessorimaterialen hebben een plekje gekregen 
en de nieuwe, verrijdbare digiborden zijn geplaatst. 
Maandagochtend 19 augustus hebben we samen met 
alle kinderen, (nieuwe) leerkrachten en aanwezige 
(groot-)ouders het schooljaar en onze Montessori-
school feestelijk geopend! Op naar de toekomst!

Sander van Limbeek, directeur/bestuurder



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.

woningwaarde-
rapport

Gratis

Inclusief vergelijkbare woningen 

die bij u in de buurt verkocht 

zijn, compleet met maatvoering, 

vraagprijs en verkooptijd!

woningwaarde-
rapport

Gratis

Inclusief vergelijkbare woningen 

die bij u in de buurt verkocht 

zijn, compleet met maatvoering, 

vraagprijs en verkooptijd!

www.grotenhuismakelaardij.nl

Bernhaldelaan 28 ELLECOM

0653951999 

info@steenrijkhypotheek.nl

• Algemene fysiotherapie
• Bekkenfysiotherapie
• Geriatriefysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Orofaciale fysiotherapie
• ParkinsonNet
• Hart-, vaat- en long-
   fysiotherapie

• Voet- en loopanalyse
• Dry Needling
• Shockwave therapie
• Partner Topsport Gelderland
• Medical taping
• Diverse beweegprogramma’s
• Lid van MS Zorg Nederland
• Lid van ParkinsonNet
• Haptonomie

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

Praktijk Ellecom 
Buitensingel 13
6955 BK Ellecom

Sportcentrum Bodycontrol 
Leigraafseweg 15b
6983 BR Doesburg

Gezondheidscentrum De Linie 
De Linie 3b
6982 AZ Doesburg

(Behandeling aan huis is mogelijk)

• 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)

iSeleQt …

Meer weten? Neem contact op met:
Hugo Wijtmans

www.iSeleQt.com


