
Al 5 jaar samen
boeken lezen



Doemee!Contributie voor het lidmaatschap
Betaling via automatische incasso is voor jullie en voor ons het makkelijkst. Wij

hebben dan zo min mogelijk bankkosten.

Nog geen lid? Fijn dat al zoveel Ellecommers lid zijn. We bieden ruimte

op website en in het dorpsblad voor dorpsinitiatieven en bij zaken die belangrijk

zijn voor Ellecom vertegenwoordigen we graag zoveel mogelijk dorpsgenoten.

Onze beginselen verbinden, coördineren en initiëren hebben we hoog in het

vaandel en deze zijn leidend. We zijn een platform van en voor Ellecom. Heb je

nog vragen of wil je graag iets bijdragen, mail dan naar info@inellecom.nl

Meldingen bij overlast
Heb je last van bijvoorbeeld paardenpoep op het

fietspad? Te harde muziek in de buurt of overlast

van het verkeer? Maak als dat kan, eerst contact

met de ‘veroorzaker’, probeer er samen uit te

komen. Lukt dat niet, dan kun je de overlast

melden bij je wijkagent/politie via telefoonnummer

0900-8844. Ook kun je de overlast melden via de

app Buitenbeter. Of via https://

milieuklacht.gelderland.nl/Melding/Doen

Algemene ledenvergadering
We hebben vanwege corona de algmene ledenvergadering van april uit moeten

stellen. Om een fysieke vergadering te houden, hebben we bij Hotel Landgoed

Avegoor een royale ruimte gereserveerd waar we voldoende afstand kunnen

houden.

Reserveer alvast de datum: Dinsdag 13 oktober om 20.00 uur.

We publiceren de agenda op het infobord en op de website. De bijbehorende

stukken sturen we digitaal naar de leden waarvan we een maildres hebben. Meld

je als je het graag anders wilt ontvangen.



Volgende fase

We beginnen langzaam te wennen
aan een nieuwe werkelijkheid
waarin meer persoonlijke ruimte
normaler wordt. Sterker nog, als er
ineens iemand dicht bij je komt
staan, of je ziet mensen in een
menigte bij elkaar staan, dan valt dat
op.
Jammer dat door de maatregelen veel
dorpse activiteiten niet door kunnen
gaan. Stiekem hoop ik op innovatie
en creativiteit die leiden tot nieuwe
vormen waarin we elkaar toch
kunnen ontmoeten in het dorp.
Zonder dat wij een ‘feestcommissie’
hebben, willen ook wij graag
verschillende bijeenkomsten
organiseren. Te beginnen met de
Algemene Leden Vergadering op
dinsdag 13 oktober a.s. We hebben
een tijdje gewacht maar het wordt nu
toch hoog tijd om de nieuwe
bestuursleden formeel te benoemen.
Met de komst van nieuwe
bestuursleden kunnen we de taken

weer meer verdelen zodat we het
samen kunnen doen, en dat is
precies wat we graag doen in
Ellecom!

Niet alleen het bestuur werkt lekker
samen, ook de werkgroepen zijn
ondertussen groepjes mensen bij
elkaar die enthousiast zijn over de
onderwerpen waar ze zich mee
bezig houden. Ze willen graag met
het dorp in gesprek over hun ideeën,
plannen en visie. De ambities zijn
groot. Hoe mooi zou het zijn als de
werkgroepen gevoed worden door
dorpelingen en de plannen die
daardoor ontstaan post vatten in
onze gezamenlijke ruimte. Dat geldt
voor Verkeer, voor Groen en
natuurlijk ook voor EEN en
Sociaal&Cultureel. We breken ons
hoofd over een goede manier
waarop zij de plannen aan het dorp
kunnen presenteren. Hoe
organiseren we dat? Ideeën en tips
zijn welkom!

Het is leuk om al het
enthousiasme en de energie
te zien kolken. Om de
huidige werkwijze van de
vereniging in te bedden,
hebben we de statuten en
onze naam tegen het licht
gehouden. Ze zijn
aangepast aan de moderne
tijd en sluiten daarmee beter aan bij
wie we zijn. Dat is overigens niet
nieuw, onze beginselverklaring uit
2018 blijft het vertrekpunt van
waaruit we werken met verbinden,
coördineren en initiëren in de
hoofdrol. Om nog meer recht te
doen aan wie we zijn gaan we vanaf
nu de naam InEllecom gebruiken,
zoals we die nu al hanteren voor de
website, het dorpsblad en de digtale
nieuwsbrief. We werken als een
platform voor de zaken die spelen
InEllecom.

Ik hoop dat we elkaar, ondanks de
maatregelen, blijven zien in Ellecom!

Annemiek Hellings

EEN actief achter de schermen
Door het coronavirus heeft Ellecom Energie Neutraal (EEN)
de laatste maanden geen dorpsbijeenkomsten
georganiseerd. Voorzichtigheid is voorlopig troef. Maar er
gebeurt ondertussen veel in de voorbereiding op de
energietransitie die dichterbij komt:

Zo is er een werkgroep gestart voor bewoners van
monumenten. Bewoners van monumentale panden kunnen
ervaringen uitwisselen en oplossingen zoeken waarmee zij
verder kunnen als zij hun woning willen verduurzamen.
Maatwerkadvies staat centraal in de verduurzaming.

EEN zoekt ook naar een aantrekkelijke manier om de
jongere woningen integraal te verduurzamen, met een
energierekening die betaalbaar is door slimme
financieringen. We maken een overzicht van bruikbare
subsidies.

De warmtevisie van de gemeente Rheden zal waarschijnlijk
voor Ellecom uitdraaien op een all-electric aanpak. Met

lokale opwekking, opslag en distributie. Hoe gaan we ons
daarop voorbereiden? Met het oprichten van een lokale
energie-coöperatie waarschijnlijk. Mogelijkheden worden
onderzocht voor diverse initiatieven in de gemeente
Rheden.

Een bijzonder aspect is de ontwikkeling van een
partnerschap met de gemeente, zij zit immers aan het stuur
bij de transitie. Een intentieverklaring is al opgesteld.

U ziet, er beweegt veel onder de oppervlakte. Wij zoeken
nu - bij afwezigheid van dorpsbijeenkomsten - veilige
vormen van contact. Heeft u vragen of heeft u interesse om
een bijdrage te leveren, meldt u zich dan via
ellecomenergieneutraal@gmail.com Graag met
telefoonnummer, wij nemen dan contact met u op.

Werkgroep EEN
Peter Jezeer, Ton van Rheenen
en Frans de Laaf



Dalstein, een verdwenen landhuis

In 1972 is Huize Dalstein afgebroken, om plaats te

maken voor 16 nieuwe huizen, die nu op Dalstein

staan.

Wie herinnert zich nog het prachtige landhuis, dat

daar gebouwd is in 1840 door de familie

Mispelblom Beijer uit Zutphen, oorspronkelijk als

vakantiehuis. Na toevoeging van een verdieping

rond 1855, komt de familie er permanent wonen.

De foto dateert uit 1910, duidelijk is de

‘benedentuin’ te zien (ontstaan bij de aanleg van de

Doesburgsedijk). Links de eerder aangelegde

betonnen vijver, het enige dat nu nog resteert. De

siertuin loopt van het huis tot aan de bakkerij van

Dikker, Binnenweg 48 en ten zuiden van het huis tot

aan de Ruitersbeek en de Friedhof. Dit deel wordt

ingenomen door een moestuin, een speciale

Rozenkwekerij, maar ook kindertuintjes. Er zijn

bloemenkassen en een druivenkas. In het huis

woont de laatste dochter Mispelblom Beijer,

Johanna met haar man Müller Kühlenthal, hun 3

dochters, maar ook haar moeder. De familie zorgt

voor een Bewaarschool voor alle kleintjes van het

dorp, Friedhof 7, met inrichting en personeel, die tot

1980 als kleuterschool heeft gefunctioneerd.

Minstens 14 huizen zijn door hen gebouwd voor

mensen in het dorp, zoals de kleermaker, de

tuinbaas en meerdere mensen die op Dalstein

werkten.

Zijn zo’n huis en haar bewoners het niet waard om

bewaard te blijven in ons geheugen?

Elis Duringhof en Nettie Dekker

Meer verhalen zijn te vinden in de

nummers 177, 178 en 194 van het

blad Ambt en Heerlijkheid van de

Oudheidkundige Kring Rheden

Rozendaal.

Hoe zit dat nou?
Er is een nieuw boek uit van de Ellecomse Tamara Onos.

Hoe zit dat nou? is een bundel korte
verhalen over het herkennen en
negeren van alledaagse gevaren. Als
Tamara schrijft, raakt alles als vanzelf

verbonden. Onderwerpen die ogenschijnlijk niets met
elkaar te maken hebben, komen samen in haar columns,
verhalen en boeken. Haar werk als arbeidshygiënist en
hogere veiligheidskundige blijkt daarbij elke keer weer
het fundament te zijn.
Veiligheid en gezondheid, unieke werksituaties en
mensen met mooie beroepen. Ze vormen de stevige
schoenen van haar schrijven. Humor en zelfspot maken
het leven leuker en vind je daarom terug in al haar
stukken. Hoe zit dat nou? is te koop bij alle (online)
boekhandels.

Madak chocolatier
Twee jonge Ellecomse ondernemers
Nikai Groot Kormelink en Soufiane
Mourabit zijn een mooi bedrijf gestart.
Het vervaardigen van handgemaakte
bonbons. Madak's missie is de manier
waarop de wereld chocolade ervaart te transformeren,
waardoor het maken en proeven ervan op hoogwaardig
niveau wordt gebracht. Een belangrijk element bij het
produceren van chocolade is tijd. Bij een duurzaam
product wil je 100% zeker zijn van een eerlijke herkomst.
Daarom gebruikt Madak Chocolatier voor haar producten
alleen cacao van boerderijen die gecertificeerd zijn door
Rainforest Alliance™.
In september hebben de Ellecomse ondernemers het
tuinhuis aan de Buitensingel omgeruild voor een
productielocatie in Tonden. Meer weten of deze
overheerlijke handgemaakte bonbons bestellen? Kijk op
madak.nl

Ondernemend Ellecom

Dorpskerk
Onze eeuwenoude
dorpskerk heeft een
vernieuwde
website met een
prachtig filmpje en
meer info over
huur en verhuur.

Neem eens een kijkje op dorpskerkellecom.nl



Lezen In Ellecom

Leeskring

Ellecom is een dorp met een groot hart voor boeken. Er zijn

aardig wat schrijvers, lezers en leeskringen. Voor dit

nummer spraken we met de leeskring die is ontstaan tijdens

de nieuwjaarsborrel van de Bernhaldelaan.

O
ud-docenten Gonda en Hermine ontdekten daar

hun gedeelde liefde voor het lezen en kwamen tot

een goed voornemen: ‘We starten een leeskring.’

Een briefje bij Samberg zorgde ervoor dat de groep al snel

van start kon gaan.

Inmiddels zijn ze vijf jaar verder en bestaat de leesgroep uit

zeven leden. Karlijne Pietersma, Gerda Krijgsman, Fennie

Hakkers, Thea Berendsen, Carin Unverzagt, Gonda van

Leeuwen en Hermine Schuit. Niet lang geleden is een van

de leden, Renée Westerhoff, overleden.

De leeskring komt ongeveer om de zes weken bij elkaar om

een boek te bespreken en om een nieuw boek te kiezen.

Het lid dat aan de beurt is om een boekbespreking te leiden,

neemt een voorselectie van drie tot vier boeken mee en

vertelt hier kort over. Dan volgt een korte discussie en wordt

een boek gekozen. Alle leden lezen dit en zes weken later

discussieert de groep over het boek.

Hoe kies je nu een boek? Soms aan de hand van een mooie

recensie in de krant, soms door een interview bij een

cultuurprogramma. Een andere keer is het een nieuw boek

van een schrijver die je al kent. Of een boek dat iemand

vroeger al eens las en het graag in de groep wil herkauwen.

Want dat is toch wel de grote kracht van een leeskring. Je

haalt meer uit een boek dan in je eentje.

Andere ogen lezen andere dingen. En door discussie over

het boek krijg je verrassende inzichten.

Die discussies worden gevoerd aan de hand van vragen die

de boek-aandrager heeft voorbereid. Hierbij wordt geput uit

de uittrekselbank van de bibliotheek en uit de

handreikingen die je op leessites zoals Hebban kunt vinden.

Vragen als: ‘Wat vind je van de metaforen die de schrijver

gebruikt. Hoe zou je personage A willen typeren? Hoe

ontwikkelt zich de verhouding tussen personage B en C?

Het verhaal begint en eindigt met bijna dezelfde zin. Wat

zegt het verschil ertussen?’

Een ander voordeel van de leesclub is dat je buiten je

straatje leest. Een ander maakt een voorselectie. Misschien

zijn dat wel allemaal boeken die jij zelf nooit had gekozen,

maar die dan toch de moeite waard blijken te zijn.

Heeft een lid een extra boekenkast nodig door deelname

aan de leeskring? Nee hoor. Boeken worden vaak geleend

bij de bibliotheek of van elkaar. En het e-book is uit het

oogpunt van ruimtebesparing ook een uitkomst.

Ten slotte een boekentip van deze leeskring. Blindganger

van Michael Ondaatje viel bij alle leden van de groep goed.

Zij omschrijven het als een intrigerend verhaal, waarbij je in

deel één denkt: ‘Hoe is dit in vredesnaam mogelijk?’ Maar

in deel twee blijkt alles toch op zijn plek te vallen.

De leeskring wenst u allen veel leesplezier. En de schrijver

van dit stuk raadt u aan vooral eens boeken te lezen uit

eigen dorp. Ook hiervoor kunt u terecht bij bakker Samberg.

Interview: Tamara Onos Foto’s: Karlijne Pietersma



Misschien horen we, wanneer we in de

tuin zitten en dit lezen, nog het laatste

gekwetter van de boerenzwaluwen die

nog niet op hun trektocht naar Afrika

zijn. In de ons omringende bossen is het

weer dik de moeite waard om eens

lekker van de stilte te gaan genieten. De

meeste toeristen, hoewel altijd welkom,

zijn verdwenen en wij dorpelingen

hebben de bossen weer voor onszelf.

Terwijl ik dit schrijf (bij 30 graden half

augustus) heb ik eigenlijk al weer zin in

het najaar. Lekker een uur voor

zonsondergang stilletjes op een bankje

genieten van de resterende bosgeluiden,

zoals het riedeltje dat klinkt als een

waterval, dat de roodborst ons trouw

presenteert. Een bosuil hoor je dan vaak

nog niet, maar de everzwijnen worden

wel tegen de schemering wakker. Na

zich lui te hebben uitgerekt, beginnen

ze voorzichtig naar wat eikels te zoeken

en een speklaagje op te bouwen voor

de winter die in aantocht is.

De edelherten uit de inmiddels nevelige

bossen, zijn zich gaandeweg aan het

voorbereiden op hun jaarlijkse

seksfestijn en trekken langzamerhand

richting de bronstplaatsen (zoals de

Elsberg). De mannelijke herten, die we

geweidragers noemen, hebben vanaf de

late herfst van 2019 samen opgetrokken

maar zijn nu elkaars concurrenten en

maken elkaar met veel geluid (burlen)

duidelijk wie er de baas is en dus de

meeste hindes mag dekken. Wie geluk

heeft hoort ’s avonds op de

bronstplaatsen het gekletter van de

geweien die tegen elkaar slaan ofwel

twee ‘heren’ zijn er niet met elkaar

uitgekomen tijdens het dreigen. Dus

moet er wapengeweld aan te pas komen

om te bekijken wie de sterkste is.

Pfff…. het zou allemaal zo uit een

natuurfilm kunnen komen en dat

allemaal op een kwartiertje fietsen

vanaf huis!

Zijn Ellecommers bofferds of niet?

Borrie

Sursum Corda
De kooractiviteiten liggen
al maanden stil en zo zal
het nog wel een poosje
blijven.
Dat in Rheden kale bassen
te koop worden gezet, zal
toch geen voorteken zijn
....? Het bestuur van
Sursum Corda heeft veel
aandacht gegeven aan de
situatie bij de leden thuis.
De korenbond geeft
suggesties om van start te
gaan met zingen. Buiten,
op anderhalve meter,
stemgroepen apart. Onze
dirigent en leden willen
ook graag. Maar hoe?
Bijna tegen beter weten in.
Met mondkapjes op? Is al
geen gezicht, maar zeker
geen gehoor. Ondanks
alles blijft men bij koor
Sursum Corda optimistisch
over een notenrijke
toekomst!

Naderend najaar

De energietransitie en
de Ellecomse Polder
De initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt
Ellecom bestaat een half jaar en wil
samen met de gemeente Rheden een
goede invulling geven aan de regionale
energietransitie (RES).
In het RES-bod zijn Spankeren en De
Beemd aangegeven waar windturbines
danwel grootschalige zonnevelden
voorzien zijn. De gemeente heeft in
februari aangegeven mogelijkheden voor
zonnevelden te zien in de gehele
Ellecomse Polder. Dat vinden we als
initiatiefgroep veel te ongenuanceerd. Er
is veel cultuurhistorie en een prachtige
natuur met mooie flora en fauna. Die
dienen beschermd te worden, zoals in

het huidige beleid van gemeente en
provincie is vastgelegd.

Wij hebben tijdens onze inspraak
(raadsvergadering op 25/8) wethouder
Klomberg geadviseerd om op
geïndustraliseerde gebieden te clusteren
en een betere verhouding zon/wind te
vinden. Dit najaar stelt de gemeente de
Handreiking Energie & Landschap op.
Wij zijn gesprekspartner en hebben als
doel dat het opwekken van duurzame
energie in de Ellecomse polder goed
wordt ingepast in de cultuurhistorische
en landschappelijke waarden. We
hebben hierover een case geschreven, te
lezen op www.inellecom.nl.

Het speelt dus nu! Eind 2020 is
vastgelegd wat mag en niet mag. Ieder
initiatief om iets te bouwen wordt aan
deze Handreiking getoetst. Daarom zijn
we nu zo alert op dit beleidsstuk. Mocht
u willen reageren, dan horen we dat
graag op
duurzaam.opgewekt.ellecom@gmail.com.

EEMAC
Vanwege de coronacrisis hebben wij vrijwel alle

evenementen moeten afgelasten.

Op zondag 16 augustus hebben we voor het eerst dit

jaar een Corona Proefrit georganiseerd, met aan het

eind een gezellig samenzijn bij het Dorpshuis. We

voelen ons helaas genoodzaakt om dit jaar de

traditionele Oldtimersrit niet door te laten gaan. We

hopen dat de omstandigheden in 2021 weer zodanig

zijn dat we dit weer op kunnen pakken.

‘Ik hark in Ellecom’



Zwemabonnement Avegoor
Ellecoms Belang en SC EDS maken in

samenwerking met Fletcher Avegoor

mogelijk om gebruik te maken van het

binnenzwembad en sauna van het hotel.

Inwoners van Ellecom en De Steeg kunnen hiervan gebruik

maken. Wij doen dit samen (SC EDS, Ellecoms Belang en

Fletcher Avegoor) omdat we het belangrijk vinden om voor alle

inwoners sport- en beweegmogelijkheden te bieden.

Het zwembad is een binnenzwembad en is verwarmd. Het is

1.40 diep. Er zijn voor dames en heren kleedkamers en de

mogelijkheid je spullen in een kastje te doen. Het zwembad is

dagelijks geopend vanaf 07.00 uur tot ca. 22.00 uur. We

bieden twee abonnementen, een halfjaar (oktober tot en met

maart) kost € 60,- en een heel jaar (september tot september)

kost € 110,-

Wil je zwemmen meld je aan via info@inellecom.nl.

Vragen kun je direct stellen aan Roel Roelfzema van EDS via

info@urbanshepherd.nl.

Lief & Leed
Vrouwenkoor Lief&Leed is vanaf 9-9-2020 een officiële vereniging.

Op 9-9-1999 kwam een enthousiaste groep vrouwen uit Ellecom bij

elkaar om lekker te gaan zingen.

Zo ontstond destijds ons vrouwenkoor Lief & Leed. Ruim 18 jaar is er

met veel enthousiasme gezongen, onder leiding van Saskia Huesmann.

In 2018 heeft Marije Heemskerk het dirigeerstokje van haar

overgenomen. Op 9-9-2020, exact 21 jaar later, heeft vrouwenkoor

Lief & Leed de gang naar de notaris gemaakt. Wij zijn nu ingeschreven

in het handelsregister als vereniging. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de website vrouwenkoorliefenleed.nl. Daar

is straks alle informatie over ons koor te vinden. Het is jammer dat door corona alles stil ligt en we niet kunnen

toewerken naar een optreden. We missen het samen zingen heel erg. Heb je interesse om in de toekomst met ons mee

te zingen dan kun je een e-mail sturen naar info@vrouwenkoorliefenleed.nl.

Ik hark in Ellecom
Oktober. Het bladblazersseizoen staat
voor de deur. Ook in Ellecom.
Mensen zetten met lucht en lawaai de
aanval in op neervallende bladeren
totdat het gazon, de stoep en tuin er
weer uit zien alsof er geen blad
bestaat.

De natuur volgt de seizoenen om
volgend jaar opnieuw op te bloeien.
Dat dit steeds moeilijker wordt en wat
de gevolgen daarvan zijn weten we
inmiddels: 80% van de insecten is
uitgestorven of zit in de gevarenzone.
Toch blijven we insecten, kevers,

torren, vliegen, muggen, bijen,
wespen, rupsen, slakken als ongedierte
bestrijden. Gevallen bladeren leveren
mest, voedsel en beschutting voor
insecten, kevers en torren. Je kunt dus
beter maar zoveel mogelijk blad laten
liggen. Mocht je toch bladeren willen
ruimen (bv. op je stoep) dan werken
bladharken ook goed. Ze versterken
bovendien je spieren en conditie.

Samen met de gemeente Rheden en
Natuurmonumenten willen we ons
dorp ‘natuurlijker’ laten zijn. Ellecoms
Belang draagt bij met het delen op hun
platform. We hopen dat we bladeren,

onkruid, insecten, kevers, torren etc.
weer normaal en nuttig gaan vinden.
Dat we minder ingrijpen en minder
bladblazen.

Jullie hebben de ‘ik blaas/ik hark’
posters in het dorp vast gezien. Posters
van trots harkende Ellecommers
komen eraan. Doe mee! Ga aan de
hark! Heb je geen hark, leen er dan
één bij ons. Kun je niet harken, dan
doen wij dat voor je, gratis!

Contact: Henk de Jong, Laan van Avegoor 18,

tel 06-30829156 of jongsluy@hotmail.com

Facebook: Ik hark in Ellecom

Excelsior: er zit weer muziek in!
Excelsior is weer gestart om datgene te doen wat ze

graag doen: Muziek maken.

Maar ook elkaar weer ontmoeten en horen hoe het

de ander vergaat, is een belangrijk iets in het sociale

leven. Dat stond centraal in de eerste bijeenkomsten

en we hebben met elkaar nagedacht hoe muziek te

maken op een veilige manier. We repeteren nu

buiten en met toepassing van alle voorgeschreven

regels. Ten tijde van het schrijven van dit stukje

wordt overwogen om weer binnen te gaan repeteren

gezien de wisselende weersomstandigheden en het

vroeger donker worden.

De individuele lessen zijn ook weer begonnen! Lijkt

het je leuk een instrument te gaan spelen, kom dan

gerust langs op de maandagavond vanaf 20:00 uur

of bel 06-30296296. Ook gevorderde muzikanten

zijn van harte welkom. Kijk voor aanmelding op de

website.

Notaris Yorick van Hassel, met Hester
Kramer en Mick Stomp van Lief&Leed



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!

www.grotenhuismakelaardij.nl

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

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

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)

iSeleQt …

gelooft dat mensenhet rechthebbenhuntalenten te gebruiken,
zodatgewerkt wordt aanhunduurzameinzetbaarheid

zet instrumentenin,coacht enadviseert opdatde menszijn
talenten optimaalkanbenutten (Consultancy&Tools)

leidt HR professionals,coachesen trainersoptot geaccrediteerde
gebruikersvande instrumenten(Academy)

geeft daarmeeMaatschappelijkVerantwoord Ondernemen(MVO)
nogmeer betekenis

Meer weten? Neemcontactopmet:
HugoWijtmans

Binnenweg 52– 6955AZEllecom
0618514669

info@iSeleQt.com
www.iSeleQt.com

S A M E N
A R C H I T E C T U U R
M A K E N . N L

Eigen ideeën verder brengen?
Niek Heideman (architect avb).
Binnenweg 39. 06-40946515.


