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de Vischmarkt

‘t Pietenpad:
expeditie 
door de stad

‘t Pietenhuis

Shoppen 
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IJsbaan
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40m. lang
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BNI-prijs winnaar 2010

UNIEK !!

 Concept Table©

www.teboveldt.nl
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Binnenstad4 December Spektakel

www.belee� arderwijk.nl

Zwarte pieten

• Zwarte pieten schoorsteenspel

• Zwarte pieten schminkstand

• Meezing piet

• Uitdeelpieten

• Zwarte pieten Dixieland Orkest

• Acrobaat-pieten

13.30 tot 17.30

17.30 tot 21.00

Het is bijna zover. Nog een paar nachtjes slapen dan komt Sint 
Nicolaas weer naar ons land om zijn verjaardag met ons te 
vieren. Ook dit jaar verblijft hij weer in Harderwijk. Wij willen de 
goedheiligman en zijn Pietenvrienden in Harderwijk en Hierden 
een aangename tijd bezorgen. Gastvrijheid, daar gaat het ons om! 
De voorbereidingen zijn in volle gang en bijna afgerond. Iedereen 
weet dat in Harderwijk de grootste pepernotenfabriek van de 
wereld staat. We zijn zeer vereerd dat de Sint ook dit jaar voor de 
vele kinderen in Nederland pepernoten laat maken in onze stad.

Aankomst
Als Sinterklaas op 16 november 2013 in de haven van Harderwijk 
aankomt, vergezellen onze oude Harderwijker botters de bekende 
stoomboot. Ik ben zeer verheugd de Sint en zijn Pieten te 
verwelkomen. We zullen de Sint weer een mooie rijtoer door de stad 
aanbieden, onder begeleiding van vrolijke Sinterklaasmuziek. U bent 
met uw kinderen natuurlijk van harte welkom met mij Sinterklaas 
binnen te halen. U kunt daar ook weer zijn vrolijke Pieten ontmoeten. 
Als de Sint komt, is het feest in ons Harderwijk!

Sinterklaasdorp en ‘t Pietenhuis
Maar ook de dagen erna zijn er allerlei leuke activiteiten in onze 
stad. In onze prachtige historische stad ligt het Sinterklaasdorp op de 
Vischmarkt. Eén van de hoogtepunten is natuurlijk weer een bezoek 
aan ’t Pietenhuis. Daar kan iedereen op bezoek bij de Pieten thuis. 
De kinderen kunnen in ‘t Pietenhuis ook opgeleid worden tot echte 
Pieten. Het wordt weer een grootse belevenis!
 
Harderwijk Sinterklaashoofdstad
Een aanrader voor u en uw kinderen is ‘t Pietenpad, een 
ontdekkingstocht langs allerlei plekken waar de kinderen even in 

de wereld van Sint en Piet stappen. Vanuit ‘t Pietenhuis kunt u op 
excursie via het zogenaamde Pietenpad. Iedereen van 0 tot 100 jaar 
kan het Sinterklaasgevoel ervaren. Men loopt over ’t Pietenpad vanaf 
’t Pietenplein naar het Kruidnotenhof en via de Stoombootsteeg 
naar het Marseplein en de Pietenburght. Onze oude binnenstad 
komt op een hele andere manier tot leven bij het maken van deze 
ontdekkingsreis. Een prachtige expeditie. Ook het Dolfinarium 
doet mee en heeft een mooi programma. Kortom Harderwijk als 
Sinterklaashoofdstad!

Winterstad
Vlak voordat wij Sinterklaas en zijn Pieten groots uitzwaaien, is 
de stad al klaar voor de winter. Er komt in het stadscentrum weer 
een echte ijsbaan. Vijf weken lang kunt u met uw kind de winterse 
sferen proeven in onze stad. De ijsbaan brengt schaatsplezier en 
het wordt een ontmoetingsplek voor vele Harderwijkers en mensen 
uit de regio. Maar dit jaar is het ook een plek waar grote landelijke 
bedrijven met hun personeel bijeenkomsten houden. En in het 
Hortuspark komt er een grote glijbaan en wie wil daar nu niet vanaf!

Tenslotte
De hele winterperiode biedt diverse activiteiten, zoals muziek, 
theater en sport. Maar ook de bekende Nieuwjaarsduik. Harderwijk 
biedt u met uw gezin, vrienden en familie een hele beleving van het 
Sinterklaasgevoel in winterse sferen. Ontdek deze sprookjesachtige 
kant van Harderwijk. De stad waar het kinderfeest uitbundig gevierd 
mag worden. Mag ik u verwelkomen als burgemeester van de stad 
waar het leven van Sint en Piet tot in je tenen voelbaar is?

Harm Jan van Schaik,
Burgemeester van de Sinterklaashoofdstad Harderwijk

Ontmoet           
in Harderwijk,
een belevenis!

Sinterklaas

Colofon
Harderwijk Winterstad is een uitgave van Wegener Media in 
samenwerking met gemeente Harderwijk, Centrummanage-
ment Harderwijk, Harderwijk op IJs, stichting Sinterklaas 
Harderwijk, Bold Projecten en Motivatie Organisatiebureau.

Oplage:
105400 exemplaren

Verspreidingsgebied:
Gemeenten Harderwijk, Zeewolde, Ermelo, Putten, Nunspeet, 
Nijkerk en Amersfoort-Vathorst. Tevens verspreiden wij 20.000 
exemplaren bij parken en hotels in de omgeving.

Wegener Media
Deventerweg 1a
3843 GA Harderwijk
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M a r k t  2   H a r d e r w i j k   w w w. h o l t m a n m o d e . n l

HOLTMAN
FEESTMAAND

AANBIEDING:
RESTANT OVERHEMDEN €25.-

RESTANT BROEKEN €49.-

MERKEN: CAVALLARO MCGREGOR  PAUL & SHARK  BURLINGTON  BRAX  FALKE  LACOSTE

Alles voor uw slaapkamer
Den Herder Bedden

30/8/2013
Familie Bronkhorst

“Prettig bedrijf; goede service”.
“We zijn zeer tevreden over 

het bed”. Wij geven 
Den Herder een 10.

Be
kij

k de reviews op de site.

Een sfeervol familiebedrijf 
We staan al 85 jaar met plezier voor u klaar!

* Kijk voor alleaanbiedingenop onze websitedenherder.nl

30/8/2013
De heer en mevrouw Duiker

“Overzichtelijke winkel, vriendelijke 
bediening. Ze nemen de tijd voor en zijn 

klantgericht. We konden gelijk leenmatrassen 
krijgen totdat ons bestelde bed er was”.

“De matrassen bevallen uiteindelijk prima.”
Wij geven Den Herder een 8.

Be
kij

k de reviews op de site.

Wilt u ook op ons stem
m

en?

www.woonstijl.nl/verkiezing
regio nunspeet

Deventerweg 7a, 3843 GA Harderwijk
T  0341 - 415 363

WWW.DENHERDER.NL

WAARDE  
CHEQUE 

10  
Alleen geldig bij Livera in Harderwijk, niet in combinatie met 

acties of  aanbiedingen. Geldig tot 31 december 2013. 

KORTING 
 * Bij besteding vanaf  € 50,- 
    aan lingerie of  nachtkleding 

de bodyfashion 
speciaalzaak 

EU
RO
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Harderwijk
Winterstad

Ik was in Harderwijk Winterstad en 
heb nog nooit zo’n zorgeloze dag 
gehad… Parkeergarage Houtwal heeft een 
handige indeling waardoor je altijd in de 
buurt  bent van de uitgang en je met en-
kele stappen in het authentieke centrum van 

Harderwijk staat. Op loopafstand liggen de 
mooiste plekjes, bezienswaardigheden en niet 
te vergeten een uitgebreid aanbod aan (top)
restaurants. Parkeergarage Houtwal is het 
ideale startpunt voor jouw bezoek aan 
Harderwijk Winterstad!

w w w . h a r d e r w i j k . n l / h o u t w a l

HoutwalP

d
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Vraag naar de voorwaarden!
In samenwerking met een van de 

grootste trouwringfabrikanten van Europa.

2 HALEN = 1 BETALEN
01.10. - 01.12. 2013

TROUWRINGEN

HERENRING GRATIS

Kijk voor de aktiemodellen op:
www.trouwringgratis.nl

Vraag naar de voorwaarden!
In samenwerking met een van de 

grootste trouwringfabrikanten van Europa.
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Winterconcert COV Noordwest-Veluwe
De Christelijke Oratorium Vereniging “Noord-West Veluwe” brengt op 
23 november de Messa di Gloria van Puccini.

In de sfeervolle entourage van de Grote Kerk van Harderwijk is het 
heerlijk luisteren naar de prachtige klanken van de Messa di Gloria 
van Puccini (1858-1924). Puccini componeert deze mis al op 22-jarige 
leeftijd als afstudeerproject. Van dezelfde componist wordt een kort 
Requiem uitgevoerd en van Verdi, door wie Puccini zich graag liet 
inspireren, het Pater Noster (Onze Vader).  Voor meer informatie: 
www.oratorium-harderwijk.nl Voor het bestellen van kaarten: 
Ticketunie.nl (vanaf 17 oktober)

Gratis kaarten voor ijsbaan
De Stichting Centrummanagement Harderwijk stelt gratis kaarten 
voor de ijsbaan ter beschikking voor de basisschooljeugd. Op 
vrijdag 29 november en op de vrijdagen 6, 13 en 20 december kan 
er van 17.30 tot 18.30 uur geschaatst worden. Dit zal gebeuren op 
swingende muziek en onder begeleiding van een DJ.  De gratis 
kaarten kunnen een week van te voren opgehaald worden bij 
NoorddennenSpeelgoed in de Hondegatstraat, Bij Juut in de 
Smeepoortstraat en Intertoys in de Donkerstraat. Per keer wordt 
er 1 gratis kaart per persoon verstrekt en elke week dient er een 
nieuwe kaart te worden gehaald.  Hou je van schaatsen en wil je ook 
nog eens genieten van een echte DJ, kom dan een gratis kaart halen 
bij bovengenoemde winkels. De Stichting Centrummanagement 
wil hiermee de jeugd stimuleren naar de gezellige binnenstad van 
Harderwijk te komen.

Warme winter in Stadsdennen
De wijkvereniging Stadsdennen houdt in november en december 
diverse winteractiviteiten. Op 23 november, 7 december en 18 januari 
is er een winterbinnenrommelmarkt. De binnenrommelmarkten 
worden georganiseerd in de Kiekmure aan de Tesselschadelaan 1, 
verdeeld over 4 zalen. Er staan ruim 100 tafels. De markt start om 
8:00 uur en eindigt om 14:00 uur. Toegang gratis. Maar er is meer. 
Op 4 december is er een winterbingo, op 18 december een speciale 
kerstbingo en op 8 januari een Nieuwjaarsbingo. De bingo’s starten 
om 20:00 uur. De zaal is eerder toegankelijk.  Er worden gedurende 
de avond 8 ronden gespeeld in de Kiekmure, zaal A. Dinsdag 10 
december is er een kerstmarkt van 10:00 uur tot 17:00 uur. Er worden 
door diverse standhouders nieuwe spullen verkocht, eigen gemaakte 
hobbyspullen of een workshop verzorgd.  Alle activiteiten vinden 
plaats in de Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. Voor 
informatie: www.wijkstadsdennen.nl  of 06-14403745

Ook de warenmarkt in Harderwijk bruist in de 
wintermaanden
De  Harderwijker warenmarkt biedt tijdens de wintermaanden 
extra vertier. Op 23 en 30 november wordt in samenwerking met 
‘t Pietenhuis onder andere een wortel of appeltje voor het paard 
van Sinterklaas aangeboden en kunnen taaipoppen versierd 
worden. Daarnaast wordt op de twee zaterdagen voor kerst op de 
warenmarkt een optreden verzorgd door een koor. De warenmarkt 
zet ook in deze periode haar beste beentje voor om u als consument 
de mooiste producten te bieden. De Harderwijker markt is iedere 
zaterdag van 08.30 tot 13.00 uur te vinden op het Kloosterplein in 
het centrum. De Harderwijker markt is ook te bezoeken via internet  
harderwijkermarkt.webklik.nl

Atletiekvereniging Athlos houdt in de wintermaanden elke laatste zondag van de maand een bosloop op een prachtig parcours door 
het Strokelbos. Het is een loop voor iedereen. Beginner, gevorderde of wedstrijdatleet. Ideaal om te meten hoe het met de conditie zit 
omdat elke maand het parcours gelijk is evenals de afstanden. Competitie is er in de vorm van punten die elke deelnemer verdient als 
zij of hij meedoet. Aan het einde blijkt wie de meeste punten heeft en dat is niet altijd de snelste maar veelal de meest constante atlete 
of atleet. Men hoeft niet mee te doen aan deze competitie, want elke bosloop is ook open voor een loper die slechts eenmaal of enkele 
keren wil meedoen. Nogmaals een mooi parcours voor een minimale prijs. De start is altijd om 10.30 uur direct naast de atletiekbaan 
van Athlos aan de Strokelweg 9. De boslopen zijn op 24 november, 29 december en 26 januari. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro De 
afstanden die men kan lopen zijn 5, 10 of 15 kilometer. De jeugd tot 12 jaar loopt 1.600 meter (apart klassement).

                        in de WinterActief

Warm welkom bij Jeugdtheater Harderwijk
Niets leuker dan samen naar een theatervoorstelling te gaan op 
een koude winterdag!  In de mooie Catharinakapel wacht het 
warme rode pluche op jou. Lekker zitten, kijken , luisteren en ge-
nieten naar wat er op de planken komt. Jeugdtheater Harderwijk 
presenteert in de koude wintermaanden een aantal voorstellin-
gen waar je vast warm voor loopt.

Vrijdag 22 november
19.30  Iwan Dam met ‘Over de kook’. Een liefdesverhaal verteld 
door een vrolijke kok. Een voorstelling om van te smullen…

Zondag 19 januari
11.30 Koekla Poppentheater met ‘Molletje Bim ‘. Molletje Bim is 
een slim opgewekt diertje dat zich ontfermt over een babyvogel-
tje.  Hartverwarmend grappig!  Na afloop van de voorstellingen is 
er koek en zopie ! De voorstellingen worden gegeven in de Catha-
rinakapel in Harderwijk. Kijk op www.jeugdtheaterharderwijk.nl 
voor info en kaartjes 

8+

4+

1 T/M 30 NOVEMBER
2013 

25% 
KORTING
OP RAAMDECORATIE

 

VLOEREN      RAAMDECORATIE      INTERIEURADVIES

Frisse wind,
nieuwe naam,
vertrouwde gezichten!

VLOEREN     COUPONS     GORDIJNEN/VITRAGE     RAAMDECORATIE     WOONACCESSOIRES     KARPETTEN     INTERIEURADVIES

o.a. dealer van:

 PARADE TAPIJT

 BONAPARTE

 DESSO

 INTER FLOOR

 BÉWÉ

 NOVILON

 LUXAFLEX

 B&C

 TOPPOINT

 ARTELUX

Ampèrestraat 3   3846 AN Harderwijk   T 0341 414 774
F 0341 427 064   E info@bronkhorstwonen.nl   www.bronkhorstwonen.nl

Er zijn weer heel veel nieuwe, 
gezellige woonaccessoires!

openingstijden:
ma 13.00 - 18.00 uur
di 09.00 - 18.00 uur
wo 09.00 - 18.00 uur
do 09.00 - 18.00 uur
vr  09.00 - 21.00 uur
za  09.00 - 16.00 uur

Heerlijk
warme
karpetten

Euro:

Zegge:  

VLOEREN      RAAMDECORATIE      INTERIEURADVIES CadeaubonCadeaubon

Ampèrestraat 3 (Industrieterrein Lorentz)

3846 AN Harderwijk      T 0341 414 774      F 0341 427 064

E info@bronkhorstwonen.nl      www.bronkhorstwonen.nl

Leuk om te geven

of te
 krijg

en!
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Ik ben TwietPiet
Jullie kunnen mij volgen via @TwietPiet op Twitter. Ik houd 
jullie op de hoogte vanuit Spanje en tijdens onze reis naar 
Harderwijk. Als wij op zaterdag 16 november aan wal komen 
in Harderwijk, Twiet ik de hele dag! Dan maak ik foto’s en 
ReTwiet ik alle leuke Sinterklaas Tweets die jullie sturen. 
Doen jullie mee?

Volg mij vanaf vandaag nog via @TwietPiet.
Oh ja, onder mijn nieuwe volgers
verloot ik chocoladeletters!

Volg me snel, want wie weet 
neem ik jouw letter
mee vanuit Spanje 
en kun je  deze
ophalen in het
Sinterklaasdorp!

Intocht
Het is bijna zover… Sinterklaas komt weer aan in Harderwijk! 
Op zaterdag 16 november om 11:30 uur wordt de Pakjesboot 
verwacht in de haven van Harderwijk. De nieuwe burgemeester, 
Harm-Jan van Schaik verwelkomt Sinterklaas en de meer dan 
honderd Zwarte Pieten.

Daarna vertrekt de vrolijke Sinterklaasstoet traditiegetrouw via de 
speciale route naar de Markt. De goedheiligman en zijn Pieten waren 
vorig jaar razend enthousiast over het speciale Sinterklaasdorp. 
Daarom wordt om 13:00 uur weer het Sinterklaasdorp op de 
Vischmarkt geopend. Verderop in deze krant lees je wat er allemaal 
te doen is die middag op de Vischmarkt. Daarna wordt Sinterklaas 
in een hele snelle auto naar het Pietenhuis gebracht op het 
Kloosterplein, de Pieten volgen hem in de Boulevard Express. Daar 
mogen ze heerlijk een nachtje uitrusten, want vanaf zondag 17 
november is het Pietenhuis weer voor iedereen geopend. 

11.30 uur Aankomst in de haven.
12.15 uur Vertrek voor rondtour
12.30 uur  Aankomst op de Markt, 

ontvangst door 
burgemeester H.J. van Schaik

13.00 uur Vertrek naar Vischmarkt
15.30 uur Vertrek naar het Pietenhuis

De route van de Sinterklaasoptocht:
Havendam – Grote Oosterwijck – Vischmarkt – Kromhoutsteeg – 
Grote Poortstraat – Kuipwal – Luttekepoortstraat – Wolleweverstraat 
– Markt – Bruggestraat – Boulevard – Vischpoort – Vischmarkt 

Ter info: De witte brug wordt tijdens de intocht omhoog gelaten. Je 
kunt dus niet via de brug naar de binnenstad lopen! 

Facebook
De Facebookpagina van Sinterklaas heeft alweer meer dan 
1000 likes. Dat komt zeer waarschijnlijk door de gave win-
acties en Facebook Bart. Want hij schijnt een goede vriend 
te zijn van Sinterklaas. Dat is dan ook de reden dat we op de 
hoogte gehouden worden van alle nieuwtjes uit Spanje en 
de reis naar Nederland. Volg de Vrienden van Sinterklaas 
Harderwijk via Facebook en krijg de laatste updates van 
Facebook Bart over de voorbereidingen in Spanje, de reis naar 
Nederland en de win-acties . Zelfs Sinterklaas post af en toe 
een videobericht! Vanaf zondag 10 november kun je via de 
Facebookpagina ook iedere dag het nieuwste Sinterklaasjour-
naal bekijken.
 
Win-acties
Niet alleen Sinterklaas is een gulle gever. Ook de onderne-
mers in de regio hebben een groot hart. Zo zijn er hele mooie 
prijzen te winnen via de Facebookpagina. Vorig jaar kon je 
onder andere een Vingino shirt, een fotoshoot en kinderspeel-
goed winnen. Ook dit jaar staan er weer hele leuke acties op 
het programma. Wat dacht je bijvoorbeeld van een hotelover-
nachting bij Van der Valk Hotel Harderwijk in de Sinterklaas-
periode?  Kortom: genoeg redenen om de Facebookpagina 
www.facebook.com/sintharderwijk snel te liken! 

Taai Taai
Bakpiet heeft ons het geheime recept van zijn overheerlijke 
Taai Taai gegeven! Bak jij mee? 

Ingrediënten
•    600 gram bloem
•    2 theelepels bakpoeder
•    8 eetlepels gestampte 

muisjes
•    4 theelepels speculaas-

kruiden

•    2 theelepels kaneel
•    350 ml vloeibare honing
•    2 eieren (gesplitst)
•    2 eetlepels limonadesiroop 

(citroensmaak)
•    10 eetlepels poedersuiker

Bereiding
•    Zeef de bloem en het 

bakpoeder en meng de 
muisjes, kaneel en kruiden 
erdoor.

•    Schenk het eiwit en de 
honing erin.

•    Klop met een mixer (laagste 
stand) het geheel tot een 
kruimelig deeg.

•    Draai van het deeg een bal, 
verpak in huishoudfolie 
en laat 1 uur rusten in de 
koelkast.

•    Verwarm de oven op 160 
graden.

•    Rol het deeg uit tot een 
plak van 0,5 centimeter en 
steek er figuurtjes uit.

•    Bekleed de bakplaat met 
bakpapier en leg de figuur-
tjes erop.

•    Bestrijk de figuurtjes met 
losgeklopt eigeel.

•    Bak in de oven in 12 minu-
ten gaar en laat het gehhel 
30 minuten afkoelen.

•    Meng de citroensiroop en 
de poedersuiker tot een 
glanzend glazuur.

•    Vouw een spuitzakje van 
bakpapier, vul deze met 
het glazuur, knip het puntje 
van de spuitzak.

•    Versier de figuurtjes met 
het glazuur en laat 1 uur 
drogen.

•    Om nog specialere figuur-
tjes te maken kun je de 
afgekoelde Taai Taai ook 
bestrijken met gesmolten 
chocolade.

Eet smakelijk!

Knutsel jij de Sint?
Wat heb je ervoor nodig? 
•  Papier: wit,  wit, rood, roze, geel en zwart  
•  watten  •  lijm  •  schaar
   
Hoe maak je dit?
•   Knip uit het roze papier een cirkel. Dit 

is het hoofd. Knip 2 zwarte ogen en een 
rode neus en mond

•  Knip daarna een rode mijter
•   Op de mijter plak je een kruis, gemaakt 

van geel papier
•   De baard maak je van watten, die je op 

de kin van Sinterklaas plakt.

En klaar is jouw Sinterklaas! Deze kun je op je kamer hangen of aan 
Post Piet geven tijdens de intocht. Je mag hem ook meenemen naar 
het Pietenhuis. 
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jong en oud
Sinterklaas was zo enthousiast over het Sinterklaasdorp 
vorig jaar, dat hij inmiddels al even navraag heeft gedaan 
of er dit jaar weer zo’n dorp is. De Vrienden van Sinterklaas 
Harderwijk hebben dan ook hun uiterste best gedaan om dit 
jaar weer de Vischmarkt om te toveren tot een heus Sinter-
klaasdorp. Hij was dan ook zeer blij te horen dat niet alleen 
hij en zijn Pieten, maar ook alle kinderen weer een geweldige 
Sinterklaasmiddag kunnen beleven!

Van 13:00 tot 15:00 uur is het Sinterklaasdorp geopend. Net 
als het Sinterklaasfeest is ook het Sinterklaasdorp voor jong 
en oud. Want er is een heleboel leuks te beleven voor zowel 
kinderen als de ouders. 

Kom jij gezellig springen op één van de springkussens met de 
Pieten of versla jij Zwarte Piet bij een van de oud-Hollandse 
spelletjes? Om even bij te komen staan er allemaal kraam-
pjes met lekkernijen zoals warme chocolademelk, popcorn 
en suikerspinnen. Daarna kun je een dansje wagen op de 
muziek van de Pietenband en bij Sinterklaas op schoot voor 
de foto. Ook dit jaar zijn er weer pony’s waarop je een ritje 
kunt maken. Vergeet je niet je verlanglijstje of tekening aan 
één van de honderd Zwarte Pieten te geven die rondlopen in 
het Sinterklaasdorp? 
 
Kom ook naar het Sinterklaasdorp en beleef een geweldige 
Sinterklaasmiddag met Sinterklaas en alle muziek-, dans en 
strooipieten. Tot dan!

Sinterklaasdorp voor

Wist je dat…
…  Er ieder jaar meer dan 15 miljoen chocoladeletters worden gemaakt?
…  De nieuwe burgemeester H.J. van Schaik stiekem een hele grote 

Sinterklaasfan is? 
…  Als je vroeger van iemand een speculaasje kreeg dat dit een 

liefdesverklaring was? 
…  De Facebookpagina van Sinterklaas Harderwijk al meer dan 1000 

likers heeft? 
…  Er dit jaar meer dan 100 Zwarte Pieten zijn bij de intocht en in het 

Sinterklaasdorp? 
…  Er op de website www.sinterklaasharderwijk.nl hele leuke 

nieuwtjes, spelletjes en kleurplaten staan? 

Heb jij al een kijkje genomen op de www.sinterklaasharderwijk.nl ? 
Hier staat het laatste nieuws over de intocht en het Sinterklaasdorp. 
Voor de kinderen is er een speciale Fun pagina. Je kunt jouw 
verlanglijstje sturen naar Post Piet, kleurplaten downloaden en 
spelletjes spelen. Ook kun je een mailtje sturen naar Sinterklaas en 
alvast in de stemming komen met de foto’s en video’s van vorig jaar.

Wil jij op de hoogte worden gehouden van het laatste Sinterklaas 
nieuws? Meld je dan snel aan voor de nieuwsbrief via de website 
www.sinterklaasharderwijk.nl 

www.sinterklaasharderwijk.nl

Het eerste
Sinterklaasjournaal
Op zondag 10 november om 17:30 uur wordt het eerste 
Sinterklaasjournaal weer uitgezonden op HK13. 
We volgen in het journaal de avonturen van Sinterklaas en zijn 
Zwarte Pieten tijdens de voorbereidingen van de intocht in 
Harderwijk. Facebook Bart presenteert het journaal en geeft ons een 
kijkje achter de schermen. Misschien weten jullie nog wel dat er vorig 
jaar veel te veel cadeautjes waren dankzij de warrige Vergeetpiet. 
Wat denk jij? Zal het dit jaar allemaal goed gaan? 

Iedere dag een nieuw journaal!
Van zondag 10 november tot en met vrijdag 15 november iedere 
dag om 17:30 uur op HK13. Het journaal wordt meerdere malen per 
dag herhaald en is ook online te zien op Facebook. Iedere avond om 
18.00 uur staat het nieuwste journaal online.

Vrienden van de Sint
Ook dit jaar wordt de intocht van Sinterklaas georganiseerd 
door de Stichting Vrienden van Sinterklaas Harderwijk en mede 
mogelijk gemaakt door een groot aantal bedrijven uit Harderwijk 
en Hierden. Meer informatie over de stichting en activiteiten rond 
de intocht staat op www.sinterklaasharderwijk.nl.
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Schoonmaak • Glasbewassing • Vloeronderhoud • Gevelreiniging

Bouwschoonmaak • Woningontruiming • 24 uur Calamiteitendienst

bezoekadres Gelreweg 6  •  3843 AN  Harderwijk  •  telefoon 0341 414 979
e-mail info@vandenbrinks.nl  •  internet vandenbrinks.nl

een 
winterschoon
resultaat

Nieuw in Harderwijk

● In januari gaan de nieuwe 
taalcursussen van start.

● Ook voor huiswerkbegeleiding 
en bijlessen.

● Meer info op 
www.masterclasseducatie.nl

Touwbaan 2A 3841 GA Harderwijk - tegenover  Albert Heijn

karakteristieke nieuwbouwwoningen
Bergkwartier Laag in Polderwijk, Zeewolde

NIEUW IN VERKOOP, 2e FASE! ONTWERP UW 
EIGEN DROOMHUIS

U heeft nú de kans om het
huis te kopen, zoals u dat altijd
al heeft gewild!

Stel zelf uw woning 
samen met Woonmatch
In Bergkwartier Laag in 
Zeewolde heeft  Van Wijnen 
onlangs de eerste fase van dit
prachtige project succesvol 
opgeleverd.  Daarom is er nu 
gestart met de verkoop van de
2e fase en biedt dit de kopers
weer alle mogelijkheden om 
hier een kavel en woningtype 
te kiezen en deze naar grootte
en wens invullen.

Druk uw eigen stempel 
op uw droomhuis 
U stelt zelf uw woning samen naar
gelang het budget. Er is keuze 
uit tussen- en hoekwoningen, 
twee-onder-een-kap woningen en
vrijstaande woningen. Daarnaast
kunt u kiezen voor volledig 
afgebouwd, maar ook voor
casco of semi-casco en u kunt
nu zelfs de beukmaat van de
woning verbreden!. Doordat u
de keuze van woning bepaalt,
krijgt het plan een persoonlijk 
en eigentijds straatbeeld.

Deze woningen zijn zojuist opgeleverd.

Koopsommen
Rijwoningen
Casco: vanaf  € 156.300,- v.o.n.
Semi-Casco: vanaf  € 174.600,- v.o.n.
Geheel afgebouwd: vanaf  € 179.800,- v.o.n.

Twee-onder-één-kapwoningen
Casco: vanaf  € 213.400,- v.o.n.
Semi-Casco: vanaf  € 233.500,- v.o.n.
Geheel afgebouwd: vanaf  € 242.900,- v.o.n.

www.wonen inmatch .n l

Vrijstaande woningen
Casco: vanaf  € 282.700,- v.o.n.
Semi-Casco: vanaf  € 304.300,- v.o.n.
Geheel afgebouwd: vanaf  € 314.900,- v.o.n.

Inlichtingen en verkoop: Ontwikkeling & Realisatie:
Makerlaardij Renger
Gildenveld 22-1
3892 DG  Zeewolde

T: 036 522 41 19
www.makelaardijrenger.nl

TUINEN OP HET
ZUIDEN

NU AL EEN GEHEEL AFGEBOUWDE RIJWONING

VOOR € 145.000,- V.O.N. MET STARTERSLENING!

Vraag de makelaar naar de voorwaarden!

Bruggestraat 45
3841CM Harderwijk

T.: 0341-430975
bakels@plantage.nl

webbestellingen via: 
www.plantagebakels.nl

UW BOEKHANDEL VOOR DE 
ULTIEME BOEKBELEVING
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Meer info: www.slaaphof.nl   

Rugklachten? Schouderklach-
ten? Laat uw lichaam meten op 
ons  testbed. GRATIS. Welkom !!!

september 2011

Test consumentenbond 

    Testdagen bij Slaaphof
GRATIS meting

op vrijdag 8 en zaterdag 9 november
Ieder mens is anders. 

Andere lichaamsbouw, andere slaaphouding, andere klachten.

Vraag het aan Slaaphof.nl

Slaaphof  Deventerweg 2
Harderwijk    0341 - 410164

BOXSPRING voll elektr type MARATHON?

Alle topmerken 
onder 1 dak

Teststudio met 
alle systemen

Service tot in 
de slaapkamer

Persoonlijk 
slaapadvies

• Carpe Diem boxspring
• Ergosleep lattenbodem
• Kreamat boxspring
• Pro� ne waterbed
• Schramm boxspring
• Viking boxspring

Wij nemen uw wensen 
als uitgangspunt voor 
ons advies en kiezen dan 
samen met u voor u het 
beste systeem, niet het 
bekendste merk !!

Bij Slaaphof is service geen 
afdeling maar een service 
gerichte houding van al 
onze medewerkers. Dat be-
gint bij het advies en  stopt 
niet na de plaatsing !!

Ons team adviseert u 
graag.  Mensen met veel 
ervaring en passie voor het 
vak. Ontdek geheel vrijblij-
vend wat een goed advies 
voor u kan betekenen !!

De zekerheden van Slaaphof

Unieke presentatie in onze nieuwe winkel!

AVEK Jubileum boxspring:
1- Kwaliteit   2-Comfort  
3-Duurzaamheid 4- Prijs 

kompleet v.a. 
€1995,-

Jubileum boxspring:
Van € 3995,- nu voor

v.a. 
€2795,-

S H O W N I E U W SKASTENSTUDIO
* Draaideur
* Schuifdeur
* Op maat

MLINE- BESTE
TRAAGSCHUIMMATRAS

nu
2E MATRAS

50% KORTING

VIKING BOXSPRINGS
Beds of Sweden.

Voor de derde 
keer verkozen tot 
beste boxspring 

fabrikant van 
Zweden !!

v.a. € 3995,-
180-200 vlak

Viking combineert ergonomisch slapen met 
drukverlaging en comfort. En is daarnaast
scherp geprijsd.

Unieke testcabine 

INRUIL-AKTIE
KUSSENS

BIJ AANKOOP VAN EEN 
HOOFDKUSSEN*

krijgt u

€ 10,-
terug voor uw oude kussen.

- max 2 kussens per persoon.
- 1 kussen per kussen in te ruilen

*( vanaf € 49,-)

RUGKLACHTEN ?
SLAAPKLACHTEN ?

Laat uw lichaam meten op ons 
testbed.

HELEMAAL GRATIS.
Op vrijdag 8 november is er een 

slaapspecialist van
ERGOSLEEP aanwezig.

W E L K O M !!

BUSINESS OP MAAT

Proef de sfeer van vroegere tijden

GASTERIJ DE HELLING

Dubbel genieten en nog meer beleven

SLOEPEN & VAREN

Huur een sloep en kies het ruime sop

www.veluvia.nl  -  0341-701468

Wat kunnen wij voor u doen?

•  Evenementen & diners op maat, op onze of uw locatie
•  Gasterij aan de haven met een hapje & een drankje
•  Dineren op de Salonboot ‘Jacoba van Reijer Dzn’
•  Vergaderarrangementen
•  Varen op klassieke schepen & sloep varen
•  Workshops vis roken, smeden, etc.
• Sinterklaas rondvaart + arrangementen
•  Altijd verrassend gastvrij

www.talenttour.nl
Engelserf 35A

3843 BD Harderwijk
marieke@talenttour.nl
M 06-30337725
KvK: 08194505

Nu in Harderwijk
Heb je je diploma, maar weet je nog niet welke nieuwe 
studie je wilt gaan doen? Doe je dit jaar examen en heb 
je geen idee welke opleiding je hierna wil gaan doen?

Talenttour daagt je uit je talenten, passie en ambitie te ontdekken. 
Zo vinden we de studie die bij jóu past.

  • Persoonlijke begeleiding

  • Ontdek jouw talent en passie

  • Info over alle mogelijke opleidingen

  • MBO, HBO en WO

  • Zowel in groep, als individueel

Investeer tijd in jezelf en creëer een mooie toekomst.

Tel.: 06 - 15177610  info@yawara-security.nl  www.yawara-security.nl

YAWARA SECURITY 
VOOR UW VEILIGHEID
•    Beveiliging evenementen

•    Beveiliging horeca

•    Beveiliging met honden

•    Beveiliging objecten

•    Beveiliging met spoed

•    Beveiliging tijdens uitvaart

•    Alarmopvolging

Winterstad Harderwijk… 
Nu ook weer veilig door Yawara Security



Sinterklaas logeert in HarderwijkSinterklaas logeert in Harderwijk
������ – Ook dit jaar logeert Sinterklaas met 
zijn Pieten weer in Harderwijk. Sinds 2010 wordt 
centrum voor de kunsten ’t Klooster in november 
omgetoverd tot ’t Pietenhuis. Hier is van alles te 
doen en te zien voor jong en oud.

Op expeditie langs ‘t Pietenpad

Op zondag 17 november om 13:00 
uur zal het Pietenhuis open gaan 
voor ’t publiek. Kaartjes zijn ver-
krijgbaar bij de kassa. Deze be-
vindt zich in het pand aan de an-
dere zijde van de Catharinakapel. 
Hier kan je kaartjes kopen voor 
’t Pietenhuis, ’t Pietenpad of een 
combinati eti cket voor beide. Kom, 
kijk en ontdek ’t Pietenhuis op-
nieuw. 
‘t Pietenhuis is van 17 novem-
ber t/m 4 december geopend op 
woensdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag.

Kom op bezoek bij de Pieten thuis. 
Maak een pietenportret op de 
kunstzolder. Zie waar de pieten 
slapen, eten en werken of oefen in 
de dak-op kamer je dansvaardig-
heid op het dak.
Ieder jaar ziet het logeeradres van 
de goedheiligman en zijn pieten 
er weer anders uit. De Sint houdt 
nu eenmaal van verandering. Zo is 
er dit jaar een pietenwasserett e, 
waar alle pakken van de pieten 
worden gewassen en gestreken, 
maar of de pieten deze wasma-
chines alleen voor hun pakken 
gebruiken, mag je zelf gaan ont-
dekken. Het theater van ’t Pie-
tenhuis is te bezoeken voor leuke 
voorstellingen en na afl oop kunt 
u lekkere chocomel met slagroom 
drinken in de snoepgoed bar.
Op 16 november na de intocht zal 
Sinterklaas zijn Pietenhuis betrek-
ken. Na de lange reis is hij erg moe 
en gunnen wij hem even rust. twitt er: #pietenhuis@tPietenhuis *** Meer Info op www.tpietenhuis.nl
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VRIJWILLIGERS
Verlanglijstje van ‘t Pietenhuis

Timmermannen
Naaisters

Barpersonee l
Voorlezers

Workshop bege le iders
Acteurs / Actr ices (15+)

Schi lders
Kassamedewerkers

Flexibe le hulp
Geef je voor 10 november op 
via: pietenhuis@tklooster.nl

Op expeditie langs ‘t Pietenpad

Kruidnotenfabriek

Marseplein

Stoomboot steeg

‘t Pietenhuis

Nicolaasplantsoen

Stadsmuseum‘t Pakhuis

de Toren

Amerigoʻs Kwartier

Pietenburcht

twitt er: #pietenhuis@tPietenhuis *** Meer Info op www.tpietenhuis.nl

HARDERWIJK – Dat er in november en december van alles te doen is in 
Harderwijk wist je misschien al, maar de expediti e langs ’t Pietenpad 
is splinternieuw.

’t Pietenpad, niet te verwarren met 
het PieteRpad, loopt door het centrum 
van Harderwijk. Langs deze route is 
van alles te ontdekken en te doen. In ‘t 
Pakhuis op het kloosterplein (of Pieten-
plein in deze periode) worden de kaart-
jes verkocht. Je krijgt een platt egrond 
om op expediti e te gaan. Deze brengt 
je langs het kruidnotenhofj e, door de 
stoombootsteeg, over het Marseplein, 
naar de Pietenburght. Hier zetelt de 
pietendouane die de stad bewaakt. 
En dat is nog niet alles. Er valt nog veel 
meer te zien en te beleven zoals en 
speels parcours afl eggen zoals Amerigo 
dat graag doet. In het Stadsmuseum 
is te ontdekken dat Sint Nicolaas al 

eeuwen lang in Harderwijk komt en 
wat hij daar heeft  beleefd. Misschien 
wil je zelfs meehelpen om de schat 
te zoeken. Ook heeft  de Sint vlakbij 
‘t Pietenhuis een rusti ge slaapplaats 
gevonden. 
En... vergeet ‘t Pietenhuis zelf niet... 
daar is het een drukte van belang. Pie-
ten helpen met knutselen, dichten en 
klimmen op de daken. 
Ben je nieuwsgierig geworden naar 
deze expediti e? Nodig dan je vrienden 
en familie uit om in de pepernoten-
periode naar Harderwijk te komen en 
mee gaan op deze ontdekkingstocht. 
Genoeg reden om de Sinterklaasstad 
te verkennen en beleven.

Adv_2xhalf-blz_krant_tPietenhuis2013_def.indd   7 21-10-13   17:59
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Tickets 
alléén online 

€ 15 p.p.

Van 
21 december
t/m 5 januari *

Tickets: www.dolfinarium.nl

Beleef het Dolfinarium tijdens de winter!
Het park is van 21 december tot en met 5 januari knus gehuld in winterse sferen.* Geniet van knisperende vuurkorven, muziek en extra 
activiteiten voor de kids. Maar vergeet de dolfijnen, walrussen, zeehonden en zeeleeuwen zeker niet! Kom kijken naar Europa’s grootste
dolfijnenshow Aqua Bella. Hier nemen de dolfijnen je mee op een wereldreis. In een verhaal dat gaat over de wereld, hun wereld. Ga
ook mee op ontdekkingsreis in het Roggenrif, want daar proef en ruik je de zee.  Online tickets voor maar € 15,-. Maak je dag compleet 
met een onbeperkt lunch- en/of dinerbuffet. Ga voor meer informatie naar www.dolfinarium.nl.

*Het Dolfinarium is geopend van 21 december 2013 t/m 5 januari 2014 (m.u.v. 25, 31 december en 1 januari) van 12:00 t/m 19:00 uur.

Genomineerd voor internationale
Brass Ring Award
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www.dekookwekker.nl
Bruggestraat 37  3841 CM  Harderwijk

Van e 29,99  voor e 9,99 op=op

Specta
culaire Openingsactie! 

Sa
lad

 ch
opper and bowl

Uw speciaalzaak op het gebied van koken, bakken en braden.  Dit kunnen uit-
eenlopende spullen zijn, van pannen en koekenpannen, messen, ovenschotels 
tot aan diverse soorten keukenhulpjes aan toe. Kortom, na een bezoek aan De 
Kookwekker zult u een held in eigen keuken zijn. Niets kan meer verkeerd, alles 
is dan voorhanden.

Nieuw in Harderwijk Kookwinkel de Kookwekker!

Met o.a. Goodfellas go NL, The Dutch Tornado’s,

Gerben Tijssen, Raphael Monsanto en Alie, Theo en Tinus.

en meer...
13 en 14 December

Festival

www.belee� arderwijk.nl

Smartlappen

• Smartlappenfestival

Verrassende middag in de 

binnenstad met:

• Street parade in smoking

• De Paparazzo

• Charles Dickensfiguren

14 December 12.30 tot 16.30
13 December 20.00 tot 00.30

Nieuwe kaart bij 
HU BING
ALL YOU CAN EAT*

€ 21,90 p.p. (incl. bier, fris en huiswijn)  

Geen tijdslimiet!
Kinderen t /m 4 jaar gratis mee eten
Kinderen van 5 t /m 12 jaar € 10,80

*All in alleen bij ALL YOU CAN EAT

ALL YOU 

CAN EAT!

incl. Japanse 

Teppanyaki 

gerechten.

Wij zijn beiden kerstdagen 
en oud (tot 20.00 u)

en nieuw geopend.

Zowel a la carte 
als all you can eat.
Reserveren gewenst!

GEZOCHT:
Bedieningsmedewerkers/sters

partime en/of weekend
v.a. 16 jaar.

Bel voor meer info 
of kom langs

Parkeren ma/zo na 18.00 gratis. Uitgezonderd vrijdagavond koopavond (21.00)
Strandboulevard Oost 14 | Harderwijk | Tel: 0341- 41 91 09
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Winteren met Stichting Rondeel
Cultuurhistorische rondleidingen in Harderwijk

Het zomeren is voorbij maar wij zijn nog steeds actief. De seizoenen 
wijzigen snel maar de karakteristieke uitstraling van de historische 
binnenstad en haar monumentale gebouwen blijven onveranderd. 
Steeds verrassend voor iedere bezoeker. Jas aan, kraag omhoog 
en even doorstappen met een goed opgeleide gids. Gaat u deze  
uitdaging aan?.

Heeft u iets te vieren? 
Wilt een mooie dagbesteding voor u en  uw gezelschap bij 
jubilea, huwelijk, verjaardagen etc. Reserveer dan bij ons een 
rondleiding. Groepen van meer dan 5 personen. Graag tijdig 
reserveren. Contact: Tel:0341-431955 of Email:
contact@rondeelharderwijk.nl

Kijk op onze website: www.rondeelharderwijk.nl

November
10 november

15.00 uur, Theater Harderwijk, Petra Berger en Jan Vayne 

16 november
11.30 uur, Intocht sinterklaas in Harderwijk, Haven
12.15 uur, Rondtocht Sinterklaas en Zwarte Piet door binnenstad Harderwijk
13.00 uur, Sinterklaasdorp, Vischmarkt

22 november
19.30 uur, Jeugdtheater Harderwijk, voorstelling voor 8-plussers Catharinakapel 

23 november
8.30 uur,  Wortel en appel voor paard, taaipoppen versieren op de weekmarkt, 

Kloosterplein
20.00 uur, Winterconcert COV Noordwest Veluwe, Grote Kerk

24 november
10.30 uur, Winterbosloop Athlos, naast atletiekbaan

27 november 
15.00 uur, Theater Harderwijk, toneel Het paard van Sinterklaas

28 november
19.00 uur, Opening IJsbaan

29 november 
19.00 uur,  Harderwijk op IJs, Disco on Ice (ook op 6, 13, 20, 27 december 

en 13 januari), Markt 
19.00 uur, Strooiavond en rondgang, Binnenstad

30 november 
9.00 uur, Harderwijk op IJs, schaatsles (ook op 7,14,21,28 december), Markt
9.00 uur,  Wortel en appel voor paard, taaipoppen versieren op de weekmarkt, 

Kloosterplein
11.00 uur, Pietendag, Winkelcentrum Tweelingstad

December
4 december

10.00 uur, Eindfeest Pietenhuis, ’t Klooster
10.00 uur, Muziek en kinderactiviteiten, Binnenstad
20.00 uur, Winterbingo, De Kiekmure tot 21.00 uur, Extra koopavond Binnenstad 

6 december
17.30 uur,  Afscheid Sinterklaas, vanaf ijsbaan naar Haven onder begeleiding van 

muziekvereniging Crescendo

7 december 
8.00 uur, Winter binnenrommelmarkt, De Kiekmure

10 december 
10.00 uur,  Kerstmarkt, De Kiekmure in Harderwijk

Winter
kalender

IJsclub Volmoed
In Harderwijk bestond al sinds 1879 een ijsclub. Op 21 januari 1908 ging deze op in de nieuwe 
IJsclub Vol Moed. Sinds de oprichting van Vol Moed zijn er veel evenementen georganiseerd 
en wedstrijden verreden, ook door de jeugd. Aanvankelijk werden prijzen in natura toegekend, 
in de vorm van spek en bonen. Men reed dus letterlijk voor spek en bonen.

Ook mag Vol Moed terugkijken op een aantal meeslepende toertochten. In de recente jaren organi-
seren wij gratis toegankelijk de kortebaanwedstrijd voor de jeugd. Bij het begin van iedere winter-
periode wordt de ijsbaan onder water gezet en gehoopt op een langdurige periode van nachtvorst 
zodat er weer op echt natuurijs geschaatst kan worden.

Mede dankzij de enthousiaste medewerking van bestuursleden en vrijwilligers van IJsclub Vol 
Moed ligt er elkaar jaar bij voldoende vorst een perfect onderhouden ijsvloer. Inmiddels is het 2013. 
Er is sinds de oprichting van IJsclub Vol Moed meer dan honderd jaar geleden veel veranderd in de 
stad Harderwijk en rond de voormalige Zuiderzee. Wat echter niet veranderde: om tot het bestuur 
toegelaten te worden, moet je je een echte Harderwieker voelen, ook al ben je niet in de stad gebo-
ren. Kijk voor actuele informatie op www.ijsclubvolmoed.nl

Harderwijk

Science Café Harderwijk:
Donderdag 28 november het einde van wegwerpconsumptie?

Het Science Café Harderwijk organiseert gratis boeiende avonden voor iedereen met belangstelling 
voor wetenschappelijke onderwerpen. Voorkennis is niet nodig, nieuwsgierigheid is voldoende. Het 
Science Café biedt een ontspannen ontdekkingstocht langs wetenschappelijke onderwerpen. Het 
Science Café is wars van dikdoenerij, lange monologen en onbegrijpelijke vaktaal. 
•   Op donderdag 28 november is het onderwerp ‘Cradle to cradle’ (van wieg tot wieg) en is een 

nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen. Het principe kan zowel worden toegepast bij het ontwer-
pen van gebouwen als bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Het uitgangspunt is dat alle 
gebruikte materialen na hun leven in het ene product - zonder kwaliteitsverlies - nuttig kunnen 
worden ingezet in een ander product. 

•   Prof. dr. Louise Vet geeft uitleg over duurzaam ontwerpen, produceren en consumeren. Zij stu-
deerde biologie in Leiden en is hoogleraar Evolutionaire Ecologie aan de Wageningen Universiteit. 
Sinds 1999 is ze tevens directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Het laboratorium en 
het kantorencomplex van dit instituut in Wageningen zijn een proeftuin voor duurzaamheid.

•  Jan Douwe Kroeske treedt op als presentator. De muziek wordt verzorgd door Back on the Corner.

Toegang is gratis.
Aanvang muziek 19.00 uur.
Aanvang lezing 20.00 uur.
Locatie: Brasserie De Bank.

U bent van harte welkom!
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Beleef het ultieme wintergevoel
op Landgoed Staverden
Een puur wintergevoel. Wat is dat? Een dikke winterjas, wanten, een knapperend haardvuur, 
warme chocomel, glühwein en een heerlijke eigen gemaakte erwtensoep of wildstoofpot. 
Maar een lekkere wandeling of een rit met een authentieke arreslee maakt dit gevoel com-
pleet, toch? Landgoed Staverden is hét decor om dit ultieme wintergevoel te beleven. Bras-
serie Staverden heeft een geheel nieuw, overdekt en verwarmd winterterras zodat gasten het 
hele jaar buiten kunnen genieten. De Brasserie organiseert tevens diverse winteractiviteiten 
op het landgoed. Elke avond kunt u in de Brasserie genieten van een drie gangen wildproeve-
rij. Chef-kok Sjaak Kempeneers kookt met streek- en seizoensgebonden producten en wild uit 
de naaste omgeving van het landgoed. Hij bereidt deze in combinatie met kruiden en groen-
ten uit onze eigen kas en moestuin. Wilt u zelf meer leren over de verschillende producten en 
bereidingen van onze keuken? Kom dan naar één van de workshops. Het hele jaar door zijn er 
diverse workshops; luxe hapjes maken, bonbons maken, sigarenproeverij, port- en wijnproe-
verij. U bent van harte welkom!

Meer informatie: 0577-407543 www.beleefstaverden.nl

11 december
20.00 uur,  Volkskerstzang, 

Dolfinarium Harderwijk

12 december
19.30 uur,  Autopuzzelrit , Hierdense Motor 

Club. Kleine Mheenweg 8A in Hierden
20.00 uur, Volkskerstzang, Dolfinarium Harderwijk
20.15 uur,  A Russian Souvenir, Theater Harderwijk

13 december
20.00 uur, Smartlappen en nederpop/ festival, binnenstad Harderwijk
15.00 uur, Workshop luxehapjes maken, Kasteel Staverden

14 december
12.30 uur, Muziekactiviteiten, Binnenstad Harderwijk

17 december
20.00 uur, Harderwijks Mannenkoor, Kerstklanken, KC De Regenboog 
20.00 uur, Groei en Bloei Kerstworkshop Bloemschikken, De Kiekmure 

18 december
19.30 uur, Kerstconcert Wijd Hem Uw Kunst, Chr. Ger. Kerk “de Zaaier” 
20.00 uur, Kerstbingo, De Kiekmure in Harderwijk

19 december
 16.00 uur, Opening Glijbaan

20 december
Harderwijk Op IJs organiseert t/m 4 januari een Winterglijbaan in het Hortuspark
17.00 uur, Charles Dickens muziekactiviteiten, Binnenstad
20.00 uur,  Choral Music Projects Choir, Sing a song of Christmas, Plantagekerk 

Harderwijk

21 december
12.00 – 17.00 uur, Harderwijk Op IJs, Nostalgische schaatsshows, Markt 
12.00-17.00 uur,  Dixielandband/ kerstkoor/kastanjes poffen, binnenstad 

van Harderwijk 
15.00 uur, Start Santa Run (startplek: nog nader te bepalen )
tot 21.00 uur, Extra koopavond Binnenstad

22 december
13.00 uur, Serious Blues, Estrado

23 december
21.00 uur, Kleinkoor Caprice, Christmas Carols, Grote Kerk 

24 december 
20.00 uur, Harderwijks Mannenkoor, Kerstavond-zangdienst, Grote Kerk

25 december
7.00 uur, Harderwijks Mannenkoor, Kerstmorgen zang, Sonnevanck Harderwijk
8.00 uur,  Harderwijks Mannenkoor, Kerstmorgen zang, Ziekenhuis St. Jansdal 

Harderwijk

29 december 
10.30 uur, Athlos, Winterbosloop, naast de atletiekbaan 

Januari
4 januari

14.30 uur, Nieuwjaarsduik, Strandeiland

8 januari 
20.00 uur, Nieuwjaars Bingo, De Kiekmure 

18 januari
8.00 uur, Binnen- rommelmarkt, De Kiekmure in Harderwijk

19 januari
11.30 uur, Jeugdtheater Harderwijk, Theater voorstelling 4+, Catharinakapel 

25 januari
19.00 uur,  Theater Harderwijk, Tovenaar van Oz

Wieken in de Winter
In het verre verleden telde Harderwijk een flink aantal molens. De laatste daarvan ging in 
1969 door een grote brand verloren. Vanaf dat moment is het altijd de bedoeling geweest een 
nieuwe molen in Harderwijk te laten verrijzen. In 1992 werd de Harderwijkse Molen Stichting 
opgericht die enige tijd later een molen aankocht die eerder in Weesp en Oldenzaal gestaan 
had. Vanaf 1999 is de nieuwe molen ‘De Hoop’, die bij de Vissershaven staat, bedrijfsklaar.

In de wintermaanden is de molen elke zaterdag van 12 tot 5 uur geopend voor publiek. Onder 
leiding van een gids kunt u de molen bekijken en meestal zal de molen draaien. Daarnaast is onze 
unieke winkel open, waar u allerlei molenartikelen kunt kopen. En daarnaast speciale meelsoorten, 
zoals rogge, gerst, spelt, maïs en boekweitmeel en allerhande natuurvoedingsmiddelen.
Verdere wetenswaardigheden vindt u op onze website: www.harderwijksemolen.nl.

Onze HK botters onder Winterzeil
Onze vier authentieke Zuiderzeebotters liggen tijdens de winter traditioneel onder het 
Winterzeil. Even rust voor ons historische erfgoed. Vroeger, in de winterstand van hun botters, 
gingen de Harderwijker vissermannen in de winter Spieringkloppen. Er moest immers brood 
op de plank blijven. Met een speciale slee en gespijkerde klompen gingen ze, de kou trotse-
rend, de zee op in de hoop hun manden met winterse Spiering te kunnen vullen.

Die tijden zijn voorbij maar met respect blijven we terugdenken aan die Harderwijker Visserman-
nen en hun botters van weleer. De Harderwijker visserij kende geen diep verankerde en alles 
bepalende cultuur zoals dat bijvoorbeeld op Urk en Spakenburg het geval was. Maar tijdens de 
jaarlijkse Visserijdagen in Harderwijk, tijdens het laatste weekend van augustus als slotakkoord 
van het zomerseizoen, keert die sfeer van vroeger weer even terug. Dan liggen tientallen botters uit 
voormalige Zuiderzee plaatsen weer kop aan kop afgemeerd met hun stoere snavelstevens aan de 
wal in de Harderwijker Vissershaven. Net als nu in de winter maar dan dominant én groter in aantal. 
Wij nodigen U graag uit om straks, eind augustus, weer even de tijd te verliezen in Harderwijk. Van 
harte welkom tijdens onze Visserijdagen.

Botterstichting Harderwijk.
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RAAMDECORATIE
B&C

25% KORTING

AANBIEDING GELDIG TOT  EN MET  16/11/2013
GRATIS GEMETEN
GRATIS MONTAGE


   
  




















www.theaterharderwijk.nl
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Keuze uit geselecteerde stoffen van o.a. Super 130’s
Actie is geldig tot 31-12-2013 Niet in combinatie met
andere acties of waardebonnen.

1 maatpak
1 maatoverhemd
1 extra pantalon

Setprijs € 499,-

Schoenmakersstraat 7  Harderwijk  www.inmind.nl

inMIND

Maatpakken aktie!

LEDERWAREN REISARTIKELEN
DONKERSTRAAT 22- HARDERWIJK

Nieuwste 
collectie
H.J. de 
Rooij
nu bij

Leariek

TEGOEDBON

september underwear
Donkerstraat 25

3841 CA Harderwijk
tel: 0341-429643

te besteden bij
september
underwear
Bij besteding vanaf €50,-
Niet geldig in combinatie met andere acties.
Actie loopt van donderdag 7 november t/m 
zaterdag 23 november

t.w.v. €10,-

u n d e r w e a r

In Winterwonderland! Living & Giving
Voor orginele, sfeervolle en stoere gifts.

Stel uw eigen kerstpakket samen!

Donkerstraat 7 3841 CA Harderwijk  www.lijnm.com
Bij besteding vanaf €50

EEN 10-RITTENKAART VOOR DE IJSGLIJBAAN CADEAU!
Max. 1 actiekaart p.p. Actieperiode: zat.16 nov.– zat.4 jan.

LAAT ZIEN 
WIE JE BENT!

Deze cheque is niet in te wisselen tegen contanten en kan niet worden 
gebruikt in combinatie met andere cheques. Deze cheque is geldig van 
woensdag 6 november t/m zaterdag 23 november 2013. Max.1 cheque per klant. 

www.trendiesbyme.nl

W
a

a
rd

e
ch

e
q

u
e

W
a

a
rd

e
ch

e
q

u
e

W
a

a
rd

e
ch

e
q

u
e

W
a

a
rd

e
ch

e
q

u
e

TRENDIES
B Y  M O D E  E X C L U S I V E

Inleverbaar bij een minimale 
besteding van € 100,- bij:

Ter waarde van

€ 25,-

Harderwijk - Donkerstraat 29  |  Huizen - Oude Raadhuisplein 6 
Lelystad - Kroonpassage 22-24  |  Bussum - Nassaulaan 28 / Julianaplein 1 
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Op zoek 
naar warme 

winterkleding, 
sfeervolle kaarsjes 

en fijne plaids? Kom 
eens gezellig winkelen 

bij Het GOED!   

Zuiderbreedte 15, Harderwijk
Bedrijventerrein Tonsel (bij Karwei)

(0341) 27 44 80 
www.hetgoed.nl

Openingstijden:
Ma. t/m do. 9.30 – 18.00 uur
Vr. 9.30 – 21.00 uur
Za. 9.30 – 17.00 uur

SCHAFTENAAR JUWELIER
Markt 16  |  3841 CE Harderwijk  |   T 0341 - 41 22 37
www.juwelierschaftenaar.nl

Een feest op het water

Schoenmakersstraat 22
3841 BB HARDERWIJK 
Tel: 0341-414440, www.ogen.com

Kom het nieuwe gezicht 
van Klopman bekijken!

Geniet van een heerlijk verblijf
In één van onze prachtige vakantiebungalows op 

Bungalowpark Het Verscholen Dorp, welke voorzien 

zijn van gratis wifi , open haard en ligbad. 

Het park ligt aan de bosrand op wandel- en fi etsafstand 

van het bruisende centrum van Harderwijk waar van 

alles te beleven is tijdens de gezellige Sinterklaastijd.  

Kijk op onze site voor ons speciale 
Sinterklaasarrangement 

en geniet van kortingen tot wel 25%!

Boslaan 2, Harderwijk • 0341 - 82 02 27 • www.verscholen-dorp.com
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Bij Theater Harderwijk is het dubbelop genieten van de 
sfeervolle wintermaanden, want wat staan er deze winter mooie 
producties op de planken. Slechts een kleine greep hieronder! 
Kijk voor alle voorstellingen op www.theaterharderwijk.nl

Het Paard van Sinterklaas
Woensdag 27 november 2013: 15.00 uur

€ 15,00 p.p. € 13,50 p.p.(op vertoon van schaatsbaankaartje Harder-
wijk Op IJs bij de theaterkassa). Een heerlijke Sinterklaasvoorstelling 
voor de hele familie. Het boek ‘Winky en het Paard van Sinterklaas’ 
werd in 2005 verfilmd. Nu is het de beurt aan de toneelbewerking. 
De zesjarige Winky Wong komt in Nederland wonen, waar haar vader 
een Chinees restaurant heeft. In het begin is dat best lastig, alles is 
anders dan in China. Winky voelt zich alleen, maar dan hoort ze op 
school over Sinterklaas. En dat je hem om cadeautjes mag vragen! 
Winky weet wel wat ze wil: een paard! Maar of dat zal lukken? 

Ernst Daniel Smid met dochter Coosje
Woensdag 22 januari 2014: 20.15 uur

€22,50 p.p. Hij is bariton, opera zanger, unavoce, Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau, maar bovenal ook vader. Deze vader vindt het 
tijd om zich eens wat meer te verdiepen in zijn dochter. Tja, dan 
vraag je erom.  Ze zijn het over veel dingen niet eens en hun smaken 
verschillen enorm. Over één ding zijn ze het echter wel eens; ze 
houden van elkaar en willen ze er voor elkaar zijn door dik en dun. 
In deze voorstelling gaan ze naar elkaar opzoek wat zorgt voor een 
warm, verbazingwekkend en zeer verrassend resultaat.

4+

van de wintermaanden
Lekker  genietenStrooiavond

Op vrijdag 29 november wordt in de binnenstad van 
Harderwijk weer een mooie, gezellige ouderwetse strooiavond 
gehouden. Sinterklaas en zijn pieten trekken door de stad en 
zijn zeer royaal met het strooien van pepernoten!

Op de Markt zal hij uitstappen en is er tevens gelegenheid om 
met Sinterklaas op de foto te gaan. Samen met muziekvereniging 
‘Crescendo’ komt de Sint de volgende straten door:
Vertrek om 19.00 uur vanaf het kerkje aan de korte Hogeweg,

Hierdenseweg, Luttekepoortstraat, Wolleweverstraat, 
Markt, Bruggestraat, Vijhestraat, Kerkplein, Smeepoort-
straat en draait op de Smeepoortenbrink de Smeepoort-
straat weer in, Donkerstraat, Markt, Hondegatstraat, 
Hoogstraat, Schoenmakersstraat, Wolleweverstraat, Markt, 
Donkerstraat, Academiestraat, Vitringasingel, Hierdense-
weg, terug naar het kerkje.

Disco on Ice voor 12+ 
Swingend schaatsen! 
Wil jij je allernieuwste moves op het ijs laten zien? Dat kan…ook 
dit jaar is DJ Richard er weer elke VRIJDAGAVOND van 19.00 tot 
21.00 uur live op het ijs. Vet coole schitteringen aan kleuren, vele 
lampen geven een speciaal effect op de knots van een discobal en 
een rookmachine. Elke vrijdagavond (als je 12 jaar en ouder bent) 
kun je schaatsen op de muziek die de DJ voor jou uitzoekt.

Sint 
uitzwaaien
De inmiddels traditionele uittocht 
‘Dag Sinterklaasje’ ontbreekt 
dit jaar niet. Alle kinderen zijn 
uitgenodigd vrijdag 6 december 
17:30 uur om met lampion 
Sinterklaas en zijn pieten via 
de ijsbaan op de Markt naar de 
haven te brengen. Ook hier zal het 
vertrek bij het kerkje aan de Korte 
Hogeweg zijn.

Om 18:00 uur vertelt Sinterklaas in de bibliotheek een avontuur voor 
alle belangstellenden. Vervolgens vertrekt Sinterklaas met zijn gevolg 
naar de ijsbaan, waar burgemeester Van Schaik namens Harderwijk 
en Hierden afscheid neemt van de goedheilig man met zijn pieten. 
Daarna begeleidt hij ze naar de haven.

Pieten Tweelingtad
Op zaterdag 30 november komen de Pieten van de goedheilig-
man van 11.00 tot 17.00 uur naar Winkelcentrum Tweelingstad. 
De Pieten hebben lekkers en voor jou een cadeautje.  Vergeet je 
fototoestel niet! 

20 en 21 DecemberIn Charles Dickens-sfeer

www.belee� arderwijk.nl

Kerst koopavondSfeervolle

• Charles Dickens Kerstorkest

• Charles Dickens buikorgeldraaier

• De Ganzenfanfare

• Kerstman met lekkers voor jong en oud
21 December

• Kerstmannen Dixieland looporkest

• Kerstkoor

• Kastanje po�en

• Wandelende kerstboom

• Kerstmeisjes met gratis Lekkernijen

20 December
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ALTIJD >400 OCCASIONS OP VOORRAAD

seldenrijk.  DOORNSPIJK

0525 - 661756
>75 OCCASIONS op voorraad 

seldenrijk.  HARDERWIJK

0341 - 436000
>325 OCCASIONS op voorraad 

www.seldenrijk.nl

Zuiderbreedte 27G, 
3845 MC Harderwijk, 0341 268783

10% tot

15% korting
op onderdelen 
bij uitvoering 

van de reparatie

Winterbanden
Bij aanschaf van 
4 winterbanden 
4e band GRATIS
gebalanceerd 

en gemonteerd

APK 19,95

Diagnosestation

vanaf 
19,95
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@autopalacegroep AUTO PALACE Groep AUTO PALACE Groep

Auto Palace Hardewijk
Zuiderbreedte 6 | 3845 MC Harderwijk | Tel.: 088 - 003 56 15 | www.autopalacegroep.nl

ALLE MERKEN APK € 19,95,- * 
OF GRATIS BIJ ONDERHOUD 
VANAF € 99,- * ALL IN!

ACTIE

*Vraag naar de voorwaarden.

*



2328 november -  4 JAnUAri
iJSbAAnKALenDer

Gratis schaatsles, entree en 
schaatsen!
Elke zaterdagochtend, 2 blokken met 
gratis les. Eén van 9.00 tot 10.45 uur 
en één van 11.00 tot 12.45 uur. Ook de 
toegang en de hockeyschaatsen zijn 
gratis! Kijk op de site hoe je vooraf kunt 
inschrijven. Wees op tijd want vol=vol. Voor 
deze gelegenheid is het toegestaan om 
op je eigen noren te schaatsen. Trainers 
van schaatsvereniging Viking brengen de 
techniek van het schaatsen bij. Dit initiatief 
is mede mogelijk gemaakt door IJsclub 
Volmoed.  
(Let op, het is geen vrijschaatsen, je komt 
écht voor les)

Nostalgisch Schaatsen
Het schoonrijden van vroeger… Dames en 
heren in klederdracht zwieren en zwaaien 
op 21 december weer over de baan. 
Wapperende rokken, mannen met hoge 
hoeden en Oudhollandse kostuums, kijk 
voor de juiste tijden op de nieuwe site.

Disco on Ice
Schaatsend het weekend op vrijdagavond 
beginnen? DJ Richard is er dit jaar 
wederom bij met coole hits, een mega 
TV scherm, rookmachine en super 
sfeerverlichting weerkaatsend in de mega 
spiegelbal. Kortom... te gek!! Toegang 
vanaf 12 jaar en ouder.

Social Media
Harderwijk Op IJs is ook te volgen via 
twitter, facebook en hyves.
Word een volger en deel je ervaringen met 
anderen en blijf op de hoogte.

Reuze Glijbaan in Hortuspark
Dit jaar kan je naast het schaatsen ook 
met een autoband van de 40 meter lange 
glijbaan. Vanaf 19 december om 19.00 uur 
en de hele kerstvakantie lang t/m 4 januari 
kun je komen glijden in het Hortuspark. 
De openingstijden zijn gelijk aan de 
openingstijden van de ijsbaan. Glijmuntjes 
zijn te koop aan de kassa van de ijsbaan 
voor € 0,50 per muntje of een 10-ritten 
glijkaart voor € 4,50!
De binnenstad heeft de exclusiviteit om 
vanaf de intocht van Sinterklaas aan hun 
klanten d.m.v. diverse acties de glijmuntjes 
dan wel de 10-ritten glijkaarten weg te 
geven! Heb je een kinderfeestje te geven… 
lekker schaatsen en dan nog even naar de 
glijbaan. Hoe leuk is dat!!

versie 23-10-2013

WWW.HArDerWiJKoPiJS.nL

Donderdag 28 november
19.00 – 19.30 Openingsceremonie
19.30 – 21.00 Vrij Schaatsen
 
vrijdag 29 november 
09.00 – 10.00 Schoolschaatsen
10.00 – 11.00 Schoolschaatsen
11.00 – 12.00 Schoolschaatsen
13.00 – 14.00 Schoolschaatsen
14.00 – 15.00 Schoolschaatsen
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen 
19.00 – 21.00 Disco On Ice (12+)
 
Zaterdag 30 november
09.00 – 10.45 Gratis schaatsles
11.00 – 12.45 Gratis schaatsles
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Vrij Schaatsen
 
Zondag 1 december
12.00 – 14.45 Vrij Schaatsen
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
 
maandag 2 december
09.00 – 10.00 De Bogen - 4 + 5
10.00 – 11.00 De Bogen - 5 + 6
11.00 – 12.00 Schoolschaatsen
13.00 – 14.00 De Bogen - 7
14.00 – 15.00 Het Talent - 4, 5, 6 + 7
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Geen Vrij Schaatsen 
 Afgehuurd
 
Dinsdag 3 december
09.00 – 10.00 Schoolschaatsen
10.00 – 11.00 De Lelie
11.00 – 12.00 De Lelie
13.00 – 14.00 De Lelie
14.00 – 15.00 Schoolschaatsen
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Geen Vrij Schaatsen 
 Afgehuurd
 
Woensdag 4 december
09.00 – 10.00 Basisschool De Veste - 4 + 5
10.00 – 11.00 Basisschool De Veste - 6 + 7
11.00 – 12.00 De Lelie
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Geen Vrij Schaatsen 
 Afgehuurd
 
Donderdag 5 december
09.00 – 10.00 Schoolschaatsen
10.00 – 11.00 De Lelie - 14 tm 17 jr
11.00 – 12.00 Schoolschaatsen
13.00 – 14.00 Schoolschaatsen
14.00 – 15.00 Dominicus Savio - 7a + 7b
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Vrij Schaatsen

vrijdag 6 december
09.00 – 10.00 De Rank - 4 + 5
10.00 – 11.00 De Rank - 6 + 7
11.00 – 12.00 Dominicus Savio - 6a + 6b
13.00 – 14.00 Schoolschaatsen
14.00 – 15.00 Schoolschaatsen
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
18.15 - 18.40 Uittocht Sint op de ijsbaan
19.00 – 21.00 Disco On Ice (12+)

Zaterdag 7 december
09.00 – 10.45 Gratis schaatsles
11.00 – 12.45 Gratis schaatsles
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Vrij Schaatsen

Zondag 8 december
12.00 – 14.45  Vrij Schaatsen
15.00 – 17.00  Vrij Schaatsen

maandag 9 december
09.00 – 10.00 Schoolschaatsen 
10.00 – 11.00 Schoolschaatsen
11.00 – 12.00 Schoolschaatsen
13.00 – 14.00 Willem Alexander - 4 + 5
14.00 – 15.00 Willem Alexander - 6 + 7
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Geen vrij schaatsen 
 Afgehuurd

Dinsdag 10 december
09.00 – 10.00 De Parel - 4 + 7
10.00 – 11.00 Het Startblok - 5a + 5b
11.00 – 12.00 De Delta - 4, 5, 6 + 7
13.00 – 14.00 De Lelie
14.00 – 15.00 Het Startblok - 7a + 7b
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Geen vrij schaatsen 
 Afgehuurd

Woensdag 11 december
09.00 – 10.00 Schoolschaatsen 
10.00 – 11.00 De Parel - 5 + 6
11.00 – 12.00 Het Startblok - 6a + 6b
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Geen vrij schaatsen 
 Afgehuurd

Donderdag 12 december
09.00 – 10.00 De Bron - 6 + 7b
10.00 – 11.00 De Bron - 4a + 4b
11.00 – 12.00 Careander Schutse
13.00 – 14.00 Schoolschaatsen
14.00 – 15.00 Dominicus Savio - 5a + 5b 
15.00 – 16.00 Schoolschaatsen
16.00 - 17.00 Club Extra
19.00 – 21.00 Geen vrij schaatsen 
 Afgehuurd

vrijdag 13 december
09.00 – 10.00 De Bron - 7a
10.00 – 11.00 De Bron - 5a + 5b
11.00 – 12.00 Dominicus Savio - 4a + 4b
13.00 – 14.00 Schoolschaatsen
14.00 – 15.00 Schoolschaatsen
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Disco On Ice (12+)

Zaterdag 14 december
09.00 – 10.45 Gratis schaatsles
11.00 – 12.45 Gratis schaatsles
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Vrij Schaatsen

Zondag 15 december
12.00 – 14.45 Vrij Schaatsen
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen

maandag 16 december
09.00 – 10.00 Schoolschaatsen
10.00 – 11.00 Schoolschaatsen
11.00 – 12.00 Schoolschaatsen
13.00 – 14.00 Leonardo - 4, 5, 6 + 7
14.00 – 15.00 Het Kompas - 4, 5, 6 + 7
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Geen vrij schaatsen 
 Afgehuurd

Dinsdag 17 december
09.00 – 10.00 Careander - Volwassenen
10.00 – 11.00 Schoolschaatsen
11.00 – 12.00 Schoolschaatsen
13.00 – 14.00 Het Baken - 4 + 5
14.00 – 15.00 Het Baken - 6 + 7
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Geen vrij schaatsen 
 Afgehuurd

Woensdag 18 december
09.00 – 10.00 De Schakel - 4a + 4b
10.00 – 11.00 De Schakel - 5a, 5b + 6
11.00 – 12.00 De Schakel - 6 + 7
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Geen vrij schaatsen 
 Afgehuurd

Donderdag 19 december
09.00 – 10.00 De Brug - 4
10.00 – 11.00 De Brug - 5 + 6
11.00 – 12.00 De Brug - 7
13.00 – 14.00 Fontanus - 4, 5 + 6a
14.00 – 15.00 Fontanus - 6b + 7
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Geen vrij schaatsen 
 Afgehuurd

vrijdag 20 december
09.00 – 10.00 Schoolschaatsen
10.00 – 11.00 De Wegwijzer - 4 + 5
11.00 – 12.00 Schoolschaatsen
13.00 – 14.00 De Wegwijzer - 6 + 7
14.00 – 15.00 Schoolschaatsen
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Disco On Ice (12+)
 
Zaterdag 21 december
09.00 – 10.45 Gratis schaatsles 
11.00 – 12.45 Gratis schaatsles
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.00 – 15.15 Nostalgische schaatsshow
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
17.15 – 17.30 Nostalgische schaatsshow
18.45 – 19.00 Nostalgische schaatsshow
19.00 – 21.00 Vrij Schaatsen
 
Zondag 22 december
12.00 – 14.45 Vrij Schaatsen
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen

maandag 23 december 
09.00 – 12.00 Vrij Schaatsen (ook Uwoon)
12.00 – 21.00 Geen vrij schaatsen 
 Afgehuurd

Dinsdag 24 december Kerstavond
09.00 – 12.00 Vrij Schaatsen (ook Uwoon) 
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen 
IJsbaan sluit eerder i.v.m. Kerstavond
 
Woensdag 25 december 1e Kerstdag
G E S L O T E N

Donderdag 26 december 2e Kerstdag
12.00 – 14.45 Vrij Schaatsen
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
 
 vrijdag 27 december
09.00 – 12.00 Vrij Schaatsen (ook Uwoon)
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Disco On Ice (12+)
 
 Zaterdag 28 december
09.00 – 10.45 Gratis schaatsles
11.00 – 12.45 Gratis schaatsles
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Vrij Schaatsen

Zondag 29 december
12.00 – 14.45 Vrij Schaatsen
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
 
maandag 30 december
09.00 – 12.00 Vrij Schaatsen (ook Uwoon)
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
17.30 – 21.00 Geen vrij schaatsen 
 Afgehuurd
 
Dinsdag 31 december oudjaarsdag
09.00 – 12.00 Vrij Schaatsen (ook Uwoon)
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
Ijsbaan sluit eerder i.v.m. Oudjaarsdag
 
Woensdag 1 januari nieuwjaardag
12.00 – 14.45 Vrij Schaatsen
15.00 – 17.00 Vrij Schaatsen
 
Donderdag 2 januari
09.00 – 12.00 Vrij Schaatsen (ook Uwoon)
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Vrij Schaatsen
 
vrijdag 3 januari
09.00 – 12.00 Vrij Schaatsen (ook Uwoon) 
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Disco On Ice (12+)
 
Zaterdag 4 januari
09.00 – 10.45 Gratis schaatsles
11.00 – 12.45 Gratis schaatsles
13.00 – 15.00 Vrij Schaatsen
15.15 – 17.00 Vrij Schaatsen
19.00 – 21.00 Vrij Schaatsen

 

HooFDSPonSor
reclame Sukses 
visuele Communicatie

PingUïnS
volkswagen bedrijfswagens

overige 15 pinguins iets voor u?

SPonSoren
2iCT netwerk & ict professionals
2Lease
3C media
86 bedrijfskleding
Abn Amro bank
A.i.C.
Aankoopmakelaardij Sandra geerlings
AbC board Company
Alcoa Architectuursystemen
Andre Kap edelsmid
berends & Slump
bloembinders Carpe Diem
boels rental
boLD reclame & adviesbureau
boltjes Holding 
boskalis
bouwbedrijf Schoonderbeek
bouwbedrijf Wegro

bouwbedrijf Willem van der velde
brandt bedrijfshuisvesting
brandweer Harderwijk
bronkhorst Wonen
bultman verhuur
Café de Koning / Sportcafé 
  de rumels Hierden
CAi Harderwijk
Cell Studio Architecten
Centrummanagement Harderwijk
Covebo Werk-lokaal
D.H.v. Herderewich
Danssportstudio Porceletti
De Dozenhal 
De With Pallets
Delta berging en Transport
Diesel buchli
Dutch recycling Solutions
eCo Schilders
edwin Pfrommer Schoenen- en Sleutelservice
ekris nijkerk
elgersma Logistiek
eSJ Schilders
eSZeT electro Harderwijk
Fam. Koornwinder
Flynth adviseurs en accountants
Fotostudio merjenburgh
gbA - events
gemeente Harderwijk

gemeente Harderwijk / Waterfront
germano mannenmode
gert van Lunteren Assurantien
H. de bruin bestratingen
H20 Sports Strandhorst
Halbron vastgoed groep
Handelsonderneming Klaassen
Harderwijk maritiem
Het Kontakt 
HK13 Haringparty - Jonh
HK13Tv 
Hotel baars
Houthandel Albert van der Horst
iJsclub volmoed
imProve - manage your skin
ing bank
inmind Harderwijk
interne Zaken
iP Handling nederland
iQoUnT adviseurs & accountants
J.A.Q. Clothing
Jansen elektrotechniek
Jumbo Harderwijk
Jurien de vente elektrotechniek
Justus Slijptechniek
Kanon Loading equipment
Kasteel de essenburgh 
Kern notarissen
Klopman optiek

Kok Tankstations
Koninklijke Horeca nederland
Koos Alberts verzekeringen
Korfbalvereniging Unitas/Perspectief
Kraanwater graag
Krol Wezenberg Accountants
L.P. Petersen magazijninrichtingen
LegAbo Sound & Light Solutions
Looland
Luigi’s eten & Drinken
maartenz Catering
matrixPC / XS You
merk meester
michel Hop
micro bv metaal-roestvaststaalwerken
miltech bv
motivatie
multicopy
nCb Projectrealisatie
nedpack Components materials Handling
nora bij Cosa Haarstylisten
notariskantoor Doorn
omnia Wonen
oosterhoff Poolen installatietechniek
orthodontiepraktijk Krabbe
overhoff Telecommunicatie
Ploeger Transport
Pluimveehandel H. mons
Politie Harderwijk

Publicita
rabobank randmeren
randmeer makelaars
restaurant De Hortustuin
reukema groep
rexel nederland
rode Kruis
‘t rookerijtje
rovers verhuur
Schaatsvereniging viking
Schonagen orthopedische schoentechniek
Schuuring 
Sennema Taxatie expertise
Skippy-rent Attractie- en Partyverhuur
Scheer & Foppen
Slagerij/Kookstudio Uit de bosch
Solcon internetdiensten
Spectral
Staal & Zo
Steengoed! voor buiten
Stichting Harderwijk vooruit
Stichting vischmarkt Culinair
Straalbedrijf Petersen
Stutvoet optiek
Syntax inframediairs
Tandartsenpraktijk bertram
Tandartsenpraktijk Hiemstra van den brink
Tennessee Steakhouse & Fast Pizza
Teunissen Schildersbedrijf glashandel

Textline reclame Centrum
Theha
Timeflex
Timmer & Schuur Aannemingsbedrijf
Top Lenzen
Trendies
Under Creation
UWoon
van beekum Specerijen Hierden
van de berg Sloopwerken
van de mheen Foodservices
van Delft biscuits bv
van den brinks schoonmaak & bedrijfsdiensten
van der valk Hotel Harderwijk
van Dompseler bespaar Advies
van Drunen installatiegroep
van Wijnen
van Zeijl bijl Aartsen Advocaten
veer motion Solutions
veluvia, altijd verrassend gastvrij
verbrugh vastgoed
vink bakker bouw
vitens - Join the Pipe
Wb Autoschade
Wedding Proson
Witkamp benzinestations
Wonen in waterfront.nl
Wuestman
Yawara event Security Service

versie 23-10-2013
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Beleef een 
compleet nieuwe 
bowlingsensatie 

en proef de 
lekkerste

spareribs ooit!

Kolbaanweg 1 - Harderwijk

12 WHITE LANES MET LED SHOW-EFFECTEN
CAFÉ & RESTAURANT • BILJART & POOLTABLE • FEESTZAAL

WinterBowling
sportief en gezellig de winter door

Reserveer op 

www.bowlingharderwijk.nl 

of bel 0342 42 07 88!

MARKT 10 3841 CE HARDERWIJK

0341 - 431790

WWW.COACHLAND.NL

Op vertoon van je kaartje van de ijsbaan; 

10 % KORTING 
OP DE 

GEHELE COLLECTIE!!!*
*m.u.v. de aanbiedingen
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Autopuzzelrit in teken van 
decembermaand

De Harderwijker Automobiel Club verzorgt op donderdag-
avond 12 december een autopuzzelrit met de naam Feest-
maandrit. Iedereen die in het bezit is van een auto kan hier-
aan deelnemen. Leden van de Automobielclub staan klaar 
om nieuwkomers tekst en uitleg te geven. 

Deelnemers krijgen een routebeschrijving en een controlekaart mee. 
Onderweg beoordeelt u of de opdracht uitvoerbaar is of niet. De 
opdrachten hebben veelal met de decembermaand te maken. De 
lengte van de rit is ongeveer 28 kilometer. De uitzetters van deze rit 
zijn Dick en Bertus Marskamp uit Epe. Inschrijven kan van 19.15 tot 
20.00 uur in het Clubgebouw van de Hierdense Motor Club, Kleine 
Mheenweg 8a in Hierden. Inschrijfkosten bedraagt voor niet-leden 
6,50 euro per inschrijving. Start van 19.30 tot 20.15 uur. Uitslag/prijs-
uitreiking omstreeks 22.30 uur. Verdere info is verkrijgbaar via:  ha-
charderwijk@hotmail.com of op de website www.hacharderwijk.nl

Rendieren gezocht!
Net als voorgaande jaren zet Rotaryclub Harderwijk zich 
weer in voor het goede doel. In de gezellige decembermaand 
wordt voor de vierde maal de SantaRun gehouden. Op zater-
dag 21 december worden op heel veel plaatsen in Nederland 
SantaRuns voor het goede doel gelopen.

De hele familie kan meedoen met een Run van 2,5 of 5 km. 
Natúúrlijk wél allemaal in een écht kerstmannenpak met baard! 
Het is geen wedstrijd, lopen of wandelen is voldoende. Meedoen 
is belangrijker dan winnen. We hopen dat heel Harderwijk rood 
zal kleuren. Iedere deelnemer betaalt 12,50 euro inschrijfgeld 
voor een startbewijs en een kerstmannenpak. De opbrengst gaat 
naar het goede doel, dat is dit jaar de stichting Spieren voor Spie-
ren. Aanmelden kan via SantaRun@sternadvies.nl. Je wordt dan 
op de hoogte gehouden van de inschrijfprocedure.

Muzikale wintersferen
Warme wintersferen, gezellig samenzijn, daar hoort toch 
zeker ook muzikale warmte bij. Het koor Wijdt Hem Uw Kunst 
heeft een mooi programma samengesteld.

Op zaterdag 7 december kunt u Wijdt Hem Uw Kunst beluisteren 
tijdens het Kerstoratorium in de Gereformeerde Kerk in Voorhui-
zen en op woensdag 18 december verleent het koor haar mede-
werking tijdens het kerstconcert in de Chr. Gereformeerde kerk 
aan de Zaaierlaan 1940/45 in Harderwijk. Voor beide concerten 
is de aanvangstijd 19.30 uur en is de toegang, met uitzondering 
van 7 december, gratis. Wel wordt er een collecte gehouden ter 
bestrijding van de onkosten. Wilt u zelf ook zingen dan is dat ze-
ker mogelijk, het koor repeteert iedere woensdagavond van 20.15 
tot en met 22.15 in een bijzaal van de Chr. Ger. Kerk, Zaaierlaan 
1940/45 in Harderwijk u bent daar van harte welkom.

Samen met 350 koorleden bekende kerstliederen zingen, 
luisteren naar prachtige muziek en genieten van de warme sfeer: 
dát is de Volkskerstzang Harderwijk. Het kerstverhaal wordt 
verteld en aan het eind van de avond laten de dolfijnen zich zien. 

Naast de vaste medewerking van ’t Hierder Zangkoor, Pro Ecclesia uit 
Wezep en het Concertorkest van de Stedelijke Harmonie Harderwijk, 
worden op op woensdag 11 december de kinderkoren De Regenboog 
uit Nijkerk en Hosanna uit Ederveen, de Christelijke Zangvereniging 
Excelsior uit Nijkerk, de Lofstem uit Ederveen en het Interkerkelijk 
Koor De Regenboog uit Lunteren verwacht. Donderdag 12 december 
laten het kinder- en tienerkoor Jedaja uit Ede, het hervormd zangkoor 
Jubilate uit Ede en de hervormde zangvereniging Vox Vivenda 
uit Voorthuizen van zich horen! Kaarten zijn vanaf 1 november 
verkrijgbaar bij de ANWB van Harderwijk en bij de VVV-kantoren 
van Ermelo en Zeewolde, maar kunnen ook bij de deelnemende 
koren besteld worden. Een kaartje kost vijf euro. In verband met 
de veiligheid kan de organisatie bezoekers in een rolstoel alleen 
toelaten op vertoon van een ‘rolstoelkaartje’. Deze kaartjes zijn alleen 
verkrijgbaar bij mw. B. Kok-Foppen (postvoorbertha@gmail.com of 
0341 420230). Aanvang: 20.00 uur (de zaal is om 19.15 uur open). 
Kijk ook op www.volkskerstzang.nl. 

Volkskerstzang
                   Harderwijk

Bibliotheek Harderwijk 
in winterse sferen
Begin uw zoektocht naar een  inspirerend, leuk, grappig, 
historisch of spannende boek eens met een bezoekje aan de 
Bibliotheek. U kunt natuurlijk zelf zoeken tussen de duizen-
den boeken die wij hebben, maar onze medewerkers kunnen 
u ook uitstekend adviseren.

Tijdens de wintermaanden bieden wij naast een groot assorti-
ment aan Sinterklaas- en kerstboeken, tijdschriften en dvd’s, ook 
leuke activiteiten aan. We willen u daar graag voor uitnodigen. 
Activiteiten voor uzelf, voor uw kinderen en/of voor uw kleinkin-
deren.
•   Woensdag 27 nov; knutsel en voorleesmiddag over Sinterklaas
•   Woensdag 4 dec; knutsel en voorleesmiddag met Zwarte Pieten
•   Eind december; een winteravondvertelling; luisteren naar een 

prachtig verhaal in een sfeervolle setting onder het genot van 
glühwein en warme chocolademelk

Hou onze website goed in de gaten of schijf u in voor de nieuws-
brief voor meer informatie over deze activiteiten.
www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl

��������� ���������� � � ������� �� � ���
 	�  ����������
�� 
���������� � ����������������

Als professionals in arbeidsmarktmobiliteit 
bieden wij maatwerkoplossigen met
betrokkenheid op het individu.
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-mas-mas-mas

21 - 22 - 23
NOVEMBER

Verkeersweg 3 Harderwijk  
Tel. 0341-422911 
Online bestellen! www.Shopinn.nl 

Bloemenboetiek

-mas-mas-mas
show

tijdens openingstijden
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NIE
UW

!!!

Bij Te Boveldt meubelmakerij   

Concept Table
© BConcept Table©

- uw unieke tafel ambachtelijk gemaakt
- ca. 25 modellen samen te stellen in 3 stappen
- direct af fabriek in 3 weken geleverd!!!
- afspraak voor bezich�ging bij u thuis mogelijk

meer informa�e: www.teboveldt.nl 
Prins Mauritslaan 46 - Harderwijk - 0341-455350 - info@teboveldt.nl  

900,- 1300,- 1000,-

www.belee� arderwijk.nl

Zaterdag 4 Januari

Spaar ook mee voor GRATIS ijsglijbaan munten!!

t/m
Vrijdag 20 December

In het Hortuspark
IJsglijbaan

Reuze

• Bij verschillende winkeliers in de binnenstad ontvangt u GRATIS ijsglijbaan 

muntjes bij besteding van een bepaald bedrag of deelname aan een actie.

• Vanaf 16 november (de dag van de intocht van Sinterklaas) tot en met 4 januari 

zijn de gratis muntjes bij verschillende winkeliers te verkrijgen.

• Deelnemende winkeliers herkent u aan een uiting in de etalage.

Waag ‘t erop!..
..en glijd ook mee in het Hortuspark!
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Waag ‘t erop!..
..en glijd ook mee in het Hortuspark!
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voor een serieus goed doel
De absolute top van de Nederlandse blues is op zondag 22 december 
te bewonderen in Muziekpodium Estrado in Harderwijk. Alle 
muzikanten treden dan belangeloos op tijdens het tien uur durende 
festival Serious Blues. De opbrengst van het festival gaat in zijn geheel 
naar 3FM Serious Request. Zondag 22 december, aanvang 13.00 uur. 
Muziekpodium Estrado, Parkweg 3 Harderwijk.  www.seriousblues.nl

Serious Blues

Het Hortuspark verandert in december in een winterglij-park. 
Op donderdagavond 19 december vanaf 19.00 uur zal er een 
reuze ice tubebaan in het park staan tot en met 4 januari 2014. 

Altijd al met een autoband van een glijbaan afgewild? Nou dat kan 
de hele kerstvakantie komende winter in het Hortuspark nabij de 
bibliotheek. Een speciaal geprepareerde glijbaan brengt de sfeer van 
de wintersport wel heel dicht bij huis. De openingstijden zijn gelijk 
aan de openingstijden van de ijsbaan. Glijmuntjes zijn te koop aan de 
kassa van de ijsbaan voor € 0,50 per muntje of je koopt een 10-ritten 
glijbaankaart voor € 4,50. De binnenstad heeft de exclusiviteit om 
vanaf de intocht van de Sinterklaas aan hun klanten d.m.v. diverse 
acties de glijmuntjes dan wel de 10-ritten glijkaarten weg te geven!  Als 
je geen liefhebber van schaatsen bent, maar toch een buiten activiteit 
wil ondernemen kan je gedurende de kerstvakantie met een speciale 
tube/band naar beneden roetsjen. Heb je een kinderfeestje te geven…
lekker schaatsen en dan nog even naar de glijbaan. Hoe leuk is dat!!

IJsglijden                                        in het
Hortus Winterglij-park

Sing a song of Christmas
Zingen met kerst, dat wil elk koor en bijna iedereen wil wel een 
kerstconcert bijwonen. Zingen en luisteren, het kan op vrijdag 
20 december om 20.00 uur in de Plantagekerk, Stationslaan 136 
in Harderwijjk.

Een groot koor, bestaande uit leden van Interkerkelijk Koor Harderwijk 
en CKV Sonabilé Apeldoorn èn veel projectleden zorgen, onder 
leiding van dirigent Fred de Vries, voor een bijzonderen verrassend 
kerstconcert. Het concert is een nieuw project van Choral Music 
Projects met de naam ‘Sing a song of Christmas’. Het project van Choral 
Music Projects, dat plaatsvond in het voorjaar van 2012, was een groot 
succes. Medewerkers zijn tenor Gerrit van der Heide, pianist Peter 
Bontje en organist Herman Kamp, de presentatie is in handen van 
Kees van Velzen. Op het programma staan prachtige kerstliederen die 
het, met het aandeel van de medewerkers, tot een verrassend concert 
gaan maken. Kaarten  zijn verkrijgbaar bij Anke van Luxemburg, tel. 
0341-412541, in The Read Shop, Winkelcentrum Stadsdennen en bij 
leden van het Interkerkelijk Koor Harderwijk. Kaarten kosten 10 euro 
in de voorverkoop, bij de kerk betaalt u 12,50 euro. Bij het concert is 
er gelegenheid om de CD  ‘Sing a song of Christmas’ te kopen en de CD 
‘Take now my voice’ van de eerder gehouden concertreeks. Informatie 
over over Choral Music Projects, het programma en nog veel meer via 
www.choralmusicprojects.nl en www.ikharderwijk.nl

Het Harderwijks Mannenkoor 90 jaar jong!

Het Harderwijks Mannenkoor bestaat dit jaar 90 jaar en telt een 
kleine 100 enthousiaste mannen met veel passie voor zingen 
en het gemeenschappelijk doel om de verschillende stemmen 
te laten samensmelten tot een 4-stemmig harmonieus oor stre-
lend gezang. Onder de inspirerende leiding van dirigent Jaap 
de Ruijter richten we ons op een breed repertoire van onder 
andere klassieke, religieuze en hedendaagse muziek; uiteraard 
is er speciale aandacht voor originele mannenkoorwerken.

Sinds de oprichting in 1923 is ons koor verbonden met de samenle-
ving van de stad Harderwijk. Het mannenkoor heeft een prominen-
te plaats op de stedelijke culturele agenda. Naast een eigen jaarlijks 
Concert staan het Oranjeconcert, de medewerking aan Nationale 
Dodenherdenking, het Visserij dag concert, en medewerking aan 
de Kerstavond in de Grote Kerk op het programma, dit jaar is er een 
samenzang op dinsdag 24 december om 20.00 uur. Op 1e Kerstdag 
zongen we al meer dan 50 jaar in voorheen Pius, Boerhave, Salem 
en Sonnevanck een echte traditie met veel hilarische optredens in 
traphuizen e.d. Dit jaar zingen we op 1e Kerstdag `s morgens vroeg 
om 07.00 uur in Sonnevanck en om 08.00 uur voor alle patiënten en 
verpleging in ziekenhuis St. Jansdal. Dit optreden wordt al vanaf de 
opening van dit ziekenhuis gegeven en ons koor krijgt daarna altijd 
een gezamenlijk ontbijt aangeboden.

Nostalgische schaatsshow 
Zaterdag 21 december: 15.00 - 15.15 uur, 17.15 - 17.30 uur, 
18.45 - 19.00 uur. Waan je even terug in de tijd: dames en heren in 
klederdracht die de kunst van het schoonrijden beoefenen. Ook dit 
jaar is het showteam van de Landelijke Vereniging van Schoonrijders 
op zaterdag 21 december te zien op de ijsbaan. In wapperende 
lange rokken en in Oudhollands kostuum geven de dames en heren 
schoonrijders, verspreid over de hele dag, verschillende schaatsshows. 
Zij laten u zien hoe onze voorouders over de ijsbaan zwierden.  
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Kiest u voor 
St Jansdal?

Dan kiest u voor betrouwbare zorg, 

kwaliteit en gastvrijheid

Wij zeggen heel eenvoudig:

Je zorgt voor elkaar

Ziekenhuis St Jansdal
Postbus 138
3840 AC Harderwijk

Bezoekadres:
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG  Harderwijk
Tel.: 0341 - 46 39 11

Blijf op de hoogte van de actuele vacatures 
en het laatste nieuws over St Jansdal via:
www.facebook.com/stjansdal
www.twitter.com/stjansdal

Geef uw mening over ziekenhuis St Jansdal 
op www.zorgkaartnederland.nl

Polikliniek Dronten
Het Zwarte Water 77-83
8253 PD Dronten 
www.polikliniekdronten.nl

Polikliniek Nijkerk
Henri Nouwenstraat 18
3863 HV Nijkerk
www.poliklinieknijkerk.nl

St Jansdal is eind 2012 uitgeroepen tot 'het 
aantrekkelijkste ziekenhuis om voor te werken' 
en behaalde vijf sterren en een tweede plaats 
voor gastvrijheidszorg tijdens het Nationaal 
Congres Gastvrijheidszorg 2013. St Jansdal 
voldoet als enige ziekenhuis in Nederland en 
Vlaanderen aan álle NIAZ-normen.

www.stjansdal.nl      

Ziekenhuis St Jansdal wenst iedereen goede feestdagen!
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Het team is nog even enthousiast als in 2005. Toen organiseerde 
een vijftal de eerste duik vanuit de plaatselijk zwemvereniging. 
Tientallen handjes hielpen, tot aan vandaag toe. De jaren als 
stichting waren succesvol, financieel altijd kloppend dankzij 
de steun van vele instellingen. De tiende nieuwjaarsduik is op 
de eerste ‘vrije’ zaterdag 4 januari 2014 en krijgt spectaculaire 
feesttinten. De laatste duik?

Laatste?
Als het aan het enthousiasme van de organisatoren ligt, is dit 
absoluut niet aan de orde. Ze vinden wel dat ze te lang op hun stoel 
zitten en willen hun functies graag aan anderen overdragen. Aan 
de honderden deelnemers die één of meerdere keren gedoken 
hebben, zijn ze verschuldigd dat de nieuwjaarsduik nog jaren verder 
gaat. Ook het vertrouwen met de gemeente en alle sponsoren – zie 
de website harderwijkernieuwjaarsduik.nl – speelt daarin een 
bijzondere rol. De toekomst zal aangeven wie hun opvolgers zijn.

Iedereen
Gaan we deze keer terug naar de winters van 2010 en 2011? 
Wie weet. Toen moest duikvereniging Zandokhan eerst het ijs 
weghakken. Iedereen van 6 jaar en ouder kan meedoen, ook 
bedrijven, sportverenigingen, scholen enz. met groepjes van 3 à 5 

personen. Tot en met 12 jaar wel onder begeleiding van een ouder 
of voogd. Inschrijven gaat via genoemde website; de deelname 
is gratis. Inschrijven kan ook vanaf 13.00 uur op de dag zelf op 
het Strandeiland aan de Boulevard-West, vlakbij hotel/restaurant 
Monopole die de warme gerechten opwarmt en haar toiletten ter 
beschikking stelt. De duik is exact om 14.30 uur, gympen of wetshoes 
zijn verplicht. Ook een ‘must’ is de deelname aan de warming-up 
door Kim Hoogendoorn om 14.25 uur. Deelnemers mochten gratis 
gebruik maken van parkeerplaats P8.

Feestprogramma
Ludiek gekleed gaan is prima. Je maakt dan kans op een prijs en titel 
de ‘Harderwijker Koudwaterheld’. Er zijn verwamde omkleedauto’s 
van Elgersma Logistiek. Het streven is weer een verloting te houden, 
de prijzen bijeen gebracht door de binnenstad-winkeliers. De 
erwtensoep krijg je van Struik. En er komt weer glühwein, ook gratis 
voor het publiek. Met live music erbij belooft het een gezellige dag 
te worden. Voor elke deelnemer is er een medaille of jaarcijfer. VVV 
Harderwijk is met waardering drie jaren hoofdsponsor geweest. 
De burgemeester of één van zijn wethouders schiet de deelnemers 
het water in. Er komt een speciaal feestprogramma op de website 
met voor de deelnemers nog iets extra’s. Overige informatie is 
verkrijgbaar via tel. 0341-420580 / 06-20324307. 

FeestelijkeNieuwjaarsduik

Kleinkoor Caprice brengt Christmas Carols
Kleinkoor Caprice zingt op maandag 23 december om 21.00 uur in 
de Grote Kerk van Harderwijk. Uitgevoerd wordt ‘A Ceremony of 
Carols and Lessons’. Het belooft een traditionele Engelse kerstvie-
ring te worden. Samen met leden van het Harderwijks strijkorkest, 
met daaraan toegevoegd blazers, hoopt het koor voor de dertigste 
keer borg te staan voor een fijne kerstsfeer. Simon Popma verzorgt 
de (Engelse) lezingen en Erik Jan van der Hel bespeelt het orgel. 
De algehele leiding is in handen van dirigent Wolfgang Lange.
Het wordt op maandagavond 23 december opnieuw een feest van 
herkenning voor de trouwe toehoorders van Caprice.  Er staan 
ook nieuwe carols op het programma. Prachtige bewerkingen van 
bekende en minder bekende componisten worden ten gehore 
gebracht. Maar er blijven ook enkele oude vertrouwde kerstlie-
deren op het programma staan om het publiek de gelegenheid te 

geven volop mee te zingen. De toegang tot het “Festival of Carols 
and Lessons” is vrij. Na afloop van het concert wordt bij de uitgang 
een collecte gehouden. Programmaboekjes kosten 2,50 euro 
en zijn vanaf half december verkrijgbaar bij Riemer & Walinga 
Boekverkoopers aan de Stationsstraat in Ermelo. De kerk gaat om 
20.30 uur open. Iedereen is welkom.

Hij is weer te koop: de enige echte Harderwijk Winterstad vlag. 
Met deze vlag verhoogt u de feestvreugde van de vele activiteiten 
in de stad tijdens de koude, maar gezellige winterse maanden.

Tijdens de nationale intocht van Sinterklaas in 2010 heeft deze vlag 
voor het eerst gewapperd. De Wintervlag is het symbool van het 
enthousiasme waarmee we samen van Harderwijk een feestelijke 
stad maken. U kunt de vlag de gehele Harderwijk Winterstad periode 
uithangen. We starten met de intocht van de Sint. Als liefhebber 
kunt u nu ook de officiële Harderwijk Winterstad vlag in handen 
krijgen. Hij is te koop in de stadswinkel op het gemeentehuis van 
Harderwijk. Voor slechts 10 euro bent u de trotse bezitter. Voor 
openingstijden van de stadswinkel, kijk op de nieuwe site van de 
gemeente Harderwijk.

Winterstadvlagte koop

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Komt u ook gezellig langs?

Rabobank Randmeren ondersteunt diverse initiatieven die Harderwijk als echte winterstad in de regio

extra aantrekkelijk en gezellig maken. Zoals de ijsbaan (Stichting Harderwijk op IJs) en de activiteiten

in het Pietenhuis (Centrum voor de kunsten 't Klooster).

Rabobank Randmeren ondersteunt.

www.rabobank.nl/randmeren

Veel plezier in
Winterstad
Harderwijk!

Rabobank
Randmeren

wenst jong en oud:



Kom ook naar onze betoverende

kerstwereld 

Zaterdag 9 november

Sprookjesdag
van 12.00 tot 16.00 uur

Onze showroom staat al vol met de nieuwe tenten collectie

Onze agenda:

Zaterdag 30 november (12-16 uur)

Pieten op de kerst!

Zaterdag 7 december ( 12-16 uur)

Kerstman op de kerst

Donderdag 12 december (vanaf 18 uur)

Ladies night

Vrijdag 13 december (19.30 uur)
Vuurwerkshow

Zaterdag 28, maandag 30 & dinsdag 31 december

Vuurwerkverkoop

U komt
toch ook!

Harderwijkerweg 183   |  3852 AC Ermelo   
Tel (0341) 414013   |   info@kampeerwereld.nl   

 www.kampeerwereld.nl   |   www.kerstwereld.nl

Nieuw
in assortiment

Gratis paar

Bij aankoop van een paar wandelschoenen

Falke sokken

Kom verkleed als prins, prinses, el� e of ridder.
Alle verklede kinderen ontvangen een cadeautje.
Ga op de foto met een échte prinses 

in onze Assepoesterkoets!


