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Vo o rw oord
Topprestaties leveren. Dat kunnen we eigenlijk allemaal wel. De ene bij het sporten, de ander
op het gebied van werk en een derde laat het zien op sociaal vlak. We zijn goed bezig in
Meddo, blijkt maar weer uit alle input in deze Meddo Magazine.
AMB heeft na twee jaar weer haar jaarlijkse ledenvergadering kunnen houden en had daar
een interessante spreekster die zei: “Je kunt maar één keer nee zeggen en dat is de eerste
keer”. Weet jij waarop je nee moet zeggen? In ieder geval niet op de bijeenkomsten in het
dorp of het vrijwilligerswerk bij de verenigingen. En niet op de vraag of je een ander even
kunt helpen. Maar waarop dan wel? Dat lees je verderop in deze Meddo Magazine (pagina 8
om precies te zijn)!
Ook de verenigingen zitten niet stil, er zijn leuke- en minder leuke ontwikkelingen, er
zijn kampioenschappen te vieren en verliezen te incasseren, maar dat doen we dan wel
gezamenlijk. Fijn dat er zo’n goede gemeenschapszin is in Meddo en goed om te zien dat de
verenigingen ook richting de zomer nog de nodige activiteiten organiseren waarop je beter
‘ja’ dan ‘nee’ kunt zeggen :-).
Veel leesplezier!
Redactie Meddo Magazine
meddomagazine@gmail.com
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Colofon: Sinds 1 september 1997 verschijnt Meddo Magazine.
Dit blad vol nieuws over wat er allemaal in onze kleine gemeenschap gebeurt of gaat gebeuren,
verschijnt iedere twee maanden. Elke deelnemende vereniging is verantwoordelijk voor de eigen inhoud.

1

MEDDO MAGAZINE | MEI 2022

www.raben-group.com

2

MEDDO MAGAZINE | MEI 2022

Ce n tra le a g e n d a

Ter info: de activiteiten kunnen te maken krijgen met veranderende maatregelen.
Dus: hou websites en social media in de gaten om te zien of iets doorgaat of niet.

2022
Mei
Vr 06 mei 14.00
Wo 11 mei 20.00
Za 21 mei		
Za 21 mei 17.30
Zo 22 mei 10.00
Zo 22 mei 13.00

Sc Meddo
Spiekerman
Boogie Woogie
Spiekerman
Winterswijk
Kerktuin

Seniorensoos
Ledenvergadering
Concert
Jubileumparty MEVO-leden
Peuter- en kleuterinstuif
Jubileumparty

AMB Senioren
MEVO
St Jan
MEVO
Penta (sporthal W’wijk)
MEVO

Juni
Vr 03
Za 11
Vr 24
Vr 24
Za 25

Eendracht
Winterswijk
Meddo
Winterswijk
Meddo

Seniorensoos
Penta kampioenschappen
Volksfeest
Optreden ivm 450 jaar Nederland
Volksfeest

AMB Senioren
Penta(sporthal W’wijk)
Ver Volksfeest
St Jan + div andere
Ver Volksfeest

Juli
Vr 01 jul
14.00 Spiekerman
Za 02 jul
19.30 Kantine
Zo 10 jul			

Seniorensoos
Jubileumfeest
Concert

AMB Senioren
Sc Meddo
St Jan

Augustus
Vr 26 aug		
Za 27 aug		

Winterswijk
Winterswijk

Volksfeest
Volksfeest

o.a. St Jan
o.a. St Jan

Oktober
Za 29 okt

Meddo

Oudijzeractie

St Jan / Eendracht

November
Za 12 nov 20.11 Eendracht
Zo 13 nov			
Za 26 nov		
Zutphen

Buutavond
Try-out-concert
Concours

CV Knorrepotten
St Jan
St Jan

December
Zo 18 dec		
Vr 30 dec		

Kerstconcert
Oliebollenactie

St Jan
St Jan

jun 14.00
jun		
jun 09.00
jun 19.00
jun 09.00

09.00

Meddo
Meddo

Aanvullingen en/of wijzigingen: @ centraleagenda17@gmail.com
!! INFORMEER EERST

NEEM DAN EEN BESLUIT

DAT VOORKOMT DUBBELE EVENEMENTEN !!

Kijk voor de meest actuele agenda en informatie op www.meddo.net

3

2113205_Mulder_Diervoeding_02_340x155 04-11-11 08:45 Pagina 1

MEDDO MAGAZINE | MEI 2022

Mors 8 • 7151 MX Eibergen
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Witgoed Service Wenters
André Meerdink
Hietkampweg 8
7108 BR Winterswijk-Woold
06-54254156
info@witgoedservicewenters.nl
www.witgoedservicewenters.nl
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Van de voorzitter
Dit keer geen voorwoord zoals u gewend bent, maar we gebruiken deze pagina’s om verslag te doen
van de algemene ledenvergadering die AMB 20 april jl. heeft gehouden.
Eindelijk na twee jaar hebben we weer de mogelijkheid een ledenvergadering te houden waarin het AMB
verantwoording kan afleggen over de voorgaande periode. De Coronapandemie heeft ingrijpende gevolgen gehad op
de vanzelfsprekendheid van ons sociale leven. Privé, maar ook ons werk- en verenigingsleven. We konden geen
bestuursvergaderingen beleggen omdat het niet toegestaan was of omdat bestuursleden als gevolg van een
besmetting in quarantaine zaten. We hebben tot drie keer toe een ledenvergadering gepland gehad en die moest
telkens gecanceld worden. Nu kan het gelukkig wel doorgaan! We hebben een agenda met de vaste onderdelen,
zoals de verslagen van de afgelopen jaren, de mededelingen vanuit de werkgroepen en de uitreiking van de Kern met
Pit-prijs (zie pagina 10). Na de pauze volgt een presentatie van Carmen Cattier, zij is van Platform Veilig Ondernemen
Oost-Nederland en geeft u een interessant kijkje in de wereld van drugslab’s en wat dit met omwonenden doet
(zie pagina 8). Ik hoop dat het na twee jaar stilstand in Meddo weer een voortvarend jaar wordt! Nu volgt een
samenvatting van ons verslag van 2019-2020-2021.
In 2019 heeft het AMB relatief veel zaken op de agenda. Op 23 februari neemt een afvaardiging van het bestuur
deel aan het Plattelandsparlement in Duiven. De eerste contacten met de Firma Hoornstra worden gelegd in verband
met de bouwplannen Nieuw Gelle, er volgt een presentatie voor aanwonenden en direct betrokkenen. De jaarvergadering 2019 staat in het teken van de asbestsaneringen voor bedrijven, Winterswijk Armoedevrij 2040, energie neutraliteit in 2030 en de Omgevingsvisie Buitengebied. Na het officiële gedeelte hebben de heren Reesink en Sellink van
de HEC (Hernieuwbaar Energie Collectief) verteld over hun coöperatie Energieke Buurtschappen. Lokale en duurzame
geproduceerde energie op grote zonnedaken in de buurtschappen.
Buurtbuscomité Lichtenvoorde kwam in mei om de belangstelling te peilen voor een extra buurtbus op de route
Lichtenvoorde, Vragender, Meddo, Winterswijk v.v. Na onderzoek van ons onder de inwoners was de reactie erg pover
en omdat bij navraag in Vragender geen enkele interesse bleek, is dit verzoek door ons geparkeerd.
TV programma Kassa wilde nog opnames maken bij de gesloten supermarkt maar kozen op het allerlaatste moment
voor een dorp elders. Contact was er met de gemeente over de zeer slechte staat van de bermen langs de MorskersDriehuisweg. Aangedrongen op snelle maatregelen gezien de gevaarlijke situatie. Odyle Jansen van de DKK gaf
op uitnodiging van ons uitleg over de aanpak en uitvoeringsmogelijkheden van een Dorpsvisie. Het AMB heeft een
bijdrage geleverd aan het namenmonument van Winterswijkse slachtoffers WO II. De Straatnamencommissie vroeg
ons namen aan te leveren voor de straten/pleinen in nieuwbouwplan Nieuw Gelle. Hierover is ook contact geweest
met dhr. H. Hoog Antink van Meddo’s Verleden. Op uitnodiging van de werkgroep herbestemming kerk Meddo is er
informatie uitgewisseld over de te volgen route. Op 2 december brachten twee bestuursleden een bezoek aan de
Supermarkt van Bruno Lenderink in Groesbeek om te zien hoe een supermarkt levensvatbaar/rendabel kan draaien.
In 2020 willen we vol inzetten op de Dorpsvisie 2020-2030, in alle leeftijdscategorieën worden een paar kandidaten
voor de werkgroep gezocht, dit lukt na enige tijd en we hebben een startbijeenkomst gepland. Tevens moet de
jaarvergadering voorbereid, deze staat gepland op 14 april. Echter zover komt het niet, eind maart gaat vanwege de
Corona-epidemie Nederland in een lockdown. Onze werkgroep Zorg, Welzijn en Omgeving laat een flyer huis aan huis
bezorgen om de zieke of hulpbehoevende inwoners die niet van huis kunnen voor boodschappen of artsen/ apotheekbezoek etc. in gelegenheid te stellen via de werkgroep voorzitter Paul Tiggeloven een beroep te doen op externe
hulp. Dat er zich een tiental vrijwilligers aanboden om die hulp te bieden was hartverwarmend. De bestuursvergaderingen komen stil te liggen want alles staat in de pauze stand. Op 23 september komt de werkgroep Dorpsvisie bij
elkaar en op 10 oktober volgt een schouw door Meddo kern en buitengebied. Ook ontstaat er gedoe over de glascontainer, het gaat over de plek. In overleg met de ROVA hebben wij de parkeerhaven aangewezen als noodoplossing.
Later bleek dat er nogal wat glas op het wegdek terechtkwam. Dit leek wel kwade opzet.
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• Electra
• Sanitair
• Loodgieterswerk
• Duurzaam
• Klimaatbeheersing
• Agrarisch

Boldermansweg 15

7105 CH Winterswijk Huppel

T +31 (0)6 57690445

www.overkampinstallatie.nl
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Op 03 november heeft het bestuur een afspraak staan met Rick Krabben en Patrick Hallink van BijzonderGewoon,
een horecazaak in Winterswijk. Dit om de mogelijkheden van een dergelijk concept te ontwikkelen voor een supermarkt in Meddo. Er worden zeker mogelijkheden gezien maar vooralsnog worden die niet verder uitgewerkt.
Het vervolg op de schouw van 10 nov. wordt doorgeschoven naar 2021. De laatste bestuursvergadering gaat via
beeldbellen.
In 2021, op 14 januari om precies te zijn, bestaat het AMB statutair 40 jaar, dit willen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan. In het Meddo Magazine plaatsten we artikelen over allerlei wetenswaardigheden in die 40 jaar. Er was
gelukkig nog wat archiefmateriaal van onze oud-secretaris André Menting beschikbaar.
Hans Siebes, de projectontwikkelaar van Nieuw Gelle praat ons bij over de bouwontwikkelingen. Ook hebben we
contact met Peter van Heek van de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC) over de mogelijkheden van flexwoningen
(Uuthuuskes) in Meddo. AMB houdt in april een enquête / woningmarktbehoefte-onderzoek in Meddo, medio mei
heeft ruim 54% van de aangeschrevenen het enquêteformulier ingevuld en geretourneerd. Uit de antwoorden blijkt
een duidelijke vraag naar goedkopere huur- en koopwoningen en voor de flexwoningen (Uuthuuskes) zijn ook een
tiental kandidaten. Er is momenteel overleg met de gemeente over de locatie die wij op het oog hebben.
WCL dringt aan op reparatie van de uitkijktoren aan de Buursebeek en wil de kosten hiervan betalen. De uitvoering
wil men door ons Naoberteam laten doen. Dit wordt dan eind 2021 uitgevoerd aan de binnenzijde van de toren. De
uitwendige bekleding met planken staat voor 2022 gepland.
Onze website MeddoNet is al geruime tijd aan onderhoud toe, eigenlijk moet er een nieuwe website worden gebouwd. Wij zoeken een websitebouwer, maar tot op heden is er nog niemand gevonden die tegen een schappelijke
vergoeding ons hiermee kan helpen.
Inning van contributiegeld AMB besluiten we via een brief met QR-code te doen, dit levert uiteindelijk een hogere
respons op dan via een betalingsoproep in Meddo Magazine.
Inmiddels is er contact met de SPAR eigenaar Bredevoort om de mogelijkheden voor Meddo te onderzoeken. De
bestemming van onze kerk Johannes de Doper krijgt meer duidelijkheid en zal ook meegenomen worden in de
Dorpsvisie. Op 12 november wordt de bewonersbijeenkomst voor de Dorpsvisie gepland, uiteindelijk gaat deze
datum ook niet door vanwege de onzekerheid vanwege Corona. Maatregelen die heel 2021 beheersen, waardoor
er praktisch niets te plannen bleek. Ook ons 40-jarig jubileum kreeg daarom een andere uitvoering. We kozen voor
een attentie voor alle inwoners i.p.v. een gezellige avond. Onlangs heeft u deze attentie van ons in de bus gehad.
Voor 2022 wensen wij iedereen een ongestoord en voorspoedig jaar toe. De bewonersavond voor onze Dorpsvisie
is onlangs geweest en enorm goed bezocht, waarvoor onze dank! Op pagina 9 leest u er meer over.
Jan Kortschot
Voorzitter AMB

Wijziging AMB-bestuur en oproep voor nieuwe bestuursleden
Ruim een jaar geleden (april 2021) heeft Vincent Tiggeloven aangegeven dat hij vanwege zijn werk in het buitenland geen tijd meer heeft voor het AMB-bestuur. Hij heeft toen Glenn Koldeweij voorgedragen als nieuw bestuurslid, waarna Glenn een aantal AMB-vergaderingen heeft bijgewoond. Glenn heeft aangegeven AMB-bestuurslid te
willen zijn, dus we heten hem van harte welkom bij het AMB en zijn blij met een jongere in ons midden!
Wil jij ook in het AMB-bestuur? Dat kan! Frits Gierveld heeft te kennen gegeven dat hij binnenkort wil stoppen
als bestuurslid van het AMB. Hij is ruim 20 jaar AMB-bestuurslid geweest, heeft dit altijd met veel plezier gedaan,
maar wil graag plaatsmaken voor iemand anders (en jonger). Wij respecteren Frits’ beslissing en willen via deze
weg dan ook kenbaar maken dat iedereen met interesse in een bestuursfunctie bij AMB zich kan melden via ons
e-mailadres: ambmeddo@gmail.com. Kom een paar keer meedraaien en beslis daarna of het iets voor je is!
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Zie je iets verdachts in het buitengebied? Lees hier waar
je dit kunt melden
Tijdens de ledenvergadering van AMB heeft Carmen Cattier, medewerkster bij Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, de aanwezigen bijgepraat over de ondermijning van het buitengebied. Bij de politie is het buitengebied nog een
grote witte vlek, het is groot, uitgestrekt en lijkt heel rustig, maar ondertussen…. Wist je dat in Nederland naar schatting 10 miljard euro omzet aan hennep en 20 miljard euro omzet aan synthetische drugs (pillen) wordt gerealiseerd?
Hoofdzakelijk voor de export (goed voor 80%), maar ook voor eigen land. Want uit recent onderzoek van Saxion Hogeschool blijkt dat 80% van de 15 tot 25-jarigen weleens een pil heeft genomen of nog neemt.
Criminelen hebben al jaren de voorkeur om drugs in het buitengebied te produceren. Ze zoeken verlaten schuren of ze
proberen boeren/eigenaren met een fikse financiële vergoeding te verleiden om ‘ja’ te zeggen tegen het verhuren van
een schuur. Maar onthoud: je kunt maar één keer ‘nee’ zeggen en dat is de eerste keer dat je wordt benaderd. En pas
op, criminelen pakken het zeker serieus aan, met soms zeer extreme dreigementen, zoals: “ik weet waar je kinderen
naar school gaan”. Of ze hangen scherp aluminium in de mais en gaan de eigenaar stalken met de mededeling: “Als we
je schuur kunnen huren, vertellen we waar het aluminium hangt en anders niet.” Rijdt een maiskneuzer door zo’n met
aluminium behangen maisveld, dan komt deze er niet heel uit.
In het buitengebied is noaberschap heel belangrijk. Met z’n allen zijn wij de ogen en oren van de politie in het buitengebied, dit geldt dus ook voor Meddo. Heb je twijfels, zie je iets afwijkends bij een buurtbewoner, ga dan een keer bij
diegene op bezoek en vraag: “Kan ik je ergens mee helpen?”
Verdachte signalen waar je op kunt letten zijn:
Zie je blauwe tonnen op het erf?
Is er stankoverlast (anijs of wasmiddel)?
Zijn de ramen dichtgemaakt?
Hoor je vaak een zoemend/brommend geluid?
Hoort de schuur leeg te zijn maar lijkt het net of er mensen wonen?
Zijn er camera’s of beveiligingsmensen op of bij het erf?
Zie je activiteiten op vreemde tijden?
Staan voertuigen dicht tegen het pand aan?
Carmen heeft een onderzoek gedaan onder inwoners die 500 meter rondom een opgerold drugslab wonen. Ze is ook bij
de bewoners rondom het drugslab in Vragender geweest. Iedereen kreeg dezelfde vraag: heb je een melding gedaan
van deze verdachte situatie? Waarom wel / waarom niet? Uit dit onderzoek blijkt dat mensen niet gemakkelijk een melding doen, ze weten niet goed waar, ze weten ook niet goed op welke signalen ze moeten letten en pas nadat er meer
signalen waren, bijvoorbeeld: én een vreemde geur (anijs-geur), én vreemde mensen op het erf, én op vreemde tijden
een busje, durfde men dit te melden. Maar onthoud dat je misdaad altijd anoniem kunt melden, dus als je niet wilt dat
je buurman weet dat jij de melding hebt gemaakt, bel dan de Meld Misdaad Anoniem-lijn.
Enkele tips en nummers om te onthouden:
• Sla de telefoonnummers van Politie en Meld Misdaad Anoniem op in je mobiel, dan heb je ze altijd bij de hand. Het
nummer van de Politie is 0900-8844, het nummer van Meld Misdaad Anoniem is 0800-7000.
• Neem deel aan de Buurtpreventie-app en maak melding van verdachte situaties. Aanmelden gaat via:
http://www.buurtpreventie-winterswijk.nl
• Kijk voor meer informatie eens naar de online talkshow ‘Kiek Uut’. Zie: www.youtube.com en typ dan Kiek Uut
Gemeente Winterswijk in. Je vindt dan het volgende filmpje: KIEK UUT | GEMEENTE WINTERSWIJK | 17 MEI 2021
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Kern met Pit-prijs voor Paul Tiggeloven!
AMB heeft tijdens de algemene ledenvergadering de Kern met Pit-prijs 2021 uitgereikt
aan Paul Tiggeloven. De Kern met Pit-prijs wordt toegekend aan mensen/instanties die
een extra bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Meddo. Die eer kwam dit jaar toe aan
Paul omdat hij zich al jaren heel verdienstelijk maakt in diverse werkgroepen. Hij is lid
van de werkgroep Zorg, Welzijn en Omgeving en de Seniorensoos. Ook heeft Paul zich
in Coronatijd verdienstelijk gemaakt door de Corona hulpdienst in Meddo te coördineren.
Verder is hij contactpersoon voor de AED-buitenapparaten in Meddo. Kortom: hij is op
zeer veel gebieden actief in Meddo, daarom is deze prijs hem van harte gegund!
Paul gefeliciteerd!!

Vooraankondiging: Dorpen in het Groen
Het is weer zover!

Dit jaar organiseren we weer de actie Dorpen in het
Groen. Voor de zevende keer kunt u hier weer aan
deelnemen. De laatste keer was in 2018. Ter opfrissing
van uw geheugen vermelden we nog even in het kort
wat deze actie inhoudt.
U kunt tegen een gereduceerde prijs allerlei streekeigen beplanting bij Wenninkhof bestellen. Denk aan beukenhagen,
streekeigen struiken, (fruit)bomen, enz. Enkele voorbeelden: beuk – berk – eik – lijsterbes – kastanje – wilg – beukhaag
– haagbeuk – meidoorn – taxus – liguster – hazelaar – Gelderse roos – sleedoorn – veldesboom – vlier – appel – kers –
pruim – peer etc. Niet in aanmerking komt sierbeplanting.
Het is ook mogelijk om planten/struiken te bestellen, die (zeer) aanlokkelijk zijn voor insecten, waaronder bijen en
vlinders. Ook kunt u bloemzaden bestellen, waarvan de uiteindelijke bloemen eveneens aantrekkelijk zijn voor allerlei
insecten.
Deze actie wordt ondersteund door WCL, waar we ook de subsidie van ontvangen. Afhankelijk van de hoogte van deze
subsidie en van het aantal deelnemers zal de definitieve prijs voor de beplanting bepaald worden. Meestal komt het neer
op een reductie van zo’n 20% tot 40% op de normale verkoopprijs. Kanttekening hierbij is dat dit plan niet bedoeld is
voor ondernemers die een herplantplicht hebben, de exacte voorwaarden worden t.z.t. op het bestelformulier vermeld.
Dit najaar (augustus/september) wordt huis-aan-huis een lijst bezorgd waarop de planten, bomen, struiken, zaden
enz. staan die u kunt bestellen. Bij deze lijst zit ook een inschrijf/bestelformulier.
De ophaaldag is vervolgens gepland op eind oktober/begin november 2022.
In de volgende editie van Meddo Magazine besteden we nogmaals aandacht aan deze actie en weten we meer over
de ophaaldag.
Namens het AMB,
Frits Gierveld
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Beatrixpark 2, 7101 BN Winterswijk
Telefoon: 0543-513436

Beatrixpark 2, 7101 BN Winterswijk
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Beatrixpark 2, 7101 BN Winterswijk
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Succesvolle Bewonersavond levert veel waardevolle
informatie op voor de Dorpsvisie
Vrijdagavond 8 april was het zover. Eindelijk
konden we onze Bewonersavond organiseren.
De werkgroep Dorpsvisie kijkt terug op een
succesvolle avond waar ontzettend veel informatie is opgehaald voor de op te stellen
Dorpsvisie.
De werkgroep Dorpsvisie is bezig met het opstellen
van een nieuwe Dorpsvisie. Waarmee we in beeld
krijgen welke kant we de komende jaren op willen
met Meddo. Zodat Meddo ook in de toekomst een aantrekkelijk en leefbaar dorp blijft. De nieuwe Dorpsvisie is van
en voor heel Meddo. We werken aan een visie die aansluit bij onze inwoners,
ondernemers, verenigingen en organisaties. De Bewonersavond op 8 april was een belangrijk moment om de inbreng, wensen en ideeën op te halen. Dat de betrokkenheid in Meddo groot is blijkt wel uit de grote opkomst. Een
volle zaal bij Spiekerman laat zien dat veel Meddonaren graag een steentje bij willen dragen.
Informatieve avond
De werkgroep had een informatieve en interactieve avond voorbereid. De avond bestond uit twee delen. Tijdens het
eerste deel van de avond werd een toelichting gegeven door meerdere sprekers. Onder leiding van Timon Klanderman gingen we in gesprek met Jan Kortschot die vanuit AMB onder meer vertelde over de aanleiding om dit traject
op te starten en de opbrengst van eerdere Dorpsvisies in Meddo. Vervolgens was het woord aan wethouder Elvira
Schepers van de gemeente Winterswijk. Zij stond stil bij de rol van de gemeente en de wijze waarop de gemeente
een bijdrage kan en wil leveren. Ook sprak ze haar waardering uit dat dit initiatief door Meddo zelf wordt opgepakt
en roemde zij de grote opkomst. Als derde spreker was het woord aan Sebastiaan Meijer, lid van de werkgroep. Hij
vertelde waarom hij aansluit bij de werkgroep en wat Meddo mag verwachten van de werkgroep.
Aan de slag met de thema’s
Het belangrijkste deel van de avond was het onderdeel dat de aanwezigen zelf aan de slag gingen met de verschillende thema’s. De aanwezigen werden uitgedaagd inbreng te leveren op de verschillende thema’s. Ook ontstonden er
veel levendige gesprekken over de onderwerpen. De aanwezigen hebben vele honderden briefjes geplakt met ideeën
en suggesties. Daarna werd aan de aanwezigen gevraagd om met gekleurde stickers aan te geven welke aandachtspunten extra belangrijk zijn. Met heel veel waardevolle input als resultaat. Meddonaren bedankt!
Hoe nu verder?
De werkgroep is op dit moment bezig om de grote opbrengst te verwerken. Dat moet leiden tot een speerpuntennotitie. Hierover gaan we nog in gesprek met een aantal betrokkenen en organisaties. Zodat we kunnen klankborden
of we op de goede weg zitten. Daarna werken we de opbrengst verder uit in de definitieve visie.
Was je 8 april verhinderd en heb je nog wél input? Of was je 8 april iets vergeten en wil je toch nog graag iets meegeven? Dat kan nog tot uiterlijk 15 mei door een bericht te sturen aan de werkgroep via het e-mailadres
dorpsvisiemeddo@gmail.com

Hartelijk groet,
Werkgroep Dorpsvisie Meddo
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Veel interesse in Digitaal Naoberschap
AMB kreeg in oktober 2021 bericht van de bibliotheek OostAchterhoek of er belangstelling zou zijn voor het project Digitaal
Naoberschap. Dit project beoogt dat bewoners van kleine kernen
in de achterhoek voldoende digitale vaardigheden ontwikkelen
zodat ze lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
De bibliotheek wilde hier graag in ondersteunen en de cursussen in de buurtschap geven. De cursussen zijn gratis dankzij
een landelijke subsidie, de bibliotheek regelt de docenten en het
cursusmateriaal. Voor wie niet in het bezit is van een laptop of
iPad/tablet stellen zij die beschikbaar om tijdens de duur van de
cursus te gebruiken.
Deze vraag heeft de werkgroep Zorg, Welzijn en Omgeving van het AMB met enthousiasme opgepakt. De werkgroepleden hebben een gesprek gehad met Derk Jan Bovenmarsch, Specialist Digitale Dienstverlening van de bibliotheek
Oost-Achterhoek.
Vervolgens hebben wij een informatiebijeenkomst georganiseerd onder de noemer Digitaal Naoberschap, een pilotproject waarin een aantal kleine kernen in het werkgebied van de bibliotheek Oost-Achterhoek bezocht werden om voorlichting te geven over de digitale cursussen op locatie. Deze voorlichtingsbijeenkomst werd gekoppeld aan de eerste
seniorensoos op 5 november 2021.
Na publicatie, aankondigingen en rondbrengen van een folder bij diverse mensen was tijdens de seniorensoos een
grote opkomst van zo rond de 45 mensen.
De mensen die de presentatie verzorgden stonden versteld van de grote opkomst. Aan het eind van de bijeenkomst
hebben zich 37 mensen aangemeld voor een computer of tablet/iPad cursus of voor een workshop. De bezoekers
waren meteen enthousiast en hebben aangegeven naar welk digitaal aanbod hun voorkeur zou uitgaan.
Vervolgens moesten we zelf de organisatie van de
cursussen in Meddo regelen. Na inventarisatie van wie
welke cursus wilde gaan volgen is er een planning gemaakt en een indeling van de groepen. In overleg met
het bestuur van sportclub Meddo konden we terecht in
de kantine en bestuurskamer van sportclub Meddo. Een
mooie rustige locatie met alle faciliteiten die nodig zijn
voor de computercursussen.
Er deden 28 personen mee aan de computercursus en
9 mensen hebben een workshop gevolgd. O.a. Patienten-portalen (je eigen medisch dossier van huisarts,
ziekenhuis en apotheek digitaal inzien) en een workshop fotoalbums maken.
De cursussen zijn 17 februari jl. gestart. We werkten met 4 groepen op de donderdag. De laatste cursusdag is 5 mei
2022. De deelnemers aan de cursussen zijn zeer enthousiast en hebben met plezier de cursussen gevolgd en zijn nu
een stuk “digivitaler”!
Denkt u na het lezen van dit artikel “Dit zou ook wel wat voor mij zijn”? Laat het weten. Bij voldoende belangstelling
kan er in het najaar van 2022 mogelijk een nieuwe cursus gestart worden. We houden u op de hoogte.
Paul Tiggeloven
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Onze ﬁnanciële
expertise begeleidt
u naar succesvol
ondernemerschap

Ook adverteren?
Neem dan contact met ons op!
Mail voor de mogelijkheden naar:
meddomagazine@gmail.com

Onze diensten
Administratieve en ﬁscale begeleiding
en advisering van kleine MKB bedrijven
en ZZP’ers
Vertrouwd adviseur en sparringpartner
Dienstverlening tegen vaste tarieven
#boekhoudenzonderfranje
U heeft de administratie in eigen hand
met de juiste controle en adviezen van
onze professionals

www.adfabedrijfsadviseurs.nl
Toebesbrink 32, 7104 CC Meddo
Telefoon: 06 54 20 28 31
info@adfabedrijfsadviseurs.nl

- Beton- en metselmortels
- Grond-, weg en waterbouw
- Sloop en bodemsaneringen
- Bodemonderzoek en advies
- Afvalinzameling en beheer
- Recycling van afval- en grondstromen

Regelt het gewoon!

T 0544 47 40 40
rouwmaat.nl

Met vestigingen in Groenlo, Hengelo (Ov.), Enschede, Losser, Rijssen, Zutphen, Ulft en Bocholt (D).
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Programma Seniorensoos 2022
De Seniorensoos is elke eerste vrijdag van de maand bij verschillende locaties. Iedere 55+er is welkom!
Er kan een kaartje gelegd worden, een spelletje gespeeld worden zoals Rummikub of Mens-erger-je-niet. Ook kan
er bij Spiekerman koersbal worden gespeeld en bij SC Meddo is een jeu de boules baan. Ook wordt er soms bingo
gespeeld met leuke prijzen!
Op vrijdag 6 mei komt Uli Lageschaar, zij zet ons in beweging, voor zover dat mogelijk is. Maar zelfs als u blijft
zitten, kunt u meedoen.
Vrijdag 3 juni komt Harm Wassink van Harm Kookt! vertellen over de maaltijden die voor thuis kunnen worden
besteld en u krijgt ook de gelegenheid om te proeven.

Data seniorensoos vanaf mei 2022
•

6 mei bij SC Meddo met o.a. jeu des boules

•

3 juni bij De Eendracht met Harm Kookt!

•

1 juli bij Spiekerman met koersbal

•

5 augustus bij Motorhotel Meddo

•

2 september bij SC Meddo

•

7 oktober bij De Eendracht

•

4 november bij Motorhotel Meddo

•

2 december bij Spiekerman met koersbal

Elke eerste vrijdag van de maand, aanvang 14:00 uur, einde ± 17:00 uur. U hoeft niet te blijven tot 17:00 uur, daar
bent u vrij in. U hoeft zich niet aan te melden. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
Heeft u vragen of vervoer nodig? Neem dan contact op met Joep Dorsthorst, telefoonnummer (0543) 56 94 72.
Werkgroep Senioren
15
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* Aan- en afvoer van drijfmest
* Voor drijfmesttransport
* Levering van Betacal
* kippertransport

Brood uit Meddo,
gratis bezorging
in Meddo!
Bestellingen die vóór zondag 12.00 uur in onze webshop zijn
gedaan, worden op maandag gratis bij u thuis bezorgd.
Bestellingen op een andere dag ontvangen? Geen probleem!
Bestel via de webshop, betaal veilig en handig via iDEAL,
uw bestelling staat in onze bakkerij netjes voor u klaar.
Alle acties en ons uitgebreide assortiment brood en banket inclusief ingrediëntenlijst
vindt u op www.topbakkersellink.nl/webshop. Altijd bereikbaar en actueel!

Bestel en
betaal via
p,
onze websho
makkelijk en
snel!

Kijk voor het volle assortit
op www.topbakkersellink.nl ⁄webshop

Anno nu bakt Topbakker Sellink in Meddo brood en banket voor cateraars,
(luxere) horecabedrijven, congrescentra, campings en zorginstellingen. Verrassend is misschien dat we ook nog onze particuliere klanten houden: onze bezorgbakker Wim Karel heeft dagelijks een andere route waar hij brood aflevert.
Vaak overhandigt hij het persoonlijk, soms hangt hij het aan de deur. Want hoe
we ook met onze tijd meegaan: sommige tradities wil je gewoon in ere houden!

Kriekend vers brood uit Meddo
16
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‘Van de voorzitter’
Nu de “donkere dagen” weer achter ons liggen gaan we volop
genieten van alles wat weer op ons afkomt in deze betere tijden.
Ook binnen de vereniging genieten we weer van de vele mooie
momenten die er zijn. Aan de trainingen, wedstrijden maar ook
“derde rondes” wordt weer door veel leden meegedaan. Ook waren er voldoende aanmeldingen van verschillende
teams voor het voorjaarstoernooi. En ondertussen zijn er door de NEVOBO een aantal clinics gegeven voor de
leerlingen van de basisschool. Een aantal talenten zijn al gespot.
Alle teams zijn aangekomen aan de afronding van dit bijzondere seizoen. De recreantenteams spelen hun laatste
toernooien en de competitieteams strijden voor de laatste punten in hun poule. Het heren competitieteam speelt
de laatste wedstrijden en gaat volgend seizoen deelnemen aan de recreanten competitie. Helaas heeft het meisjes
A-team moeten beslissen om volgend jaar te stoppen.
Maar er is ook goed nieuws want op het moment van schrijven hebben de eerste kampioenen al een feestje gevierd.
Nogmaals de felicitaties voor MEVO niveau 4-1 en niveau 4-2!! Heel knap om na de lange periode van “stilzitten” het
kampioenschap binnen te halen. Daar zijn we supertrots op. Ook het meisjes C-team doet het heel goed en staat
bovenaan in hun wedstrijdpoule. Wie weet kunnen we nog een feestje vieren? Veel succes voor hen gewenst de
laatste spannende wedstrijden!!
Over feestjes gesproken, de jubileumcommissie is druk doende met de voorbereiding van het 40-jarig jubileumfeest
van MEVO. In het weekend van 21 en 22 mei gaan we een mooi feestweekend tegemoet voor zowel de senioren als
junioren. Dus, houd dit weekend vrij in de agenda! Meer hierover verderop in Meddo Magazine.
Dan nog het volgende:
Van 23 september t/m 15 oktober vindt in Nederland het WK Volleybal voor vrouwen plaats. De speelsteden zijn
Arnhem, Rotterdam en Apeldoorn. In het begin van het toernooi spelen alle 24 deelnemende landen hun wedstrijden
in Arnhem. Maar liefst 30 Gelderse gemeenten gaan de 24 landen huisvesten. In onze regio zullen een aantal teams
in Groenlo en Bredevoort verblijven. Een mooie gelegenheid om eens een wedstrijd op topniveau te bekijken.
Tot slot, op 11 mei om 20.00 uur vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats bij Spiekerman. Noteer deze datum dus
ook in uw agenda.
Tot gauw, tot 11, 21 en 22 mei!
Annebet Tannemaat
Mijn quote voor deze Meddo Magazine:

“Vind de zwakke plek
van de tegenstander en je hebt gewonnen!”
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Jubileum
Party
FAMILY

FUN

FOOD

Zaterdag 21 mei

MUSIC

DANCE

Zondag 22 mei

17.30 uur
Bij feestzaal Spiekerman
Voor MEVO-leden

13.00-17.00 uur
In de tuin bij de kerk

Inloop zaterdag vanaf 17.30 uur. Om 18.00 uur start deze geweldige avond met eten verzorgd door Spiekerman en een
drankje met een stuk entertainment. Om 20.00 uur begint de avond met een gezellige quiz en is er muzikaal vermaak.
Zondag een middag met verschillende buitenactiviteiten voor het hele gezin. Er komt een promotiebus van de
volleybalbond met allerlei volleybalactiviteiten.
Opgave voor de zaterdag uiterlijk 6 mei bij de contactpersoon van je volleybalgroep of via info@mevomeddo.nl
Op
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MEVO 40 jaar
40 jaar geleden op 19 mei 1982 werd MEVO officieel opgericht. Maar de oprichtingsvergadering vond al eerder plaats
op de oude schietbaan van Spiekerman, waarbij al meteen 45 mensen lid werden. Eind 1982 waren er al 80 volleyballers actief in de nieuwe sportzaal van de St. Jozefschool. Het eerste bestuur bestond uit Ina Boukema - voorzitter,
Fried Tuinte - penningmeester, André Menting - secretaris, de andere leden waren Ferdy Scholten, Astrid Overkamp,
Nellie Raben en Marga Menting.
De eerste trainer was Theo Bos uit Winterswijk. Hij trainde twee recreantengroepen en stond ook nog het bestuur
met raad en daad terzijde. Hij heeft nog steeds goede herinneringen aan zijn tijd in Meddo. Hij werd in de jaren
negentig zelfs voor een tweede keer als trainer gevraagd.
Ook werden er al vrij snel sponsoren gevonden: Jan Kortschot (AFK) en het schildersbedrijf Westhoff.
Een paar jaar later kwamen daar Overkamp Bouwmaterialen, Spiekerman, Tobra en Veehandel André Raben nog bij.
Ze hebben MEVO altijd een warm hart toegedragen.
Naast het bestuur heeft MEVO nog veel vrijwilligers zoals in de A(ctiviteiten)T(oernooi)C(ommissie), het jeugdbestuur
en de scheidsrechters en trainers.
Ik wil enkele vrijwilligers eruit lichten, die veel of iets bijzonders voor MEVO gedaan hebben.
• Fried Tuinte is een van de eerste initiatiefnemers geweest om een volleybalclub in Meddo te beginnen. Hij werd
de eerste penningmeester en bekleedt ook op dit moment deze functie in het bestuur. Verder was hij scheidsrechter, zat in de ATC en speelt nog steeds competitie.
• André Menting was samen met Fried oprichter van MEVO. Hij was de eerste secretaris en is dat bijna 30 jaar
geweest. Ook zat hij in de redactie van Meddo Magazine, waar hij schreef onder het pseudoniem Fredje. Hij was
ook trainer bij diverse groepen en jarenlang spelverdeler bij de herencompetitie. Hij werd door de NeVoBo in
2003 onderscheiden met de bronzen speld. Helaas is André ons ontvallen in december 2017.
• Ferdy Scholten is al sinds 1983 scheidsrechter. Hij heeft jaren competitie gespeeld, maar door een rugblessure
moest hij stoppen, maar hij is altijd blijven fluiten. Bij de oprichting heeft hij ook zitting genomen in het bestuur.
• Ina Boukema was de eerste voorzitter van MEVO en mede door haar inzet kon de vereniging in 1986 al het honderdste lid verwelkomen. Ze was jarenlang actief als competitiespeelster en was daarbij ook nog scheidsrechter.
Nu is ze nog onze vertrouwenspersoon binnen de vereniging.
• Peter van Beusekom is misschien wel een vreemde eend in de bijt als Rotterdammer, maar heeft zich altijd erg
thuisgevoeld in Meddo. Begon als competitiespeler, maar werd ook scheidsrechter en heeft meerdere teams
getraind. Heel actief geweest in de ATC en ook nog in het bestuur. Toen in 2016 de voorzitter onverwachts moest
stoppen, wilde hij wel tijdeijk voorzitter worden. Dit tijdelijke duurde maar liefst 5 jaar en het was dan ook terecht
dat hij in 2021 benoemd werd als eerste erelid van MEVO.
Het risico om bovenstaande namen te noemen, is dat je mensen zou vergeten. Maar alle vrijwilligers komen dezelfde
eer toe als bovengenoemde personen. Zonder deze vrijwilligers is er simpelweg geen vereniging. Het is zeker dat alle
vrijwilligers hetzelfde MEVO-gevoel moeten hebben om dit voor de vereniging te doen. Wat het MEVO-gevoel is, is
moeilijk te verwoorden. Erg belangrijk is de gemoedelijkheid, maar ook het après-volleybal bij Spiekerman. De sterke
band tussen de diverse trainingsgroepen is niet te beschrijven, die moet je gewoon voelen.

Jubileumweekend zaterdag 21 en zondag 22 mei

De zaterdagavond is voor onze eigen leden en dan zal het MEVO-gevoel zeker door de zaal waaien. Opgave voor deze
gratis avond graag voor 6 mei.
Zondagmiddag komt de volleybalbus van de Nederlandse volleybalbond, dit is vooral bedoeld voor de jeugd, maar
eigenlijk voor iedereen, waarbij de fun voorop staat. Er zijn allerlei volleybalspelletjes, we verwachten dat de kinderen
aan het einde van de middag met een rood hoofd en een grote glimlach huiswaarts gaan. Dit is niet alleen voor jeugdleden, maar ook voor familieleden, vrienden en klasgenootjes.
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Heren competitie bezig met de laatste wedstrijden
Het heren competitieteam heeft de laatste jaren geen nieuwe spelers
meer gekregen en nu de leeftijd gaat tellen, hebben de heren een
seizoen geleden al besloten om te gaan stoppen met de wedstrijdsport.
Door Corona werden er vorig seizoen weinig wedstrijden gespeeld en
daarom werd er besloten om nog één jaar langer door te gaan, mede
omdat enkele recreanten bereid waren om, indien nodig, mee te spelen.
Gelukkig hebben we dit jaar nog een volledige competitie kunnen spelen
en komt de laatste wedstrijd in zicht.
We hebben al een eerste mini-afscheid gehad. Donderdag 24 maart
speelden we namelijk voor de laatste keer tegen het team van Harreveld - KSH H2. Meestal waren de wedstrijden tegen KSH en Gemini de
wedstrijden waar we nog wat puntjes konden pakken, maar doordat KSH
er enkele jongere spelers bij heeft gekregen lukte het ons niet meer van
hen te winnen. Het waren altijd spannende en sportieve potjes en KSH
vond het jammer dat we gaan stoppen met de wedstrijdsport.
Als bedankje voor al die gezellige en sportieve wedstrijden werd ons na afloop van de wedstrijd een verrassing aangeboden. Iedere speler kreeg een chocoladepop en een drankje uit een welbekende krat!! KSH H2 bedankt!!
Na bijna 40 jaar competitie spelen met de heren komt er nu een einde aan een mooie periode, maar we gaan nog niet
stoppen met volleyballen. Onze gemiddelde leeftijd is inmiddels 63 jaar en daarmee zijn we ongetwijfeld het oudste
competitieteam in de regio.
Vanaf volgend seizoen gaan we verder als recreantenteam en willen we ook gaan deelnemen aan de lettercompetitie
(recreantentoernooien van de Nevobo). De trainingen blijven op de donderdagavond en we kunnen er best nog enkele
spelers bij gebruiken om onderling een partijtje te spelen. Dus heb je zin in volleyballen, kom dan een paar keer
meetrainen om te kijken of het je bevalt.

Aanstormend talent van niveau 3!
Op zaterdag 12 maart is CMV niveau 3 afgereisd naar Zieuwent
voor hun 6de toernooi van dit seizoen. Het team was vandaag
weer compleet, zodat we met vijf kinderen sterk aan alle wedstrijden konden beginnen. In de vier wedstrijden die we hebben
gespeeld, kwamen mooie valballen naar voren en er werden al
veel ballen bovenhands over het net gespeeld, zodat we een
bonuspunt scoorden! Een set werd zelfs met 40-19 gewonnen,
super zeg.
Er waren ook sets die we nipt hebben gewonnen, 27-26, 18-15.
We hebben alle wedstrijden gewonnen, dus de beker mocht mee
naar huis. Supergoed gedaan! Bij het volgende toernooi spelen ze
in de hoogste poule van niveau 3.
Op zaterdag 2 april is het laatste toernooi geweest voor dit team
in Lichtenvoorde. Ze speelden in de hoogste poule van niveau 3.
Op deze ochtend stonden er vier wedstrijden op het programma
tegen Longa’59, Vollverijs, Tohp en Dios. De kinderen hebben
V.l.n.r.: Amber Kruijsen, Daphne Snijders, Fiene Meijer,
leuk en goed gespeeld, helaas werd er net geen setje gewonElin te Selle. Victor Hilboldt ontbreekt op de foto.
nen en zijn we geëindigd op de 5de plek.
Jullie hebben samen een leuk en goed seizoen gedraaid. Daarbij hebben jullie allemaal grote sprongen gemaakt in het volleybal. Blijf zo doorgaan!
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De kampioenen van CMV niveau 4!! YEAH!
Het is zaterdag 9 april, de dag van de waarheid, worden de meiden van niveau 4 kampioen?
Na vijf zaterdagen van competitie staan beide teams op de 1ste plek. We gaan naar Aalten om de laatste wedstrijden
van dit halfjaar te spelen. MEVO 41 mocht als eerste aantreden op deze zaterdag. De wedstrijden tegen Longa’59 en
Volga werden beide met 4-0 gewonnen. Het kampioenschap is een feit!
MEVO 42 was nu aan de beurt. De eerste wedstrijd tegen Brevolk werd gewonnen met 4-0, alleen helaas werd de 2de
wedstrijd tegen Volga verloren. Het was even spannend bij de prijsuitreiking, dit was ook af te lezen aan de gezichten
van de kinderen, maar ook de ouders.
Volgens het rayon waren ze geen kampioen geworden, maar WIJ VINDEN DAT ZE ALLEMAAL KAMPIOEN ZIJN
GEWORDEN!!
De meiden hebben alle wedstrijden met z’n allen gespeeld. Alle meiden zijn ook in het zonnetje gezet door de ouders,
Ellen en het bestuur. In Aalten werden de meiden gehuldigd met allerlei traktaties en slingers.

V.l.n.r.: Evie Meijer, Noor Bouwman, Isa Sluiter, Indy Prinsen, Jolien Snijders, Eva Hilboldt en Saar Gebbink.

Na de huldiging vertrokken we naar Meddo. Bij Spiekerman
werden de meiden eerst gefeliciteerd door de voorzitster, Annebet.
Na deze felicitatie hebben we nog een ereronde door Meddo
gelopen, omdat iedereen mocht weten dat niveau 4 kampioen is
geworden. Na deze ronde gingen we met z’n allen naar Spiekerman, daar was er vanuit het bestuur nog een cadeautje, namelijk
een bidon in de MEVO kleuren en daarop je eigen naam. Daarna
hebben de meiden lekker een patatje en snackje gegeten. Dit was
een goede afsluiting.
Meiden, van harte gefeliciteerd met het kampioenschap!!!
Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en jullie zijn allemaal
het afgelopen halfjaar zo hard gegroeid, ga zo door! Op naar het
volgende seizoen.
Op zaterdag 14 mei doen we nog mee met de
Rayonkampioenschappen in Dinxperlo.

Boven: Saar, Evie, Jolien, Eva.
Midden: Ferdinand (Coach), Noor, Indy, Marleen (Coach).
Onder: Ellen (Trainster) en Isa.
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verstand van tuin & dier

Hét adres voor
tuin & dier

★ Elk jaargetijde plezier
voor jong en oud
★ Elke dag geopend
vanaf 10.00 uur

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier.
Dat merk je meteen als je onze winkel binnenloopt. Je vindt er
planten en zaden, tuingereedschap, schoenen en kleding voor
werk en vrije tijd, dierenvoeding en -verzorging en nog veel meer.
Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies
en service die nét een stapje verder gaat.
Onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen, en dat zie je.
Ontdek ons assortiment alvast op welkoop.nl
Tot snel in onze winkel!

Winterswijk

Tuunterstraat 42

www.sevinkmolen.nl Tel.: 0543-513229
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Wedstrijdverslag meisjes C zaterdag 9 april
Op zaterdag 9 april speelde het meisjes C-team thuis tegen Sparta Zelhem. Tegen dit team hadden ze nog niet
eerder gespeeld. Het was vanaf het eerste moment een spannende wedstrijd, de beide teams gingen erg gelijk op in
punten. Het team van de tegenstander was naast het sterke spel ook verbaal erg aanwezig, er werd flink geschreeuwd
en de een na de andere yell vloog door de zaal. Voor de MEVO-meisjes was het soms een beetje lastig om de
aandacht erbij te houden, ze waren af en toe wel een beetje onder de indruk van al het kabaal. Toch wonnen ze de
eerste twee sets met 25-18 en 25-22.
In de derde set kregen ze het moeilijk, die werd met 25-18 gewonnen door Sparta Zelhem. Nu kwam het erop aan
om de vierde set te winnen, daarmee kon de wedstrijd beslist worden. Gelukkig kwamen de meiden in deze set snel
op een vrij ruime voorsprong, die ze niet meer hebben weggegeven. Sparta Zelhem bleef er wel goed bij, maar met
25-18 pakte MEVO de laatste set en daarmee een 3-1 overwinning!
Meiden, jullie doen het erg goed als nieuwelingen bij de meisjes C. Er zijn vijf wedstrijden gespeeld, allemaal gewonnen en nog drie te gaan. Als dit zo doorgaat maken jullie een goede kans om kampioen te worden! Heel veel succes
met de laatste wedstrijden!

MEVO Meisjes C zoekt leden!!!
Ben jij tussen de 11 en de 13 jaar? En heb jij interesse? Kom dan een keer gezellig mee trainen!
We trainen op woensdagavond van 18.30u tot 19.30u.
Kom jij ons team versterken? Hopelijk tot dan! Groetjes van ons allemaal.

23

MEDDO MAGAZINE | MEI 2022

24

Sportclub Meddo 			

MEDDO MAGAZINE | MEI 2022

Van de voorzitter

Hallo allemaal
We leven momenteel in een hectische wereld waarin enorm veel gebeurt. Zo is de pandemie naar de achtergrond
gedrukt door de vreselijke oorlog in Oekraïne, lezen we met enige regelmaat dat er (terroristische) aanslagen plaatsvinden of dat jongeren elkaar met messen te lijf gaan. Ook roept de politiek (in ieder geval bij mij) steeds meer
vragen op. Ik snap dat het lastig is om nu leiding te geven aan een land, maar met politici die zelfs na enorme fouten
op hun zetel mogen blijven zitten, vraag ik mij af of het geen tijd wordt voor echte veranderingen.
Veranderingen in het voetbalverenigingsleven zijn er inmiddels ook al ruimschoots. Zo heeft het jeugdvoetbal de
laatste jaren een enorme verandering doorgemaakt. De jeugd speelt bijv. al in kleinere teams en op kleinere velden,
waardoor ze meer balcontacten hebben en het maken van acties wordt gestimuleerd, omdat je minder tijd en ruimte
hebt om even rustig na te denken wat je met de bal moet gaan doen. Bij de senioren is er ook vanalles gaande door
de komst van de 25+, 35+ en 45+. En wat te denken van ons Zaterdag 2 team. Een tendens die zich steeds meer
aan het uitbreiden is……lekker gaan voetballen op de zaterdag, zodat je op zondag vrij bent. Mooie ontwikkelingen
die kansen bieden, maar het vraagt ook wel wat van ons allen. Wanneer we de kansen aanpakken en er goed mee
omgaan, kan het in belangrijke mate bijdragen aan het voortbestaan van Sc. Meddo.
Uit een enquête die de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen onder de voetbalverenigingen heeft uitgezet blijkt dat er ook beweging zit in het aanpassen van de speeldagenkalender en de opbouw van een nieuwe voetbalcompetitie. Zo overweegt zo’n 20% van de zondagverenigingen om over te stappen naar de zaterdag, is het mogelijk
dat de komende jaren poules samengesteld gaan worden met daarin zaterdag- en zondagverenigingen en staan veel
verenigingen open voor een langere winterstop en een kortere zomerstop. Maar bijna de helft van de ondervraagden
vindt het dan wel belangrijk dat de speeldagen en aanvangstijden goed geregeld moeten worden. Er is voor de KNVB
dus werk aan de winkel om een plan goed te presenteren.
Wij zullen met z’n allen alert moeten blijven op de ontwikkelingen die gaande zijn in Meddo en omstreken. Zo is
het mooi om te horen van de jeugdafdeling dat er jeugdspelers uit Zwolle, Huppel en Vosseveld bij ons zijn komen
voetballen, komen er door de nieuwbouw ook nieuwe gezinnen naar ons mooie dorp en is er op de bewonersavond
“Dorpsvisie” met elkaar gesproken over de toekomst van Meddo. Hierbij telt iedere inbreng en denken oud en jong
mee over welke veranderingen er nodig zijn om het prettig leefbaar te houden! Een prima initiatief!
Als we er met z’n allen de schouders onder zetten, geloven in kansen en mogelijkheden ben ik ervan overtuigd dat
er nog vele mooie ontwikkelingen zullen ontstaan. Sc. Meddo staat er in ieder geval open voor en zal weloverwogen
keuzes maken op het pad van verandering.
Met vriendelijke groet,
Tom Meeusen
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Meddo Magazine zonder “Paramedi(a)ca”
Iedereen heeft dit magazine vast en zeker al een keer of twee nauwkeurig nagespeurd, want de redactie is echt iets
wezenlijks vergeten: een bijdrage van Paramedi(a)ca.
Want waar staat die zeer speciale tekst van Wim Geessink die door iedereen
zo graag gelezen wordt en vaak onderwerp van gesprek is? Dè pagina die
door iedereen altijd als eerste gelezen werd omdat het zulke prachtig opgebouwde verhalen zijn, waarbij niemand uit Meddo ontkwam aan zijn scherpe
en verrassende teksten.
Het was dan ook niet vreemd dat iedereen Wim altijd voorzichtig te woord
stond en alert was op haar/zijn woorden als hij in de buurt was, want…
alles kon op een ludieke wijze tegen je gebruikt worden. Op heel eigen wijze
zetten zijn teksten mij dan aan tot nadenken, ik las zijn verhalen met een
grote smile op mijn gezicht. Dan dacht ik: knap bedacht en mooi verwoord.
Dit is echt een speciale gave waarover maar weinig mensen beschikken.
Het heeft Wim vast en zeker veel speur- en denkwerk gekost, maar onder
aan de streep wist hij alles op zo’n boeiende manier aan elkaar te breien, waardoor er elke keer weer een bijzonder
boeiende column geplaatst kon worden in dit magazine! Knap hoor!
Maar dat is nu verleden tijd, want in de december-uitgave gaf Wim al aan dat
hij ermee ging stoppen. Eerst dachten we nog even…een grapje, maar toen in
de februari-uitgave zijn tekst begon met “Geessinkweg” drong het pas echt tot
ons door. Wim stopt er echt mee!
		
Namens alle trouwe lezers wil ik Wim enorm bedanken voor het vijf keer per
jaar volkliederen van een A-4 tje, want die zorgden voor veel gespreksonderwerpen, vertier, af en toe een frons, maar vooral veel plezier!
Beste Wim, enorm bedankt voor alle prachtige verhalen en nu kunnen we eindelijk vrijuit in gesprek als we elkaar ontmoeten op ‘t Konder!
Tom Meeusen
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Knuivers aardappelen
Lekker… en dichtbij !!!
Grevinkweg 2 Meddo
Tel. 569 247

Verkoop
Verkoop
occasions personenauto’s
occasions personenauto’s

Verkoop
Verkoop
en verhuur
bedrijfswagens
occasions
personenauto’s
Verkoop
en verhuur
Verkoop
bedrijfswagens
occasions
personenauto’s
Verkoop
en verhuur
bedrijfswagens
Verkoop en verhuur

De kortste weg naar
perfect vervoer
bedrijfswagens

Groenloseweg 141/143 | 7104 GA Winterswijk
Tel. 0543 - 520270 | info@hijink.nl

www.hijink.nl
De kortste weg
naar perfect vervoer
De kortste weg naar perfect vervoer

De kortste weg naar perfect vervoer

Groenloseweg 141/143
| 141/143
7104 GA
Winterswijk
Groenloseweg
| 7104
GA Winterswijk
Tel. 0543|- 520270
| info@hijink.nl
Tel. 0543 - 520270
info@hijink.nl

Groenloseweg 141/143 | 7104 GA Winterswijk
www.hijink.nl
Tel. 0543 - www.hijink.nl
520270 | info@hijink.nl

www.hijink.nl
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Han’s anekdotes
Meddo 7 in de gloriejaren, eind jaren 80
Ik wil er een vedette uitlichten: Gregor Koldeweij.
Als verdediger op links of rechtsachter-positie en zeker niet te vergeten als doelman, was onze Gregor nadrukkelijk
aanwezig.
Als verdediger van middelbare leeftijd had Gregor meestal te maken met tegenstanders van jongere leeftijd die qua
snelheid Gregor te machtig waren.
Maar dan kwam er een schreeuw van broerlief Fons. En Gregor ‘seissen’ er met zijn uitschuifbare benen in en zo werd
de aanvaller onschadelijk gemaakt.
Ook werd dit op trainingen in de praktijk gebracht en ging het er niet zachtzinnig aan toe, want Gregor had een
bloedje hekel aan slap gedoe en werd dan een opgewonden standje.
Als je met hem in aanraking kwam ging het pijnlijk worden, want hij had botten van beton-ijzer en de blauwe plekken
bevestigden dan de confrontatie.
Had Gregor zijn voetbaltenue schoon, iets dat zelden voorkwam, dan had hij zijn dag niet en kwam het zijn humeur
niet ten goede, maar dan deed de derde helft wonderen!
Overigens ‘seissen’ deed Gregor in de zaal ook! Daar waar contact tussen spelers eigenlijk strafbaar was en de betrokken speler Gregorowitsch onder uit de zak gaf. Zijn commentaar; “ACH IE WATJE!” Prachtig!!
Bij de trainingen op de dinsdagavonden was er maar één die de kleedkamers schoonmaakte, juist ja:
Gregor DE BARMHARTIGE SAMARITAAN, de goedheid zelfe.
Doelman was hij ook en nog niet eens zo’n slechte! Hij was in het dagelijks leven timmerman en hij timmerde zo goed
als hij kon zijn doel dicht. Maar op de een of andere manier rammelde zijn constructie nog wel eens, want hij kon de
moeilijkste ballen eruit halen, om dan vervolgens even later dit succes weer te níet te doen met een enorme blunder…
wat weer enorme hilariteit in het elftal teweegbracht.
Zo ook een wedstrijd op het hoofdveld. Gregor keepte de sterren van de hemel en zat lekker in de wedstrijd, tot het
moment dat hij naar de zestienmeter dribbelde en de bal precies op tien meter afstand in de voeten van de tegenstander plaatste, die dus de hoek voor het uitzoeken had: 1-0 achter…
De frustratie bij onze doelwachter was groot, net zoals bij zijn broers Adrie en Fons die het becommentarieerden met:
“JONGENS HAAL HET DOEK MAAR OP, DE VOORSTELLING IS BEGONNEN!!”
Bij menigeen werd de teleurstelling omgezet in een lachbui, want lachwekkend was het zeker!
MET GREGOR IN HET DOEL, VAL JE MET REGELMAAT VAN HET LACHEN VAN DE STOEL!
Gregor heeft bij ons een onuitwisbare herinnering achtergelaten en hij gaat met feestavondjes geregeld nog over de
tong en dan blijft het van de humor niet droog.
Hij was dan ook één van de HELDEN VAN HET ZEVENDE!!!!!
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Vedettes van toen...
In de rubriek vedettes van toen vragen we (oud-)leden om terug te kijken op hun voetbalperiode bij Sc. Meddo.
Heeft u naamsuggesties voor deze rubriek, geef deze dan door aan Gerrit Oonk 06 23 79 87 59

Ilona Oosterholt
Mijn naam is Ilona Oosterholt en woon samen met Matthieu Elsinghorst en onze drie kinderen in Lichtenvoorde.
Op de leeftijd van 5 jaar, wanneer ik al mijn zwemdiploma’s behaald had, mocht ik een sport uit kiezen. Samen
met mijn moeder zijn we naar verschillende sporten gaan kijken, maar er zat niets tussen wat mij leuk leek. We
zijn als laatste naar Sc Meddo wezen kijken en daar heb ik een training meegedaan. Ik was verkocht. In 1992, op
de leeftijd van 6 jaar, ben ik begonnen met voetballen.
In het begin voetbalde ik tussen alleen maar jongens tot Nicole Elferink op voetbal kwam. Samen met haar hebben we veel jongens het nakijken gegeven. De jaren er op kwamen er steeds meer meiden op voetbal tot we
een compleet meisjesteam konden vormen. Samen met een aantal van het team hebben we meegedaan met het
straatvoetbal toernooi van de KNVB. Daar hadden we een mooie prestatie neergezet. Op de leeftijd van 14/15
jaar ging ik over naar de dames.
Bij de dames heb ik altijd gezegd dat ik de 25 jaar vol wilde maken. Wanneer we verhuisd zijn van Winterswijk
naar Lichtenvoorde was het altijd haasten met de kinderen in bed stoppen en zorgen om nog op tijd te komen
voor de training. Ik werk in de zorg en daarnaast volgde ik de opleiding verpleegkunde. In die tijd was ik 25 jaar
lid en ook gestopt bij de dames. Er is toen het 7x7 25+ team opricht. Bij de zwangerschap van de derde ben ik
in 2020 helemaal gestopt met voetballen. Als ik dan op de zaterdag mijn zoontje zie voetballen bij s.v. Longa ‘30
begint het voetballen wel weer te kriebelen.
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Favoriete positie: Het liefste voetbalde ik in de voorhoede. Ik was, zoals mijn medespeelsters altijd zeiden, iemand
met oogkleppen die maar één ding zag en dat was het doel. Een aantal jaren heb ik gekeept wat ik ook leuk vond.
In de jaren heb ik ook veel leuke en gezellige trainers gehad, o.a. Hennie en Bennie, Henk, Nihat, Ullrich en Felix.
Hoe vaak kampioen geworden: Uh, best vaak. In de jeugd een aantal keren en ook in de dames zijn we een aantal keren kampioen geworden. Wat ik nog wel weet is dat er altijd een supergezellig feest was, nadat we kampioen
waren.
Favoriete elftal: Elk elftal had wel zijn charme’s, maar toch heb ik het meest genoten van de jaren in het damesteam.
Hoogte- en dieptepunten: Het dieptepunt was wel als ik keihard naast een open doel schoot of in de handen van
de keeper. Ik heb een keer mee mogen doen met de voorronde van de selectiewedstrijden van de KNVB wat voor mij
het hoogtepunt was.
Ik heb een hele leuke tijd gehad bij Sc Meddo en kijk er met plezier op terug. Mijn kinderen voetballen nog wel eens
in het Sc Meddo tenue wat ik gekregen heb als geboortecadeau. Dat herinnert mij weer aan mijn voetbaljaren.

DE WEDSTRIJD
VRIJDAG
27 MEI

VAN ONS
LEVEN

Stem op Sc Meddo3
Sc Meddo (3e elftal) behoort tot één van de 50
deelnemende voetbalteams die kans maakt op
‘De wedstrijd van je leven’.
Het winnende team gaat op vrijdag 27 mei een
wedstrijd spelen tegen de heren van
FC De Rebellen, allemaal ex-profvoetballers!
De heren van Sc Meddo willen deze wedstrijd
hééél graag winnen! Dus stem allemaal op
Sc Meddo3, dit kan door de QR-code hiernaast
te scannen en je gegevens achter te laten.
Stemmen kan nog tot zaterdag 7 mei, dus
doe het meteen even! Bedankt!!

Scan en stem

Gestemd? Maak een screenshot en deel deze op je
Insta Story en tag @scmeddo3 Onder de deelnemers
verloten wij een Meddo 3 verwen-pakket!
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De TOP 5 van Leo Schurink
1.
2.
3.
4.
5.

So long				Fischer-Z
Stairway to heaven		
Led Zeppelin
Soldier on			Di-rect
I want to break free		
Queen
More than a feeling		
Boston

Guilty pleasure: Du van Peter Maffay
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Pen ta

www.pentawinterswijk.nl

Rooster Penta Winterswijk-Meddo:
Dag / tijd Onderdeel

Leiding

Waar

Dinsdag
08.30 - 09.30

BodyFit

Uli Lageschaar

Gymzaal Meddo

09.30 - 10.30

Dames ontspanning

Uli Lageschaar

Gymzaal Meddo

10.30 - 11.30

Senior-Fit

Uli Lageschaar

Gymzaal Meddo

17.30 - 18.30

Jeugd, groep 3, 4 en 5

Rianne Huiskamp

Gymzaal Meddo

18.30 - 19.30

Jeugd, groep 6 e.o.

Chantal Meeusen

Gymzaal Meddo

19.30 - 20.30

Total BodyFit

Kim Raben

Gymzaal Meddo

20.30 - 21.30

Dames / Heren

Kim Raben

Gymzaal Meddo

08.45 - 09.30

Ouder- en peutergym 1

Chantal Meeuwsen

Gymzaal Meddo

09.30 - 10.15

Ouder- en peutergym 2

Chantal Meeuwsen

Gymzaal Meddo

10.15 - 11.15

Kleutergym, groep 1-2

Rianne Huiskamp

Gymzaal Meddo

11.15 - 13.15

Toestelturnen

Chantal / Rianne

Gymzaal Meddo

Zaterdag

JE LEVEN LANG FIT IN MEDDO!

Samen sporten = toch véél leuker?
Sporten en bewegen, zoals fietsen, wandelen, zwemmen en fitness, is tegenwoordig heel gewoon. Als je ouder wordt
gaat dat soms echter niet meer vanzelf. Bewegen wordt dan wel steeds belangrijker, om je conditie, spierkracht,
coördinatie en balans bij te houden. Al deze onderdelen komen aan bod bij de seniorengym, op muziek, ieder op zijn
of haar eigen tempo en/of niveau. Samen in een groep met sport en spel bezig zijn. Plezier hebben in bewegen en
vooral ook de sociale contacten eromheen. Kom gerust een paar keer kijken en vooral meedoen om dit te ervaren.
Je bent nooit te oud om te bewegen. Kom meedoen met de dinsdagmorgen, vooral de Senior-Fit kan nog nieuwe
leden gebruiken!
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Interview Meddo Magazine
Wat is je naam: Noud ten Barge.
Je bent geboren op: 26 april 2018.
Wat is je sterrenbeeld: Stier.
Ben je verliefd, verloofd, getrouwd: Nee.
Heb je broers of zussen: 1 broertje Senn.
Wat voor studie volg je: Na de meivakantie mag ik naar groep 1.
Wat wil je later worden als je groot bent: Bouwvakker.
Wat is je favoriete eten: Pannenkoeken van papa met stroop en
poedersuiker.
Naar welke muziek luister je graag? Feestmuziek, en dan vooral
Super Max en shirt uit en zwaaien.
Welke kleur vind je mooi: Groen en blauw.
Wat doe je bij Penta: Ouder- en Peutergym.
Wat zou je willen veranderen bij Penta Meddo? Een gymzaal vol
trampolines aan elkaar.
Wat is je allergrootste wens: Oud worden met Senn.
De volgende keer mogen jullie Jet Kersten interviewen.

GYM INSTUIF voor leden en niet-leden
Zaterdag 16 april hebben de trainers van het trampolinespringen, de freerunning, de acro en de recreanten een leuke
middag voor de jeugdleden met hun vriendjes en vriendinnetjes georganiseerd in gymzaal De Vlier. Ze hadden o.a. de
beschikking over alle airtrack materialen, de dubbele trampoline en de grote trampolines. De trainers hebben diverse
parcourtjes neergezet tussen de speciale acrovloer en de trampolines zodat alle kinderen op alle toestellen hun
kunsten konden laten zien. Erg leuk om ook eens op andere toestellen te kunnen gymmen en op andere manieren
het materiaal te gebruiken.
Tussendoor was er nog even tijd om wat te drinken en aan het eind kregen de kinderen een verrassing mee naar
huis. Aan de gezichten en de reacties te zien was het een geslaagde middag die we in de toekomst zeker vaker en
ook in andere gymzalen zullen gaan organiseren.
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Leuke activiteiten en lessen bij de jeugd
Door allerlei wisselende activiteiten en lessen proberen we met zijn allen het turnen/de gym leuk te maken en te
houden voor de kinderen.
Zo hebben we in maart een spetterende eindshow voor de ouders en opa’s en oma’s in onze eigen gymzaal gehouden
Dit was een groot succes. De aankleding was door de kinderen zelf verzorgd met allerlei jungle knuffels die ze mee
hadden genomen. Ze mochten deze zelf een plekje in de gymzaal tussen alle toestellen geven. Zo konden ze ook
al zien hoeveel publiek er aanwezig was en daaraan een beetje wennen. Aan de cameraman van Dutch Gymnastics
waren ze al gewend, want die had al meerdere opnames gemaakt. Daardoor werd het allemaal een stuk makkelijker
om bij de start van de muziek de zaal in te komen en de hele show voor publiek op te voeren.
Het publiek was zeer lovend over de prachtige show, die het resultaat van enkele maanden keihard trainen was. Het
applaus werd dan ook zeer gewaardeerd door de kinderen, daarnaast kregen ze allemaal een leuke sleutelhanger van
Twist, de mascotte van Dutch Gymnastics en lovende woorden van Mark Kroes van DG, de man achter The Box.
Inmiddels hebben we gehoord dat de opnames goed gelukt zijn en dat er druk gewerkt wordt aan het promotiefilmpje
dat in Meddo is opgenomen. De ouders hebben inmiddels een link gekregen naar het filmpje van de volledige show.
Om het succes van de show te vieren hebben we begin april de toestellen in een freerun-parcours gezet en freeruntrainer Keanu heeft ons daarbij geholpen. Als voorbereiding hadden we van hem een plattegrond gekregen met
daarop enkele parcourtjes met wat ideetjes voor de les. Helaas wisten wij ook niet het fijne van de rollen, sprongen
en bewegingen die je bij freerunnen allemaal kunt en zou moeten doen. Van iets voordoen kwam het dus al helemaal
niet en we waren blij dat Keanu er de tweede les bij was. Door zijn tips werd er hoger en beter gejumpt, gesprongen
en op de goede manier gerold. De kinderen vonden het erg leuk om te doen. Natuurlijk moest hij ook nog wat van
ons laten zien, zodat wij nu ook weten wat een bajo, een backflip en een wall jump precies voor sprongen zijn.
Het leverde Keanu veel bewondering en een groot applaus op van ons allemaal.

Na deze leuke training hebben we onze eigen trainingen weer opgepakt om iedereen goed voor te kunnen bereiden
op de Penta Kampioenschappen die in het weekend van 11 en 12 juni zullen plaatsvinden. De opzet is dit keer totaal
anders dan voorgaande jaren. Dit jaar laat je als turner/gymnast zien wat je allemaal al goed kunt en is het wedstrijdverband tegen andere turners/gymnasten eruit gehaald. De werkgroep is druk bezig om dit allemaal goed voor te
bereiden en in goede banen te leiden, zodat iedereen er veel plezier in zal hebben en ouders iets leuks hebben om
naar te kijken.
Al met al hebben we dit jaar veel leuke activiteiten kunnen doen en hebben we aan het eind van het seizoen nog een
leuke verrassing als afsluiting op het programma staan. Daar kijken we erg naar uit!
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Nieuws van EHBO-vereniging Meddo
Hallo inwoners van Meddo en omstreken,
EHBO-vereniging Meddo bestaat 70 jaar. Dit willen wij graag nog
vele jaren volhouden, maar dat kan niet zonder jullie… We willen
de EHBO graag in Meddo beschikbaar houden, daarom vragen we
iedereen die een EHBO-diploma heeft of wilt halen, zich bij ons te
melden. Met elkaar kunnen we meer bereiken en meer levens
redden!
De contributie van EHBO-vereniging Meddo bedraagt 40 euro per jaar.
We zitten in een regioverband met Winterswijk, Groenlo, Beltrum en
Eibergen. Ieder jaar wordt er een (avondvullend) programma georganiseerd
door één van de vijf, dit jaar door de afdeling Winterswijk.

EHBO-vereniging Meddo biedt de volgende cursussen aan:
•

AED/BLS cursus (bedienen AED-apparaat en leren reanimeren)
Door Corona is deze cursus de afgelopen jaren niet doorgegaan. Door sponsering van de OVM kunnen we deze
cursus nu gratis aanbieden.
U mag (vrije keus) zich met dit certificaat ook aanmelden als vrijwilliger voor de burgerhulpverlening, via de zogenaamde HartslagNu app. Dit houdt in dat u opgeroepen kunt worden bij een hartstilstand bij iemand in uw buurt.
We hebben in Meddo drie AEDs die via deze app inzetbaar zijn. Helaas zijn er in Meddo nog te weinig mensen
aangemeld als burgerhulpverlener. Het zou fijn zijn als deze groep mensen groter wordt, het gaat immers om de
veiligheid van ons allen!!

•

Halen van een EHBO-diploma (inclusief AED/
BLS)
Dit is een uitgebreide cursus inclusief het
bedienen van een AED-apparaat en leren
reanimeren voor slechts 125 euro p.p.

•

Om het EHBO-diploma te behouden volgen
onze leden zes herhalingsavonden EHBO en
nog één herhalingsavond AED/BLS per seizoen.
Dit seizoen begint in september en eindigt
normaalgesproken in april. In twee jaar tijd
komen dan alle onder-werpen aan bod en bij
het volgen van genoeg herhalingsavonden
volgt verlenging van het diploma.
Onze herhalingslessen zijn op maandag en
donderdag, van 20.00-22.00 uur.

De EHBO lessen en cursussen vinden plaats in gebouw De Eendracht in Meddo.
Opgave voor beide cursussen is geopend. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar ehbo-meddo@hotmail.nl.
Voor meer informatie over onze vereniging verwijs ik u naar onze website: www.ehbo-meddo.nl.
Graag horen we van u.
Met vriendelijke groet,
Ida te Velthuis
Voorzitter EHBO-vereniging Meddo
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PIERIK
Winterswijk - Meddo

Tel. 0543 569 494

www.pierikinstallatie.nl

Hoveniers:

Ontwerp, aanleg, renovatie, onderhoud
van tuinen

Groencentrum:

Alles op het gebied van de tuin!
Beplanting, decoratie, snijbloemen, etc.

