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Nu bij Anton Ekker Parket

Slavonisch eiken, de beste
eikensoort van Europa

Wat maken de Slavonisch eiken houten vloeren van
Anton Ekker Parket zo bijzonder?
Door de optimale klimaatomstandigheden in deze
regio groeien de bomen langzaam en gelijkmatig.
Daardoor ontstaat hout van superieure kwaliteit met
fraaie tekening en structuur én een warme uitstraling.
•
•
•
•
•

goed bestand tegen werking (krimp en uitzetting)
goed bestand tegen wisselende luchtvochtigheid
zeer geschikt voor vloerverwarming
in hoge mate slijtagebestendig
absolute topkwaliteit

De Slavonisch eiken houten vloeren van Anton Ekker
Parket worden in eigen fabriek vervaardigd. Hierdoor
kunt u zelf de afmetingen en behandeling bepalen
tegen de meest gunstige prijs. De vloerdelen met
een breedte tot wel 30 cm en lengtes tot 4,50 m zijn
bovendien buitengewoon duurzaam.

Speciaal voor de lezers van Over de IJssel
Slavonisch eikenhout (Spacva bosgebied in Kroatië)

15%

KORTING*

5 0 ja a r m aatw er k i n houten vl oer en
Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl

* Deze actie
is geldig t/m
eind juni 2019.
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Scholten fietsgoed Gazelle E-bike van € 2199,- voor € 1650,Plaggenmarsch tuinmeubelen o.a.loungeset van € 999,- voor € 629,10
25 mei heropeningsfeest Office Center Zwolle
123machineverhuur geen 10 maar 20% korting
Bonbonnerie Borrel doosje bonbons van € 15,- voor € 12,Medkar APK voor € 9.99 en aircoservice van € 89,- voor € 39,Effe Wassen Power Polish voor € 8,50 uw auto gewassen
Nieuw Grando Keuken- en baddesign. 15% korting
Orange Travel Suriname rondreis van € 1299,- voor € 1199,Nieuw Solfly reizen naar Spanje, Portugal, Griekenland en Turkije
Concerten in de Kloostertuin in Elburg van € 70,- voor € 27,50
Van Heerde Licht extra lichtaanbiedingen met gratis ledlamp
Hypotheek 10 jaar vast 1,67% en tips over uw hypotheek
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Bij ons bent u op het vertrouwde adres voor een
uitgebreid assortiment van ambachtelijke verse
vleesspecialiteiten en vleeswaren. Met de garantie
voor puur en eerlijk kwaliteitsvlees voor een
betaalbare prijs. Door de uitstekende kwaliteit
en herkomst van ons vlees is Slagerij Akkoyun al
meer dan 25 jaar een begrip in Zwolle e.o.

ODIJ AANBIEDING
geldig t/m 30 april 2019:
1 kilo rundergehakt...gemalen waar u bij
staat, verser dan vers...5 euro.
1 kilo kipfilet...ook 5 euro!
Onze handgeknoopte rollades, gourmet- en/of barbeRundvlees, kalfsvlees, lamsvlees, kip,

cue pakketten, de befaamde grillworst en gehaktballen

kalkoen etc, maar ook levensmiddelen

zijn bestsellers en worden geprezen door onze vaste en

alles met 5 % korting.

gevarieërde klantenkring.
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Islamitisch Slagerij Akkoyun

Diezerplein 12

U bent van harte welkom in

8021 CV Zwolle

onze winkel.

T: 038 - 453 2659

www.slagerijakkoyun.nl

ALLES VOOR
SLIMMER BOUWEN

Bouwmaat is dé groothandel voor
bouwmaterialen voor de aannemer, de zzp’er en
de grote klussenbedrijven. U vindt bij ons alles
op het gebied van bouw, hout, sanitair, elektra,
gereedschappen, ijzerwaren, verf en keukens.
Bouwmaat verkoopt uitsluitend
kwaliteitsproducten.
Planken, balken, alle soorten hout zijn bij ons van
de beste kwaliteit en heel belangrijk alles is recht.
Met in achtneming dat hout een natuurproduct is,
vindt geen kromme balken etc.!
Daarnaast vindt u bij ons kwaliteitsproducten die u
nu niet ziet in de Doe het Zelf zaken.
Kom bijv. eens kijken naar onze hout- of
kunststoftuinschuttingen, met of zonder deur.
Maar ook (dak)ramen, dakkapellen etc.
MET UW ODIJ PAS HEEFT U TOEGANG TOT
ONZE ZAKEN EN KUNT AANKOPEN DOEN.
Er staat zelfs een gratis aanhangwagen voor u
klaar om uw aankopen te vervoeren
Let op….alle prijzen zijn zonder BTW
Wij heten u hartelijk welkom.

Aangesloten locaties:
Bouwmaat Zwolle, Lichterweg 1c
Bouwmaat Apeldoorn, Oude Apeldoornseweg 38
Bouwmaat Rijssen, Enterstraat 198
Bouwmaat Enschede, Lambertus Buddestraat 70
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DE GROOTHANDEL
IN BOUWMATERIALEN
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‘Ga met verzakkingsklachten naar je huisarts ’
Een oudtante had er last van. En hoorde je de
buurvrouw er ook niet over? Een verzakking is niet
een aandoening waar vrouwen graag over praten
tijdens het werk of een feestje. ‘Maar het komt zo vaak
voor’, zegt Hugo van Eijndhoven, gynaecoloog in het
Isala Vrouw-kindcentrum. ‘Veertig procent van de
vrouwen ouder dan 45 jaar krijgt er mee te maken. Er
zijn meer lotgenoten dan je denkt.’
Verzakking; wat is dat? ‘Het is een echt vrouwenprobleem’,
zegt Van Eijndhoven. ‘Het is een beschadiging van de
bekkenbodem. Deze spieren hebben als functie om organen
als de baarmoeder, blaas en endeldarm in de buik te houden.
Omdat vrouwen een andere anatomie hebben dan mannen
worden de spieren van vrouwen meer belast.’ Belangrijke
oorzaken van een verzakking zijn: zwangerschappen,
overgewicht, obstipatie, hoesten en zware beroepen zoals
op de boerderij of in de zorg. Van Eijndhoven: ‘Vrouwen
omschrijven een verzakking vaak als een “bal-gevoel”
in de vagina. Tevens kun je plasklachten krijgen. Er zit
letterlijk iets in de weg, ook met vrijen kun je daar last van
hebben. Dus wanneer je klachten hebt, schaam je niet en
maak een afspraak met de huisarts.’ Wanneer de diagnose
inderdaad een verzakking is, kunnen oefeningen bij de
bekkenbodemfysiotherapeut een oplossing zijn. Maar ook het
plaatsen van een ring in de vagina of een operatie.

Zorg op maat
‘Wat wij in Zwolle echt op de kaart hebben gezet’,
zegt Van Eijndhoven met trots, ‘is de zogenoemde
ophangingsoperatie. In plaats van het verwijderen van
de baarmoeder, zoals voorheen altijd gebeurde, hangen
wij de baarmoeder op aan een sterke band. Wij hebben
het onderzocht en wat blijkt: het maakt niet uit of je de
baarmoeder weghaalt of “ophangt”, de resultaten van
beide operaties zijn even goed. Het is best raar dat het
zo lang normaal was om de baarmoeder weg te halen
want daar is niets mee aan de hand. Een blaas haal je toch
ook niet weg bij een verzakking? De perfecte operatie
is er overigens nog steeds niet. Per patiënt kijken wij
welke operatie de minste kans geeft op terugkeer van de
klachten. De baarmoeder ophangen aan een band of juist
aan het heiligbeen. En doen wij een kijkoperatie of een
operatie via de vagina? Kortom, zorg op maat.’

zou je niets doen? Vrouwen kunnen er echt veel last van
hebben, terwijl wij het vrij makkelijk kunnen verhelpen.
Echt, bijna dagelijks hoor ik: “dit had ik jaren eerder
moeten doen”. Dus stap over de drempel en maak een
afspraak met je huisarts.’

Kampen
Wist u dat u voor bovenstaande klachten en
andere gynaecologische aandoeningen, als ook
voor seksuele problemen en menstruatieklachten
niet alleen in Zwolle, maar ook bij Isala in Kampen
een afspraak kan maken?
Meer informatie?
Ga naar onze website voor meer informatie:
www.isala.nl/gynaecologie.

‘Stel, je merkt dat je waarschijnlijk een verzakking hebt,
maar je doet niets…Dan kun je gerust honderd jaar
worden’, antwoordt de gynaecoloog. ‘Maar waarom
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MET 7000M 2, DE GROOTSTE COLLECTIE TUINMEUBELEN VAN EUROPA!
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Experience dealer

PLAGGENMARSCH
TUINMEUBELEN

Van 999,-Nu 699,-ODIJ PRIJS 629,10

BLUEBIRD SET
Lounge dining set in
de kleur organic grey.
Inclusief 2 krukjes.
Afmetingen: 203x250cm.

GOEDE VRIJDAG OPEN
2E PAASDAG OPEN
VAN 10:00 - 17:00 UUR

OP
=
OP

AIR XL
Kunststof stapelstoel
Verkrijgbaar in de kleuren: wit, grijs,
taupe, oranje, groen, rood en geel

7

IN EN
UR
KLE

l
Normaa
per stuk

4 or
Nu vo

69,95
199,--

ODIJ PRIJS 179,10

ODIJ PRIJS 449,10

GROOTSTE COLLECTIE BARBECUES
VAN NOORD OOST NEDERLAND

KONINGSDAG OPEN
VAN 10:00 - 17:00 UUR
CAMPINGAZ BBQ DEMO

VAN 11:00 - 16:00 UUR

WEBER BBQ DEMO
2E PAASDAG 22 APRIL 11:00 - 16:00

36e jaargang
| nummer 1 2019
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LANGE
SPRUIT
3 • 7773 NE HARDENBERG • T (0523) 270 680 • PLAGGENMARSCH.NL

alleen in de winkel

SPRINGS SET
Aluminium lounge set 4-delig
Waterafstotende kussens.

*

Van 699,-Nu 499,--

DE ELEKTRONICA- EN
WITGOEDSPECIALIST
Bij EP:Stadshagen gaan we net dat stapje verder. Zo kunnen onze
eigen specialisten naast bezorgen en installeren ook
•
•
•
•

Kabels verlengen en leidingen verplaatsen
Je defecte apparaat repareren
Nieuwe contactpunten maken
Je inbouw apparatuur inmeten en monteren

1
0%
KORT
IN

op inbo G
uw

*

En ons EP:Serviceplan biedt je 60 maanden zekerheid!
Meer info? Bel ons of kom langs in de winkel.

*Geldt niet op acties en aanbiedingen.
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EP:Stadshagen
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Belvédèrelaan 235 - 8043 LW Zwolle - Tel: (038) 850 01 00 - epstadshagen.nl - info@epstadshagen.nl

KOM EEN KIJKJE NEMEN...
SPECIALE ODIJ AANBIEDING!

Gazelle Vento C7 HMB mixed
 Fietsen met harmonieuze ondersteuning
van de Bosch middenmotor
 Brede banden en voorvering
vangen oneffenheden voor je op
 Hydraulische remmen vergen
nauwelijks inspanning
 Sportieve styling met eigentijdse
matte tinten

van € 2199,-

voor € 1650,-

Deze actie is alleen geldig op vertoon van uw ODIJ lidmaatschap.

IN ONZE GROTE WINKEL!

RUIM

70 JAAR
IN HARTJE ZWOLLE

36e jaargang | nummer 1 2019

Luttekestraat 13
8011 LN Zwolle
(038) 421 73 78

Belvederelaan 239
8043 LW Zwolle
(038) 420 05 02

WWW.FIETSGOED.NL

van der Capellenstraat 147
8014 VW Zwolle
(038) 466 28 95 9

Zit u er al warmpjes bij?
Potgieter Openhaarden & Kachels laat u graag
de nieuwste trends zien in buitenkachels. Er is de
laatste jaren veel aandacht voor “het buitenleven”.
Denk aan buitenkeukens, barbecues, green eggs
etc. Allemaal leuk maar dan moet het buiten wel
aangenaam warm zijn. Om volop te kunnen genieten van deze zaken is een tuinhaard een prachtige
toevoeging. Je combineert heerlijke stralingswarmte met veel gezelligheid. Tuinhaarden zijn er in vele
kwaliteiten.

Het nieuwe stoken…..
In februari 2019 heeft de staatssecretaris nogmaals
bevestigd dat zowel hout- als pellets stoken zeker
past is de duurzaamheidsstrategie van de overheid.
Ze reageerde met die uitspraak op 2e kamer vragen
ten aanzien van overlast veroorzaakt door hout stoken. In de pers worden alle klachten hierover vaak op
een hoop gegooid. Open vuur, vuurkorven, openhaarden en kachels kennen grote onderlinge verschillen
als het gaat om verbrandingskwaliteit.

De betere kachels zijn voorzien van een glasdeurtje. Hierdoor wordt de kachel veel zuiniger in het
houtgebruik maar het zorgt er ook voor dat de
verbrandingskwaliteit fors omhoog gaat. Een heter
vuur verbrandt meer waardoor de uitstoot minimaal
is. In deze tijd waarin duurzaamheid zo actueel is een
belangrijk gegeven.

Door het stoken van hout kan de gebruiker overlast
veroorzaken voor de omgeving. De betreffende veroorzaker, de stoker, is zich daar niet altijd van bewust.
Om overlast tot een minimum te beperken bestaat er
een verplichte kachelkeuring. In de loop van de afgelopen jaren is de regelgeving al eerder aangepast maar
in het jaar 2020 wordt een nieuwere en strengere
keuring onder de naam ‘Ecodesign’ verplicht. Indien
goed gebruikt beperkt de nieuwe generatie kachels de
overlast tot een minimum. Daar hoort uiteraard ook
een verstandige stoker bij die weet wat hij/ zij doet!
Sinds enige jaren geeft Potgieter “stookavonden”
waarop hij de gebruikers uitleg geeft hoe zij hun toestel het beste kunnen gebruiken en daarmee overlast
zoveel mogelijk te beperken.

Tuinkachels kunnen vrij in de ruimte worden opgesteld. Ze worden altijd met een kachelpijp geleverd.
Natuurlijk kan er ook een vaste opstelling worden
gemaakt met een geïsoleerde pijp door het dak van
uw terras of tuinhuisje. Wij laten u graag alle mogelijkheden zien!

De technische ontwikkelingen hebben zelfs voor een
product wat zo eenvoudig lijkt zeker niet stil gestaan.
Moderne houtkachels halen tegenwoordig met
gemak 20 tot 25% meer rendement en daarmee een
veel schonere verbranding dan kachels van 15 jaar
of ouder. Een goede reden om eens over een nieuwe
kachel na te denken! De vakman geeft u graag advies.

L.J. Costerstraat 2, 8141 GN Heino • 0572 - 39 33 15 • info@potgieter-heino.nl • www.potgieter-heino.nl
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ORJAAR IN MET SFEERVOLLE
SKACHELS VAN RENY
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WARM HET VOORJAAR IN MET SFEERVOLLE
TERRASKACHELS VAN RENY

Stoer vormgegeven terraskachels.
Goed voor heerlijke straling maar ook
voor een goede dus schone verbranding! Naar keuze uitgevoerd in roestig
Cortenstaal of zwart gelakt. Uiteraard
levert Potgieter naar wens ook een veilige dak-doorvoer voor als u de kachel

WARM HET VOORJAAR IN MET SFEERVOLLE
TERRASKACHELS
VAN RENY
HET VOORJAAR IN
MET SFEERVOLLE
een vaste opstelplaats wilt geven.

TERRASKACHELS
VAN RENY
Stoer vormgegeven terraskachels.
Goed voor heerlijke straling maar ook
terraskachels.
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openhaarden en kachels

L.J. C

L.J. Costerstraat 2
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info@potgieter-heino.nl
www.potgieter-heino.nl

POTGIETER

openhaarden en kachels

L.J. Costerstraat 2
8141 GN Heino
0572 - 39 33 15

info@potgieter-heino.nl
www.potgieter-heino.nl
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EXCLUSIEVE SIERRADEN | TROUWRINGEN
HORLOGE REPARATIE | RESTAURATIE SIERRADEN

Goudsmid/juwelier CoCo Tanielian maakt unieke sieraden
geheel volgens uw wensen. Oud goud/gouden sieraden en uw
edelstenen kunnen wij hiervoor hergebruiken!
In onze winkel meerdere sieraden waarvan maar één
exemplaar bestaat.

Naast exclusieve handgemaakte sieraden verkoopt
Goudsmederij COCO collecties van verschillende merken.
Kijk voor meer informatie op onze website
www.goudsmederijcoco.nl
www.unieke-trouwringen.nl
Gasthuisplein 31, 8011 SB Zwolle
tel. 038 - 4223448
12
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Speciaal voor leden van ODĲ: Ontvang een leuke goodybag op vertoon van uw ODĲ pas!

Zwolle
Wĳ nodigen je uit voor ons heropeningsfeest op
zaterdag 25 mei 2019!
15% korting
op alle HP laptops
en desktops*
ALLEEN OP
25 mei

* Actie-artikelen zĳn uitgesloten

WORKSHOPS • LOTERĲ • DEMONSTRATIES • EN NOG VEEL MEER AANBIEDINGEN

Ontdek ons assortiment bureaustoelen
Kom langs in onze winkel en ontdek
iedere maand onze STOEL VAN DE MAAND!

GRATIS stoelinstallatie t.w.v. €15,- op vertoon van uw ODĲ pas
OfficeCentre
36e jaargang | nummer 1 2019

Zwolle • Ceintuurbaan 30 • 8024 AA Zwolle
Tel: 038-4560517 • www.officecentre.nl • zwolle@officecentre.nl
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Manager Nazorgcentrum IntermeZZo is blij met uitkomst landelijk onderzoek:

“Nazorg en ondersteuning heeft positief effect
op levenskwaliteit van mensen met kanker.”
“In de negen jaar dat we bestaan, hebben we al veel kunnen betekenen voor mensen met kanker
en hun naasten. Maar liefst 96 % van onze bezoekers ervaart een positief effect en 84 % van de
bezoekers vindt dat door de nazorg en ondersteuning bij IntermeZZo hun kwaliteit van leven is
verhoogd! Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar ervaringen van bezoekers van nazorgcentra
en inloophuizen, dat werd uitgevoerd door KWF en onze brancheorganisatie IPSO. Een mooie
uitkomst die bevestigt dat we passende ondersteuning bieden waar mensen in een kwetsbare
situatie behoefte aan hebben”, zegt Corine den Hollander, manager van Nazorgcentrum
IntermeZZo in Zwolle.

“Patiënten met kanker hebben méér nodig dan medische zorg”, weet Corine uit jarenlange ervaring als
regie-verpleegkundige oncologie en initiatiefnemer
van IntermeZZo. “Waar wij naar streven is mensen
met kanker zó te ondersteunen dat ze de regie op hun
leven waarin kanker een rol speelt, zelf kunnen oppakken. Doel is de kwaliteit van leven op een zo hoog
mogelijk niveau te krijgen, om deel te kunnen nemen
aan het ‘normale’ leven. Normale tussen aanhalingstekens, want kanker zet je leven op zijn kop. Het wordt
nooit meer zoals daarvoor, je onbevangenheid is weg

14

en het vanzelfsprekende vertrouwen in je lichaam ben
je kwijt.”

Mooie gesprekken aan het fornuis
“Hoe je de alledaagse dingen weer kunt oppakken, ondanks de eventuele beperkingen die de ziekte
of behandeling veroorzaakt, daar bieden we een
scala aan mogelijkheden voor aan: een luisterend
oor, voorlichting en informatie, cursussen en workshops en ontspannende activiteiten. Bijvoorbeeld:
hoe kun je omgaan met stress of vermoeidheid, wat

ODIJ MAGAZINE

Wie gaat er mee de berg op?
Nazorgcentrum IntermeZZo is
financieel aangewezen op giften,
subsidie en sponsoring. Bijzondere
acties vormen ook een bron van
inkomsten. Daarom doet IntermeZZo
mee aan de beklimming van de
Mont Ventoux in Frankrijk. Op
5 en 6 september. We zoeken
mensen die mee willen lopen,
hardlopen of fietsen. In ons team
of zelfstandig met IntermeZZo als

goede-doel. Kijk eens op: www.
grootverzettegenkanker.nl. Zin
om mee te doen? Kom naar de
informatiebijeenkomst bij IntermeZZo
op donderdag 28 maart om 19.30
uur. Kom luisteren naar de ervaringen
van degenen die ‘de Kale Berg’’
eerder hebben bedwongen: een
sportieve prestatie en vooral een
onvergetelijke ervaring! Bel of mail
om je aan te melden.

kun je zelf doen om je conditie op te bouwen, wat
doet voeding met je? Een voorbeeld: heel praktisch
bieden we voorlichting over gezonde voeding door
een voedingsdeskundige plús kookworkshops door
een ervaren kok. Elk seizoen gaat zij in een serie van
drie workshops met een groepje aan de slag in onze
keuken. Die is speciaal ingericht voor deze kookworkshops. Gasten gaan gezond en lekker koken met
biologische streekproducten uit het seizoen, ze leren
iets over veranderde smaakbeleving en zin om te
eten. Ook naasten, die koken voor degene die kanker
heeft, zijn welkom. Na afloop wordt de maaltijd
samen gegeten en onze gastvrouwen zorgen voor
een prettige sfeer. Intussen ontmoeten mensen die in
een vergelijkbare situatie verkeren, elkaar. Er vinden
mooie gesprekken plaats, zo aan het fornuis!”

Weer aan het werk (of niet)
Hoe je je talenten weer kun inzetten in het sociale leven, dat is voor iedereen anders. Corine legt uit: ”De
een heeft een perspectief waar werken niet meer aan
de orde is. Dan is de vraag hoe je een levensvervulling vindt waar je je gelukkig bij voelt. Met cursussen
steunen we mensen in balans te komen en hun kracht
te hervinden.
De ander kan gedurende of na de behandelingen
verder in het arbeidsproces. Eventueel met aanpassingen. We bieden voorlichting door een gespecialiseerde Arboarts die niet alleen wet- en regelgeving
hieromtrent kent, maar ook goed kan adviseren. Het
is nodig om deze voorlichting al vroegtijdig te volgen
om goed beslagen ten ijs te komen als je gaat reintegreren.
In het genoemde onderzoek is vastgesteld dat huizen
zoals IntermeZZo in Zwolle een belangrijke bijdrage

leveren bij re-integratie en arbeidsparticipatie. Dat is
niet alleen goed voor de mensen die het betreft, maar
ook kostenbesparend voor de samenleving, zo laten
de cijfers uit dit onderzoek zien!”

Opening KindermeZZo Kidstuin op 11 mei
Kinderen die opgroeien in een omgeving waar kanker
dichtbij is, zijn extra kwetsbaar. Bijvoorbeeld wanneer
een van de (groot)ouders, broertje of zusje of het
kind zelf de diagnose krijgt. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd zijn er Kidsmiddagen bij KindermeZZo. Ontmoeting met andere kinderen in een soortgelijke situatie geeft herkenning. Corine: “Met of zonder
woorden, kinderen voelen elkaar spelenderwijs aan.
Dat merken onze pedagogisch geschoolde vrijwilligers tijdens de activiteiten die ze begeleiden. Buiten
spelen vinden de kinderen helemaal fijn. Daarom zijn
we bezig een kindertuin in te richten met onder andere een ‘chill-huisje’. Op zaterdag 11 mei om 14.30
uur wordt met een familiefeest de Kidstuin geopend.
Iedereen die eens wil komen kijken, is welkom!”

AYA-lounge voor jonge mensen met kanker
“Mensen tussen 18 en 35 jaar met de diagnose
kanker, worden AYA’s genoemd (Adolecents & Young
Adults). Zij lopen tegen specifieke problemen aan.
Denk aan vraagstukken als: Hoe blijf ik aansluiting
vinden met mijn leeftijd genoten, terwijl zij met hele
andere dingen bezig zijn dan ziekte en behandeling.
Hoe gaat het met studie, werk, gezinsvorming, een
hypotheek afsluiten? Of: wat is mijn levensdoel, mijn
perspectief? Voor hen hebben we elke vrijdagmiddag
vanaf 14 uur een AYA-lounge. Ontmoeting en ervaring delen staat centraal. Op aangeven van de AYA’s
organiseren we speciale themabijeenkomsten.”

Nazorgcentrum IntermeZZo | Dokter van Thienenweg 1A 8025 AL Zwolle | (038) 424 6088 of (06) 53 76 71 45
36e jaargang
| nummer
1 2019 van 9.00-17.00 uur | www.intermezzo-zwolle.nl | www.kindermezzo.nl
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Open op
werkdagen

Op vertoon van uw ODIJ ledenpas:

10 % extra korting*

Gedurende de actieperiode ontvangt u 20% korting. Vraag naar onze voorwaarden. Actie loopt t/m juni 2019.

Dronten ■ Apeldoorn ■ Breda ■ Eindhoven ■ Emmeloord ■ Genemuiden ■ Huizen ■ Meppel ■ Raalte ■ Rosmalen ■ Zwolle

123MACHINEVERHUUR.NL

BEL GRATIS 0800 53 53 123

Verleng met voordeel op:
www.unitedconsumers.com/odijmobiel
16
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Liefde voor
het vak,

geïnspireerd
door mensen

Brenda
Koper

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk.
Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn
wij uw bron voor zorg en aandacht. Niets is
onmogelijk. Afscheid op uw manier.
En dat betekent dat u zelf bepaalt wat de
(financiële) wensen en grenzen zijn. Voor ieder
budget is een passend afscheid mogelijk.
Wilt u daarover eens met ons in gesprek?
Dat kan altijd. Wij nodigen u graag uit voor
een vrijblijvend bezoek aan ons afscheidshuis
Hofvliet. Gevestigd aan de Pannekoekendijk in
hartje Zwolle. Uiteraard is er voldoende (gratis)
parkeergelegenheid voor de deur aanwezig.
Voor ODIJ leden zeer concurrerende tarieven!
Overlijden melden: 038-4536320
24 uur per dag bereikbaar
36e jaargang | nummer 1 2019
www.meander-uitvaartbegeleiding.nl
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Bekijk de prachtige collectie in onze showroom.

Unieke kasten, die wij persoonlijk voor u op maat ontwerpen.

4.000 m 2
totaal wonen
18

R o n d w e g 74 , 8 0 9 1 X K W e z e p

w w w.veld ka m pwonen . n l
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Tweede Paasdag geopend van 11:00 - 16:00 uur.
KO M M E T U W O D I J - PA S E N P R O F I T E E R O P T I M A A L !

36e jaargang | nummer 1 2019
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foto Pedro Sluiter

Zwolle, dé dynamische
Hanzestad heet je welkom!
In Zwolle vind je de unieke combinatie van de historische grandeur
van het rijke Hanzeverleden en de innovatieve bruisende sfeer van een
moderne mini-metropool. Binnen de oude stadsmuren ontdek je een
veelheid aan cultureel en culinair aanbod. Talloze festivals, de culinaire
top van Nederland, spraakmakende tentoonstellingen, allemaal te
ontdekken in een Middeleeuws decor van de oude Hanzestad.

De stervormige gracht, Hanzepakhuizen en
statige gevelpanden tonen de oorsprong van de
huidige welvaart. Het historisch stadshart herbergt
vele terrassen, restaurants en cafés. Flanerend
door het centrum kom je vanzelf bij de twee
meest opvallende verschijningen van Zwolle: de
mooiste boekhandel van Nederland; ‘Waanders In
de Broeren’ en Museum de Fundatie. Vanuit het
opvallende raam van het museum heb je aan één
blik genoeg: de bruisende binnenstad ligt aan je
voeten.

20
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Ontdek Hanzestad Zwolle. Ga snel naar de website www.visitezwolle.com voor

Terrasstad met culinaire hoogtepunten
Culinair is het goed toeven in Zwolle! Schuif
aan in één van de vele restaurants die Zwolle
kent. Met menukaarten vol met (streekeigen)
lekkernijen. Verwen je smaakpapillen met de
beroemde Haute Cuisine van De Librije of laat je
verrassen door de vele andere chef-koks. Slenter
op eeuwenoude pleinen en ontdek kleine barretjes, moderne pop-up restaurants en biologische
lunchrooms.

Tip! Vergeet vooral de vele
terrassen niet én vanaf mei is
er een heus stadsstrand op het
Rodetorenplein!
De leukste winkelstraten van Nederland
Van authentieke winkeltjes tot hippe conceptstores en van trendy juice-bars tot luxe boetiekjes.
In Zwolle kun je naar hartenlust shoppen. De
winkelstraten liggen rond de Diezerstraat; de Luttekestraat, Melkmarkt en Oude Vismarkt. Vergeet
ook de Sassenstraat niet, deze winkelstraat staat
in de top 10 van leukste winkelstraten in Nederland. Als je de vele kledingzaken en gezellige kofﬁezaakjes ziet, begrijp je meteen waarom.

Tip! Ook op zondag kun je
terecht in Zwolle, want elke
zondag is het koop-zondag!

Te doen
in Zwolle!
Lente/Zomer 2019

36e jaargang | nummer 1 2019

27 april: Koningsdag in Zwolle
(diverse podia)
5 mei: Bevrijdingsfestival Overijssel
(Het grootste in Nederland!)
18 mei: Buitenﬁlm spektakel
(Park de Wezenlanden)
31 mei t/m 2 juni: Zwolle Unlimited
(Cultuurfestival)
2 juni: Wijnfestival (Grote kerkplein)
15 juni: Halve marathon
6 juli: Platenbeurs (Grote kerkplein)
10, 17,24 én 30 juli: Blauwvingerdagen!
16 augustus: Stratenfestival
(meer dan 10 podia door heel Zwolle!)
21

uitgebreide informatie over restaurants, hotel en B&B, cultuur, evenementen en meer!

NU SPECIALE ACTIE IN
KNIKARMSCHERMEN
VOOR ODIJ LEDEN
GRATIS MONTAGE

SCREENS
UITVALSCHERMEN
KNIKARMSCHERMEN
MARKIEZEN
ROLLUIKEN

MULTIMATE DE BREKER
VOOR AL UW BINNEN- EN
BUITENZONWERING

VAKKUNDIG
GEMONTEERD DOOR
ONZE EIGEN
MONTAGEDIENST
NU SPECIALE ACTIE IN
KNIKARMSCHERMEN!

VOOR
ODIJ-LEDEN
GRATIS
MONTAGE!
MULTIMATE DE BREKER | BUITEN DE ENKPOORT 15, 8061 HR HASSELT | TEL. 038-4771258
OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 8:00 TOT 19:30 UUR | ZATERDAG VAN 8:30 TOT 16:30 UUR

Het adres voor advies en persoonlijke aandacht.
BALLET

Gespecialiseerd in:

TENNIS

VOLLEYBAL

ZWEMMEN

VOETBAL

BADMINTON

FITNESS
TURNEN
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Nieuw ODIJ voordeel!

Zorgeloos op weg
met Alphabet Private Lease
Betrouwbare nieuwe auto
Geen onverwachte kosten

Vast maandbedrag
Keurmerk Private Lease

Lease nu als lid van ODIJ en als gratis deelnemer van Stichting EAC zelf een auto bij Alphabet, de beste
leasemaatschappij van Nederland. Met Private Lease rijd je een splinternieuwe auto voor een vast bedrag
per maand. Dit betekent een einde aan vervelende onverwachte kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en
reparaties. Je hoeft alleen nog maar zelf te tanken! Je profiteert van een uniek voordeel van € 15,- per maand.

Exclusief voor leden van ODIJ en deelnemers van Stichting EAC:*
Extra deelnemersvoordeel:
✓ Gratis SVI schadeverzekering inzittenden (t.w.v. € 5 p/mnd)
✓ Gratis verlaging eigen bijdrage bij schade (t.w.v. € 10 p/mnd)

Altijd superscherpe tarieven
Zo rijd je al een populaire splinternieuwe auto vanaf € 209 per maand.*
Dit is inclusief alle autokosten.

Meer informatie

www.alphabetprivatelease.nl/EAC (inlogcode B7YVLC3W)
+ 31 (0) 76 579 38 88
privatelease@alphabet.com

* Prijzen zijn obv looptijd van 48 mnd, 10.000 km/jr.
Geldig zolang de voorraad strekt. Afbeeldingen kunnen
afwijken van de modellen die wij bieden.
* Je wordt gratis deelnemer van Stichting EAC.

€ 209

Bij Notariskantoor De Jong kunt u rekenen op duidelijke
antwoorden op vragen en een praktische efficiënte aanpak van
zaken. We hanteren een pro-actieve benadering om juridische
problemen op te lossen. Of beter: te voorkomen. We zijn
betrouwbaar en stipt in het uitvoeren van onze afspraken.

KWALITEIT OP IEDER VLAK
Brede juridische kennis is vanzelfsprekend.
Maar minstens zo belangrijk is dat daaruit een
duidelijk en praktisch bruikbaar advies volgt binnen de afgesproken termijn en conform de
overeengekomen voorwaarden.
Kennis van het vakgebied en onze cliënten
Om u optimaal te kunnen adviseren over wat het
beste past in uw situatie, is kennis nodig. Niet
alleen brede en diepgaande juridische kennis,
maar ook kennis over uw situatie. Daarom starten
we altijd met een gesprek waarin we alles wat van
toepassing is willen weten. Afhankelijk van uw
vraag spreken we u graag telefonisch of aan tafel
bij ons op kantoor.
SERVICE
Niet alleen vinden wij het belangrijk om een goede
relatie met onze cliënten op te bouwen, We helpen
u ook goed en met veel enthousiasme. En we
doen er alles aan om uw zaken zo snel mogelijk te
regelen.
ONAFHANKELIJKHEID
De notaris vervult een onafhankelijke rol. Dat
houdt in dat hij bij zijn werkzaamheden rekening
houdt met de belangen van alle betrokken partijen.
Dit is wettelijk verankerd en bevordert de
rechtszekerheid. Wat u bij ons bespreekt is in
vertrouwde handen.

LAGE TARIEVEN
Wat we voor onze dienstverlening in rekening
brengen, moet vallen binnen de norm “waar
voor uw geld”. Op verzoek maken we graag
speciale afspraken over het kostenniveau en
de budgettering van onze diensten. Door onze
nuchtere no-nonsense aanpak en efficiëntie
betaalt u nooit te veel.
Notariskantoor mr E.M. de Jong bevindt zich hartje
Zwolle. U kunt het kantoor makkelijk bereiken met
de auto en met het openbaar vervoer. U kunt uw
auto gratis voor de deur van het notariskantoor
parkeren.

Wij hanteren voor ODIJ-leden altijd een aantrekkelijke korting.

NOTARISKANTOOR
DE JONG // ZWOLLE
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ADRES

CONTACT

Notariskantoor
mr E.M. de Jong
Ter Pelkwijkstraat 11-13
8011 SE Zwolle

Tel: 038 4215507
info@notaris-dejong.nl
www.notaris-dejong.nl
ODIJ MAGAZINE

VERKOOP CARAVANS
NIEUW & GEBRUIKT
Service op locatie mogelijk

(Specialist in Alde en Truma)

Caravans, Campingartikelen, Voortenten,
Luifels, Tent accessoires, Stalling,
Schadeherstel en Onderhoud

Wij zijn ofﬁcieel dealer van:

Thetford Aqua
Kem Blue 1L
MEGA
SUPERACTIE

Ro
nd
w

8
A2

Ruim 15 jaar ervaring, 3000m2
showroom, deskundig advies,
ofﬁcieel dealer van vele merken

€ 8.95

€ 4,99

eg

Zwolle

op vertoon van deze
advertentie, max 1 per klant

en nu ook van KNAUS!
Amersfoort

PARKEREN VOOR DE DEUR

Rondweg 68 8091 XK Wezep Tel. 038-3765211
bca28.nl
bca28 bca28

Beleef
Brielle!
Brielle is bekend uit de geschiedenisboekjes, want ‘op 1 April (1572)
verloor Alva zijn Bri(e)l’. Brielle, ofwel ‘Den Briel’, ligt op Voorne-Putten,
één van de Zuid-Hollandse eilanden, op één uur rijden vanaf Utrecht.

‘Libertatis Primitae’

Brielle (Den Briel) werd tijdens de 80-jarige
Oorlog als eerste stad van de Nederlanden
bevrijd op de Spanjaarden. Admiraal Lumey van
de Watergeuzen nam in 1572 op 1 April Brielle in,
‘in naam van Oranje’. Elk jaar op die datum is het
druk in Brielle, want dan wordt dit heuglijke feit
uitgebreid gevierd. Dan zijn de straten uitgedost
in 16de-eeuwse sferen en wordt het spel om de
sleutel van de stad nagespeeld door de enthousiaste bevolking.

Vestingstad

Brielle is tevens een historische vestingstad met
één van de best bewaarde vestingwerken van
Nederland. Het stadje telt meer dan 400 monumenten en ademt de sfeer van vervlogen tijden.
U vindt er onder andere de bijzondere SintCatharijnekerk, waar Willem van Oranje nog
trouwde met zijn derde vrouw, Charlotte de
Bourbon. Een glas-in-lood raam in de kerk herinnert nog aan dit huwelijk. En wanneer u in Brielle
bent, vergeet dan niet De Tachtigjarige Oorlog.
Historisch Museum Den Briel te bezoeken, in het
oude stadhuis aan de Markt.

Ontdekken

Wandel zelf rond met één van de wandelroutes,
te koop in bij het VVV i-punt in de hal van het
stadshuis of laat u rondleiden door één van de
gidsen van de Brielse Gidsengroep. Meer zin om
te winkelen? In de vele historische panden in de
winkelstraatjes bevinden zich unieke winkeltjes
en sfeervolle horecagelegenheden. Wilt u langer
blijven? Er zijn verschillende hotels en Bed &
Breakfasts gevestigd in de sfeervolle binnenstad.
En langs het recreatiegebied Het Brielse Meer
vindt u verschillende campings.
Foto: Leander Varekamp
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Foto: Piet de Winter

Evenementen

Brielle is een stadje waar het hele jaar door van
alles te beleven is, zo ook dit voorjaar.

Foodtruckfestival

In het Paasweekend, van 20 t/m 22 april 2019,
vindt op één van de voorwerken van de vesting
het jaarlijkse intieme, ongedwongen Foodtruck
Festival plaats. Op deze bijzondere plek geniet
u van heerlijke gerechtjes, verfrissende drankjes
en live muziek. En ook voor uw kroost is entertainment geregeld.

Bevrijdingsfestival

Van 3 t/m 5 mei staat Brielle het hele weekend in
het teken van bevrijding. Met onder andere live
muziek anno 1945, demonstraties van voertuigen
uit de Tweede Wereldoorlog, een nagebouwd
kampement uit die tijd die u alle dagen kunt
bezoeken, een Mock-battle (schijngevecht) langs

Foodtruckfestival

de binnenhaven, een speciale stadwandeling
over de Tweede Wereldoorlog in Brielle en een
bevrijdingsconcert in de Sint-Catharijnekerk.
MEER WETEN?
KIJK DAN OP WWW.BELEEFBRIELLE.NL

Op het moment dat u onze chocolaterie binnen wandelt
ervaart u de heerlijke geur van chocola en kunt u vanuit de
winkel de productie van onze bonbons zelf aanschouwen!

Diezerpoortenplas 7
8011 VV Zwolle
038-4216479 - www.bonbonnerieborrel.nl
10% korting op vertoon van uw ledenpas!
Op het moment dat u onze chocolaterie binnen wandelt
ervaart u de heerlijke geur van chocola en kunt u vanuit de
winkel de productie van onze bonbons zelf aanschouwen!

Diezerpoortenplas 7
8011 VV Zwolle

OVER DE IJSSEL AANBIEDING

038-4216479 - www.bonbonnerieborrel.nl

10% korting op vertoon van uw ledenpas!

Tegen inlevering van deze bon
een doosje chocolade naar keuze
van € 15,- euro voor € 12,-

A n
voor aar

€

9,99,-

eldi i de maa d a ril e
mei

1

Geldig van 23 april 2019 tot
en met 4 mei 2019

Medkar

Jong, dynamisch en flexibel
Dealerkwaliteit voor een lage prijs!
U kunt uw nieuwe auto ook bij ons laten onderhouden met behoud van uw
fabrieksgarantie.
Wij beschikken over dezelfde technische specificaties van uw auto als de
merkdealer. Zo bent u zeker van kwaliteit, professionaliteit en garantie.
Bij noodzakelijke grote extra’s altijd eerst telefonisch overleg en een gratis
haal- en brengservice.

Aircoservice
van

€

89,voor

€ 39,(voor auto’s met koelmiddel R134)

Kom vrijblijvend ons garagebedrijf bekijken en overtuig u zelf.

Telfordstraat 29, 8013 RL, Zwolle KVK-nr 05067239 Tel 038 - 460 98 78 info@medkar.nl Ma t/m vrij 08:30 - 17:30 uur Zat 08:00 - 12:00 uur
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QASHQAI MET
‘MERCEDES’-MOTOR

SAMENWERKING
AUTOINDUSTRIE
Door: Rob van Ginneken
Foto’s: Nissan

De overeenkomst tussen de Nissan Qashqai en een Mercedes A-klasse? Het klinkt raar, maar ze hebben
ongeveer dezelfde 1,3-litermotor onder de motorkap. Een nieuw ontwikkelde turbo viercilinder om precies
te zijn. In deze tijd van driepitters is dat op zich al iets bijzonders.
Door
Als
je zoals
metde reclame
ontwikkeling
beweerten
van pindakaas
productie
groot en sterkop
gezamenlijk
wordt,
te trekken,
heeft Fiat
besparen
zijn kleine
zowel
500
beslist jarenlang
Mercedes
en alle
opmerken
een dieet
van
vande
bruinbrood
‘Renaultmet pindakaas
alliantie’
flink op de
gezet.
kosten.
OpHijdezelfde
zal daar worden
manier
als Pietertje
gebruikt
door
Pindakaas
Renault,vanNissan,
Calvé uitgroeide
Mitsubishi
tot naar
en
de gespierde
verluidt ook
topsporter
Dacia. Door
Pieterdevan
nieuwe
den
Hoogenband.
techniek
zo breed
Mogeninweteeven
zetten
voorstellen:
werd het
de
Fiat 500X.zeer
mogelijk
Noem
geavanceerde
het een flink
techniek
opgepompte
toe te
SUV versie
passen.
Denk
van de
aan500.
lichtgewicht
Met ongeveer
constructies,
dezelfde
bolle vormen,
zeer
lage draaiweerstand
maar een volwassen
en een
en stoere
uiterst
uitstraling.motormoderne
Hij isendan
turboregeling.
ook 425 centimeter
lang,debijna
Bij
eerste
180 rijindrukken
centimeter breed
werd enmeteen
meer
dan 160 dat
duidelijk
centimeter
de 1,3-litermotor
hoog. Feitelijk
heel ‘plezierig’
is het
knap
bij
de dat
Qashqai
de designers
past. Je bespeurt
hem toch
weliets
eenvan
zekere
de
uitstraling invan
traagheid
dezijn
reactie
kleine
op broertje
gasgeven,
hebben
maar
meegegeven.
daarna
is de kracht
Maar dan
en souplesse
hoger op (door
de poten,
een
zogezegd.
veel
groter Hij
koppel)
rolt uiteindelijk
voor zo’n relatief
uit dezelfde
kleine
Italiaanse
motor
verrassend
fabriek als
goed.
de Mede
Jeep Renegade!
dankzij andere
Dat
doet vermoeden
maatregelen
- zoals
dat
dikker
het glas
niet -het
is dekoopje
Qasqaivan
1.3
de week wordt
opvallend
rustig wanneer
aan het hij
werk.
begin
Ook
volgend
in de
jaar in de met
basisversie
showroom
140 pk heb
staat.je Klopt:
eigenlijk
degeen
lijst
begint net
behoefte
aan
onder
meer.de 20 mille. Ergens tussen
designmodellen
De
nieuwe generatie
als de kleinere
Qashqai
Renault
is Captur
fraaier
en de Opel en
afgewerkt
Mokka
heeft
in. De
meer
500X
veiligheidshaakt op het
en
juiste moment handig
infotainmentsnufjes
aaninboord.
op de De
aanzwellende
auto is een
trend van
slagje
zuiniger,
handzame
maar SUV
is ondanks
modellen
eenenlagere
is in
het brede aanbod
CO2-uitstoot
niet het
van koopje
merkenvan
duidelijk
de week:
niét
de grijze
vanaf
28 mille.
muis.

36e jaargang | nummer 1 2019

Praktisch
Qua uitstraling is de Fiat een voltreffer, maar
is het ook een praktische auto? Antwoord: ja
en nee. Zo had de bagageruimte achterin wat
forser mogen zijn en is de zitruimte achterin
niet afgestemd op echt grote mensen. Dat
neemt niet weg dat hij ook als gezinsauto
best dienst kan doen. Misschien is dit de
vijfdeurs Fiat 500 die moeders de vrouw - of
manlief - kan overtuigen dat het zo’n design
Italiaan moet worden? Ook het interieur is een
stoere variant van het leuke cinquecentootje.
Met prettige stoelen, stoere vormen en de
onmisbare gekleurde panelen en andere
kleuraccenten. Zo staat er groot ‘500’ op de
stoelen gestikt. Grappig detail. De kunststof
materialen mogen wel iets hoogwaardiger
worden, maar echt bezwaarlijk is dat niet.
Het andere goed nieuws: we adviseren met
enige nadruk de betaalbaarder uitvoeringen.
Hoe groter de wielen worden, des te
stoteriger hij rijdt. Een kloeke 16 inch is al
standaard, dus waarom zou je groter gaan?
Om diezelfde reden zijn de opgeleukte
‘terreinversies’ ook geen aanrader. De diesels
rijden fijn, maar maken wat te veel geluid en
De ‘moeder’ van de SUV-trend motorisch
lijken ook een hardere vering meer te krijgen.
en met zijn infotainment opgewaardeerd.
De genoemde basisversie heeft de 110 pk

1,6-liter zestienklepper onder de motorkap.
Een stapje omhoog heb je de 1,4-litermotor
met turbo en 140 pk. Die rijdt fijner, maar
kost meteen 24 mille. Je zou denken dat er
dan toch andere auto’s in beeld komen. Een
kwestie van smaak, geven we toe.
De instapversie heeft al een heel aardige
uitrusting en voor een opvallend klein bedrag
van 400 euro heb je er ook airco in. Koop
daar nog een Beats radio met subwoofer bij
(500 euro) en je bent voor 21 mille aardig in
business. En ach… Met wat geduld komt er
zonder twijfel sowieso rap een aangeklede
speciale versie voorbij, want daar is Fiat gek
op.
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Dus goede, smaakvolle producten voor
een eerlijke prijs (voor producent &
consument) en met respect voor de
natuur.
In 2007 is Deliweb in de lucht gekomen, de webwinkel met een groot
deel van de producten die we in de
winkel hebben. Ook zijn we onder de
naam Deliweb de locale horeca gaan
beleveren. Dit heeft de afgelopen jaren
een enorme vlucht genomen. Begin
2018 heb ik dan ook de webwinkel
Deliweb en Harrydesmaakspecialist samen gevoegd. Binnen enkele maanden
zal er een nieuwe webwinkel speciaal
voor de horeca komen.
In 2002 ben ik, Harry Schonewille, begonnen met een kaas & delicatessenwinkel in Zwolle Zuid. De eerste paar
jaar onder franchise maar sinds 2009
geheel zelfstandig. Gelukkig omdat ik
nu veel beter de Slow Food principes
door kan voeren in mijn winkel. Slow
Food staat voor Good, Fair & Clean.

van 11 tot 17 uur. De rest van de data
en locaties worden binnenkort bekend.
Kijk voor meer informatie op
www.desmaakvanzwolle.com
Daarnaast organiseren we met Slow
Food Zwolle nog een aantal bijzondere
evenementen. Voor meer informatie
kijk op www.slowfood.nl. Wil je actief
meehelpen met 1 van de evenementen kom dan eens langs op de stand of
stuur een mailtje naar info@deliweb.nl

Onder de naam De Smaak van Zwolle
organiseer ik een aantal keer per jaar
(streek)markten. Na jarenlang deze
markt georganiseerd te hebben in
Doepark Nooterhof gaan we dit jaar
verkassen naar Park de Wezenlanden.
De eerste markt is op zondag 14 april

Graag tot ziens in de winkel, op het
web of op 1 van de markten!

smakelijke

kado pakketten
Op zoek naar een leuk kado? Bij de Smaakspecialist is
altijd wel iets leuks te vinden. We hebben altijd wel
een aantal pakketten klaar staan maar we kunnen ze
natuurlijk ook geheel naar eigen wens klaar maken.
o voor e a e en e

or n

o enin s en in e
ma t/m do: 8.00-18.00 uur
vrij: 8.00-21.00 uur
za: 8.00-17.00 uur

OP ONS ASSORTIMENT
Van der Capellenstraat 57 - 8014 VV Zwolle - www.harrydesmaakspecialistzwolle.nl
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landelijk wonen & slapen
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10%
korting
op al het printwerk
van A5 tot A0

Assendorperstraat 166 -168
8012 CD Zwolle
Tel.: 038 – 4228050
Fax: 038 – 4228911
zwolle@cartridge-europe.com
36e jaargang | nummer 1 2019
www.cartridge-europe.com

33

Rij veilig of rij niet
De meeste autorijders kijken niet vaak naar de banden van hun auto. Maar voldoende
profieldiepte en een juiste bandenspanning zijn van groot belang om veilig te rijden.
Profieldiepte versus contactvlak
Het contact van de auto met de weg bestaat uit 4 kleine stukjes rubber, de onderkant van de banden. Hoe groter het contactvlak, hoe beter de grip. Onderstaande afbeelding laat het contactvlak van een zomerband zien
gemeten met 3 mm water op het wegdek bij drie verschillende snelheden en drie verschillende profieldieptes.
Hierin is duidelijk te zien dat het
contactvlak van een nieuwe band
voor meer dan 50% afneemt wanneer de snelheid boven de 125 km
per uur komt.
Bij half versleten banden is het
zelfs bijna 90% en bij versleten
banden 94%(!). Het advies is
daarom ook zomerbanden bij 2,5
mm te vervangen en winterbanden vanaf 4 mm. Voldoende profiel
is dus essentieel voor veilig rijden.

Bandenspanning
Ook de juiste bandenspanning is van groot belang om
veilig te rijden. Een band presteert alleen optimaal
wanneer deze voor voldoende stabiliteit en draagkracht
zorgt. Met de juiste bandenspanning is de remweg korter en heb je een betere wegligging.
De juiste bandenspanning zorgt er tevens voor dat je bespaart op brandstof. Dit kan wel oplopen tot 25%. Zelfs

Zomerklaar
weg
op
Geniet
ook van dede
beste
banden
Zomerklaar
de
weg
op
en autoservice

bij ideale omstandigheden lopen banden gemiddeld 0,69
bar per maand leeg.
Door de juiste bandenspanning te voeren slijten de
banden ook veel minder snel. Het voorkomt versnelde
slijtage van de zijkanten bij een te lage spanning of het
middenvlak bij te hoge spanning.

Het advies is om één keer per maand de spanning te
controleren en indien nodig op peil te brengen. Doe dit
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Premio Van Essen Laan v.d. Dierenriem 44, Apeldoorn, 055-720 08 80
Van Essen Emst B.V. Vlekkertseveld 16, Emst, 0578-57 13 95
Van Essen Eerbeek B.V. Kollergang 12, Eerbeek, 0313-65 69 09
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120.115,115,-

Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage,
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.
Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage,
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

038-4531717
Ceintuurbaan• info@premio-vanessen.nl
8, 8024 AA Zwolle
www.premio-vanessen.nl
038-4531717
• info@premio-vanessen.nl
www.premio-vanessen.nl
Open: ma t/m vr 8.00 - 17.30 en za 8.00 - 12.00
Open: ma t/m vr 8.00 - 17.30 en za 8.00 - 12.00

Banden • Wielen • Uitlijnen • Onderhoud • Airco Service • APK • Olie • Accu
Banden • Wielen • Uitlijnen • Onderhoud • Airco Service • APK • Olie • Accu

Kwaliteit
Service
Scherpe prijs
Grote voorraad
Klaar terwijl je wacht

LICHTMETALEN VELGEN

ODIJ-KORTING

5,- extra korting op onze al zeer
scherpe prijzen van banden voor
auto, camper, caravan en motor.

Natuurlijk ga je voor banden naar
weg
op
ede
beste
banden
de
weg
opde échte bandenspecialist!
en autoservice
AUTO- EN
BESTELWAGENBANDEN

CARAVANEN CAMPERBANDEN

MOTOR- EN
SCOOTERBANDEN

INDUSTRIE- EN
AANHANGWAGENBANDEN

TRUCKBANDEN

LANDBOUWBANDEN
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Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage,
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.
Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage,
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw.

WWW.VAN-ESSEN.NL

Premio Van Essen
Ceintuurbaan 8
8024 AA Zwolle
038-453 17 17

Premio Van Essen
L. v.d. Dierenriem 44
7324 AA Apeldoorn
055-720 08 80

Van Essen Emst B.V.
Vlekkertseveld 16
8166 KZ Emst
0578-57 13 95

Van Essen Eerbeek B.V.
Kollergang 12
6961 LZ Eerbeek
0313-65 69 09

Onderdeel van de
Van Essen groep

• Airco Service • APK • Olie • Accu
• Airco Service • APK • Olie • Accu
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Grote voorraad

Laagste prijs
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Door een uitgekiend beregeningsplan
de tuin altijd in topconditie!
Elke beregeningsinstallatie is een
uniek samenspel van onder andere
sproeiers, een druppelslang,
leidingen, afsluiters en eventueel een
besturingscomputer. Om te bepalen
welke beregening het beste bij u of
uw klant past, zijn er naast het te
beregenen oppervlak meerdere
zaken van belang: het type sproeier,
de leiding, moet er automatisch of
handmatig beregend worden, wordt
de beregening met een pomp of via
de waterleiding aangestuurd? Aan
de hand van deze gegevens kan
Wildkamp een passend
beregeningsplan samenstellen.

Wij
maken
uw plan
op maat

DE VOORDELEN:
D Tekening op maat inclusief
volledige materiaalstaat
D Eenmalige aanleg en
eenvoudig onderhoud
D Geen gesleep met slangen
en sproeiers
D Gelijkmatige besproeiing, geen
droge plekken in het gazon
D Geen verdroging van de beplanting
D Slangen en sproeiers
esthetisch weggewerkt
D Gehele tuin beregenen met
één draai aan de knop
D Automatische beregening mogelijk
D Duidelijk advies bij aanleg
en aansluiting systeem

Naast de offerte ontvangt u een
duidelijke tekening. Hierdoor zal de aanleg van de beregeningsinstallatie een stuk eenvoudiger en sneller gaan. Zo bent u zeker
van een goed werkende beregening!

Wildkamp:
Dé specialist
op het gebied
van (tuin)
beregening!

Techniek & advies
Onze medewerkers beschikken over uitgebreide kennis ten aanzien van
onze producten. Daarnaast is er ook veel ervaring als het gaat om de
toepassingsmogelijkheden van de producten. Hierdoor kunnen zij een
belangrijke bijdrage leveren bij het uitvoeren van projecten.
Ook biedt Wildkamp de mogelijkheid de begeleiding bij de uitvoering van
projecten voor u te verzorgen. Bovendien beschikken wij over een uitgebreid
netwerk van bedrijven die bij uitvoering van projecten een rol kunnen spelen.

OOK BIJ ONS ONTVANGT U
EXTRA KORTING OP
VERTOON VAN UW LEDENPAS!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
7.00 t/m 17.30 uur
Zaterdag
36
8.30 t/m 12.30 uur

Wat uw vraag ook is: wij staan graag voor u klaar!
► Meer dan 45 filialen
in heel Nederland
► 100.000 technische artikelen
uit voorraad leverbaar
► Vakkundig advies
en optimale service

www.wildkamp.nl

MAGAZINE
► 24 uursODIJ
bestelgemak
via wildkamp.nl
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Wassen met korting!
Vanaf heden op vertoon van uw ODIJ ledenpas met barcode
standaard korting op de volgende tarieven:
Programma van

€ 10,50 voor € 09,50
€ 12,00 voor € 10,00
€ 13,50 voor € 11,00

Op de goedkopere programma’s
wordt geen korting verstrekt.

PowerPolish

PowerPolish

€ 8,50

€ 8,50

voor

Geldig tot 13 april 2019
EFFE WASSEN
Ceintuurbaan 3
8022 AW Zwolle
www.effewassen.nl

voor

Geldig tot 27 april 2019

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 09:00 uur tot 18:30 uur
Zaterdag 09:00 uur tot 18:00 uur
Zondag 10:00 uur tot 17:00 uur

WIJ LATEN
JE SCOREN
S CO O R

Het is tijd om doelen te stellen voor jouw organisatie.
Bredewold kan het verschil maken in het opstellen van
de juiste communicatiestrategie.

D EZ E O
FF
BR ED EWIC IË LE
O
VO ET BA LD
L

Strategie

Het afgelopen seizoen hebben wij al veel van onze klanten laten

gerben@bredewold.nl

scoren. Onze strategie werkt! Kom dit seizoen langs voor een
één-tweetje met één van onze profs. De bal mag je houden.
MAIL ONS OF BEL 038 - 376 33 90 VOOR EEN AFSPRAAK.

Creatie
martijn@bredewold.nl

Web
stefan@bredewold.nl

Print
fred@bredewold.nl

‘Wow, wat heb jij heftig werk!’
‘Deze kreet hoor ik regelmatig wanneer ik aan
buitenstaanders vertel wat voor werk ik doe. Als ik zeg
‘Ik werk op de IC’, dan kijken ze me vaak heel vaag aan.
Maar als ik dan vertel dat ik op de Intensive Care werk,
of Intensieve Caré, zoals mijn moeder het de eerste keer
noemde (sorry mam), dan valt het kwartje vaak.
Eén van de eerste reacties is dan vaak; ‘Ooh, wat heftig’
en de uitspraak ‘Dat is vast enorm dankbaar werk’
ontbreekt ook niet. Maar ja, hoe reageer je dan?
Ik kom dan met het antwoord dat het inderdaad
ontzettend dankbaar werk is en ja, dat je het één en
ander meemaakt en tegenkomt. Heftig? Soms wel, maar
meestal doe ik mijn werk en ervaar ik het niet als ‘heftig’.
Ik leg uit dat ik daar als professional sta in mijn witte
pak, en dat mijn vak en mijn uniform maken dat ik me
kan afsluiten van gevoelens en emoties van patiënt en/
of familieleden. Want ja, ik als zeer gevoelig mens, zou
anders waarschijnlijk de hele tijd meehuilen. Ik denk dat
mijn collega’s, patiënten en de familieleden daar niet echt
op zitten te wachten en ik weet zeker dat ik dan ook veel
minder waarde toevoeg.
Kijken met eigen emotie
Maar ik denk dat ik wel weet waarom mensen zo
reageren. Mensen kijken met hun eigen emotie en
ervaring naar mijn vak. Ik werk met mensen en het gaat

Over werken bij Isala
Patiënten zijn bij ons te gast en beleven vaak
zware, emotionele tijden. Dat geldt ook voor
hun familie en vrienden. Vanzelfsprekend geven
we professionele medische zorg, maar we willen
er ook voor mensen zijn. Met aandacht en
medeleven. Daarom zoeken we collega’s die veel
te ‘geven’ hebben en hun expertise, ervaringen,
hoofd en hart meebrengen. Meer informatie over
werken bij Isala: www.isalawerkt.nl. Je kunt ons
ook volgen op LinkedIn, Twitter, Facebook en
Instagram.
www.facebook.com/isalawerkt
www.twitter.com/isalawerkt
www.linkedin.com zoeken op Isala(ziekenhuis)
www.instagram.com/isalawerkt

40

in mijn werk om het leven van een persoon. Iemand
die de naasten graag in hun leven hebben én willen
houden. En laat ik dan net aanwezig zijn en handelen in
een belangrijke en soms zeer spannende gebeurtenis
in iemands leven. Ja, dan snap ik de reactie wel. Wat
anderen ook denken, ik ervaar mijn werk niet als heftig
en ook niet als belangrijker dan het werk van mijn andere
collega’s, of het nu de dokter, een collega die in de
huishouding of iemand die op de administratie werkt,
is. Ik vind het knap als je met al je liefde en passie ervoor
kan zorgen dat de kamers er spic en span uit zien. Ik heb
bewondering voor de collega’s die op kantoor werken
en zorgen dat alle paperassen in orde zijn. Want dat
kan ik heftig vinden. Dus nee, mijn werk is absoluut niet
belangrijker of heftiger. We doen het samen, ieder vanuit
zijn/haar eigen kwaliteiten en passie. Samen voor de
patiënt die ik toevallig in het bed heb liggen.’
Sanne werkt als Intensive care verpleegkundige bij
Isala. Ben jij geïnteresseerd in een volgende stap in je
carrière en/of jouw mogelijkheden bij Isala? Hou dan het
vacatureoverzicht in de gaten, of maak een Jobalert aan
op www.isalawerkt.nl.
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Geniet.
1100 m² inspiratie in de nieuwste showroom van
Zwolle. Wij zorgen dat u vanaf het begin geniet!
Bas Velzing,
ondernemer
Grando Zwolle

15rde%
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an uw
v
n
o
verto
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leden

 Hoge betrokkenheid, persoonlijk
contact met de ondernemer
 Altijd één aanspreekpunt
 Superieur vakmanschap.
Van persoonlijk ontwerp tot montage
 Ontzorgd, vanaf het begin genieten
 Praktische oplossingen: van demontage
en afvoeren van de oude keuken of
badkamer, tot technische en
bouwkundige aanpassingen
 Prachtig assortiment vloer- en wandtegels
 3D ontwerp van de keuken of badkamer

Betaalbaar keuken- en baddesign.
Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Zwolle

Marsweg
grando.nl/zwolle
36e jaargang33,
| nummer
1 2019
Donderdag koopavond! Laatste zondag van de maand koopzondag!
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ALTIJD 10% KORTING OP VERTOON VAN DE ODIJ LEDENPAS OF GEBRUIK ONLINE DE CODE ‘OVERDEIJSSEL’
De kortingscode kan ingevoerd worden op de winkelwagenpagina van www.travelbags.nl

HARDENBERG

ZWOLLE

FORTUINSTRAAT 7 · 0523-27 03 56

OUDE VISMARKT 32 · 038-820 09 95
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GRONINGEN
ODIJ MAGAZINE

BRUGSTRAAT 2 · 050 - 820 02 34

BEKIJK NU!
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ODIJ leden
boeken met
10% korting!
www.houseofbritain.nl/odij
voor de voorwaarden

Al 16 jaar
House of Britain

• Reisspecialist Groot-Brittannië &
• Scherpgeprijsde overtochten
• Accommodaties voor elk budget
• Reizen op maat
• Unieke rondreizen

Ierland

House
of
Britain
Met een breed reisaanbod is House of Britain dé one-stop-shop voor reizen naar Groot-Brittannië en Ierland. Of u

nu informatie zoekt over deze prachtige landen, een typisch Engelse Inn zoekt in Cornwall, een retourtje Eurotunnel
wilt boeken of het plan heeft om met de personeelsvereniging naar Londen te gaan: House of Britain is hét adres!
Onze enthousiaste medewerkers kunnen u helpen met verrassende ideeën voor uw vakantie naar Groot-Brittannië
of Ierland. Persoonlijk contact staat voorop! Alle reizen op onze website kunnen voor u worden aangepast. Wij kunnen u ook helpen met een reisvoorstel op maat, waarbij wij rekening houden met uw wensen en budget!

Uw droomreis
Wist u dat ALLE reizen op onze website aan uw wensen kunnen worden
aangepast? Stuur ons een mailtje met uw droomreis en wij gaan u
helpen om deze uit te laten komen! Zelfs voor een kleiner budget zijn er
voldoende mogelijkheden!
Wij sturen u graag een vrijblijvend voorstel toe.

Contact
House of Britain
Edisonweg 53a
4382 NV Vlissingen

Bel, mail of bezoek onze site:
44

0118-440444
ODIJ MAGAZINE
info@houseofbritain.nl
www.houseofbritain.nl

ORANGE TRAVEL
DE SURINAME SPECIALIST
WAAROM KIEZEN VOOR ORANGE TRAVEL
• Duurzame tours die zich richten op echte ervaringen door de cultuur en natuur van dichtbij te
beleven;
• Kleine groepen;
• Reis in overleg met ons samenstellen
• Gratis advies van vriendelijke en deskundige
medewerkers;
• Geen boekings- of reserveringskosten;
• One Stop Shop: van individuele - tot groepsreizen en van hotels tot autoverhuur;
• Gemakkelijke betaling: u kunt uw Nederlandse
bankrekening gebruiken en met Maestro of Visa
betalen.
• We beantwoorden uw vragen binnen 24 uur*;
• Kantoren in Suriname en Nederland, met lange
openingstijden (In Nederland slechts op afspraak
en beperkt bereikbaar.)
• Orange klantenbalie in veel grote hotels;
• Chat online met ons.
*behalve op de zaterdag na 14.00 uur Surinaamse tijd

EEN GREEP UIT ONZE AANBIEDINGEN
VOOR ODIJ LEDEN:
16-DAAGSE SURINAME HIGHLIGHTS”
Tarief: van € 1299,- VOOR € 1199,“HET MEEST HALEN UIT EEN 9-DAAGSE RONDREIS”
Tarief: van € 658,- VOOR € 625,LOSSE EXPEDITIES:
BROWNSBERG PLUS
Tarief: van € 60,- VOOR € 48,PARAMARIBO HIGHLIGHTS TOUR
Tarief: van € 29,- VOOR € 19,-

Boek zelf een ticket bij KLM of SLM voor uw reis.
Vertrek op de dag die u wenst.
Wij maken met u een passende trip/rondreis.
Wij regelen uw vervoer vanaf/naar vliegveld Zanderij.
Vergeet de Danpaati tour niet. Super…Erica Terpstra
ging u voor!
Bij vragen altijd code ODIJ-2019 gebruiken.

www.orangesuriname.com
info@orangesuriname.com

36e jaargang | nummer 1 2019
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VOORDELIG OP MINICRUISE OF EEN
AUTORONDREIS GROOT BRITTANNIË
3-DAAGSE MINICRUISE NEWCASTLE

VANAF € 98
€ 49 PER PERSOON
Met deze 3-daagse MiniCruise naar Newcastle ben je
er echt even tussenuit! Het is dé perfecte combinatie
van stedentrippen en relaxed varen aan boord van
onze luxe cruiseferry. Je vakantiegevoel begint al op
het moment dat je aan boord stapt!

ZORGELOOS REIZEN

In IJmuiden stap je aan boord van de luxe cruiseferry
van DFDS. Op dit schip vind je alles voor een zorgeloze
overtocht. Maak een wandeling op het dek om
vervolgens heerlijk te dineren in het uitgebreide buffet
restaurant of laat je culinair verwennen in het à la carte
restaurant. Drink een afzakkertje in één van de bars en
overnacht in je eigen comfortabele hut. Tenzij je zin
hebt om een gokje te wagen in het casino of om een
filmpje te pakken in de bioscoop. De keus is aan jou!

LIEVER EEN DAGJE LANGER IN NEWCASTLE?
Boek dan de 4-daagse MiniCruise vanaf € 99 p.p..
Naast 2 overnachtingen aan boord is dan ook een
hotelovernachting inbegrepen inclusief ontbijt in het
centrum van Newcastle.

AUTORONDREIS
ENGELAND EN/OF SCHOTLAND

MET 10% KORTING

Parkeer jouw auto veilig aan boord van de ferry
IJmuiden - Newcastle en wij zorgen voor de rest.
Dat is nog eens een goed begin van de vakantie!
De route IJmuiden - Newcastle is vanuit Nederland de
meest noordelijke vaarroute naar Groot-Brittannië.
Zodra het schip aanmeert, ligt Engeland aan je voeten. De Schotse grens passeer je met de auto al na
een uurtje rijden. Ook het Lake District in het noordwesten van Engeland ligt op een paar uur rijden en is
de favoriete vakantiebestemming van mening Brit.
Toer met je eigen auto over kronkelende en steile
weggetjes langs prachtige natuur. Hoge bergen,
uitgestrekte meren. Ontdek wat de prachtige Schotse
countryside te bieden heeft.
Ga voor meer informatie en reserveren naar
www.dfds.nl/odij

VERRASSEND NEWCASTLE

Newcastle heeft alles voor een perfecte stedentrip. Je
kunt er eindeloos en goedkoop shoppen, genieten van
authentieke Engelse pubmeals, maar ook van culinaire
hoogstandjes. Voor cultuur zit je hier zeker goed met
de vele (gratis) musea. Voetballiefhebbers kunnen een
bezoek brengen aan het stadion van Newcastle United.
Het mooie is dat alles lekker centraal ligt. De perfecte
stad om een dagje te vertoeven dus. Het Britse Pond
staat historisch laag dus een bezoek aan Newcastle is
voordeliger dan ooit!
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Comfortabel naar Engeland, Ierland,
Scandinavië en bruisend Londen

Als lid van Over de IJssel krijgt u 8% korting bij Stena Line.
Zowel op overtochten met de auto op alle routes als op
overtochten zonder vervoersmiddel in combinatie met de trein
op de route Hoek van Holland - Harwich. Met de comfortabele
ferry’s van Stena Line steekt u voordelig over naar de mooiste
vakantiebestemmingen in Engeland en Scandinavië. Dankzij
ons uitgebreide routenetwerk heeft u een ruime keuze aan
overtochten. Onze comfortabele ferry’s brengen u rechtstreeks
naar uw bestemming. Aan boord verwennen wij u met de beste
service. Welkom aan boord!
Bel 0174 315 811 of kijk op onze website

stenaline.nl/odij
36e jaargang | nummer 1 2019
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Topvakanties bij de Jong Intra
Dit jaar is de Jong Intra Vakanties voor de zesde
keer op rij winnaar geworden van de Reisgraag
Award voor beste allround reisorganisatie en
dat is niet voor niets!
Met een veelzijdig aanbod van stedentrips,
busreizen, zonvakanties, rondreizen, autovakanties, campings, wintersport, riviercruises en
verre reizen vindt u altijd een reis naar uw wens.
Gaat u dit jaar de Big 5 ontdekken in Zuid-Afrika,
slenteren door de smalle en steile straatjes van
Lissabon of misschien wel zonnen aan één van
de costa’s van Spanje?

reisorgan
te
is
es
2014 - 2015

2016 - 2017 - 2018

2019

llround
ie a
at

aar op rij b
6j

Waarom reizen met de Jong Intra Vakanties?
Al meer dan 45 jaar ervaring
Verkozen tot beste allround touroperator in
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 & 2019
Winnaar Nederlandse Vakantie Award
beste aanbieder autovakanties 2019
Winnaar Nederlandse Vakantie Award voor
beste busvakanties 2016, 2017, 2018 & 2019
Winnaar Nederlandse Vakantie Award voor
beste aanbieder wintersport 2018 & 2019
Persoonlijke aandacht en uitstekende service
Flexibel en reizen op maat samen te stellen
Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
Aangesloten bij ANVR, SGR en
Calamiteitenfonds

Op alle reizen van de Jong Intra Vakanties ontvangt u als
lid van Over de IJssel een aantrekkelijke korting. Kijk voor
de voorwaarden op www.odij.nl

ngintra.nl/odij of bel 0180 - 457 880

OP VAKANTIE MET BURO SCANBRIT
Ga met zijn tweeën of met het hele gezin op reis naar één van onze
prachtige bestemmingen in Noordwest-Europa en Canada. Rondreizen,
actieve vakanties, familievakanties, we hebben voor ieder wat wils.

Speciaal voor leden van Over de IJssel bieden wij
7% korting op elke boeking!

Vanaf €

239 p.p.*

Arvid - Zweden

Dé gezinsreis naar Zweden!
Een rondreis van 13 of 14 dagen
langs de mooiste plekjes in
Dalarna met veel mogelijkheden
voor activiteiten in de natuur
Vanaf €

313 p.p.*

Frida - Noorwegen

Al jaren een topper bij Buro
Scanbrit. Verblijf tijdens deze
rondreis in het Gudbrandsdal, het
fjordengebied en Telemark
Vanaf €

829 p.p.**

Rhys - Engeland & Wales
Een rondreis van 14 dagen door
Midden-Engeland en Wales met
bezoek aan Oxford en Cambridge,
Snowdonia en Peak District

Vanaf €

Vanaf €

735 p.p.**

994 p.p.**

Braveheart - Schotland

Daarom boek je bij Buro Scanbrit

Dé ideale kennismakingsreis
naar Schotland. Een rondreis
van 11 dagen met verblijf in de
Highlands, grillige westkust en
de hoofstad Edinburgh

✓ Het meest complete aanbod
✓ Reisspecialisten met lokale kennis
✓ Grote selectie van excursies
✓ Op maat aan te passen
✓ Goede prijs/kwaliteitsverhouding

Niall - Ierland

Bekijk al onze vakanties op www.buroscanbrit.nl/odij

Een rondreis van 13 dagen vol
hoogtepunten. Denk aan de
Wicklow Mountains, de Wild
Atlantic Way en de Ring of Kerry
en natuurlijk de Ierse gastvrijheid
* Prijs bij 4 personen. ** Prijs bij 2 personen. Exclusief € 27 reserveringskosten en € 2,50 calamiteitenfonds per boeking.
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BOEK UW IDEALE VAKANTIEWONING
Of u nu op zoek bent naar een chalet in Oostenrijk, een villa met zwembad in
Spanje of een stadsappartement voor een citytrip, bij Interhome vindt u altijd
de ideale accommodatie. Met meer dan 40.000 vakantiewoningen in 32 landen
is er altijd een woning die voldoet aan uw wensen. Als ODIJ lid ontvangt u 10 %
korting op het gehele aanbod.

Voor informatie en reserveringen:
Tel. 070 4141 000 (24/7 bereikbaar, er kan naar uw
ODIJ lid nummer worden gevraagd)
www.interhome.nl/odij
| Kortingscode: ODIJ10P
36e jaargang | nummer 1 2019
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van de redactie

Klánovice
Soms ontdek je tijdens je vakantie een pareltje, waarvan je
vindt, dat anderen dat ook moeten weten, dat zoiets bestaat.
Wat buiten de stad Praag is de camping Klánovice zo’n plek!

Een hele mooie verzorgde camping
met grote plaatsen voor uw
Op vertoon van uw tent of caravan. Echt prima
lidmaatschapskaart verzorgd sanitair. Kortom
ideaal om te kamperen.
in heel 2019

kamperen met
10% korting op het
totale tarief.

Kampeert u niet maar zoekt
u een mobile home. Geen
probleem mobile homes
in overvloed. U kunt ze zelfs
al in Nederland boeken, bijv. via
Vacansoleil.

Maar u moet ook eten en de kinderen willen spelen.
Allemaal mogelijk op deze prachtig camping. Een
goed restaurant, prima speeltoestellen op een
goed verzorgde afgebakende plaats. Neem daarbij,
dat in 2018 de zwembaden op de camping 100 %
gerenoveerd zijn. Een zwembad van 25 x 10 m en
eentje van 20 x 10 m, de laatste is vooral bestemd
voor de kinderen. Heerlijk om in de zon een
verfrissende duik te nemen en bij te komen op de
heerlijk grote groene ligweide. Allemaal aanwezig.

En dan bent u er natuurlijk om de prachtige stad
Praag te bezoeken. Er stopt een bus voor de deur bij
de camping. Deze brengt u naar een klein station,
waar u onmiddellijk aansluiting heeft en binnen 30
minuten staat u in hartje Praag, in het historisch
centrum. U kunt kiezen voor een dagkaart of voor
een uurkaart. Een uurkaart kost een paar euro.
Parkeren in de stad is duurder en het verkeer is
hectisch. De terugweg gaat op dezelfde wijze en
voor hetzelfde goedkope tarief!

De diversiteit en de kwaliteit van de aanwezige
voorzieningen zal de meest veeleisende
kampeerder tevredenstellen.

De camping Klánovice geeft u ook de mogelijkheid
om in het bosrijke gebied in de omgeving mooie
wandelingen te maken.
In 2019 is de camping geopend van 20 april tot 14
september.

info@campingpraha.cz
CAMPING PRAHA KLÁNOVICE
Office: 00420 774 553 743 / Fax: 00420 281 960 300
V Jehličině 391, 190 14 Praha 9 – Klánovice,
Czech Republic
http://www.campingpraha.cz/
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GRIEKENLAND - TURKIJE
SPANJE - PORTUGAL

S

olFly biedt een ruim aanbod in Spanje, Portugal, Griekenland

WILT U RESERVEREN?

en Turkije. Wij werken op iedere bestemming samen met
een lokale agent en dit maakt ons anders dan de gewone

Bent u benieuwd naar ons gehele aanbod? Ga dan snel naar onze
website www.solfly.nl. Wij hebben de beste reisadviezen op maat

touroperator! Op iedere bestemming hebben wij een aanspreekpunt
en kunt u (indien nodig) een beroep op ons doen. Bovendien staat
persoonlijke service in al onze accommodaties centraal en zult u

en u boekt gemakkelijk een ideale pakketreis met 8% korting. Vul
aan het einde van het boekingsproces de kortingscode ODIJ2019 in
wij verwerken de 8% korting op uw vakantie bij SolFly! Heeft u nog

in de kleinere SolFly accommodaties de eigenaren regelmatig zien
rond lopen. Zo streven wij ernaar u te laten genieten van dat ultieme
vakantiegevoel!

vragen? Bel ons op 0297 753 720 (geen wachtrijen), chat met één
van onze medewerkers of stuur ons een e-mail naar info@solfly.nl.

WWW.SOLFLY.NL
WAT KRIJG IK ALLEMAAL ALS KLANT?
• De flexibiliteit in de keuze van uw reisduur, de
•
•

luchtvaartmaatschappij, vertrektijden en luchthaven
De goedkoopste tarieven op dat moment
Een volledig pakketreis bestaande uit verblijf, vlucht en transfer

•

(exclusief Parga, Lefkas en Naxos)
De mogelijkheid om een privé auto te huren

•
•

BOEK NU M

ET KORTIN
G!

kortingscod

e ODIJ2019

Gratis optie boeking plaatsen zodat u nog even bedenktijd heeft.
(Alleen telefonisch mogelijk en vliegen met Transavia)
Lokale service ter plaatse

Geniet van het ultieme vakantiegevoel!

36e jaargang | nummer 1 2019
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Agreable Frankrijk
www.aangenaam-frankrijk.nl
Agreable Frankrijk beheert en onderhoudt woningen in Frankrijk,
waaronder haar eigen boerderijtje, een fermette. De boerderij
beschikt over een tweetal woningen en een aantal kampeerplaatsen
voor kleine tenten. Overnachting op basis van logies en ontbijt is
mogelijk. Er zijn twee kamers met een eigen douche en toilet. De fermette staat op een terreintje van bijna 4000m2. Er zijn diverse zitjes
in de tuin, een Hottub en voor de kinderen een grote schommel. Voor
gasten is er in de tuin een open keuken en barbecue.
Kortingen
Hoogseizoen 10% op de huurprijs bij een boeking van een week. Bij
twee weken altijd een Bourgondische maaltijd voor twee personen bij
aankomst.
Laagseizoen 10% korting op de huurprijs bij een boeking van een

Camping de Meibeek
www.campingdemeibeek.nl
Middenin het groene hart van de Achterhoek ligt Camping de Meibeek.
Wij bieden ruime campingplaatsen, zowel voor jaar, seizoen als
toeristisch kamperen.
Verhuur van bungalows en trekkershutten.
Buitenzwembad met apart kleuterbad.
Volop wandel, fiets en visgelegenheid, in het hoogseizoen recreatieactiviteiten voor het hele gezin.
Kortingen
Toeristisch kamperen:
Hoogseizoen : 10% op het dagtarief bij minimaal 7 nachten.

Landhaus Irmgard

week. Bij twee weken altijd een Bourgondische maaltijd voor twee
personen bij aankomst.
Volledig logies en ontbijt (overnachting, ontbijt en mee-eten ‘Wat de
pot schaft’); bij zeven dagen, vijf dagen betalen.
Kamperen. Geen toeristenbelasting, gratis stroom en gebruik van
buitenkeuken.
Voor ODIJ-leden stellen wij gratis voor een dag de mountainbikes ter
beschikken
Bijzonderheden
Huurperiode van zaterdag 16.00 uur tot zaterdag 10.00 uur. In het
laagseizoen zijn afwijkende huurperiodes mogelijk. Voor tarieven en
overige informatie, zie www.aangenaam-frankrijk.nl.
Boekingen telefonisch of via email onder vermelding van het ODIJlidnummer.
De afstand vanuit Zwolle naar Agreable is ongeveer 850 kilometer.

Voor- en naseizoen : 20% op het dagtarief bij minimaal 5 nachten.
m.u.v. de arrangement prijzen ( zie prijslijst op de site).
Bungalowhuur:
Hoogseizoen : 10% op de huurprijs bij minimaal 1 week.
Voor- en naseizoen: 15% (.m.u.v. Hemelvaart en Pinksteren.)
Jaar en seizoensplaatsen: 10% op de plaatstarieven gedurende het
eerste jaar.
Bijzonderheden
Bij boeken lidmaatschap vermelden.
Voor de periodes hoog, voor en naseizoen zie website.
Alle plaatsen zijn voorzien van water, riool, elektra en internetaansluiting.

kunt u naar hartelust skiën, rodelen of langlaufen. En zodra dit niet
meer mogelijk is, kunt u weer volop wandelen, motorrijden, fietsen,
mountainbiken, monsterrollen, etc.

www.landhausirmgard.nl
Gelegen in het hart van het Nationaal park Harz, slechts 360 km
verwijderd van de grens met Nederland (Hengelo). Ons prachtige
hotel ligt direct aan de bosrand en slechts 5 minuten te voet van het
centrum van Braunlage verwijderd. Naast 27 smaakvol ingerichte
kamers beschikt het hotel over een grote vrijetijdsruimte met aparte
speelruimte voor kinderen, een lift, grote tuin, voldoende parkeergelegenheid (ook overdekt voor motoren!) en een enorme gastvrijheid voor al haar gasten. Speciale aandacht verdient ons unieke
Surinaamse restaurant Paramaribo, waar tongstrelende gerechten
worden geserveerd. Door de vele sport- & recreatiemogelijkheden is
er het gehele jaar in Braunlage voor een ieder wat wils. In de winter

Kortingen
10% korting op een verblijf van 2 nachten
15% korting op een verblijf van minimaal 3 nachten
Bijzonderheden
Korting geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen
Korting is niet van toepassing op speciale arrangementen
Boekingen telefonisch of per email onder vermelding van ODIJ
lidnummer

ga snel naar odij.nl
voor meer informatie!
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FESTIVAL

klassieke muziek

De historische binnenstad van
Elburg, met haar rijke historie,
vormt een prachtig toneel
voor het festival. Bij uitstek
de sfeervolle lokatie om de
eeuwenoude composities van
de grote meesters uit te voeren.
Een van de locaties is de
ommuurde Kloostertuin van het

28

voormalig Agnietenklooster.

JUNI
MOSCOW NIGHTS
IN DE KLOOSTERTUIN
De mooiste aria’s van Russische componisten met groot orkest
Olga Zinovieva - sopraan • Igor Ruhadze - viool • The Bach Orchestra of the Netherlands
Pieter Jan Leusink - dirigent

H

et voormalig Agnietenklooster beschikt over

Spectaculair en bijna nooit live te horen vanwege

een prachtige binnentuin. De hoge ommuring

de buitengewoon hoge moeilijkheidsgraad, is het

zorgt voor een unieke sfeer en een bijzondere akoe-

‘Concerto for Coloratura Soprano’ van Glière.

stiek. Een prachtig toneel voor Opera Classics.

The Bach Orchestra of the Netherlands is uitgebreid

Sopraan Olga Zinovieva neemt u mee naar haar

met een volledig blazerssectie. Het orkest vertolkt

geboorteland Rusland. De in Novosibirsk (Siberië)

werken als ‘Souvenir de Florence’ van Tsjaikovski

geboren sopraan vertolkt de mooiste aria’s die door

en de “Romance” uit de film ‘The Gadfly’ van

haar beroemde landgenoten werden gecomponeerd.

Sjostakovitsj. Een spannend en verrassend program-

Naast de beroemde ‘Vocalise’ van Rachmaninoff

ma met een aantal composities die u bekend in de

geniet u van ‘Rossignol’ (De Nachtegaal) van Alabiev,

oren zullen klinken en sommige die u voor het eerst

waarbij de sopraanstem klinkt als een echte nachte-

van uw leven zult horen!

gaal. Heel bijzonder en teder is ‘Maria’s Wiegenlied’

De presentatie is in handen van Gregor Bak.

uit Tsjaikovski’s opera ‘Mazeppa’.

vrijdag 28 juni

20

70.-

27.
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PER CONCERT

ACTIECODE ODIJ
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JUNI
Ode aan Bach
19.30 uur

Kloostertuin Elburg

21

JUNI

aanvang 20.30 uur

22

JUNI

Matthäus Passion
19.00 uur

Bach Cantates
15.30 uur

26

JUNI

27

JUNI

Wandelconcerten Italian Barock ‚n‘ Roll
19.30 uur
19.30 uur

De mooiste composities van

Ervaar de passie die musici,

Ervaar een andere Bach. Geniet

Drie mini concerten op de

De Italiaanse Barok aria‘s die

Bach uitgevoerd door absolute

vocalisten en dirigent hebben

van twee humorvolle Cantates

mooiste historische

Vivaldi en Händel componeerden

top musici.

voor Bachs meesterwerk.

die Bach componeerde.

locaties in Elburg.

waren de ‚Rock ‚n‘ Roll‘ van die tijd.

Bestel nu op www.pieterjanleusink.nl/festival
of telefonisch 0900 8191 45 cpm / Bereikbaar tijdens kantooruren.

ACTIECODE ODIJ

Alle genoemde prijzen excl. € 6.00 servicekosten per complete bestelling. Genoemde prijzen n.v.t. op reeds aangeschafte tickets.
Bij bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Niet van toepassing op reeds aangeschafte tickets.
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Oeganda: de parel van Afrika. Een land van prachtige wildparken, uitgestrekte regenwouden, watervallen, heuvels, bergen, meren, een enorme verscheidenheid aan vogels en... een wandelsafari naar de neushoorns! Maar ook een land met nog heel veel
armoede en een dictator: Museveni. De oppositie heeft niets in te brengen; met harde
hand en inzet van het leger wordt elke serieuze poging tot verzet de kop ingedrukt.

In een land dat nog zo in ontwikkeling is, hebben
kinderen met een (verstandelijke of meervoudige)
beperking eigenlijk geen schijn van kans om zich
te kunnen ontwikkelen. Ouders hebben moeite het
hoofd boven water te houden. Kinderen met een
beperking zijn eng, een straf van god of behekst. De
ouders hebben vaak nog (veel) meer kinderen. Geen
wonder dat kinderen met een beperking letterlijk
‘ondergeschoven’ kinderen zijn. Er is geen kennis
en kunde om ouders te kunnen ondersteunen en ze
hebben heel veel zorg nodig die ouders simpelweg
niet kunnen bieden.

Merette
Deze vrolijke jongedame is Merette: de inspiratiebron voor Bulungi. Ze heeft het Syndroom van Down.
Merette functioneert cognitief op de leeftijd van
een vijfjarige, maar heeft inmiddels wel ruim 30 jaar
levenservaring; een soms buitengewoon wonderlijke combinatie. Ze woont in haar ‘eigen huis’ met
24-uurs begeleiding, ze werkt, sport, gaat regelmatig
naar concerten en musicals, doet mee aan de
Special Olympics en heeft al het nodige van de
wereld gezien.
Wij hebben geleerd om niet te kijken naar wat
Merette allemaal niet kan (hoewel we daar soms
simpelweg wel rekening mee moeten houden), maar
naar wat ze wel kan! Ze heeft zó veel geleerd: met
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kleine stapjes, met heel veel geduld en vooral met
heel veel liefde. Mensen om haar heen die haar laten
merken dat ze zijn mag wie ze is. Dat ze – ondanks
haar verstandelijke beperking – niet minder is dan
andere mensen. Toen haar oudste zus een aantal jaren in Oeganda verbleef en daar een aantal kinderen
tegen het lijf liep met ernstige beperkingen was het
besluit voor het oprichten van een stichting dan ook
snel gemaakt. Immers: de situatie in Oeganda voor
deze kinderen is vaak heel schrijnend, daar wilde ze
heel graag iets aan veranderen.

De stichting
Als je in het Luganda of het Lusogo (de twee talen
die in de buurt van Kampala worden gesproken)
vraagt ‘Oli otya?’ (Hoe gaat het met je?) krijg je steevast als antwoord: ‘Bulungi’ (Het gaat goed met mij).
Dat leek het bestuur van Bulungi een mooie naam
voor een stichting die in Oeganda een kleinschalig
project runt dat (vooral) kinderen met meervoudige

ODIJ MAGAZINE

personeel. We kunnen gezamenlijk meer kennis en
zorg inkopen.
De kinderen krijgen veel activiteiten aangeboden, ze
genieten van de andere kinderen die er overdag zijn én
er is een fysiotherapeut die ook onze kinderen behandelt.

In Nederland
In Nederland werft het bestuur van Bulungi fondsen om
de huur voor Merette’s House, eten, drinken, kleding,
gezondheidszorg en begeleiding voor de Bulungikinderen te bekostigen. Daarmee zorgen we ook voor
werkgelegenheid: de kinderen worden ondersteund
door een Oegandees team.
We verkrijgen geld door het (laten) houden van acties,
het aanschrijven van fondsen en het werven van vaste
donateurs.
Afgelopen november ontvingen we een prachtige
donatie van Over de IJssel. Waarvoor – namens de
Bulungikids – onze hartelijke dank! Een deel hebben
we gebruikt om huisraad te vervangen een ander deel
om luiers en speciale voeding te kopen.
Bovendien kregen we de gelegenheid om in het Magazine te vertellen over Bulungi. Die gelegenheid hebben
we bij deze met beide handen aangegrepen!

Meer weten?
beperkingen ondersteunt. Zeven kinderen en een jongvolwassen vrouw verblijven op dit moment bij Bulungi.
Ze zullen altijd afhankelijk blijven van de zorg van anderen. Ouders zijn (meestal) niet in beeld (waar ze wel in
beeld zijn proberen we contact te onderhouden) en in
elk geval niet in staat om voor de kinderen te zorgen.
Bulungi wil het verschil maken voor Fahad, Josephine,
Anna, Emmanuel, Esther, Mariam, Pretty en Maria. Door
ze een veilig, warm, liefdevol thuis te bieden. Door ze
kansen te bieden om zich te ontwikkelen, hoe klein de
stapjes soms ook zijn. Door ze de juiste medische zorg
te geven. En vooral door ze te laten weten dat ze goed
zijn zoals ze zijn: dát maakt namelijk geen verschil!

Wilt u meer weten over Bulungi? Neem dan een
kijkje op de website: www.bulungi.nl
Natuurlijk komen we er ook graag persoonlijk over
vertellen. Bulungi is een ANBI * Inschrijfnummer
KvK: 52055671 * Bankrekeningnummer:
NL 02 ABNA 0480 992 290

Merette’s House
Sinds de zomer van 2018 wonen de Bulungikids op het
terrein van een Oegandese stichting: Special Children,
Special People (SCSP). Ze vinden er een fijne plek om
te wonen, krijgen gezond eten, de juiste gezondheidszorg als dat nodig is en vooral: liefde en aandacht. Het
huis waar ze wonen draagt Merette’s naam en daar is
ze maar wat trots op!
Door ‘Merette’s House’ bij SCSP onder te brengen zijn
we in staat om de kinderen meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden: er zijn overdag meer kinderen
en er is meer (naar Oegandese begrippen opgeleid)
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Stichting Bulungi
Leonard Springerlaan 274
7425 HA Deventer
Tel: 06 22 07 98 08
NL 02 ABNA 0480 992 290
www.bulungi.nl
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UITZICHT OP EEN BIJZONDERE BELEVING
BIJ DE KOPEREN HOOGTE

PANORAMA
RESTAURANT

ALL-IN BUFFET

ALL-IN
GOURMET

FRESH FISCH
CORNER

LUNCHEN

HIGH TEA

PRIVATE DINING &
MARITIEME BAR

BBQ BIJ
PAVILJOEN
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FEESTEN

VERGADEREN

VISSEN

TERRAS

TROUWEN

OVERNACHTEN

ODIJ LEDEN AANBIEDING

High Tea of High C in ons draaiende Panorama restaurant op
55 meter hoogte voor 2 personen € 29,50 (standaard tarief € 39,00)

De aanbieding is geldig op maandag t/m donderdag in 2019 m.u.v. feestdagen.

Geniet van een kop kofﬁe, lunch, high tea of ga voor een onvergetelijke avond op grote hoogte bij ons
à la carte Panorama restaurant. Terwijl u in het draaiende restaurant zit, proeft u de heerlijke gerechten
of geniet van de uitgebreide keuze in ons all-in buffetrestaurant. Liever zelf uw vlees- en visgerechten
klaarmaken? dat kan in ons all-in gourmetrestaurant.
Blijven overnachten? Ook dat is een unieke ervaring, want slapen in een oude watertoren doet u nu
eenmaal niet elke dag. Voor een bruiloft, bedrijfsfeest of conferentie kunt u terecht in onze sfeervolle zalen.
Vanuit de Koperen Hoogte kijkt u uit over de visvijver. Neem plaats op het zonnige terras en droom weg
bij het glinsterende water. Van een vergadering tot een gezellige lunch of uitgebreid diner, bij de Koperen
Hoogte kan het allemaal. Benieuwd? Kom langs en ervaar!
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ETEN • FEESTEN • OVERNACHTEN • TROUWEN • VERGADEREN • VISSENODIJ MAGAZINE
LICHTMISWEG 51 - ZWOLLE - 0529 428 428 - WWW.DEKOPERENHOOGTE.NL

KALDI | CNCPT

OVERAL GENIETEN VAN
KALDI KOFFIE EN THEE
Kom langs bij onze nieuwe CNCPT | Kaldi store en
laat je verrassen en inspireren door het creatieve
CNCPT waar iedereen bijzonder is. Een kapsalon,
waxbar en nagelstudio voor een optimaal
resultaat en de perfecte look! En heerlijk genieten
van de lekkerste kofﬁe en thee in de coffeebar
van Kaldi met meer dan 35 verschillende
kofﬁesoorten. De Kaldi coffeebar biedt een breed
scala aan J
kofﬁemachines met bijhorende
kofﬁe, thee en accessoires. Voor ieder wat wils!
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* Geldig in 20

/
KALDI / CNCPT | Klokkensteeg 2 | 8043 VX Zwolle | 038 8456095

NU 1 KILOGRAM KOFFIE
KALDI OFFICE VAN €18,95
VOOR MAAR 13,95*
* Zolang de voorraad strekt.

NU BIJ 3 ZAKJES LOSSE
THEE EEN GRATIS
THEETANG T.W.V. €4,95
36e jaargang | nummer 1 2019

Kaldi Zwolle | Luttekestraat 50 | 8011 LS Zwolle | zwolle@kaldi.nl | 038 4290577
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modern woondesign
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landelijk wonen & slapen
36e jaargang | nummer 1 2019

63

Eerenstein & Boer één bedrijf twee geschiedenissen. Al sinds 1954 de specialist
voor verf, behang en raamdecoratie. Of zoals opa het formuleerde, de specialist
voor zelf schilders en behangers. Er is veel veranderd sinds die tijd. Door het
gebruik van kolenkachels was ieder huis in het voorjaar weer toe aan een grote
schoonmaak. Opnieuw behangen en schilderen hoorde daar ook bij. Dozen vol behang werden er geleverd en de mensen stonden in rijen voor de winkel om behang
te kopen. Evenals de witkalk die uiterlijk om de paar jaar schoon gewassen werd
en opnieuw werd aangebracht. Zo hielden we de huizen schoon en netjes.

Niet alleen in het stoken, maar ook in bouwconstructies is veel veranderd. Zo lopen we tegenwoordig ook geregeld tegen problemen aan
als gevolg van het na isoleren van woningen.
Woningen hebben een bepaalde luchtcirculatie
of luchtinstallatie. Wanneer oude woning dicht
gemaakt worden en de luchtcirculatie veranderd, kan vocht niet meer goed weg. Schimmel
is hiervan een logisch gevolg. Bij de oplossingen hiervoor kunnen wij dan weer meedenken.
Een ontwikkeling waar we heel blij mee zijn,
is het bewustzijn van de inhoudsstoffen van
verf. Waar al steeds meer gewerkt wordt met
vriendelijkere oplossingen zoals watergedragen producten. Zien we ook steeds grotere
vraag naar ecologische producten. Vooral
met muurverven is er eigenlijk geen reden om
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niet te kiezen voor een ecologische oplossing,
maar ook lakverven voor buiten zijn van hoge
kwaliteit.
Waarbij we bij verf sterk afhankelijk zijn van de
technische veranderingen is het bij behang en
raamdecoratie vooral mode die bepalend zijn
voor kleuren, motieven en materiaal. Al met al
blijft ons vak altijd spannend en veranderlijk.
En juist om die reden staan we met veel plezier
voor u klaar.
Als Over de IJssel lid ontvangt u 15% korting op verf, behang en raamdecoratie. Maar
belangrijker nog, we nemen graag de tijd voor
u als klant. Zo vinden we het van belang dat u
zich altijd welkom voelt.

ODIJ MAGAZINE

VERF
BEHANG
RAAMDECORATIE

Over de IJssel leden krijgen 15% korting op
verf, behang en raamdecoratie.
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Vechtstraat 68

info@eerenstein.nl

8021 AZ Zwolle

038 45 35 301
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Vier de lente met onze
binnen- en buitenzonwering!

Aldura staat al meer dan 85 jaar garant voor maatwerk en wooncomfort, zowel particulier als zakelijk.
In onze showroom vindt u buiten- en binnenzonwering, horren, rolluiken, terrasoverkappingen en
garagedeuren van diverse merken. Ook voor onderhoud en reparaties bent u bij Aldura aan het juiste
adres. Wij realiseren projecten in heel Nederland. Wat kunnen wij voor u betekenen?
66
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FARADAYSTRAAT 5, ZWOLLE | TEL. 038-4656555 | INFO@ALDURA.NL | WWW.ALDURA.NL

EZELTOCHTEN

SPEEL- EN DOE

PARADIJS

DE KOPEREN EZEL
GRATIS

ODIJ KORTING:

50% korting op
TOEGANG
een
ezeltocht

Een ezeltastische dag
Beleef hem nu!

Koperenmolenweg 4, 8161 RM Epe
tel. 0578-662452
info@dekoperenezel.nl
www.dekoperenezel.nl

ODIJ KORTING: 25% op de horeca

Sinds 1932 specialist in graf- en urnmonumenten
10% korting op de prijs van een nieuw grafmonument
of gratis accessoire t.w.v. € 150,00 bij aankoop van een
nieuw grafmonument, op vertoon van uw ledenpas!

Gildestraat 22 Kampen
Zuiderzeestraatweg 538 Wezep
Telefoon: 038-3312830

www.steenhouwerijvanommen.nl
36e jaargang | nummer 1 2019
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U wilt met een
gerust gevoel
de weg op
Samen regelen we het.
unive.nl/overdeijssel

Als lid van Over de IJssel krijgt u 10%
collectieve korting op uw autoverzekering.
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Pech onderweg in
De zekerheid
het
buitenland?
van elkaar
Niet
het einde
helpen
van je vakantie!
Reis je met de auto naar het buitenland, dan is het
“Reis je met z’n tweeën met een tentje achterin, dan
verstandig om voor vertrek een verzekering af te
heb je een andere auto nodig dan een gezin met vier
sluiten voor pechhulp. Maar wat moet je eigenlijk
kinderen en een caravan. Daarom kijken we altijd
In een
veel
verandert,
biedt Coöperatie
Univé
dewat
zekerheid
van elkaar
doentijd
als waarin
je met pech
langs
een buitenlandse
snelgoed
naar
jij en je reisgenoten
nodig hebben
weg
staat?
Hoe
zorgt
de
hulpdienst
ervoor
dat
je
zo
en
regelen
vervoer
dat
hierbij
past. Univé biedt een
helpen. We zijn dichtbij door onze ruim honderd winkels en online via onder
snel mogelijk weer op weg bent? En wat kun je doen
ruime vergoeding voor een huurauto, waardoor we
andere
de Univé
App. Al sinds
1794
helpen
we risico's
te voorkomen,
schade
te
om autopech
te voorkomen?
Ronald
Hamer,
expert
klanten
echt goed kunnen
helpen.”
hulpverlener Auto Buitenland bij alarmcentrale VHD
beperken en alleen te verzekeren wat echt nodig is. Vanuit die doelen investeren
vertelt er meer over.
Pech in Frankrijk? Dit moet je weten
we ook in lokale, maatschappelijke en sportieve initiatieven.
zijn Univé,
wij zijn
Ronald: “Op Wij
de Franse
snelwegen
mag alleen de snelRonald: “Of je nu met pech langs de snelweg staat,
wegorganisatie een hulpdienst sturen. Krijg je pech
vanop
onze
leden en wij zijn van elkaar helpen. Daar langs
pluktde
ú Franse
de vruchten
van.
een steile berghelling of middenin een warme,
tolweg dan moet je dus altijd 112
drukke
stad: over
je wilt op
zo snel
mogelijk geholpen worbellen of bij een oranje praatpaal de hulpdiensten
Lees
er meer
unive.nl.
den. Als alarmcentrale doen we er alles aan om je
inschakelen. Ben je weggesleept dan bel je met het
snel en veilig weer op weg te helpen. Zodat je vakanUnivé alarmnummer en helpen wij je snel verder.”
tie gewoon door kan gaan. Zodra je hebt gebeld met
het alarmnummer schakelen we een hulpdienst in
Voorkomen is altijd beter
met een monteur. Mocht het niet lukken de auto ter
Pech kun je niet altijd voorkomen, maar een vakanplaatse te repareren, dan moet de auto worden wegtiecheck van je auto, caravan of aanhanger raadt
gesleept naar een garage. Afhankelijk van de noodRonald altijd aan: “Mensen denken vaak dat hun
zakelijke reparatie en hoeveel tijd dit kost, gaan we
caravan of aanhanger weinig onderhoud nodig heeft
verder kijken wat nodig is om jullie vakantie zo gauw
omdat je er niet zo vaak mee rijdt. Maar banden gaan
mogelijk door te laten gaan.”
maar zo’n zes tot zeven jaar mee. Ook als je er nog
niet veel kilometers mee gereden hebt droogt het
“We kijken altijd zo goed mogelijk wat jij nodig
rubber uit. Stel je voor, een klapband met je caravan
hebt”
en de caravan slaat om… Zo’n gevaarlijke situatie met
Maar wat als het zondag is, of midden in de nacht?
alle ellende van dien kun je dus wel voorkomen door
Ronald: “Als er geen garage open is, dan regelen we
deze voor vertrek te laten controleren.”
een hotel. Ook als je een tot twee dagen moet wachten tot je auto klaar is zorgen we dat je kunt overnachten. Sommige mensen kiezen het liefst zelf hun
“Gestrand met pech? Zoek als dat mogelijk is een
hotel. Maar als je het prettig vindt dat wij dat voor je
veilige locatie op. Sta je langs de weg? Breng dan
regelen dan kan dat natuurlijk ook. In veel gevallen
altijd eerst jezelf en je medereizigers in veiligheid.
betalen wij het hotel direct en hoef je deze kosten
dus niet voor te schieten.”
Zet de gevarendriehoek neer en trek een veiligAls de auto niet binnen 48 uur gerepareerd kan
worden regelt de alarmcentrale vervangend vervoer.
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heidshesje aan. Ga achter de vangrail staan en
wacht op hulp.”
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HELEMAAL HOT:

een plaid
van merino
lontwol

We zien ze steeds vaker voorbij komen.. Een plaid van
merino lontwol is niet alleen heerlijk warm, het is ook
een prachtige accessoire voor in je interieur. Anja van
WAAR IK VAN HOU-T maakt niet alleen deze prachtige
plaids in allerlei kleuren en maten ze organiseert ook
workshops zodat je dit zelf kunt leren. Hoe leuk is dat?!
Warm én verkoelend
Wat natuurlijk opvalt aan deze wol is dat hij enorm dik
en grof is, waardoor er prachtige opvallende patronen
ontstaan. Dit maakt het plaid stoer, robuust en landelijk. Het plaid is heerlijk warm in de winter en een
leuk weetje is, is dat dit plaid juist verkoelend is in de
zomer. Juist ja, verkoelend! Ook is het plaid ontzettend
makkelijk in onderhoud wegens de natuurlijke eigenschappen. Win-win!
Waar ik van Hou-T
Anja van der Pers doet waar ze van Hou-T . Met veel
creativiteit ontwerpt en maakt zij woonitems van
natuurlijke materialen. Hout, leer en lontwol. Van oude
stokken weet zij prachtige woonitems (BohemianstokZ)
te maken. Natuurlijke materialen die altijd uniek, eigenzinnig maar vooral een warme sfeer geven aan een
interieur. Daarnaast werkt Anja ook als trainings- en
assessmentactrice én geeft ze trainingen en (creatieve)
workshops.
Wil je ontdekken hoe creatief jij bent? Ontdekken waar
jouw kwaliteiten of talenten liggen? Of gewoon weten
hoe je zo’n prachtige Merino lontwoldeken zelf kunt
maken? dan kun je 1 van de workshops volgen bij Waar
ik van Hou-t en ontdekken waar JIJ echt van houdt !
De slogan van Anja is dan ook “Maak van je droom je
toekomst.”

WWW.WAARIKVANHOU-T.NL
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10% KORTING op een LONTWOLDEKEN
of een WORKSHOP naar keuze !

*

*

ACTIEARMATUREN ZIJN GEMERKT MET HET PAASACTIELABEL. ACTIE GELDIG T/M 21 APRIL 2019.

ACTIEARMATUREN ZIJN GEMERKT MET HET PAASACTIELABEL. ACTIE GELDIG T/M 21 APRIL 2019.

36e jaargang | nummer 1 2019

71

column

Mijn dochter wil niet naar haar vader
Thijs en Marieke zijn enige tijd geleden gescheiden en hebben bij mij een afspraak gemaakt
voor een mediationgesprek. Wat is het geval, hun dochter Emma (9 jaar) wil niet meer naar
haar vader toe. Dit is voor beide ouders heel lastig, want Thijs denkt dat Marieke hun dochter
bij hem weg houdt, en Marieke wil Emma niet dwingen om tegen haar zin naar haar vader te
gaan! Dit veroorzaakt spanningen waar beide ouders last van hebben.

Het is onnatuurlijk dat een kind niet naar een van beide
ouders wil gaan en meestal heeft het niks met deze ouder te maken, maar zijn de omstandigheden zodanig dat
het kind op deze manier aangeeft dat hij of zij de situatie
niet fijn vindt.
Met Thijs en Marieke bespreek ik de omstandigheden
waar het vaak om gaat een voor een.
De wissel: De ouder die Emma naar de ander brengt,
neemt afscheid bij de voordeur. Dit is een vrij “koude”
wissel en we bespreken de mogelijkheid om het afscheid
in huis te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in de woonkamer. Eerst een kopje koffie drinken zou nog fijner voor
Emma zijn, maar dat vinden Thijs en Marieke een beetje
te ver gaan. Misschien als de situatie weer wat rustiger
is.
De omstandigheden: Thijs is bij zijn nieuwe partner ingetrokken. Deze nieuwe partner heeft twee kinderen, die
deels bij hun vader wonen en deels bij haar. Emma heeft
een eigen plekje op zolder gekregen. Daar staat haar
bed. Het moet nog wel een beetje afgetimmerd worden
en gezellig gemaakt. We bespreken dat het voor Emma
waarschijnlijk fijn is als hier wat haast mee wordt gemaakt en dat het goed is om met Emma samen te kijken
of er iets vertrouwds uit mama’s huis mee kan naar haar
“nieuwe” kamer, zoals een knuffel, een dekbedovertrek
of een poster. Marieke en Thijs opperen ook het idee om
in vaders huis een foto van Marieke op Emma’s kamer
te zetten en in moeders huis een foto van Thijs. Zo zal
duidelijk zijn dat de andere ouder er mag zijn.
Daarnaast zou het voor Emma fijn zou zijn om ook in de
openbare leefruimte, bijvoorbeeld in de woonkamer of
keuken, een “eigen plekje” te hebben. Al is het maar een
boekenplank of een lade waar ze haar eigen spullen kan
laten. Daarmee wordt het ook een beetje haar thuis. We
spreken af dat Thijs dit gaat oppakken.

72

Als Emma bij Thijs is komt ze in een gezellige drukte
met de nieuwe vriendin en haar 2 kinderen. We bespreken het belang van 1-op-1 tijd van Thijs met Emma.
Thijs begrijpt dat dit best belangrijk is en gaat proberen hier meer tijd voor in te ruimen.
Hoe gaan de ouders om met de nieuwe situatie?
Marieke geeft aan dat ze het soms nog best moeilijk
vindt dat Thijs en zij gescheiden zijn. Ook blijkt dat ze
onbewust best bang is dat Emma het bij haar vader
leuker heeft dan bij haar. Zij is immers maar alleen, en
daar is een echt gezinsleven. Nu Marieke dit uitspreekt
realiseert ze zich ook dat haar pijn waarschijnlijk ook
onbedoeld bij Emma terecht is gekomen. Ze schrikt er
een beetje van en belooft hier zelf mee aan de slag te
gaan.
Na een maand spreek ik Thijs en Marieke weer. Ze
geven aan dat ze hard aan de slag geweest zijn met de
besproken dingen en dat Emma meer rust lijkt te hebben gevonden en weer met plezier naar vader gaat.
Een mooi resultaat, behaald door ouders die er voor
open stonden om goed naar de situatie te kijken!
Zit jij ook met de handen in het haar omdat je kind niet
naar vader (of moeder) wil? Bel of mail gerust voor een
afspraak.

Monique Knigge is
familiemediator bij
Knigge Mediation
Maaslaan 65
8033 DS Zwolle
telefoon 06 282 059 47
www.kniggemediation.nl
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WELKOM BIJ
NATUURMONUMENTEN
Met de boswachter speuren naar reeën op Landgoed Eerde? Struinen
over het laarzenpad in de Vreugderijkerwaard? Kanovaren in De
Wieden? Fietsen langs Twentse landgoederen? Heidewandeling met
thee of koffie bij Herberg De Pas op De Sprengenberg? Elk seizoen is
er zoveel te doen bij Natuurmonumenten in Overijssel! Ga snel naar:
natuurmonumenten.nl/overijssel
Gratis hardloopboekje
Onze boswachters selecteerden
samen met professionele
hardlooptrainer David Knappstein
de mooiste gebieden waar je kunt
hardlopen. Een uniek boekje met 5
routes, licht en zwaar, kort en lang.
Vraag nu het gratis boekje aan met 5
prachtige hardlooproutes bij jou uit
de buurt: natuurmonumenten.nl/ha
rdloopboekje
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Grenzeloze liefde voor mooie wijnen.

Bekijk onze website .
eflijst
voor de actuele pro

NU IEDER WEEKEND OPEN-FLES-DAGEN!
“ … DE (OM)RIT MEER DAN WAARD”



PERSWIJN MAGAZINE

“ … EEN PARADIJSJE
VOOR WIJNLIEFHEBBERS”



“ … WERELDSE WIJNWINKEL”



WINELIFE MAGAZINE

GERT CRUM / WIJNSCHRIJVER
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De mooiste vazen en schalen
Wat kunnen we doen met de mooiste
bloemen, takken en bladen zonder dat
we daar een mooie basis voor hebben?.......daarvoor nemen we natuurlijk
een vaas.
Maar dan hebben we natuurlijk vazen en
vazen, mooie vazen en hele mooie vazen.
Zonder een goede ondergrond komen
bloemen natuurlijk niet goed tot hun recht,
dat is zonde van het mooie boeket dat jij,
samen met de bloemist, hebt uitgezocht
en samengesteld. Een vaas is tegenwoordig meer dan alleen functioneel, een vaas
mag een belangrijk deel van een “bloemenarrangement” voor zijn rekening nemen.
Bloemengalerie ’t Kerkbrugje heeft
altijd een prachtige collectie vazen in de

mooiste kwaliteit glas en passend in de
laatste trends op gebied van interieur en
bloemen.
Wij zijn altijd op zoek naar die hele mooie
vazen, en we hebben weer een bijzondere
collectie gevonden.
Mariel Poelen is een kunstenaar die een
zeer uitgesproken stijl hanteert voor haar
schilderijen, tassen en mooie vazen.
In haar atelier in Groesbeek maakt zij de
nieuwste uitblinkers voor onze collectie.
Iedere vaas is met zorg, met de hand,
laag voor laag beschilderd en daardoor
dus uniek. De eerste laag glasverf is de
onderlaag, een combinatie van verschillende kleuren om zo een levendig effect te
verkrijgen. Als deze laag droog is worden
de prints zorgvuldig op de vaas aangebracht.
Mooie bloemdesigns zijn een absolute
specialiteit van Mariel, maar ook de vrolijke vogels, die ze de vrijheid geeft om te
vliegen, wie weet waar naar toe, komen
geweldig uit de verf. Als de dit gerealiseerd is word het design afgewerkt met
een gouden randje om diepte te creëren
en de finishing touch eraan te geven. Er
zijn geen twee vazen hetzelfde en dat
maakt ze nou net zo bijzonder. Het zijn
echte kunstwerken, met liefde en passie gemaakt! De huidige collectie heeft
heerlijke frisse kleuren, verkrijgbaar in twee

maten en eigenlijk ook nog verrassend
geprijsd.
Geweldig om hier een arrangement van te
maken met exclusieve bloemen of stoere
takken, kortom een prachtige blikvanger
voor jouw interieur!
De bloemisten van Bloemengalerie
’t Kerkbrugje staan met hun groene
vingers klaar om voor jouw een passende
combinatie te adviseren.

Een kleurrijke lente
met Bloemengalerie ‘t Kerkbrugje

Kerkstraat 15, Zwolle • Tel. 038 422 79 90 • info@tkerkbrugje.nl • www.tkerkbrugje.nl
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Boormachineaccu tips
Voor ieder merk en model boormachine is een nieuwe boormachineaccu
verkrijgbaar. Wanneer je als gebruiker een nieuwe boormachineaccu
aanschaft wil je natuurlijk graag dat die zo lang mogelijk meegaat zonder
kwaliteitsverlies. Daarom hebben we een aantal tips op een rij gezet voor
een zo lang mogelijke levensduur van jouw boormachineaccu.

Blootstelling aan extreme hitte
Blootstelling aan extreme hitte gaat altijd ten koste
van de accucapaciteit. Denk bij extreme hitte niet
enkel aan het langdurig blootstellen aan de zon, maar
bijvoorbeeld ook aan overbelasting van de accu.
Verlies aan accucapaciteit vanwege blootstelling aan
extreme hitte is vaak merkbaar op de lange termijn,
maar je gaat dit ook merken in de winter.
Ook kou is van invloed
Blootstelling aan extreme hitte is niet wenselijk
voor de boormachine accu, maar ook blootstelling
aan extreme kou dient voorkomen te worden. Het
probleem zit hem daarbij niet direct in de kou zelf,
maar juist in het grote temperatuurverschil tussen
de cellen en de buitenlucht. Voor dit probleem is
geen oplossing; de buitentemperatuur is immers
niet aan te passen en een werkende boormachine
batterij genereert nu eenmaal warmte. Wat wel te
beïnvloeden is zijn de condities tijdens het laden.
Ook tijdens het laadproces wordt er namelijk veel
hitte gegenereerd. Zorg er daarom voor dat de
boormachine laders in een verwarmde ruimte staan
en dat de boormachine accu’s zijn opgewarmd tot
kamertemperatuur voordat ze in de lader worden
gezet.
Boormachine accucontacten
Geoxideerde of verbogen accucontacten zijn vaak
de oorzaak van op het eerste gezicht onverklaarbare
problemen. De boormachine batterij beschikt over
minimaal twee contacten die zo goed mogelijk
met de boormachine in verbinding moeten staan.
Als er namelijk een bepaalde weerstand ontstaat
gaat er enorm veel accuvermogen, en daarmee dus
machineprestatie, verloren. De contacten bestaan
vaak uit vertinde koperen connectoren die na verloop
van tijd hun tinlaag verliezen door slijtage. Als koper
gaat oxideren ontstaat er een slecht elektrisch
geleidende oxidatielaag die vaak het begin vormt van
alle ellende. Houd de accucontacten dus altijd goed
schoon van (bouw)stof en reinig ze zo nu en dan.
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Een ander veelvoorkomend probleem zijn verbogen
accucontacten. Door het continu verwisselen
van de lege boormachine accu naar een volle
worden de mechanische eigenschappen van het
contactmateriaal behoorlijk op de proef gesteld.
Vaak verbuigen de contacten naar verloop van tijd
zover dat er zelfs geen contact meer mogelijk is met
de accu. Buig de contacten daarom regelmatig een
keer terug om ervoor te zorgen dat er een goede
verbinding blijft bestaan.
Meer boormachine accu tips
Hieronder volgen nog enkele algemene tips die voor
ieder type boormachine accu van toepassing zijn:
• Gebruik een Ni-Cd of Ni-MH boormachine accu
regelmatig, anders wordt de accu lui of treedt er
zelfontlading op.
• Een boormachine accu moet minstens eenmaal
per jaar worden opgeladen om over-ontlading te
voorkomen.
• Laad de boormachine accu altijd alleen op met de
bijgeleverde lader of een lader waarvan zeker is dat
deze geschikt is om de betreffende accu op te laden.
• Laad de boormachine batterij hooguit op tot deze
vol is en laat hem niet de hele nacht in de lader
zitten.
• Bewaar de boormachine accu altijd op een droge,
schone en koele plaats.
• Stel de boormachine batterij nooit bloot aan regen,
vorst of vocht. Leg de accu nooit in een vriezer, oven
of magnetron.
• Zorg dat de boormachine accu niet beschadigd
raakt en knutsel nooit zelf aan de accu.
• Vervang de boormachine accu altijd door eenzelfde
type accu. Een Ni-Cd accu kan nu eenmaal niet
vervangen worden door een Li-ion accu.
• Gooi de oude accu nooit in de vuilnisbak, maar lever
deze in bij een StiBat inleverpunt. Dit is beter voor
het milieu.

Met dank aan www.replacedirect.nl
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VINFAST VIETNAM
Door: Dan Vardie, AutoBest
Foto:s: AutoBest

VINFAST VIETNAM

Tijdens de Mondial de l’Automobile in Parijs presenteerde VinFast zich als nieuw automerk tamelijk
grootscheeps. Zelfs met meerdere fraaie modellen. De vraag ligt voor de hand: wie of wat is VinFast?
De naam VinFast zal vrijwel niemand iets
zeggen, maar het extreem ambitieuze nieuwe
Vietnamese automerk zal ook in Europa op de
weg komen. Op de autosalon van Parijs vierde
VinFast de primeur van zijn beide modellen.
Dat was tevens het officiële startschot. De
Vietnamese ‘startup’ begint vanaf september
volgend jaar in eigen land. Deze maand rollen
in een andere Vietnamese fabriek al hun
eerste elektrische scooters van de band.
Toch is het compleet nieuwe opstarten van
de autofabrieken natuurlijk de grootste
uitdaging. VinFast heeft daarom zeer ervaren
mensen uit voornamelijk Amerika en Europa
om zich heen verzameld, om meteen goed uit
de startblokken te komen.
Topman James de Luca, voorheen van GM,
meldt glimlachend dat hij letterlijk nog nooit
zoiets heeft meegemaakt.
“Aanvankelijk was ik sceptisch, maar wat ik
hier aantrof overtreft alles. De Vietnamezen
besloten dat ze binnen twee jaar twee

premium automodellen op de weg wilden te
hebben. Een luxe SUV en een limousine. Op
zich al extreem, maar in dit geval was er ook
nog geen fabriek, moesten de auto’s worden
ontwikkeld en er waren nog geen werknemers.
Toch zie je in Parijs nu al - na dik een jaar - de
beide auto’s. De homologatie is grotendeels
rond en geloof me… over een jaar werken er
ongeveer 5000 werknemers in Hai Phong.“De
fabriek staat er al - een half miljoen vierkante
meter - en wordt ingericht. Er komen 1.400
robots en 1.200 autonome voertuigen, voor
het vervoer van componenten.”
Brede modellenlijn
De beide in Parijs gepresenteerde modellen
zijn nog maar het begin, onderstreept De
Luca. VinFast wil een mondiaal merk zijn,
maar start in de Aziatische regio. In 2020
komen ze met een compact model op
basis van de Chevrolet Spark. VinFast heeft
daarvoor simpelweg Chevrolet Vietnam

gekocht. Er komt gelijktijdig ook een volledig
elektrische auto. Interessant detail: die wordt
onder andere door EDAG ontwikkeld, dat
in Eindhoven een Nederlandse tak heeft.
“Voor de SUV en limousine hebben we een
overeenkomst met BMW, die ons toegang
geeft tot de patenten én de knowhow voor
het productieproces. We bouwen op BMWplatforms en passen daar een aangepaste
2-litermotor van BMW in toe.”
Naar verluidt gaat het over de X5 en
de 5-serie. Een belangrijk deel van de
productiefaciliteiten biedt ruimte aan in
Europa bekende toeleveranciers van de
techniek. Denk aan Pininfarina, Bosch, Lear,
Faurecia, Durr en ZF. Er is bijvoorbeeld ook
een samenwerking met Europese specialisten
als Magna Steyr voor de engineering en AVL
voor de motoren ontwikkeling. Investering?
Dat is 3,2 miljard euro. De kosten lijken geen
bezwaar. Ze willen in 2025 al een half miljoen
auto’s bouwen. Wordt vervolgd dus.

LET OP!
10 JAAR VAST VANAF

1,67%*

PROFITEER NU NOG VAN
DE LAGE RENTESTAND

ODIJ leden actie: hypotheekadvies tarief € 2250,-

€ 1995.-**

Uiteraard staan wij u graag te woord over uw mogelijkheden voor
het oversluiten van uw hypotheek of wellicht de aankoop van een
woning. Een eerste gesprek is vanzelfsprekend gratis!
Wij bemiddelen onder andere voor: Rabobank, ING bank, ABN AMRO, Argenta, NIBC,
Centraal Beheer, Florius, Nationale Nederlanden, Aegon, Hypotrust en ASR!
Belt u voor een geheel vrijblijvend advies 088 700 19 20 of vul het
contactformulier in op www.eac-advies.nl/odij-hypotheekactie/
Totaal Krediet
bedrag

Vaste debet
rentevoet*

Jaarlijks Kosten
Percentage (JKP)

Termijn-bedrag
per maand

Duur van de krediet
overeenkomst

Totaal bedrag

€ 200.000,-

1,67%

1,68%

€ 706,67

360 maanden

€ 254.402,-

* Dit betreft een annuïteiten hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar waarbij de aanname is gedaan dat de debetrentevoet gedurende de looptijd
van 360 maanden vast staat. Actuele rentestanden 4 maart 2019, rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

**
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Voor de actievoorwaarden kijk op www.eac-advies.nl/odij-hypotheekactie/

Anklaarseweg 97
7317 AS Apeldoorn

088 700 19 20
ODIJ MAGAZINE
www.eac-advies.nl

Hypotheekvragen?

Doe dán de ODIJ hypotheekcheck!
Ik heb een aflossingsvrije
hypotheek… Is dat een risico of
juist een besparing?
Wellicht hebt u een hypotheek die al
bijna 30 jaar loopt bij dezelfde bank.
Juridisch gezien, betekent dat u aan
het einde van de 30 jarige looptijd
uw hypotheek dient af te lossen.
De grote vraag is of dat ook echt
nodig is? Hier kunnen wij antwoord
op geven zodat u zich geen zorgen
hoeft te maken en zodoende een lage
maandlast kunt behouden.
Wanneer vervalt de aftrek van
mijn hypotheekrente?
De eerste datum dat voor u mogelijk
de renteaftrek vervalt, is 1 januari
2031. Dat is het geval indien u voor 1 januari 2001 al
een hypotheek had. Moet u zich nu zorgen gaan maken
en (versnelt) aflossen? Vraag het onze adviseurs.
Kan ik tijdens de looptijd van mijn rentevastperiode besparen op mijn hypotheek?
Dat is wellicht mogelijk als de waarde van uw woning
tussentijds gestegen is. De geldverstrekker dient wel
hieraan mee te werken. Het kan u enkele tientjes per
maand schelen. Wij zoeken dat graag voor u uit.
Wat is de huidige marktwaarde van mijn huis?
Wij werken samen met gespecialiseerde taxateurs in
de regio. Zij kunnen precies vaststellen wat de huidige
waarde van uw woning is. Door het bepalen van deze
waarde, kunt u wellicht besparen op uw hypotheeklasten. Of wellicht kunt u nu de geplande verbouwing
eindelijk realiseren binnen de inschrijving van uw
hypotheek.
Kan ik nog een hypotheek krijgen nu ik met
pensioen ben?
Ook als u met pensioen bent, kunt u nog een hypotheek
krijgen. Uw pensioeninkomen is namelijk een prima
basis voor een hypotheekverstrekker. U hoeft dus niet
persé te gaan huren na verkoop van uw eengezinswoning, maar kunt ook een appartement kopen.
Kopen is namelijk vaak veel goedkoper dan huren.
36e jaargang | nummer 1 2019

Kan ik uberhaupt nog een
aflossingvrije hypotheek sluiten?
Het is nog steeds mogelijk om een
aflossingsvrije hypotheek te sluiten.
Dit is vaak wel gemaximeerd tot 50%
van de marktwaarde. Gekoppeld aan
een lange rentevastperiode levert dat
een zeer lage maandlast op!
Vraag aan onze adviseurs wat uw
mogelijkheden zijn.
Kan ik als starter op de
woningmarkt nog wel een huis
kopen?
Dat is zeker nog mogelijk. Natuurlijk
moet je dan wel gespaard hebben en
anders kunnen of willen je ouders en/
of grootouders wellicht een schenking
doen. Dat kan namelijk tot € 100.000 belastingvrij.
Vaak is kopen goedkoper dan huren. Je lost in 30 jaar
de gehele hypotheek af zodat je een flink kapitaal
opbouwd. Je vrienden die nu huren, betalen vaak meer
en bouwen dit kapitaal niet op. Zoek de verschillen!
Hoe hoog (laag) is de hypotheekrente?
De rente is nog steeds erg laag. Mocht u voor 100%
zekerheid kiezen, in combinatie met Nationale
Hypotheek Garantie, dan kunnen wij u al een rente
bieden voor 10 jaar vast vanaf 1,67%, bij 20 jaar vast
vanaf 2,22% en bij 30 jaar vast vanaf 2,46%. U kunt dus
nu kiezen voor een zeer lage en lange rente gedurende
de resterende looptijd van uw bestaande of nieuwe
hypotheek! Wie doet u nog wat?
Wilt u antwoord op al uw hypotheekvragen?
Ga dan naar www.eac-advies.nl/odij-hypotheekactie
of bel 088 700 19 20. Wij helpen u graag!
Onze klanten beoordelen ons
met een 9,6 op:

Neem contact op en ervaar
het zelf!
Luuk Brink, EAC advies
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MAAK PLAATS VOOR
WILDE BLOEMEN

Kom in actie
en word nu lid!
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Ga naar

nm.nl/
steun
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www.fietsgoed.nl
info@fietsgoed.nl

Centrum
Luttekestraat 13
8011 LN Zwolle
tel. 038-4217378
Stadshagen
Belvederelaan 239
8043 LW Zwolle
tel. 038-4200502
Zwolle-Zuid
Van der Capellenstraat 147
8014 VW Zwolle
tel. 038-4662895

Korte omschrijving van het assortiment
Een ruime keuze, goed advies en vooral
beleving, is waar het om draait bij Scholten
Fietsgoed, gevestigd midden in het centrum
van Zwolle. De ruime fietscollecties worden
gepresenteerd op twee verdiepingen. Er is
een zeer uitgebreide keus aan e-bikes, stadsfietsen en kinderfietsen van alle bekende
merken zoals Gazelle, Batavus en Sparta. Ook
staan de complete collecties van Koga, Cube
en Specialized gepresenteerd in een shop-inshop-concept. Daarnaast is er een speciale
Speed-pedelec hoek ingericht met de snelle
e-bikes van Stromer, Klever en Riese&Muller.
Kortingen
10% korting op fietsen, kleding en accessoires*

2018 de nieuwste showroom van Zwolle
geopend die maar liefst 1100m2 groot is.
Voor elke wens hebben wij keukens. Gaat u
voor Industriële keukens, landelijk, modern
of gaat u voor luxe design? Kiest u voor een
L-opstelling of gaat u voor een kookeiland?
Diverse bekende merken keukens vindt u in
uw stijl in onze showroom.
Grando Keuken & Bad Zwolle
Marsweg 33
8013 PE Zwolle
Tel: 038 - 7200868
www.grando.nl/zwolle
contact@grandozwolle.nl
facebook.com/grandozwolle
Korte omschrijving van het assortiment
Grando Zwolle is een franchiseonderneming
in eigendom van Bas Velzing. Hij heeft eind

Bent u opzoek naar een badkamer en/of toilet
dan bent u aan het juiste adres. Wij kunnen
het gehele traject voor u ontzorgen. Van ontwerp tot aan daadwerkelijke realisatie.
Wij heten u van harte welkom om uw plannen met ons te bespreken waaruit wij een
concreet voorstel met tekeningen aan u
voorleggen.

i.s.m.
Elke aangesloten provider geeft 1 maand
UnitedConsumers Mobile
Luchthavenweg 20
5657 EB Eindhoven
tel. 040 - 2350560
www.unitedconsumers.com/odijmobiel
mobiel@unitedconsumers.com
Korte omschrijving van het assortiment
Mobiel bellen kan goedkoper. Hoe? Door een
abonnement af te sluiten via UnitedConsumers. Wij geven korting op de nieuwste telefoons en de beste mobiele abonnementen
van diverse providers. Aanmelden voor een
telefoon abonnement met gsm of een Sim
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Kortingen
15 % op de offerteprijs op vertoning van uw
ledenpas. Tevens hebben wij voor alle leden
een leuke extra bij uw keuken, badkamer of
toilet.
Bijzonderheden
Gehele traject kunnen wij indien u wenst
begeleiden. Het voordeel van u is één aanspreekpunt voor de verspillende initiatieven
die uitgevoerd dienen te worden.
Aangesloten bij het CBW (Centrale Branchevereniging voor Wonen) Kopen bij een CBWerkende winkel biedt voordelen en zekerheid.
Wij hanteren algemene voorwaarden die u
als consument goed beschermen. Voor meer
informatie verwijzen we u graag naar de CBWvoorwaarden.

Voor betaalbaar keuken- en baddesign gaat u
naar Grando Zwolle.

Only abonnement is voldoende. Wij regelen
de rest.

biel

Bijzonderheden
*Niet geldig met andere aanbiedingen,
kortingen en/of inruil
BOVAG lid
Al 70 jaar gevestigd in het centrum van
Zwolle.

Hoge kortingen zonder gedoe
Uitstekende service en kwaliteit voor de
beste prijs
Korting geldt niet op losse toestellen

gratis bundeltegoed. Van deze providers is
er elke maand één provider die 2 maanden
gratis bundeltegoed geeft. U krijgt dus, afhankelijk van de provider, altijd 1 of 2 maanden
gratis bundeltegoed.
Kortingen
Naast de reguliere korting krijgt u als OdIJ lid
bij afsluiting van een mobiel abonnement
maar liefst
€ 15,00 extra korting.
Bijzonderheden
Groot aanbod: altijd kiezen uit de nieuwste
en beste mobiele telefoons
Geen kleine lettertjes maar direct een helder
beeld van de totale prijs
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Plaggenmarsch Tuinmeubelen
Lange Spruit 3
7773 AG Hardenberg
tel. 0523-270680
www.plaggenmarsch.nl
info@plaggenmarsch.nl
Korte omschrijving van het assortiment
De Grootste Collectie Tuinmeubelen van
Europa, 7000m2 showroom en wij leveren o.a.
merken als: Hartman, Traditional teak, Garden
Impressions, 4 Seasons Outdoor en Beach7.

Kortingen
Op het gehele assortiment geldt een korting
van 10%
Bijzonderheden
Korting geldig op de prijzen zoals in de winkel
en webshop zijn aangegeven
Korting kan alleen worden verkregen in de
winkel

Grootste collectie barbecues van Noord-Oost
Nederland, met merken zoals o.a. Weber, Big
Green Egg, Bastard, Napoleon en Boretti.

Bereikbaar: wo 09.00-17.00 uur
ma/di/do/vr na 17.00 uur
Orange Travel N.V.
van Sommeldijckstraat 1
Suriname, Paramaribo
tel. +5970421984
www.orangesuriname.com
info@orangesuriname.com
mo - vr: 08:00 - 20:00 uur
za: 09:00 - 20:00 uur
Joseph Ledelstraat 43
2518 KK Den Haag
06-37240729
(uitsluitend op afspraak)
www.orangesuriname.com
info@orangesuriname.com

Islamitische Slagerij Akkoyun
Diezerplein 12
8021 CV Zwolle
tel. 038-4532659
www.slagerijakkoyun.nl
slagerijakkoyun@hotmail.com
Korte omschrijving van het assortiment
Ambachtelijk slagerij voor rundvlees, lamsvlees, kalfsvlees, geitenvlees, kip en kalkoen.
Ook voor uw barbecue- en gourmetpakketten, deze pakketten zijn het gehele jaar bij
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Korte omschrijving van het assortiment
Vakantiereizen in Suriname, zowel rondreizen, meerdaagse tours als dagtrips. Maar
u kunt via ons ook hotels en guesthouses
boeken. Ook het huren van een auto behoort
tot de mogelijkheden. Wij denken met u mee
en maken uw Suriname vakantie tot een
onvergetelijke vakantie.
Liever een persoonlijk gesprek? Neemt u
contact met ons op of komt u even langs, wij
helpen u altijd graag met het boeken van de
juiste reis.
Kortingen
Kortingen verschillen. Gebruik bij uw aanvraag kortingscodeODIJ-2019.
Wij vermelden uw korting correct.

Een greep uit onze aanbiedingen:
16-DAAGSE SURINAME HIGHLIGHTS”
Tarief: van € 1299 voor € 1199
“HET MEEST HALEN UIT EEN 9-DAAGSE RONDREIS”
Tarief: van € 658 voor € 625
PARAMARIBO HIGHLIGHTS TOUR
Tarief: van € 29 voor € 19
Bijzonderheden
• Tickets voor uw reis zelf boeken
• “duurzaamheid en authenticiteit”
• Travelife partner voor duurzaam toerisme
• Betalingen via ING Bank in Nederland
• Transfer van vliegveld naar hotel visa versa
regelen wij op verzoek voor u
• Kortingen gelden uitsluitend voor rechtstreekse boekingen bij Orange Travel

ons te bestellen. Wij zullen de inhoud van de
pakketten geheel op maat voor u samenstellen.
Verder hebben wij een rijk assortiment
aan diverse levensmiddelen. U kunt bij ons
terecht voor diverse kaassoorten, olijven,
oosterse kruiden, groente en fruit.. en nog
heel veel meer.
Kortingen
5% zowel op vlees als levensmiddelen.

Al ons vlees komt groot aan en wordt in eigen
slagerij uitgebeend en verder verwerkt
Ons gehakt wordt gemalen waar u bij staat…
dus 100 % vers
Halal staat o.a. voor rein en 100 % hygiëne
Geen extra korting op aanbiedingen
Dagelijks aanvoer van vers geslacht vlees

Bijzonderheden
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Holistisch Coach Peter van Beek
Koepelallee 1
7722 KT Dalfsen
tel. 06-24683410
www.petervanbeek-polygoon.nl
> menu coaching
Korte omschrijving van het assortiment
Ervaar je onrust, onbalans, ontevredenheid
of vastzittende patronen? Heb je fysieke
klachten, blokkades of een negatief zelfbeeld?
Herken je dit? Wil je weer de regie voeren over
je leven? Het zit allemaal in je.

Ik, ervaren gediplomeerd holistisch coach,
ben er voor jou als je een hulpvraag hebt. En
als je bereid bent om, onder begeleiding, zelf
nieuwe wegen en oplossingen te vinden vanuit je eigen verantwoordelijkheid, talenten
en passies.
Weer de regie nemen! Balans in je leven! Een
nieuwe weg of ander werk kiezen! Ben je
nieuwsgierig geworden? Neem dan gerust
contact met mij op om een afspraak te maken.
Durf te investeren in jezelf. De sessies vinden
plaats in een rustige (werk)ruimte in een
mooie omgeving, gelegen tussen Dalfsen en
Zwolle.

Kortingen
Intake is altijd gratis,
10% op alle sessies, alleen voor Over De IJsselleden.
Bijzonderheden
Alleen individuele coaching
Holistisch coaching is geen training, opleiding, advies, therapie of hulpverlening.
Kijk op mijn website voor meer informatie.

ties centraal en zult u in de kleinere SolFly
accommodaties de eigenaren regelmatig zien
rond lopen. Zo streven wij ernaar u te laten
genieten van dat ultieme vakantiegevoel!
SolFly
van Cleeffkade 15
1431 BA Aalsmeer
tel. 0297-753720
www.solfly.nl
info@solfly.nl
Korte omschrijving van het assortiment
SolFly biedt een ruim aanbod in Spanje,
Portugal, Griekenland en Turkije. Wij werken
op iedere bestemming samen met een lokale
agent en dit maakt ons anders dan de gewone
touroperator! Op iedere bestemming hebben
wij een aanspreekpunt en kunt u (indien nodig) een beroep op ons doen. Bovendien staat
persoonlijke service in al onze accommoda-

Wat krijg ik allemaal als klant?
• De flexibiliteit in de keuze van uw reisduur,
de luchtvaartmaatschappij, vertrektijden en
luchthaven;
• De goedkoopste tarieven op dat moment;
• Een volledig pakketreis bestaande uit
verblijf, vlucht en transfer(exclusief Parga,
Lefkas en Naxos);
• De mogelijkheid om een privé auto huren;
• Gratis optie boeking plaatsen zodat u nog
even bedenktijd heeft.(Alleen telefonisch
mogelijk en vliegen met Transavia);
• Lokale service ter plaatse;
• Mogelijkheid om een prive auto te huren.
Kortingen
Door middel van de kortingscode ODIJ2019

Marion, maakt o.a. unieke poefs, tassen en
schorten van textiel, leer en hergebruikte
materialen.

Bijzonderheden conceptstore
Papenstraat 4
8011 PL Zwolle
tel. 038-4211130
www.bijzonderheden.nl
info@bijzonderheden.nl
Korte omschrijving van het assortiment
Onze winkel, Bijzonderheden conceptstore
is gevestigd in één van de oudste en meest
sfeervolle straatjes recht tegenover Museum
de Fundatie van Zwolle, de Papenstraat.
Wij verkopen mooie, originele en bijzondere
producten. De basis bestaat uit de handgemaakte producten van onszelf.
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Rian, die edelsmid is, maakt zilveren sieraden
zoals ringen, oorbellen en colliers.

ontvangt u bij het boeken van een vakantie
8% korting! U verwerkt deze kortingscode
aan het einde van het boekingsproces en wij
verwerken de 8% korting op uw vakantie bij
SolFly!
Bijzonderheden
Bent u benieuwd naar ons gehele aanbod?
Ga dan snel naar onze website www.solfly.
nl of bel ons serviceteam (0297-753720, chat
met één van onze medewerkers of stuur een
e-mail naar info@solfly.nl.
Aangesloten bij ANVR en SGR

Bijzonderheden
Geen korting i.c.m. betalingen d.m.v. VVVcadeaubonnen
Geen korting op afgeprijsde artikelen
Geen korting op bestellingen op maat
Kijk voor uitgebreide informatie op onze
website www.bijzonderheden.nl

In overleg kunnen we een product op maat en
heel persoonlijk maken. Alle overige producten die wij verkopen moeten iets bijzonders
hebben, origineel, duurzaam of design. Je
slaagt bij ons altijd voor een groot of klein
cadeau, genoeg moois om jezelf of een ander
mee te verwennen!
Loop gerust regelmatig even binnen, het assortiment wisselt continue.
Kortingen
10% korting op het gehele assortiment, niet
combinatie met VVV (Iris) bonnen.
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BROMMERSPRINT
GENEMUIDEN
Door: Rob van Ginneken
Foto’s: RvGP

BROMMERSPRINT
GENEMUIDEN
BROMMERS MET RAKETAANDRIJVING

Nul naar honderdveertig kilometer per uur in een tel of zes? Bij een supersportwagen kijk je er niet echt van
op, maar dat wordt een ander verhaal wanneer een ‘brommer’ het doet. We bezochten de brommersprint in
Genemuiden.
Een bromfiets die in luttele seconden uit
stilstand naar pakweg 100 kilometer per uur
jakkert. Op een sprintstrip van 150 meter.
Dat alles zonder dat er politiewagens met
loeiende sirene achteraan jagen. Het klinkt
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raar, maar enkele malen per jaar kun je er
als toeschouwer getuige van zijn tijdens
brommersprint-races.
Dat vraagt om een kennismaking. Bij races
in Genemuiden wandelen we tot onze

verrassing eenzelfde sfeertje binnen als bij
de nationale wegraces in voorbije decennia.
Misschien bent u daar zelf wel eens geweest.
Twello, Hengelo, Raalte, Tubbergen, er waren
er destijds heel veel. Brommerraces zijn dus
net zoiets. Veelal geen fabrieksracers, maar
vooral zelfbouw racemachientjes. Met zelf
sleutelende deelnemers in het grotendeels
uit partytenten en grondzeilen opgetrokken
rennerskwartier. Voor de liefhebber een feest
om te bezoeken. Ook als je van klassieke
bromfietsen houdt, want die staan er te kust
en te keur. Het wedstrijd principe is eigenlijk
hetzelfde als bij dragraces met zware motoren.
Een speciale startinstallatie geeft met behulp
van een lichtbundel aan wanneer de beide
coureurs die het tegen elkaar opnemen
precies op de juiste startplek staan. Maar niet
voordat ze in veel gevallen een heuse burnout hebben gedaan. De achterband wordt
daarbij rokend opgewarmd om maximale
grip te krijgen. Of dat met vijftien, twintig pk
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van de lichtste machientjes echt nodig is, lijkt
ons een boeiende vraag. Waarschijnlijk niet,
maar spectaculair is het zeker. Soms iets té
zelfs, zoals in het geval van een rijder die zich
in Genemuiden in die opwarmfase letterlijk
achterover lanceert. Een fikse klapper…
Racedag voorbij. Dan weten we meteen
waarom veel van de snelle machientjes
een zogenaamde wheeliebar hebben. Een
constructie met wieltjes die het achterover
‘flippen’ voorkomt.
Start!
Het licht gaat op groen, het snerpende
hoogtoerige tweetaktgeluid van twee
‘brommers’ zwelt aan en 150 meter verder
razen ze luttele tellen later met verbijsterende
snelheid over de finish. Wie het snelste is
en beter op het startlicht reageert is de
winnaar. Zo simpel werkt het. Op zo’n racedag komen er allerlei klassen aan de start,
waarbij de zwaarste kanonnen weinig meer
van een brommer hebben. De Super Specials
210 hebben zware motorblokken waarin
twee opgeboorde motoren als het ware
tegen elkaar worden aangeplakt. Maximum
cilinderinhoud 210 cc. Ze hebben maar net
vijf seconden nodig om de 150 meter sprint
af te leggen. En gaan ‘van de plek’ alsof ze
raketaandrijving hebben. Indrukwekkend. Het
mooie is dat ook het veel lichtere spul aardig
‘vooruit wil’. Brommersprinter Fokko van der
Velden is daarbij één van de allersnelsten en
wint in Genemuiden dan ook twee klassen.
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Het leukst om te zien is feitelijk zijn Kawasaki
AR50 ‘bromfiets’ die hij binnen 7,5 seconden
door de lichtcellen op de finish jaagt.
Topsnelheid
Hij haalt dan topsnelheden tot 105 kilometer
per uur. Dat is, op een ogenschijnlijk niet eens
zo gek veel veranderde schakelbromfiets,
serieus doorrijden! Dat sprinten zelfs voor
de beste motorcoureurs geen kleinigheid
is, bewijst een gastoptreden van Kawasaki
World Supersport coureur Rob Hartog in
Genemuiden. Deelnemer aan een wereldkampioenschap op internationale circuits
dus. Misschien komt de naam Hartog u
bekend voor? Klopt, want hij is de neef
van de ooit befaamde Grand Prix coureur

‘Witte Reus’ Wil Hartog. Die ooit de TT won. Op
de AR50 van Van der Velden doet Rob het heel
verdienstelijk, maar moet toch een handvol
tienden van een seconde op Fokko van der
Velden toeleggen. Die laatste stamt kennelijk
óók uit een racefamilie, want zijn zoon Hugo
wint in Genemuiden de race tussen de
‘Extreme Automaten’ en jaagt een Puch Maxi
met enorme snelheid over de baan. In 6,9
seconden om precies te zijn. Niet helemaal
een standaard Puchje kennelijk! Kortom: ga
het komende raceseizoen zelf eens kijken.
Wel oordopjes meenemen liefst. En maak dan
niet dezelfde fout als bovengetekende, door
bij de burn-out te dicht achter de machientjes
te gaan kijken. De stukjes geschroeid rubber
vliegen daar immers rond.
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kopen met korting
bij honderden winkels!

ondernemersoverzicht 2019
Over de IJssel heeft kortingsafspraken met de hierna genoemde ondernemers en dienstverleners.
De korting is summier omschreven. De volledige omschrijving van de korting met eventuele bijzondere voorwaarden vindt u
op www.odij.nl. Voor onduidelijkheden en/of drukfouten kan noch Over de IJssel, noch de ondernemer, noch de drukker verantwoordelijk gesteld worden en kunnen er geen juridische aanspraken worden ontleend.

dienstverlening
RIO Garantieplan
Zwolle B.V.

Notariskantoor
De Jong

Ontstoppen riolen en
afvoeren, zie site
Zwolle

Notaris, 5%
Zwolle

Ter Haar verhuizingen

Rontex wasserij/
stomerij

Verhuizen, boedelopslag
zie site
Zwolle

EAC-Advies
Verzekeringen, wegenhulp, advies, zie site
Landelijk

ZIE ADVERTENTIE

EAC Economische
Automobiel Club
Consumentenorganisatie
voor Automobilisten,
€ 8,- op lidmaatschap
Apeldoorn

ZIE ADVERTENTIE

Benthem Gratama
Advocaten 10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Wassen en stomen
kleding, kledingherstel,
20%
Zwolle

Univé verzekeringen
Verzekeringen, 3 - 12%
Regionaal (zie website)

ZIE ADVERTENTIE

Van Gansewinkel regio
Noord
Containerverhuur, 10 %
Hoogeveen

Voerman Greve
Makelaardij
Aan en verkoop woning,
taxaties, hypotheekadvies, verzekeringen, zie
site
Zwolle

Reggestroom
Zonnepanelen totaalconcept (complete installatie), 5%
Nijverdal

Knigge Mediation
Begeleiding, mediation,
10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Poldersoft
Software full service
leden-administratiepakket voor grote en kleine
organisaties, 25%
Amersfoort

Karreman Gerechtsdeurwaarders en
Juristen
Juridische bijstand, mediation, incasseren vorderingen, zie site
Apeldoorn

UnitedConsumers
Groene energie (stroom
en gas), € 60,- extra korting bij afsluiten contract
Landelijk

Meander
Uitvaartbegeleiding
persoonlijke en moderne
uitvaartbegeleiding, 10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Uw VBO Makelaar
Aan- en verkoop woning,
taxatie, hypotheken, 10%
Zwolle

nieuwe ondernemers
UnitedConsumers
Mobile
Telefoonabonnementen,
€ 15,= extra korting bij
afsluiten abonnement.
Landelijk

ZIE ADVERTENTIE

Holistisch Coach Peter
van Beek
Individuele coaching bij
het zelf vinden van balans
in het leven, 10%
Dalfsen

ZIE ADVERTENTIE

ZIE ADVERTENTIE
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auto, automaterialen, motoren, (brom)fietsen
Vakgarage Nienhuis

RM taxi

Fietswereld A. Slot

Medkar Autoservice

Verkoop, reparatie,
onderhoud, onderdelen
10 - 20%
Wijhe

Personen- directie en
Schipholvervoer, 20%
Zwolle

Fietsen en accessoires,
10%
Hardenberg

Kalsbeek motoren

Carwash Kampen

Onderhoud, reparatie,
APK aan personenauto’s,
campers en lichte bedrijfswagens, 10-50%,
Zwolle

Tweedehands motoren,
helmen, motorkleding,
accessoires, onderdelen
(nieuw en gebruikt),
reparatie en onderhoud.
10%
Zwolle

auto wasstraat, € 1,-- tot
€ 2,-- op wasprogramma,
Kampen

Lammertink
Autoschade Service
Autoschade, autoruiten,
zonnedaken, 10%
Rijssen

Ferwerda BV
automaterialen
Auto onderdelen en
benodigdheden, gereedschap, 10 - 20%
Amersfoort, Leeuwarden,
Meppel, Zwolle

Autoservice
gebr. Yildirim
APK. reparaties, banden,
onderdelen, 10 - 20%
Zwolle

Automat
Automaterialen, car
audio, alarm, 5-35%
Zwolle

Koos Riesewijk
Fietsen, bromfietsen,
schaatsen, 5 - 10%
Colmschate, Deventer

Minnema Tweewielers
Fietsen, bromfietsen, accessoires, 10 - 15%
Kampen

Jaap Bos Tweewielers
Fietsen, bromfietsen, accessoires 3 - 15%
Zwolle

Waanders rijwielen

Kelder Telecom /
Autosport

Fietsen, bromfietsen, accessoires, 10%
Den Ham

Autohifi, autotelefoons,
lakken, onderhouds-middelen, carstyling, beveiliging, 10 - 25% Ommen

van Ommen
tweewielers

Rijschool @Succes

Autotaalglas
Vervangen en repareren
van autoruiten, 25–35%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Effe Wassen
Autowasstraat met stofzuigerplein, korting via
bonnen ODIJ Magazine,
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Van Essen Banden en
Autoservice

Dick Alderden
Parkeerservice

Banden, wielen, accu’s,APK, reparaties,
5–50%
Eerbeek, Emst, Vaassen.

Parkeerservice dichtbij
luchthaven Schiphol, tot
10%
Rijsenhout

ZIE ADVERTENTIE

ZIE ADVERTENTIE

CarDelMar
Autoverhuur, 10%
Wereldwijd

nieuwe ondernemer

ZIE ADVERTENTIE

Scholten Fietsgoed

Premio Banden en Autoservice Van Essen

Fietsen, kleding, accessoires, 10%,
Zwolle (3x)

Banden, wielen, accu’s,
APK, onderhoud auto’s,
caravan, campers, 5-50%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

ZIE ADVERTENTIE

Fietsen en accessoires,
5-15%
Hattemerbroek

Praktijklessen, losse lessen, 10%
Zwolle
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Bouwmaterialen, glas, verf, behang, sanitair, tegels
Joop Kist Verf
en behang almelo
Verf, behang, 10-20%
Almelo

Joop Kist Verf
en behang hardenberg
Verf, behang,
aanverwante artikelen,
10-20%
Hardenberg

Kuiper Loodgietersbedrijf
Sanitair, badkamermeubelen, radiatoren, 15%
Zwolle

Klein metsel- en tegelwerken
Bouw, verbouw badkamer, toilet, keuken
5 - 15%
Nieuwleusen

Keukenland en tuinmeubelcentrum Wijhe
Aanbouwkeukens en
tuinmeubelen, 3 - 10%
Wijhe

Van Mourik verf
en wand
Verf, behang, zonwering
10%
Deventer
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Baderie Hengelo

De Tegelmaster

Sanitair, badkamermeubelen, badkamertextiel,
centrale verwarming,
gashaarden, 10%
Hengelo

Wand- en vloertegels,
badmeubels, kranen, 10%
Zwolle

Glasbedrijf Boer
Glas, veiligheidsglas,
douchedeuren, spiegels,
10%
Zwolle

Wildkamp
Technische groothandel,
zie site.
Landelijk

ZIE ADVERTENTIE

Grobbee
schilderwerken
Schilder- en glasbedrijf,
vervanging kozijnen en
gevelelementen, 5-15%
Dalfsen, Dedemsvaart

Ben Verhaard
Badkamers, sanitair, accessoires, tegels, 15-20%
Deventer

ZIE ADVERTENTIE

PontMeyer
Hout- en bouwmaterialen, bestrating,
zonwering, zie site
Deventer

123 Machineverhuur
Verhuur machines in en
om huis, 10%
Apeldoorn, Dronten, Emmeloord, Genemuiden,
Huizen, Meppel, Raalte,
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Schelvis Schilders
Binnen- en buitenschilderwerk, 10%
Kampen

Eerenstein Verf en
Wand
Behang, verf en toebehoren, raamdecoratie,
gordijnen, 5-15%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Rengers Zwolle B.V.
Boor, zaag en hakwerkzaamheden in beton en
steen, 10%
Zwolle

TrapXpress
Verkoop en renoveren
van trappen, traponderdelen en aanverwante
materialen, 5-10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

nieuwe ondernemers
Grando Keukens
Keukens, apparatuur,
renovatie, 15%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Grando Badkamers
Badkamers, sanitair, accessoires, tegels, 15%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE
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diverse artikelen
Primera Schippers

Office centre

FotoGeprint.nl

Kantoor- en schoolartikelen, cartridges, wenskaarten, 10%
Wijhe

Kantoorartikelen, computers, printers zie site
Almere, Apeldoorn,
Deventer, Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Foto’s afdrukken op hout,
aluminium, dibond en
plexiglas, 20%
www.fotogeprint.nl
Landelijk

Flevo optiek

De Goede Keus

Sieraden, ringen, horloges, klokken, 10%
Deventer

Brillen, lenzen, vergrootglazen, vloeistoffen, 10%
Dronten

Nico Brillen & Lenzen

Goudsmederij COCO

Feestwinkel voor versiering, kaarten, gadgets
bij huwelijk, verjaardag,
geboorte, 10%
Heino

Brillen, contactlenzen,
10%
Zwolle

Handgemaakte en exclusieve sieraden, horloges,
reparatie, 10%
Zwolle

A.P. Dijk en Zn
Juweliers-Horlogers.

W.J. van der Wijk Horlogerie
Wandklokken, horloges,
wekkers, reparatie, 10 –
25%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Drukkerij Assendorp
Familiedrukwerk, digital
printing, 10%
Zwolle

Muurling Oogzorg

Luitjens Juwelier

Brillen contactlenzen,
vloeistoffen, 5%
Steenwijk

Sieraden, horloges, ontwerp, 10%
Lelystad

Eye Wish Opticiens

Comfortland

Brillen, contactlenzen, zie
site.
Landelijk

Hulpmiddelen 15%
Landelijk

De Inktpot
Schrijfwaren en kantoorartikelen, 10%
Deventer, Zwolle

Aurora / Gerson
Kantoorartikelen, kantoor
inrichting, printers, papier, schrijfwaren, 10%
Zwolle
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Triple Time
Muziekaal trio met breed
repertoire in Engelse en
Nederlandse nummers,
€ 100,- korting
Elburg

Visscher Verhuur
verhuur op gebied van alles voor horeca en feesten,
10%
Zwolle

Blok Borduren
& Textieldruk
Computergestuurd
borduren en textieldruk
op (bedrijfs-)kleding en
relatiegeschenken, 10%
Hattem, Wezep

Van Meerendonk Waterontharders
Waterontharders tbv
kalkvrij water, € 100,korting per model
Stadskanaal

Henrieke van Assen
Fotografie
Bruidsfotografie, Event-,
Bedrijfs- en Portretfotografie, 10%
Zwolle

Het Uilennestje
Geboortekaartjes
Unieke geboortekaartjes,
10%
Wezep

UnitedConsumers
Groene energie (stroom
en gas), € 60.- extra korting bij afsluiten contract
Landelijk

Kaptijn Juweliers,
goudsmederij
Trouw- en relatieringen en
luxe, trendy en klassieke
sieraden en horloges, 10%
Emmeloord, Kampen, Urk

ZIE ADVERTENTIE

Wereldwinkel
Lelystad
(Design) Fair Trade artikelen; servies, sieraden,
sjaals, 10%
Lelystad

ZIE ADVERTENTIE

Steenhouwerij
Van Ommen
Maken, plaatsen, restaureren van grafstenen, 10%
Kampen

ZIE ADVERTENTIE

TrapXpress
Verkoop en renoveren van
trappen, traponderdelen
en aanverwante materialen, 5-10%
Zwolle

> vervolg op de
volgende pagina:

ZIE ADVERTENTIE
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nieuwe ondernemers
Bijzonderheden
Conceptstore
Handgemaakte tassen,
schorten, poefs, zilveren
sieraden, 10%
Zwolle

United Consumers Mobile
Telefoonabonnementen, €
15,= extra korting bij afsluiten abonnement,
Landelijk.

ZIE ADVERTENTIE

ZIE ADVERTENTIE

doe het zelf, gereedschap, tuin, bloemen, dieren
Van Rossum BV

PontMeyer

Gereedschappen, sleutelen beveiligingsspecialist,
10%
Zwolle

Hout- en bouwmaterialen, bestrating,
zonwering zie site
Deventer

Takman
gereedschappen

Multimate De Breker

Hand en elektrische
gereedschappen, 5-30%
Ommen, Zwolle

Post B.V. Technische
groothandel
Gereedschap, verlichting,
ijzerwaren, tot 30%
Dronten, Genemuiden,
Kampen

Wildkamp
Technische groothandel,
zie site
Landelijk

Hout, verf, gereedschap,
plaatmateriaal, isolatie,
zonwering, schuifdeurkasten, 10%
Hasselt

ZIE ADVERTENTIE

Bouwmaat
Bouwmaterialen, gereedschap, ijzerwaren, verf,
keukens, zie site
Apeldoorn, Enschede,
Rijssen, Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Enorm Veneberg
Hardenberg

Wim Duteweerd
Hoveniersbedrijf

IJzerwaren, gereedschappen, hang en sluitwerk,
10%
Hardenberg

Ontwerp en tuinaanleg,
beplanting, tot 25%
Raalte

Bloemengalerie
’t Kerkbrugje
Bloemen, planten, boeketten, glas, aardewerk,
10%
Zwolle

Pets @ Co Jonkman,
de Dierenspecialist
Dierenbenodigdheden,
vissen, planten, vogels,
kooien, voeders, hengelsportartikelen, 10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Belle Fleur bloemen
en planten
Bloemen, planten, boeketten, potterie, woonaccessoires, 10%
Zwolle

nieuwe ondernemer
Plaggenmarsch
Tuinmeubelen
Tuinmeubelen, barbecues, 10%
Hardenberg

ZIE ADVERTENTIE

ZIE ADVERTENTIE
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sport, recreatie, vakantie, lichaamsverzorging
Reuvers Sport
Speciaalzaak
Sportartikelen, 5 – 10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Stouwdam
Skeelers, schaatsen,
fietsen, kleding zie site
Oldebroek

PEC Zwolle
Toegangskaarten thuiswedstrijden, € 2,50
Zwolle

SkiShop wierden
Ski’s, skischoenen en stokken, verhuur, slijpen en
waxen (ook snowboards),
5-10%
Wierden

House of Britain
Reizen naar Engeland,
Schotland, Wales en Ierland, 10%
Landelijk

ZIE ADVERTENTIE

De Jong Intra Vakanties
Vakanties, 6%
Ridderkerk

ZIE ADVERTENTIE

Mixx Hair
Dames- en heren
kapsalon, 5-10%
Zwolle

Praktijk Karish
Dr Hauschka gezichts- en
lichaamsbehandeling, massages, cosmetica, 10%
Zwolle

ODIJ Bungalow
Recreatiebungalow
zie site
Denekamp

Camping De Meibeek
Camping, 10-20%
Ruurlo

Landhaus Irmgard
Hotel, Surinaams
Restaurant 10-15%
Braunlage (Harz) (DE)

Ria Heijens
Huidinstituut
Gezichts- en lichaamsbehandeling, sauna, 10%
Dronten

DA Drogisterij & parfumerie Sijbolt Greidanus
parfumerie, geneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsartikelen, snoep, 10%
Emmeloord

De Koperen Ezel

Beautely Praktijk voor
huidverbetering

Optisport Zwembad
Zwolle BV

Massages, gezichtsbehandeling, pedicure, 5-10%
Zwolle

Vrij- en Bananzwemmen,
Zwemles, Aquajoggen,
AquaFit, Aquarobic,
Aquatacayo, 10%
Zwolle

Jade Hairstyle
Dames- en heren
kapsalon, 5-10%
Zwolle

Zandokhan Diving
Duikartikelen, duikschool,
snorkelcursussen, onderhoud, 5-10%
Harderwijk

GewichtsCoachZwolle
Gewichtsconsulent; dieetadvies en begeleiding, 10%
Zwolle

Leerentveld vrije tijd
Wintersport, ski’s,
wandelschoenen, kampeerartikelen, 10%
Zwolle

BedrijfsfitnessOnline
Sporten met korting bij
meer dan 1200 sportlocaties in heel Nederland, tot
21%. Zie de site.
Landelijk

Dick Alderden
Parkeerservice
Parkeerservice dichtbij
luchthaven Schiphol, tot
10%
Rijsenhout

ZIE ADVERTENTIE

Buro Scanbrit
Reisorganisatie, 7%
Landelijk

ZIE ADVERTENTIE

Shruti Dansschool

Stena Line
Overtochten naar Engeland
en Scandinavie, 8%
Landelijk

ZIE ADVERTENTIE

(Groeps-)danslessen kinderen,
volwassenen, 50+, in eigen
atelier en op locatie, 10%
Zwolle

Boer Caravans BCA28

DAKA

Verkoop, verhuur, onderhoud, schadeherstel, 5
- 10%
Wezep

Sportartikelen, indoor, outdoor, wintersport, dames-,
heren-, kinder fashionkleding, 10-15%
Apeldoorn, Deventer,
Harderwijk, Zwolle.

Interhome
vakantiewoningen

Kinderboerderij, Speel en
Doe Paradijs, Ezelwandeling, 25%
Epe

ZIE ADVERTENTIE

Agreable Frankrijk
Verhuur huisjes + kampeerplaatsen, 10% en extra’s
Arringes (Frankrijk)

CarDelMar
Autoverhuur, 10%
Wereldwijd

ZIE ADVERTENTIE

Verhuur particuliere vakantiewoningen, 10-33%
Europa

ZIE ADVERTENTIE

> vervolg op de
volgende pagina:

ZIE ADVERTENTIE
91

DFDS
Luxe ferry overtochten,
stedenstrips en reizen naar
Engeland en Schotland,
10%,
Landelijk

ZIE ADVERTENTIE

Kaldi | CNCPT
Kapsalon, waxbar en nagelstudio + Kaldi coffeebar,
koffiemachines, thee, 10%
Zwolle

nieuwe ondernemers
Orange Travel N.V.
Vakantiereizen in Suriname:
rondreizen, meerdaagse
tours, dagtrips,
zie site
Landelijk

SolFly
Vakantiereizen naar Spanje,
Portugal, Griekenland en
Turkije, 8%,
Landelijk

ZIE ADVERTENTIE

Plagggenmarsch
Tuinmeubelen
Tuinmeubelen, barbecues,
10%
Hardenberg

ZIE ADVERTENTIE

ZIE ADVERTENTIE

ZIE ADVERTENTIE

woninginrichting, slaapkamer vloeren, stoffering, meubels,
zonwering, accessoires
Floorever
Vloerbedekking, laminaat, gordijnen, zonwering, 10 - 15%
Kampen, Zwolle

Château Tafel & Vloer
Houten meubelen, vloeren, interieur, 10%
Zwolle

Oskars Woonservicewinkel
Boxspring, matrassen,
bedbodems, bedtextiel,
gordijnen, vitrages,
raambekleding, zonwering, tapijt, karpetten,
metroflor, marmoleum,
vinyl, 10 – 15%
Twello

Groen Woning- en
Projectinrichting

Woondecor Martens

Spectrum Vloeren

Vloerbedekking, gordijnen, meubelstoffering,
zonwering, 10%
Deventer

vloerbedekking, raamdecoratie, projectstoffering, bedden en toebehoren, 12½-20%.
Ermelo

Vloerbedekking, parket,
gordijnen, zonwering,
7,5%
Dronten

Veldkamp Wonen &
slapen

RIDO tapijten &
gordijnen

Meubelen, vloerbedekking, gordijnen,
zonwering, woonaccessoires,10%
Wezep

Tapijt, vinyl, gordijnen,
zonwering, laminaat,
5-10%
Emmeloord

ZIE ADVERTENTIE

Visscher wonen
Meubels, slaapkamers,
matrassen, tapijt, gordijnen, zonwering, 5 – 15%
Staphorst

Varwijk Wonenslapen-verhuizen

Bruining Vloeren en
Ramen

Verf, behang, zonwering,
vloeren, meubels, verhuizingen, opslag, 10 %
Dedemsvaart

Woningtextiel, tapijt,
gordijnen, zonwering,
5 - 10%
Dronten
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Welkom thuis
bij Helleman

Schmit zonwering en
rolluiken
Binnen- en buitenzonwering , insectenwering,
10%
Dronten

Lederland Zutphen BV
leren meubels, 10%
Zutphen

Meubels, tapijt, gordijnen, zonwering, 3-15%
Kampen

Van Heerde Licht

Meek’s Meubelen

ZIE ADVERTENTIE

Meubelen, slapen, tot
20%
Ruurlo, Vorden

ZIE ADVERTENTIE

Lampen, 5-10%
Zwolle

Lusanna.nl
Slaapspeciaalzaak,
boxsprings, dekbedden,
matrassen, bedtextiel,
10%
Hasselt
ODIJ MAGAZINE

Van Ewijk

Aldura

Fauteuil Plaza

Anton Ekker Parket

Zonwering, gordijnen,
onderhoud, reparatie,
10%
Lelystad

Zonwering, raamdecoratie, garagedeuren, 10%
Zwolle

Relaxfauteuils, moderne
eetkamerfauteuils, 2025%
Hengelo

Schunselaar

Megagordijn

Parketvloeren, bamboevloeren, onderhoudsmiddelen, vloeraccessoires,
10-25%,
Zwolle

Meubelstoffering, gordijnen, reparatie, losse verkoop materiaal, 10-20%
Wapenveld

(rol-) gordijnen, meubelstoffen, overige interieurstoffen, jaloezieen,
rails, 10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Potgieter Openhaarden & Kachels
Sfeerverwarming: pelleten houtkachels, gashaarden, openhaarden,
natuursteen schouwen,
10%
Heino

ZIE ADVERTENTIE

Erve Frankhuis
Houtkachels, Pelletkachels, hout, 5-10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

kleding, schoenen, lederwaren, accessoires
@Hans Fashion &
Lifestyle

Javro Stoffensupermarkt XXL

Mannenmode, 15%
Meppel

Stoffen, fournituren,
kleinvakartikelen, patronen, 10%
Epse

Villa Kakelbont
Baby- en kinderkleding,
cadeau en lifestyle artikelen, 10%
Zwolle

Signora

Williams Fashion
For Men 2
Tops, jeans, colberts, 10%
Dronten

Damesmode, 10%
Zwolle

William’s Fashion
for men

Travelbags.nl

Herenmode in hogere
segment, 10%
Dronten

Koffers, tassen, portemonnees, accessoires,
10%
Landelijk

ZIE ADVERTENTIE
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Douma
Mannenmode en ondermode, 10%
Zwolle

RM Fashion
Herenmode, kledingaccessoires, 5-10%
Kampen

Veneboer herenmode
Herenkleding, leren
jassen, riemen, stropdassen, 5-10%
Kampen

Jasmijn Tassen en
Bijouterie
Tassen, koffers, 10 – 15%
Epe

RM Fashion van medium
tot XXXXXXXL

s

nieuwe ondernemers

William’s Fashion
for Men
Herenmode in hogere
segment, 10%
Kampen

Bijzonderheden
conceptstore
Handgemaakte tassen,
schorten, poefs, zilveren
sieraden, 10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Vrijetijdskleding, broeken, extra lange lengte
broeken en bovenkleding, 5-10%.
Kampen
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restaurants, wijnhandel, slijterij, levensmiddelen
Brasserie Meet and
Eat, Partycentrum de
Keet van Heerde
Lunch, diner, 5-10%
Heerde

Bistro Bonne Femme
Bistro, streekproducten,
10%
Zwolle

Taiwan Chinees Kantonees restaurant
Chinese en Kantonese
specialiteiten, 10%
Zwolle

La Liguria, Italiaans
restaurant
Italiaanse specialiteiten,
10% (op menuprijzen)
Zwolle

Slijterij wijnhandel
Bartels
Wijnen, gedistilleerd,
bieren, catering, partyverzorging, 7%
Zwolle

Coop Sijbolt Greidanus
Kruidenierssupermarkt
met versafdeling vlees,
groenten en fruit, nonfood, 5%
Emmeloord

Multivlaai
Vlaaien, 10%
Kampen, Zwolle

Patisserie
chocolaterie De
Kruyter

Mondovino

Gebak, taarten, broodjes,
bonbons, 10%
Zwolle

Wijnen, wijncursussen,
proeverijen, zie site
Zwolle

Pannenkoekschip
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Kaldi koffie en thee
Koffie en thee, espressoapparaten, 10%
Zwolle

De wereld van
dranken Slijterij
Sijbolt Greidanus
Alcoholische sterke dranken en wijnen, 5%
Emmeloord

Vaca Negra
Argentijns steak en Grill
restaurant, 10%
Zwolle
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Pannenkoeken, 10%
Zwolle

Las Rosas
Grand Café en Tapas Bar,
10%
Zwolle

Zwolse Balletjeshuis
Nostalgische (snoep)
winkel, Zwolse ulevellen,
fairtrade chocolade, ouderwets snoepgoed, 10%
Zwolle

Hanze Hotel Zwolle

Urbana

Hotel in historisch pand,
10%
Zwolle

Grand café, Restaurant,
Bowling en zalen accommodatie, 5-10%,
Zwolle

Konkeltje koffie- en
theespeciaalzaak
Thee- en koffiespecialiteiten, 10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Apetito
Maaltijden aan huis
bezorgd, 10%
Landelijk

Sirtaki Grieks Specialiteitenrestaurant
Griekse specialiteiten,
10%
Zwolle

Bluefinger
Restaurant
Lunch en diners (familie
en culinair), 10%
Zwolle

In Den Hoofdwacht
Wijnbar/Brasserie, 10%
Zwolle

Bonbonnerie Borrel
Handgemaakte bonbons,
truffels en chocolade-relatiegeschenken, 10%
Zwolle

Swagat Indiaas
Restaurant
Indiase en Nepalese
gerechten, 5-10%
Kampen

Harry de Smaakspecialist Zwolle
400 soorten kaas, vlees
en worstsoorten, noten,
olijven, wijn, speciaal
bieren, streekproducten,
10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

De Koperen Hoogte
Overnachten, dineren,
lunchen, High Tea, all-in
buffet en gourmetrestaurant, 10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Kaldi CNCPT
Kaldi Coffeebar, kapsalon, waxbar en nagelstudio, 10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

nieuwe ondernemer
Islamitische Slagerij
Akkoyun
Ambachtelijke slagerij
voor rund-, lams-, kalfs-,
en geitenvlees, kip en
kalkoen, diverse levensmiddelen, 5%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

ODIJ MAGAZINE

elektronica, huishoudelijke apparatuur, computer, audio, video
Sattel Security
Beveiliging, 10%
Zwolle

Cartridge-Europe
Zwolle
Cartridges, toners,
printers, hervullen, 10%
Zwolle

ZIE ADVERTENTIE

Fikse Naaimachinespeciaalzaak
Naaimachines en aanverwante artikelen, 5-15%
Kampen

Veldkamp
Witgoed en Keukenapparatuur, 5-10%
Oldebroek

ICT Kringloop
2e hands computers, reparatie, trainingen, 10%
Zwolle

EP Stadshagen

PC Nieuwenhuis

TV, witgoed, huishoudelijke artikelen, inbouwapparatuur, 2-5%
Zwolle

PC’s satelliet, onderdelen, reparaties, 10%
Deventer

ZIE ADVERTENTIE

Elektrocentrum
Zwolle
Audio, video, witgoed,
onderhoud en diensten,
5%
Zwolle

uitgeschreven ondernemers
• De Motor Werkplaats – Deventer (contract beëindigd)
• Henk Groeneveld Gevelsystemen – Barneveld
• Sauna Nijverdal – Nijverdal
• Koos van de Put Tweewielers – Wezep
• Petra Hair, Fashion Beauty – Nieuwleusen
• Van Gansewinkel Regio Noord – Hoogeveen
• AGJ Automotive – Elburg
• Plaggenmarsch Speelgoed – Hardenberg
• Light Depot - Duiven

36e jaargang | nummer 1 2019

95

goede doelen actie
In het ledenmagazine van november 2018 is oproep gedaan om goede doelen aan te geven voor een éénmalige donatie.
Door verantwoord om te gaan met de inkomsten was er een behoorlijk bedrag beschikbaar.
Alle opgegeven goede doelen kregen een donatie, te weten:
Stichting Ro-Charis uit Kampen voor hulp aan bejaarden in Roemenië
Het project Lomamo voor hulp aan kinderen in Kenia
Het project WASH/Rwenzori Primary Schools van SIMAVI in Oeganda
Stichting Opkikker, www.opkikker.nl voor hulp aan zieke kinderen
Stichting Con Pazion, voor kinderen in de sloppenwijk van Lima Peru
Stichting Bulungi in Oeganda werkend vanuit Deventer
Intermezzo, nazorgcentrum voor mensen met kanker
Youth for Christ voor jeugdhulp

€ 1000.€ 1500.€ 1500.€ 500.€ 1500.€ 1500.€ 1500.€ 500.-

Alle buitenlandse projecten hebben hun basis in Nederland, zodat de controle op goede besteding optimaal is. Daarbij
zijn ze ook nog eens door leden voorgedragen! Ook zijn het door de Nederlandse overheid erkende goede doelen.
In dit Magazine vindt u een artikel over de stichting Bulungi.
Over de IJssel gaat weer spaarzaam verder en verwacht over enige jaren opnieuw aan ideële doelen te kunnen
schenken.

ONZE BUNGALOW IN DENEKAMP
Op het vakantiepark Baveldsdennen in Denekamp
bezit ODIJ een mooie verhuur bungalow. Deze
wordt tegen kostprijs verhuurt aan onze leden en
is erg populair.
Drie jaar geleden is bungalow voorzien nieuw
sanitair. In 2016 hebben wij gezorgd voor een
internetaansluiting. In januari 2018 is de oude
keuken verwijderd en een geheel nieuwe keuken
geplaatst, die 100 % voldoet aan de wensen van
deze tijd.

FACEBOOK

De bungalow heeft een ouderslaapkamer
en een slaapkamer met twee losse bedden.
Onze bungalow is 100 % rookvrij!
In 2019 helemaal volgeboekt. Alles over
de bungalow is te vinden op onze site
www.odij.nl Op de site vindt u ook een
digitaal boekingsformulier. In de bungalow is
gratis WIFI beschikbaar.
Uw bestuur

Via facebook maken wij nieuwe ondernemers bekend bij de leden, maar ook geven we
gratis dingen weg. Wij hebben ongeveer 2550 vaste volgers. De gratis kaarten voor het
IJsbeeldenfestival hadden een bereik van 70.000 mensen. Zoveel leden zijn er niet eens! Meld
u aan via www.facebook.com/overdeijssel. Een keertje gratis naar PECZwolle, gratis je auto
wassen, nieuwe kortingen, naar een concert…. Alles is mogelijk.

colofon
Over de IJssel magazine
is een uitgave van “Over
de IJssel” te Zwolle en
verschijnt tweemaal per
jaar in een oplage van
29.000 exemplaren

www.facebook.com/overdeijssel
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