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Fennie Lubbers, Riky Brok 
en Annie Dragt geridderd
Tot hun grote verrassing ontvingen drie Lemelerveldse vrijwillig-
sters een lintje en werden geridderd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Dit gebeurde op woensdag 26 april in het gemeentehuis in 
Dalfsen door Burgemeester Han Noten.

Riky Brok-de Brouwer (71 jaar) kreeg 
haar onderscheiding vanwege haar 
inzet als vrijwilliger. In het verleden 
bij de Oudervereniging van de Heilig 
Hartschool Lemelerveld (1980-1988) 
en als vrijwilliger van corsovereniging 
Molenhoek (dahliacorso Lemelerveld 
1984-2009). Momenteel is ze nog 
steeds actief als kantinemedewerkster 
van Voetbalvereniging Lemelerveld 
(vanaf 1987), gastvrouw en lid 
werkgroep beheer parochiecentrum 
Emmanuelparochie, loc. Heilig Hart 
van Jezus (vanaf 1997), collectante 
voor het Diabetes Fonds (vanaf 2009) 
en collectante voor de Hartstichting 
(vanaf 2010). 

Annie Dragt-Hofman (57 jaar) kreeg 
deze onderscheiding vanwege haar 
inzet in het verleden en nog steeds in 
het heden als wijkcoördinator en col-
lectante voor de Nierstichting (vanaf 
1993), gastvrouw en beheerder paro-
chiecentrum Emmanuelparochie, 
loc. Heilig Hart van Jezus (vanaf 
1994), mantelzorger buren (vanaf 
2006) en collectante voor het KWF 
Kankerbestrijding (vanaf 2010). 

Fennie Lubbers-Pasman (76 jaar) 
kreeg deze onderscheiding voor haar 
inzet van 1992-2012 als vrijwilliger in 
het Judith Helmichhuis. Daarnaast is 
ze al vanaf 2006 actief als vrijwilli-
ger/contactpersoon in de Protestantse 
Gemeente Lemelerveld Brugkerk. 
Ook is ze al vanaf 2010 vrijwilliger 
in de dagopvang van Gasthoeve De 
Zonnebloem. 

In het parochiecentrum in Lemelerveld 
werden Riky en Annie beiden onder 
enorme belangstelling nog eens in de 
bloemetjes gezet. Het werd een hele 
prettige bijeenkomst waar de beide 
dames volop van genoten. Ook Willy 
Veltmaat en René Janssen wisten 
Annie en Riky  goed te typeren in hun 
speeches. De hele zaal, werd verrast 
getroffen door het persoonlijke verhaal 
van Ingeborg Hullegie over Annie’s 
onvoorwaardelijke hulp in een moei-
lijke tijd. 

Fennie Lubbers hield “open huis” in 
haar eigen huis.
Voor meer foto’s kijk op www.sukerbiet.nl 
en www.parochielemelerveld.nl.

annet SCHoorLeMMer

Het totaal vernieuwde Kroonplein en de Ellenbroeksbrug zijn 
klaar. Op 26 april 2017 werd deze dan ook officieel en op feeste-
lijke wijze geopend. De 94-jarige Mien Jansen-Ellenbroek, geboren 
bij de Ellenbroeksbrug, mocht de maquette met de naam van de 
brug samen met twee achterkleinkinderen en wethouder Ruud van 
Leeuwen onthullen.
De dansgroep Dancedance van SMON 
en een aantal leerlingen van de drie 
basisscholen begonnen met een vro-
lijke dans op het nummer “Okido”. 
Vervolgens kreeg Burgemeester Han 
Noten het woord. In het kort gaf hij aan 
dat er enorm veel werk verzet was door 
heel veel mensen de afgelopen jaren. 
Hij complimenteerde Harry in de Wal 
voor zijn aandeel in het verfraaien van 
de panden aan het Kroonplein. In het 
kort schilderde hij nog eens de functies 
van een plein als centrum. Een plein is 
er om elkaar te ontmoeten, feest te vie-
ren, verliefd te worden, ruzie te maken. 
Vroeger werd er zelfs vanaf het plein 
bestuurd. Hij hoopt dat het Kroonplein 
zo’n plein wordt. Waar men elkaar ont-
moet en feest viert. Hij sprak de wens 
uit dat men elkaar hier minstens een 
keer per week zal ontmoeten en dat er 
plezier gemaakt wordt op het plein. 

Dorpscentrum
Betsy Ramerman en Johan 
Neppelenbroek spraken gezamen-
lijk namens Plaatselijk Belang en de 
Ondernemersvereniging Lemelerveld. 
Jarenlang hebben ze samen in de 
werkgroep Kroonplein opgetrokken. 
Ze hopen dat het plein niet alleen als 
parkeerplaats zal dienen maar dat er 
ook ruimte gemaakt wordt voor andere 
doeleinden en evenementen. Dat het een 
echt dorpscentrum wordt. De OVL wil 
faciliteiten beschikbaar stellen om het 
de verenigingen makkelijker te maken 
hier dingen te organiseren. Ook wordt 
er nog gekeken hoe het Kroonplein 
veiliger kan worden, vooral m.b.t. de 
auto’s die vanaf de BK-weg komen. 

Verder leeft nog de wens dat er meer 
groen op het plein zal komen zodat het 
geheel nog mooier wordt. 

Aannemer Harry Pekkeriet sprak 
namens Van Lenthe en Pekkeriet. 
Gezamenlijk hebben zij het Kroonplein 
gerenoveerd. Hij bedankte de gemeente 
Dalfsen voor de samenwerking. Ook 
bedankte hij de inwoners voor het 
geduld dat ze gehad hebben met de 
overlast. Hij feliciteerde de inwoners 
met het nieuwe mooie plein en wenste 
ze voor de toekomst hier heel veel ple-
zier toe.

Ellenbroeksbrug
Daarna mocht mevrouw Mien Jansen-
Ellenbroek de maquette met de naam 
Ellenbroeksbrug samen met twee 
achter kleinkinderen en wethouder 
Ruud van Leeuwen onthullen. Mevr. 
Jansen-Ellenbroek is bij deze brug 
geboren. Smederij Ellenbroek, waar-
naar deze brug genoemd is, was vroe-
ger een begrip in de hele omgeving 
van Lemelerveld. De brug heeft al veel 
veranderingen ondergaan. Ze vormt nu 
met het Kroonplein een geheel.

Paul Kogelman, getooid in een mooi 
oranje pak, praatte het geheel aan 
elkaar. Veel Lemelervelders waren 
naar deze opening gekomen. Voor de 
kinderen was er gelegenheid om zich op 
het Kroonplein te vermaken op spring-
kussens en met oudhollandse spelletjes. 
Gedurende Koningsdag werd er verder 
gefeest op het plein.

annet SCHoorLeMMer

Foto’S: Martin Zwakenberg

Feestelijke opening
 Kroonplein



Ik heb een broertje,
lief en klein.
Ik ben trots 

zijn grote broer te zijn!
Jorn

Negen maanden op een rij,
elke dag een stapje dichter bij.

Nu is het dan zover:
Hoera, Thijs is er!

Thijs
Geboren op 23 april 2017

Harold Trip
Miranda Harmsen

en Jorn

Dorsweg 7
8148 NH  Lemele

Uitvaartverzorging Nijverdal e.o.
(ook voor Lemelerveld en omgeving)

Met zorg en aandacht voor uw wensen

Uitvaartverzorger Martin Haas

Tel: 06-57 99 67 59
(dag en nacht bereikbaar)

verschijnt elke week
huis aan huis
in lemelerveld en omgeving

uitgave:
drukkerij van asselt
ambachtsweg 3
8152 ba  lemelerveld

redactie, advertenties
en administratie:
ambachtsweg 3
lemelerveld
T 0572-37 21 55
E info@drukkerijvanasselt.nl
I www.drukkerijvanasselt.nl

inleveren 
• advertenties: 
 zwart/wit:
 dinsdags tot 10.00 uur
 kleur:
 ‘s maandags tot 10.00 uur
• redactioneel: 
 ‘s maandags tot 09.00 uur

bezorgklachten:
• bebouwde kom lemelerveld: 
 j. troost, tel. 35 54 84
• buitengebied: 
 fam. Weelink, tel. 37 15 08
 (doorgeven vanaf vrijdag)

Dank u wel!
 

Wat een dag. Totaal verrast met een koninklijke 
onderscheiding. 

Zoveel mensen in het gemeentehuis om dit met ons 
mee te maken. 

Daarna werd ons een receptie aangeboden in het 
parochiecentrum. Geweldig! 
Heel hartelijk dank daarvoor. 

Dank aan onze naasten en familie.
Dank aan alle mensen die dit hebben georganiseerd 

en hun helpers op wat voor manier dan ook.
Veel dank voor alle felicitaties en mooie woorden.

Voor de kaarten en bloemen en alle attenties.
Veel mensen hebben ons in het zonnetje gezet.

Het was een hele mooie dag die we ook dankzij de 
mooie foto’s nooit zullen vergeten.

 
Dank voor alles.

Annie Dragt en Riky Brok

Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Plotseling uit ons leven verdreven
Blijf je in onze harten leven.

Heden ging van ons heen, mijn lieve 
man, onze vader, opa en mijn over-opa

Klaas Brink

* 3 augustus 1939 † 26 april 2017

Klaasje Brink-Compagner

Roel en Frenske
   Alinda en Freddie
   Björn
   Bart

Marja en Henk
   Judith    en Peter 
      Robin 
   Tom
   Lisa en Jasper

R. Koetsierstraat 52
8151 BK  Lemelerveld

Wij hebben zijn leven herdacht in een 
afscheidsdienst op dinsdag 2 mei  in de 
Brugkerk te Lemelerveld. Aansluitend 
heeft de begrafenisplechtigheid plaats-
gevonden op de Bijzondere begraafplaats 
aan de Nieuwstraat in Lemelerveld.

Voor al uw meeleven, in welke vorm dan ook, 
rondom het overlijden van mijn lieve man

Evert Jan Huisjes

wil ik u heel erg bedanken.
Het is mij tot grote steun geweest.

H. Huisjes-Grootemarsink

Ommen, mei 2017

OMMER NIEUWS, dinsdag 4 mei

Computer-
reparaties

Kogelman, Veenweg 19, Luttenberg

Tel. 0572-37 19 52
Open van

ma. t/m vr.
19:00 tot 21:00

T 038 - 465 82 65
www.blok-huls.nl

AM

A

B

C

D

E

Voordeel 
aanbieding 

voor je 
    -rijbewijs

Nu 20 lessen 

voor slechts
€ 975,-

B

KLEIN, LIEF, ZUSJE!

NOEK JOA
29 april 2017

Trotse ouders 
Arno Hoonhorst en

Luciel Roelofs
en grote broer Kick

Graslanden 63
8152 HE Lemelerveld



6 EN 7 MEI:
Protestantse Gemeente Lemelerveld
zo 09.30 u: ds. C.Th. Benard
Protestantse Gemeente Lemele
zo 09.30 u: ds. G. Zijl
Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)
zo 09.30 u: dienst;
zo 14.30 u: dienst
R.-K. Kerk
za 19.00 u: Geen viering;
zo 09.00 u: Eucharistieviering
Eerste H. Communie: 
pastoor A. Wenker en past. werker 
M. Klein Overmeen (Voices)

Alarmnummer
politie/brandweer: 112

Gemeente Dalfsen: 
Di- en do.middag 13.30-16.30 u 
Kroonplein 62 - Tel. (0572) 37 39 78

Huisarts: tel. 0572-37 17 22
Avond- en weekenddienst huisarts:
tel. 0900 - 333 63 33
Apotheek Lemelerveld:
tel. 0572-37 05 21

Tandartspraktijk Lemelerveld
tel. 0572 74 52 52 bereikbaar 10:00-12:00  
en 13:00-17:00 uur.
www.tandartspraktijklemelerveld.nl
Avond- en weekenddienst tandarts:
tel. (0572) 39 59 32
Verloskundigen: 
Gemmare: tel. (0548) 61 65 10;
spoednummer: tel. 06-28 47 27 74
Mammacafé Nijverdal, 1e en 3e wo vd 
maand, 10.00-11.30 u
Zwanger & Zo: tel. (0548) 62 03 26;
spoednummer: tel. 06-20 10 30 48
Carinova Thuiszorg:
tel. 0900-86 62 (24/7) (0570) 51 85 64
www.carinova.nl
Rosengaerde Zorg Thuis:
tel. 06-10 02 32 58 (24/7)
www.rosengaerde.nl
www.MoedersvoorMoeders.nl
tel. 0800-0228070 (gratis)
Weekenddienst apotheek: 
Spoedrecepten: za en zo gesloten.
Buiten openingsuren: Isala Apotheek:
038-424 54 74. Op za en zo van 09.00-12.00 u 
is Apotheek Heino ook open: 0572-39 28 88  
Dierenarts: Dag en nacht bereikbaar:
tel. (0529) 43 53 63
Praktijk voor fysiotherapie, 
manuele therapie, bekkenfysio-
therapie, acupunctuur en corefit: 
krukkenuitleen: tel. 37 21 58 / voor 
Lemele: 06-57 04 59 78, bgg 37 21 58
Praktijk voor Osteopathie
Natasha Stigter D.O.-M.R.O.
tel. 06-50 84 41 70
www.pvo-osteopathie.nl
AcupunctuurBreed: meten is weten
Klassieke en moderne technieken
www.acupunctuurbreed.nl
tel.:370422 /06-20 40 30 38
acupunctuurbreed@gmail.com

WAARDEVOL ZIJN praktijk voor 
psychodynamische therapie &
coaching, tel. 06-46 67 43 23
Praktijk voor eerstelijnspsychologie
in Luttenberg en Ommen
Info/afspr. tel. (0572) 30 20 45
Therapeutische coach
PMA-Coach/Trainer -
Counseling-Coach
tel. 06-30 370 212
www.pma-joseholtmaat.n
Zorgwinkel Salland: hulpmiddelen
Tel. (0572) 36 32 35 
www.zorgwinkelsalland.nl
Ergotherapie Salland
06-450 428 77
www.ergotherapie-salland.nl
Spreekuur Alg. Maatsch. Werk:
do 9.00-10.00 u, Kulturhus De Mozaïek
Alg. Hulpdienst Graag Gedaan
Tel. 37 25 49 / b.g.g. 37 19 89
Diabeteslijn:
tel. (033) 463 05 66 
St. Terminale Thuiszorg Ommen e.o:
tel. (0529) 45 23 30 (24 u/dag) 
Sociaal Steunpunt Kerken:
Tel. 37 01 00 • ma en do: 9.15-11.30 u 

Sportief in actie voor Unicef  
Tijdens de opening van Natuurbad Heidepark op zondagmiddag 
30 april om 14.00 uur was het gezellig druk. Allereerst opende 
Burgemeester Han Noten met een korte toespraak het zwembad-
seizoen. Daarna was het tijd voor de 3de Unicef kindertriathlon en 
iniministormbaan.  
Met een luide sirene uit de megafoon 
gaf  de Burgemeester de start van de tri-
athlon. Waarna de kinderen fanatiek aan 
hun 2 rondes fietsen begonnen. Het was 
nadrukkelijk geen wedstrijd, meedoen 
en het hele parcours afleggen en samen 
lekker bezig zijn was het belangrijkste. 
Na het fietsen begonnen ze aan de 3 ron-
des hardlopen en was het tijd voor de 
kleintjes om aan hun iniministormbaan 
te beginnen. Ook hier klonk de sirene 
voor de start. Een prachtig gezicht om ze 
te zien klauteren en kruipen en fanatiek 
voor een volgende ronde te zien gaan. 
Na het rennen verzamelden de kinde-

ren zich om te gaan voor het baantje 
door het natuurbad. Niet één, maar twee 
keer gingen ze zwemmend of rennend 
door het nog steenkoude water. Voor 
de kinderen die mee hebben gedaan 
en voor hun supporters/sponsors was 
het genieten tijdens de opening van het 
Natuurbad onder een stralende zon. Voor 
de 37 deelnemers was er nog een klein 
aandenken van Unicef als dank, want 
voor Unicef was deze middag ook heel 
geslaagd. De opbrengst van deze mid-
dag €  695,40 komt tengoede aan bestrij-
ding van kinderarbeid. Heel blij was de 
organisatie met de hulp van een aantal 

leden van scouting Lemelerveld 
voor de opbouw en gebruik van 
scoutingmaterialen voor de inimi-
nistormbaan en de hulp tijdens de 
actie. Ook dank aan de EHBO voor 
hun aanwezigheid. De Unicef en 
zwembadvrijwilligers kijken terug 
op een een geslaagde en gezellige 
3de actie tijdens de opening van het 
steeds mooier wordende natuurbad 
Heidepark. 

Foto’S: HanS Heerink
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Geen groep zoals “die Brücke” of “die 
Blaue Reiter” en al helemaal niet als “ 
‘t zwarte” suprematisme van Malevich. 
Nee, geen filosofie erachter, gewoon 
op je eigen enthousiaste manier bezig 
zijn met, wat de dichter Kloos noemt, 
“de aller-individueelste expressie van de 
aller-individueelste emotie”. Het besluit 
om te gaan samenwerken als groep gelijk-
gestemde zielen viel in 2013. Sindsdien 
hebben de leden al diverse malen indi-
vidueel en als kunstgroep geëxposeerd. 
Het komende weekend staat een groeps-
expositie gepland, als onderdeel van de 
manifestatie “Kunst om Dalfsen”. Via 
mooie bospaden en over het weilandje 
tegenover Zonnebloemweg 3 in Lemele 
kom je langs alle acht kunstenaars. 
Onderweg zie je de objecten naar aanlei-
ding van het thema ‘Binnenste Buiten’ 
en een optische illusie waarbij een vol-
wassene in een dwerg verandert.

Wie en wat kunt u verwachten?

Cobi Beumer: Veel van haar 
werk staat voor eenvoud. Zo 
geeft de vorm van een steen 
al vaak het uiteindelijke beeld 
aan. Dit geldt ook voor haar 
schilderijen en keramiek.

Ton Beumer: Combineert 
vliegen en kunst door een 
zweefvliegtuig in glas-in-lood 
te zetten. Verleden, heden en 
toekomst brengt hij zo samen 
in een artistiek concept.

Helene Brink: De blik van 
verwondering waarmee zij 
naar de wereld om haar heen 
kijkt, geeft haar associaties en 
inspiratie tot verrassend gra-
fisch werk en schilderijen.

Rita ten Broeke: Zij maakt 
haar beelden vanuit een 
gevoel of een gedachte. Haar 
keramiek linkt zij meestal aan 
de natuur. 

“Komt uw binnenste 
                  wel eens buiten?”
Ongeveer halverwege Lemelerveld en Lemele ligt de buurtschap “ ‘t Zwarte”. Waar dit gebied zijn naam aan te 
danken heeft? Ik zou het niet weten. Misschien heeft het iets te maken met de vroegere ontginning: ‘het zwarte 
goud’, in dit geval dan echter geen steenkool, maar turf. Begrensd door de Zonnebloemweg en de Ommerweg ligt 
er een rustiek en klein perceel bos, waarin een aantal woningen staan. En u weet hoe dat gaat: als bewoner groet je 
elkaar, je maakt een praatje, je leert elkaar wat beter kennen, je gaat op visite, je helpt elkaar... En wat blijkt dan: 
het merendeel van de mensen heeft iets of doet iets met ‘kunst’. Dan is er (gelukkig) iemand die het voortouw neemt 
en alle bewoners uitnodigt om met elkaar eens van gedachten te wisselen over hun aller liefde voor ‘kunst’. Besproei 
deze bijeenkomst met een paar goede glazen wijn en Kunstgroep “‘t Zwarte” is geboren!

Marion Mulders: Zij is 
de muzikale duizend-
poot, die dit kunstwee-
kend gaat opvrolijken 
met haar muzikale 
kwaliteiten. Laat je ver-
rassen. 

Naast een bezoek aan de kunstgroep 
“ ‘t Zwarte” aan de Zonnebloemweg 
(niet rolstoel toegankelijk) kunt u in 
Lemelerveld ook nog van kunst genie-
ten in Kulturhus ‘de Mozaiek’, in 
de Brugkerk, bij Wijnstaete aan de 
Vilstersedijk, bij Keramiek ‘In de 
Schuure’ aan de Zennepweg en bij 
Keramiekwerkplaats “Het Rode Dak” 
aan de Lemelerveldseweg 113.

Openingstijden van 10.00-17.00 uur en 
de toegang is gratis.

© tekSt: bert roDenbUrg

    Foto’S: kUnStgroeP “‘t Zwarte”

Henny van Delft: 
Inspiratie doet zij 
vooral op uit het 
beeldend werk 

van kunstenaars als Van Gogh, Rothko 
en Mondriaan. Maar ze kiest daarbinnen 
wel haar eigen weg. 

Hans Kuiper: Hij 
maakt zijn kunst 
met zijn computer. 
Geïnspireerd door 
Escher en Vasarely 
ontstaan zo optische 

illusies, vlakvullingen en Minimal Art-
objecten. Ook in 3D.

Saskia Schuurman: Haar 
bijzondere objecten maakt 
zij van papier-maché, soms 
gecombineerd met hout en 
piepschuim. Ze worden 
beschilderd en vaak is er 
verlichting in aangebracht.    



Handelsweg 2 8152 BN  Lemelerveld
Tel. (0572) 37 87 50 - Fax (0572) 37 30 21

www.harrynijboer.nl

Handelsweg 39, 8152 BN  Lemelerveld
Tel. (0572) 38 26 80   Fax (0572) 38 26 85
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Hulsman
LEMELERVELD 

Ambachtsweg 20 - 8152 BA  Lemelerveld - Tel. (0572) 37 21 29

Ten Broeke

makelaardij

www.tenbroeke.nl

Voltastraat 3 - 8013 PM  Zwolle
(038) 465 82 65

www.blok-huls.nl

ONDERHOUD - SCHILDERS - AFBOUW - ISOLATIE

LEMELERVELD AMBACHTSWEG 4
TEL. (0572) 37 17 77

a.s. zondag:
Lemelerveld 1

-
TKA 1

14.00 uur
sportpark Heidepark

U vindt bij 
ons een 
prima ingespeeld
team

Rabobank

www.roggendorf.nl www.centsinfra.nl

Partner in wegbeheer

Drukkerij Van Asselt

Ambachtsweg 3 - Lemelerveld - Tel. (0572) 37 21 55
www.drukkerijvanasselt.nl
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Druk  Ontwerp  Binnen- buitenreclame

Voetbalvereniging
Lemelerveld
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WOENSDAG 3 MEI
Thuis: 19:00 Lemelerveld VE1 FC RDC VE1
Uit: 18:30 Be Quick’28 E6 Lemelerveld E6

ZATERDAG 6 MEI
Thuis: 14:45 Lemelerveld 2(zat) SVV ‘56 3
 14:30 Lemelerveld A2 JVC Dedemsvaart A2
 12:45 Lemelerveld B2 Daarle SP B1
 14:45 Lemelerveld C3 Lemele C1
 12:15 Lemelerveld C4 HHC Hardenberg C8
 10:15 Lemelerveld D1 Nieuwleusen D1
 08:45 Lemelerveld D3 JCLE D3
 09:00 Lemelerveld E1 DES E1
 09:00 Lemelerveld E3 DKB E2
 10:00 Lemelerveld E6 JVC Dedemsvaart E9
 11:15 Lemelerveld F2 Nieuwleusen F2
 10:00 Lemelerveld F4 Heino F9
 11:15 Lemelerveld F6 Heino F5
 13:00 Lemelerveld MB1 HHC Hardenberg MB1
 11:30 Lemelerveld MC1 Helios MC1
Uit: 15:00 Bon Boys A1 Lemelerveld A1
 11:00 Hardenberg ‘85 A2 Lemelerveld A3
 10:45 JVC Dedemsvaart B3 Lemelerveld B3
 10:45 DOS ‘37 C1 Lemelerveld C1
 14:30 USV C1 Lemelerveld C2
 10:30 HHC Hardenberg D4 Lemelerveld D2
 10:00 Vilsteren E1 Lemelerveld E4
 10:00 DES E4 Lemelerveld E5
 09:00 DES E6 Lemelerveld E7
 09:00 Dalfsen F1 Lemelerveld F1
 08:45 OVC ‘21 F1 Lemelerveld F3
 09:30 Broekland F2 Lemelerveld F5

ZONDAG 7 MEI
Thuis: 14:00 Lemelerveld 1 TKA 1
 12:00 Lemelerveld 3 ABS 2
 10:00 Lemelerveld 5 Heino 5
 10:00 Lemelerveld 7 Wijhe ‘92 7
 12:00 Lemelerveld 8 Heino 9
 10:00 Lemelerveld VE2 N-Veluwe Boys VE1
Uit: 12:00 KCVO 2 Lemelerveld 2
 09:45 SDOL 3 Lemelerveld 4
 09:30 Juventa ‘12 5 Lemelerveld 6
 09:30 Rohda Raalte VE3 Lemelerveld VE1
 10:30 ST: CCW’16/Voorst VR1 Lemelerveld VR1

MAANDAG 8 MEI
Thuis: 19:00 Lemelerveld D2 CSV ‘28 D10
 18:00 Lemelerveld E7 Rohda Raalte E13

DINSDAG 9 MEI
Thuis: 18:30 Lemelerveld F1 Be Quick’28 F1

Voordeelpakker

Vleeswarenaanbiedingen

Speciaal voor u gemaakt

Vleesaanbiedingen

Manenschijn Uw Slager
Kroonplein 10, Lemelerveld - T 0572 - 371620
www.manenschijn.uw-slager.nl
info@manenschijn.uw-slager.nl

4 karbonades
(diverse soorten)

voor slechts

5.00
4 gegrilde

kippenbouten
voor slechts

5.00

W
EE

K 18 2 t/m 6 mei

Speciaal voor u gemaakt

W
EE

K

VoordeelpakkerSpeciaal voor u gemaakt

Vleesaanbiedingen

Voordeelpakker

Vleeswarenaanbiedingen

Filet d’asperges
Varkensfilet gevuld

met asperges,
achterham en rucola sla

100 gram 1.55

Tartaar picante

Iedere 4e
GRATIS

4 Slavinken +
4 Boom-

stammetjes

samen 7.99

Bij 150 gram 
Achterham

halen

100 gram
betalen

_________________________
- Slank en fit met Herbalife!  

Janny van Dijk, 
tel. 0572-37 22 42._________________________

____________________________________________________
- Dalfsennet.nl voor Dalfser nieuws____________________________________________________

_________________________
-Sukerbiet.nl dagelijks nieuws_________________________

____________________________________________________
- Straatzand, tuingrond, compost, metselzand, grind, 

zandbakkenzand nodig? Bel 0572-37 12 90 Roelofs Lemelerveld. 
Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk.____________________________________________________



Middeleeuws Festijn!
Het is 27 oktober 1318 en de eer-
ste optekeningen van “Luttenberg 
als dorp” worden opgemaakt bij het 
innen van de tienden door de bisschop 
van Utrecht. Het hele jaar 2018 staat 
dan ook in het teken van het 700 jaar 
bestaan van Luttenberg. Wat gaan we 
doen op 27 oktober 2018? Terug in 
de tijd! Je wandelt twee uur over de 
handelsroute die Luttenberg verbond 
met de Hanzesteden in het Noorden 
en Oosten. Je start bij de Boerschop 
en eindigt bij de kerk. Onderweg kom 
je van alles tegen! Van schermutselin-
gen rond grensgebied met Hellendoorn 
tot struikrovers en ketters, van pest-
lijders tot troubadours, een toernooi 
met ridders, heren en schildknapen, 
van ganzen- en varkenshoeders tot 
bierbrouwers, van ambachtslieden 
tot bedelaars, van weeskinderen en 
kwakzalvers tot een heuse rouwstoet. 
Je komt terecht in de levende geschie-
denis! Een scala aan acteurs (ca. 150-
200) zullen dit spektakel ten tonele 
brengen. Een absolute “must” om mee 
te maken! 

Gert Linthorst 2e op motorrace Assen
Op zaterdag 15 april is Gert Linthorst van team “Racing Linhorst #22” tweede 
geworden tijdens de eerste OW-cup race van dit seizoen. De OW-cup is een 
uitdagende klasse waarin verdeeld over 12 motorraces in binnen- en buitenland 
wordt gestreden om de titel.

Gert begon de start met een indrukwekkende wheelie, waarna hij gelijk aan kop 
van het veld lag. Hij reed een stabiele eerste race op zijn nieuwe motorfiets. Na een 
spannend gevecht om een plek op het podium finishte Gert als tweede op 0,035 
seconde van de winnaar. Zaterdag 6 mei rijdt Gert zijn tweede race in de OW-cup 
op het TT-circuit van Assen. Team “Racing Linthorst #22” is hard op zoek naar 
liefhebbers van de sport die hem daarbij willen ondersteunen.

Zonnebloemloterij
Vrijwilligers van Zonnebloem-
afdeling Lemelerveld/Lemele/
Dalms holte/Gieth men komen vanaf 
mei met de loten langs de deur.  
Met de opbrengst organiseert de 
Zonnebloem activiteiten voor men-
sen met een lichamelijke beperking. 
Een groot deel van de opbrengst van 
de loterij gaat naar dagjes uit en acti-
viteiten in en rond Lemelerveld. Een 
klein deel van de opbrengst besteedt 
de Zonnebloem aan bijvoorbeeld de 
aangepaste vaarvakanties. 

Naast kans op heel veel mooie prijzen, 
ontvangt de lotenkoper dit jaar nog een 
extraatje. Namelijk een kortingsbon bij 
Topbloemen.nl. Deze korting is voor 
iedereen die een lot koopt en aan te 
vragen via www.zonnebloem.nl. 

De trekking van de loterij vindt 
plaats op maandag 9 oktober 2017. 
Belangstellenden kunnen tot begin 
oktober ook loten bestellen op www.
zonnebloem.nl/loterij. 
Hier is ook meer informatie te vinden 
over het prijzenpakket. 

Foto’S: 
eigen Foto’S

Foto: HanS Heerink

Rolmoppen-Dalfsen 
winnaar koersbaltoernooi 
Salland-Vechtdal 2017
Ongemeen spannend zaten de koers-
ballers op de uitslag te wachten. Zes 
teams hadden vijf wedstrijden gewon-
nen. De vraag was: “Hoe zit het met 
de onderlinge resultaten”. Nr. 6 had 
evenveel gewonnen paarwedstrijden 
gewonnen als nr. 5 (28). Nr. 3 en 4 
idem (met 30) en nr. 1 en 2 evenzo 
(32). Hierna werd gekeken naar de 
paarpunten (doelpunten in de balsport) 
vóór. De Rolmoppen, onder leiding 
van de fanatiek strijdende teamcap-
tain Evert Bottema, hadden 21 paar-
punten meer gescoord dan het team 
van Jan Kragt uit Nieuwleusen-2. 
Jan Lubberink van Dante-1 werd ten-
slotte derde. De Mozaïekrollers uit 
Lemelerveld vierde, de Baalderslag 
uit Hardenberg vijfde en Doarle uit 
Daarle tenslotte zesde, allen met 10 
wedstrijdpunten. Kersverse wethouder 
van de gemeente Dalfsen, Jan Uitslag 
kon dan ook de bekers aan de blijde 
teamcaptains overhandigen en aan een 
dolgelukkig team uit Dalfsen de grote 
wisselbeker. De wethouder benadrukte 

Stichting
Welzijn
Lemelerveld

Lemelerveldse koersballers in actie....

nog het belang van het organiseren van 
deze toernooien. “Oef, wat een span-
ning”, zei één van de spelers van het 
winnende team. De scheidsrechter 
moest enkele keren in actie komen 
om te bepalen welke bal dichter bij de 
jack lag. Het gaat tenslotte wel om wie 
de punten krijgt. Ouderen willen ook 
graag winnen, zo bleek uit de reac-
ties. De Mozaïekrollers van SWOL-
Welzijn kunnen terugzien op een bij-
zonder geslaagd toernooi. Het tweede 
team van de Mozaïekrollers eindigde 
als 15e van de 24 teams uit de regio. 
Mede dankzij hulp van de spelers en 
een goede bezetting van de vrijwilli-
gers in de kantine was er geen wan-
klank te horen. Alleen maar lof voor 
de organisatie (zowel voor als achter 
de schermen). 

Volgend jaar komen we graag terug in 
Lemelerveld was na afloop te horen. 
Voor de uitslag en foto’s: www.swole-
melerveld.nl. (Koersbaltoernooi Salland-
Vechtdal.)

Jubilarissen, onderscheidingen 
en afscheid bij EHBO-vereniging 
Lemelerveld
Tijdens de algemene ledenvergadering van EHBO-vereniging 
Lemelerveld is een aantal leden in het zonnetje gezet. Het betreft 
leden die zich al 20 jaar of langer hebben ingezet voor de vereniging 
en dus voor de gemeenschap in Lemelerveld.
Willie Kampjes, Lammie Verbeek, Margaret Bouwmeester-Vlietstra, Ard Exel 
en Jack de Groot werden door de Nationale bond voor EHBO onderscheiden 
met het bondsinsigne in brons. Hermien de Jager heeft het bondinsigne in zilver 
ontvangen voor 40 jaar actief EHBO vrijwilliger.  Ton Ruiter heeft het bond-
sinsigne in goud ontvangen. Hij is al 40 jaar actief voor de EHBO en dit jaar 
tevens 35 jaar LOTUS voor onze vereniging. Voor Ria de Groot, Koen Exel en 
Hans Vlietstra was er de jaarspeld voor 25 jaar EHBO lidmaatschap. Koen en 
Ria hebben eerder al een onderscheiding ontvangen voor bestuurswerk binnen 
de vereniging Lemelerveld. Mia van der Vegt stopt als penningmeester binnen 
het bestuur van de vereniging. Zij heeft acht jaar lang op zeer vakkundige wijze 
invulling gegeven aan deze bestuurstaak. Het bestuur is dan ook zeer verheugd dat 
zij als vakvrouw met haar eigen bedrijf Miadmi Service het financiële jaarwerk 
wil blijven verzorgen.

Een zeer mooie waardering voor al deze vrijwilligers en voor het werk van de 
vereniging. Dank aan allen die zich in het afgelopen jaar op welke wijze dan ook 
hebben ingezet voor de EHBO-vereniging in Lemelerveld. 

Foto: eigen Foto



_________________________
- Volleybalvereniging 

De Bevers. 
Opgave en informatie bij 
Edmunda Hogenkamp, 

tel. 0546-67 34 93. _________________________

_________________________
- Handballen bij 

Auto van Ewijk/LHC. 
Bel voor informatie en/of 

opgave Chantal Hondeveld, 
tel. 0572-37 10 81._________________________

_________________________
- Voetbalvereniging 

Lemeler veld. 
Opgave jeugd leden bij Aurele 

Kragt, tel. 0572-37 31 93._________________________

_________________________
- Boek: ‘Van Suiker naar 

Staal’, € 13,50. 
Tel. 0572-371437_________________________

Koningsdag in Lemele
Dit jaar vierden we een andere Koningsdag in Lemele, geen 
kinderoptocht met versierde fietsen, wagens en muziek, maar 
een Vossenjacht. Vanzelfsprekend mochten de kinderen verkleed 
komen en zijn of haar fiets versieren. Alle kinderen uit Lemele van 
groep 0 t/m 8 konden hier aan meedoen door in een bepaald gebied 
op zoek te gaan naar de 10 vossen. Het prachtige weer zorgde 
ervoor dat er ruim 70 kinderen en heel veel ouders meeliepen in 
Lemele. Natuurlijk waren er deze dag mooie prijzen te winnen. 
De eerste prijs voor de Vossenjacht ging naar het dondergroene 
team. Deze groep kreeg een heerlijke taart. Naast de prijs voor de 
Vossenjacht was er ook een prijs voor het best verklede meisje 
en jongen. Deze is gewonnen door Mironne Stoeten en Nout 
Kleinhorsman. Daarna was het tijd om bekend te maken wie er 
hadden  gewonnen met de ballonwedstrijd van vorig jaar. 1e prijs 
Mats Steen; 2e prijs Ruben Stoeten en de 3e prijs Wies Dubbink.
In de Schakel hebben we met zijn allen het Wilhelmus gezongen. 
Daarna konden de kinderen een ballon oplaten en na afloop een 
ijsje ophalen bij Supermarkt Kleinhorsman.

Het Oranje Comité kan terugkijken op een geslaagde Koningsdag.

Foto: eigen Foto

Wist u...
- zondag 11 juni het kleinste 
dorp van de gemeente Raalte 
weer in het teken van volleybal 
staat? Het toernooi begint om 
10.00 uur. 
E: volleybal@lierderholthuis.
com of tel. 06 - 24 54 52 53.

Agenda
3 mei: SWOL: Nordic Walking: 

 vertrek van Kulturhus
 De Mozaïek: 13.15 u
3 mei: Zonnebloemreisje naar 

 zandsculpturen Veluwe
3 mei: Brugstede: 

Inloopochtend: 10.00 u
3 mei: Brugstede: 

Gezamenlijke thema 
maaltijd High Tea: 
12.00 u: Grand Café

4 mei: Brugstede: Biljarten: 
Biljartzaal Brugstede: 
10.30 u

8 mei: Brugstede: Biljarten: 
Biljartzaal Brugstede: 
10.30 u

9 mei: Brugstede: Handwerken 
in het Grand Café:

 14.30 u

vanaf
€ 2,70
per pak

Verkrijgbaar per doos à 2500 vel
(= 5 pakken à 500 vel)

KOPIEERPAPIER
01 doos voor  ..................................  € 3,84 per pak
10 dozen voor  ..................................  € 3,40 per pak
20 dozen voor  ..................................  € 3,10 per pak
40 dozen voor  ..................................  € 2,70 per pak
(prijzen zijn exclusief btw)

Druk   Ontwerp   Binnen- buitenreclame

Ambachtsweg 3
Lemelerveld
0572-37 21 55
info@drukkerijvanasselt.nl

Groep 7/8  P.c.b. de Regenboog
op jacht naar vis
Donderdag 21 april kwam er in groep 7/8 van P.c.b. de Regenboog, een vis-
meester op bezoek. Hij vertelde van alles over vissen. Ook leerden ze met 
een nep vis hoe je een vishaakje goed uit de vis kan halen. Na het stuk-
je  theorie en het proberen met een neppe vis, mochten de kinderen een 
 echte vis proberen te vangen. Alle kinderen kregen een hengel en mochten 
maden aan hun haakje doen. Onder toeziend oog van leden van de hen-
gelsportvereniging Lemelerveld begonnen de kinderen aan hun jacht op 
vis. We hadden er prachtig weer bij en dat deed ons goed. Want de vissen 
hadden nog niet echt honger. Gelukkig zijn er toch enkele vissen gevangen 
deze middag. De kinderen kregen nog een visvergunning mee voor het ka-
naal. Hier mogen ze deze zomer vissen, wellicht hebben de vissen dan meer 
honger. Ook kregen de kinderen de onthaker en een dobber mee naar huis. 
Het was ondanks de geringe vangst een geslaagde middag. We willen ook 
via deze weg nogmaals alle vrijwilligers van de hengelsportverenging uit 
 Lemelerveld bedanken.

Foto’S: eigen Foto’S

10 mei:  Drieklank: 
 ‘s middags fietsen
11 mei: Welzijn Ouderen Lemele, 

Archem en Dalsmholte:
 Vertrek fietstocht om 

09.00 u bij de kerk. 
Koffie drinken: 10.00 u 
bij Camping Heino

11 mei: Brugstede: Biljarten: 
Biljartzaal Brugstede: 
10.30 u

13 mei: Brugstede: Optreden 
 volksdansgroep Ralda: 

14.30 u: Grand Café 
13 mei: SMON Welzijn:
 Moederdagactiviteit
 kinderen: Mozaïek
15 mei: Brugstede: Biljarten: 

Biljartzaal Brugstede: 
10.30 u

15 mei: Alzheimer Café 
Lemelerveld bij 
Kulturhus De Mozaïek:

 19.30-21.30 u
16 mei: Brugstede: Handwerken 

in het Grand Café: 
 14.30 u
19 mei: Brugstede: Kegelen: 

Biljarten in de biljartzaal: 
10.30 u

20 mei: WH Zwart Hal: Muzikale 
mix: 20.00 u



Groot open tennistoernooi tijdens 
de Pinksterdagen in Lemelerveld
Voor de 24e keer organiseert Tennisvereniging Lemelerveld tijdens 
de Pinksterdagen een groot open toernooi, het Wagenmans Wonen 
Pinkstertoernooi. Het toernooi begint op donderdagavond 1 juni en duurt 
tot en met maandagmiddag 5 juni en het wordt gespeeld op het tennispark in 
Lemelerveld. Ook dit jaar is Wagenmans Wonen weer onze hoofdsponsor!
In de loop der jaren heeft het toernooi bij tennisliefhebbers in de regio de naam 
opgebouwd van een sportief, gezellig en goed georganiseerd toernooi. Voor de 
Tennisvereniging Lemelerveld is het dan ook één van de hoogtepunten van het 
jaar. Veel leden van de club zetten zich elk jaar weer in om er een succes van 
te maken.
Er wordt gespeeld in de volgende categorieën: Herenenkel, Damesenkel, 
Herendubbel, Damesdubbel en Mixdubbel in de Speelsterktes 4, 5, 6 (vanaf 15 
jaar) en 7, 8 en 9 (vanaf 17 jaar).
Er wordt zoveel mogelijk in poules gespeeld en iedereen kan mee doen: de pres-
tatietennisser die voor prijzen en punten gaat, de recreatieve speler die een paar 
leuke partijen wil spelen, maar ook de beginnende tennisser die zijn eerste lessen 
in de praktijk wil brengen.
De toernooicommissie van Tennisvereniging Lemelerveld nodigt dan ook alle 
tennisliefhebbers van harte uit voor dit toernooi en hoopt naast een groot aan-
tal jaarlijks terugkerende spelers en speelsters ook veel nieuwe deelnemers te 
kunnen begroeten. Aangezien er een camping op loopafstand aanwezig is van 
het tennispark, een uitstekende gelegenheid om een weekendje te verblijven in 
Lemelerveld!
Inschrijven is mogelijk op www.toernooi.nl,  hier is ook het reglement van het 
toernooi te zien. De sluitingsdatum van de inschrijving is 21 mei 2017.
Voor verdere informatie over het toernooi en over Tennisvereniging Lemelerveld 
kunt u kijken op www.tvlemelerveld.nl en via een link op deze website kunt u 
ook doorklikken naar www.toernooi.nl.

Wandeltocht Vilsteren
De Activiteiten Commissie Vilsteren organiseert op zondag 7 mei de Typisch 
Vilsterse Wandeltocht.
Er zijn goed uitgezette en gemarkeerde tochten van 5, 10 en 15 km door het 
prachtige gebied rondom Vilsteren. De start is tussen 10.00-13.00 uur vanaf de 
parkeerplaats nabij de kerk. Er wordt een vergoeding gevraagd. De opbrengst van 
deze wandeltocht is voor het restauratie fonds van het Parochiehuis in Vilsteren.

www.acvilsteren.nl

“Lemelerveld was the best”
Ter nagedachtenis aan 

Sipora Groen – Rodrigues Lopes 
 01-01-1922  –  19-04-2017

Op 10 april is het 72 jaar geleden dat Lemelerveld bevrijd werd 
door het Canadese leger. 
Tijdens de oorlog was Lemelerveld een gastvrij dorp voor velen 
die vervolgd werden door de nazi’s of voor hen die vanwege de 
schaarste aan voedsel een lange tocht naar het oosten onder-
namen.

Sipora Groen - Rodrigues Lopes kwam als een jonge joodse vrouw 
van 22 via vele omzwervingen terecht bij Lubertus en Geeske te 
Kiefte aan de Kerkstraat, waar zij onder de schuilnaam Tini ander-
half jaar in de familie werd opgenomen. 
In deze oorlogsjaren leerde zij haar latere echtgenoot Nardus Groen 
(schuilnaam Jan Henraat) kennen die samen met Bertus te Kiefte 
nauw betrokken was bij het plaatselijke verzet in Lemelerveld.

Op 19 april jl. is Sipora Groen op 95-jarige leeftijd na een kort ziek-
bed in Florida overleden. 
Tot kort voor haar dood stond zij nog actief in het leven en deelde 
haar verhaal door middel van lezingen op Amerikaanse scholen en 
reed nog dagelijks met haar auto over de drukke snelwegen.
De vriendschap tussen de te Kieftes en de Groens is na de oorlog 
altijd blijven bestaan en de families hebben elkaar regelmatig over 
en weer bezocht. 
Tijdens het laatste bezoek in maart dit jaar benadrukte Sipora 
nogmaals dat ze onder de indruk was van de gastvrijheid van de 
Lemelerveldse bevolking voor onderduikers. “Lemelerveld was 
the best” herhaalde ze enkele malen. “Iedereen was goed, op één 
enkeling na. Maar die was gewaarschuwd! Als hij zijn mond open 
zou doen dan ging hij eraan, dat was hem wel op het hart gedrukt.” 

In 2012 heeft David Groen, de jongste 
zoon van Sipora, een (Engelstalig) boek 
geschreven over de belevenissen van zijn 
ouders tijdens de oorlog genaamd “Jew 
Face” (Jodenkop). Hierin staat ook veel te 
lezen over Lemelerveld.

Het boek iS te VerkriJgen Via 
aMaZon iSbn: 978-1-4685-7390-9

Meer inForMatie oVer Het boek:
HoLLanDSHeroeS.CoM

 

Sipora Groen en Dientje Kuijper–te Kiefte, 
13 maart 2017.  “Lemelerveld was the best”   

Foto: HarM kUiJPer

“Lemelerveld was the best”

Donateursactie
muziekvereniging Polyhymnia

Vanaf volgende week zullen de leden en andere afgevaardigden van muziek-
vereniging Polyhymnia bij u aan de deur komen voor de jaarlijkse donateurs-
actie. Mocht u nog geen donateur zijn, maar dit wel graag willen worden, dan 
kunt u dit aangeven bij de persoon die bij u voor de deur staat. Uiteraard is ook 
iedere vrije gift van harte welkom! 

Namens Polyhymnia alvast hartelijk dank voor uw steun en graag tot ziens bij 
één van onze optredens.

De Historische Werkgroep Lemelerveld 
presenteert nieuwe uitgave in de boekenreeks
De historie van Lemelerveld
het boek
- van Suiker naar Staal 
De geschiedenis van Lemelerveld en het ontstaan van 
het dorp is grotendeels te danken aan twee belangrijke 
 gebeurtenissen. De vestiging van de beetwortelsuiker-
fabriek in 1866 en in 1926 De Ned. IJzerconstructie Werk-
plaatsen aan het Overijssels  Kanaal, ter hoogte van de weg 
van Raalte naar Vilsteren. Beide bedrijven die ooit zorgden 
voor welvaart in het dorp zijn ver dwenen en opgegaan in 
de nevelen der tijd. 
We staan nog even stil bij het begin: Hoe kwam het dat een 
 bedrijf, werkzaam in de suikerindustrie, terecht kwam in 
het  Sallandse land? Later bleek ook dat het een moeizaam 
bestaan was voor de fabriek met vele ups en downs in een 
periode van 51 jaar bedrijvigheid. En hoe verging het de 
Ned. IJzerconstructie Werkplaatsen (NIJL) die in 1926 de 
plaats innam en 86 jaar werk verschafte aan de bevolking 
van Lemelerveld en omgeving? Het complete verhaal van 
opkomst en ondergang van beide  bedrijven is nu versche-
nen. In een ingebonden boekwerk van 141 bladzijden met 
veel foto’s geeft het boek de lezer een beeld van de tijden 
van weleer en is hiermee een uniek naslagwerk. 

De prijs? Zie een Sukerbietje elders in deze Lemelervelder.
Geïnteresseeerd? Bel 0572-371437. 



Een overzicht van de winnaars:
 1. Fam. Kappert – 2 elektrische fi etsen aangeboden door OVL
 2. A. Bossink – 1 elektrische fi ets aangeboden door OVL
 3. R. Jansen – televisie aangeboden door OVL
 4. I. Brok – koffi emachine aangeboden door OVL
 5. Fam. Langenkamp – tapasplank aangeboden door Riders House
 6. Fam. Wippert – 1 minuut gratis winkelen aangeboden door Coop
 7. K. Hoekstra – gratis kappersbehandeling  aangeboden door Look Hair
 8. Fam. Hulsink – half jaar lang gratis snacks aangeb. door Zwakenberg
 9. A. Exel – verticuteermachine aangeboden door Multimate
 10. A. Boksebeld – maand gratis groente en fruit aangeb. door Antonissen
 11. R. Knobben – bloemenbon aangeboden door Wispels
 12. F. De Jonge – waardebon aangeboden door Kletsmajoor
 13. J. Blom – half jaar lang gratis brood  aangeb. door Bakkerij v.d. Most
 14. T. Slagman – bloemenbon aangeboden door Wispels
 15. P. Teunissen - tapasplank aangeboden door Riders House
 16. R. Dubbink – waardebon aangeboden door Kokkie Bikes
 17. Fam. Thijs - 1 minuut gratis winkelen aangeboden door Coop
 18. G. Vlietstra – 10 personen high beer/wine aangeboden door Reimink
 19. Fam. Bosch – maand lang vleespakket aangeboden door Maneschijn
 20. Fam. Ten Broeke - bloemenbon aangeboden door Wispels
 21. E. v. Scharenburg – 1x wassen/knippen/drogen aangeb. door Kaps. Willemien
 22. G. Westrik - half jaar lang gratis snacks aangeboden door Zwakenberg
 23. A. v.d. Kolk – windlicht aangeboden door PassieFlora
 24. T. Schrijver - 1 minuut gratis winkelen aangeboden door Coop

Mega Verloting publiekstreffer 
tijdens Koningsdag
Afgelopen donderdag, op Koningsdag, vond de 
allereerste Mega Verloting plaats in Lemelerveld. 
Een publiekstreffer, want deelnemers moesten 
aanwezig zijn om kans te maken op één van de 
vier hoofdprijzen of de vele kleinere prijzen. 
Grote winnaars van de middag waren de familie 
Kappert (2 elektrische fi etsen), A. Bossink 
(1 elektrische fi ets), R. Jansen (televisie) en I. Brok 
(koffi emachine). De Lemelerveldse ondernemers 
kijken terug op een geslaagde eerste verloting. 
In de week voorafgaand aan de Mega Verloting 
kreeg het winkelend publiek bij aankoop van 
producten bij de deelnemende ondernemers 
kanskaarten. Met deze kanskaarten dongen zij 
mee in de verloting van de vele prijzen die werden 
aangeboden door de Lemelerveldse ondernemers. 

o.l.v. dirigent Wim van Lenthe

Die sieben letzten Worte 
unseres Erlösers am Kreuze

 
componist: Joseph Haydn

4 MEI VIERING
BRUGKERK LEMELERVELD

m.m.v.
Yvonne Boerdam, sopraan 

Mylène Kroon, alt
Aart Mateboer, tenor

Philip Barkhudarov, bas
Tjako van Schie, pianist

Samengesteld symfonieorkest
Projectzangers

Aanvang: 19.30
Vrij entree, met deurcollecte

Koningsdag en -nacht zijn ook dit jaar 
geslaagd verlopen. Lemelerveld had zin 
in een feestje! Op het Kroonplein had 
de organisatie gezorgd voor een intieme 
warme tent. 
Het feest werd woensdagavond afgetrapt met 
DJ Eric. De lasershow, geprojecteerd op o.a. 
het tentdoek, was daarbij een mooie aanvulling. 
Beelden van het Kroonplein waren mooi ver-
werkt in de lasershow.
Koningsdag om klokslag 10 uur speelde Poly-
hymnia het Wilhelmus bij het Anker en werd hier 
de vlag gehesen door Bennie Meijer. Hij nam op 
deze wijze afscheid als medewerker technische 
dienst van ’t Anker en mag nu gaan genieten van 
zijn pensioen. Hierna kon men genieten van kof-
fi e, oranjebol en de bezichtiging van historische 
foto’s van voorgaande oranjefeesten, verzorgd 
door de Historische Werkgroep Lemelerveld. 
Bij Brugstede werd om half vier de vlag ge-

hesen en klonken ook hier de klanken van het 
Wilhelmus. Aansluitend vertrok de versierde 
fi etsenoptocht, uiteraard met Polyhymnia, voor-
op door het dorp. Het eindresultaat was ook dit 
jaar weer van hoog niveau De eigenaren van de 
drie mooist versierde fi etsen ontvingen uit han-
den van Gerben Schutte een prijs.
Vervolgens werd het muzikale stokje doorgege-
ven aan Voices en de Bargzangers. Het toege-
stroomde publiek genoot massaal.
Ondertussen was er ook volop vermaak voor de 
kinderen. Er stonden weer vele springkussens 
opgesteld. Nieuw dit jaar was het krat stapelen 
en graffi ti spuiten, georganiseerd en begeleid 
door SMON Welzijn. De gratis popcorn, snoep-
zakjes en lolliepops waren zeer in trek.
De Mega Verloting was een publiekstreffer van 
jewelste. Daarna was het nog lang gezellig op 
het plein en in het voorcafé van Reimink.
TEKST: ILSE SCHOORLEMMER 
FOTO’S: HANS HEERINK

Geslaagd koningsfeest

Zonnebloem 
vakantie
Zonnebloem Vechtstreek 
organiseert een 6-daagse 
vakantie naar Lunteren. 
Daar ligt het groepshotel 
“Het Bosgoed”, een vijfster-
ren groepsaccommodatie. De 
accommodatie is geheel in 
laagbouw en volledig rolstoel-
toegankelijk.
Tijdens de vakantie is er zowel 
overdag als ‘s avonds van alles 
te doen en te beleven.
De vakantie is bestemd voor 
mensen die afhankelijk zijn  
van verpleging/verzorging. U 
kunt alleen meegaan of met 
een reisgenoot (met of zonder 
beperking). Verpleegkundigen 
en verzorgenden zorgen er voor 
dat u 24 uur per dag hulp kunt 
krijgen. Zowel de medevakan-
tiegangers als de vrijwilligers 
komen uit uw regio.
De vakantie is van 16 tot en met 
21 okt. 2017.
Voor meer informatie en opga-
ve kunt u contact op nemen met 
Betsy Boerkamp, tel. 37 13 28.
Opgave tot 31 mei 2017.

DE ZONNEBLOEM: LEMELERVELD, 
LEMELE, DALMSHOLTE EN GIETHMEN

Paul Sibelt • Tjalkstraat 57 •  8152 CN  Lemelerveld 
T 0572-37 26 86 • M 06-46 09 85 77

E bouwbedrijfsibelt@ziggo.nl 

Bouwplannen?
Vraag vrijblijvend advies en prijsopgave!

____________________________________________________
Inzameling landbouwplastic 10, 11 en 12 mei – GRATIS 
– Roelofs Lemelerveld. Wikkelfolie alleen in speciale folie-

retourzakken. Bel voor info 0572-37 12 90.____________________________________________________



Wedstrijd duurt 
wederom 45 minuten te 
lang voor SC Lemele
(4-0 verlies)
Vanaf minuut 1 was duidelijk dat 
Wilhelminaschool de wedstrijd snel 
wilde beslissen. De eerste 20 minuten 
was Ruan Weelink met een aantal 
fantastische reddingen de man die 
Lemele staande hield. Lemele kwam 
vervolgens meer in de wedstrijd en 
werden er enkele mogelijkheden 
gecreëerd.
Remon Kleinlugtenbeld en Robin 
Schoenmaker hadden beide de moge-
lijkheid om te scoren maar de schoten 
waren een prooi voor de keeper van 
Wilhelminaschool. Na een half uur 
was het wederom Ruan Weelink die 
een één op één situatie onschadelijk 
maakte. Aan de andere kant kreeg 
Robin Schoenmaker een grote kop-
kans maar hij ging onder da bal door. 
Ruststand 0-0. 

In de tweede helft was het na 2 minuten 
raak na het benutten van een discuta-
bel gegeven strafschop, 1-0. Dit was 
mogelijk een goedmaker, aangezien 
de scheidsrechter voor de rust de bal 
al op de stip had kunnen leggen maar 
dit verzuimde. Voor Lemele was dit 
het breekpunt waarna ook de 2-0 al 
snel volgde. De laatste twintig minu-
ten werd Steven Warmelink mee naar 
voren gestuurd om meer druk te zetten. 
Dit resulteerde nog wel in een goede 
mogelijkheid maar Lemele bleek ook 
nu weer te onnauwkeurig in de eind-
pass. Uiteindelijk werden er nog twee 
doelpunten gemaakt vanuit de counter, 
4-0.

Lemele kan met opgeheven hoofd 
terugkijken op een wedstrijd tegen 
een goed georganiseerd en kwalitatief 
sterk Wilhelminaschool.
 
Zaterdag 6 mei speelt Lemele de lood-
zware thuiswedstrijd tegen Oranje 
Nassau dat met vier punten achter-
stand en nog twee wedstrijden te spe-
len vecht voor de laatste strohalm met 
Voorwaarts V. om het kampioenschap 
in de derde klasse D. 

Opstelling: R. Weelink, B. Petter, S. Warmelink, 
Henri ten Kleij, S. Kleinlugtenbeld, M. Pouw (D. 
Dijk), R. Schoenmaker, M. de Lange, R. Visscher 
(J. v. Pijkeren), B. Marsman (R. Lammerink), R. 
Kleinlugtenbeld.

SC Lemele
Progr za 6 mei: Thuis: 14:30 Lemele 
1 - Oranje Nassau 1; 14:30 Lemele 4 
- Gramsbergen 7; 9:00 Lemele JO13-1 - 
Wijhe ‘92 JO13-2; 10:30 Lemele JO11-1 
- De Zweef JO11-4; 9:00 Lemele JO9-3 

- Hulzense Boys JO9-3; 10:30 Lemele MO11-1 - 
Heino MO11-1. Uit: 14:00 OVC ‘21 2 - Lemele 
3; 11:00 EDON 2 - Lemele 2; 12:00 Heino JO17-
2 - Lemele JO17-1; 14:45 Lemelerveld JO15-3 
- Lemele JO15-1; 11:15 SDOL JO13-2 - Lemele 
JO13-2; 8:30 Nieuwleusen JO9-3 - Lemele JO9-
1; 10:05 Heeten JO9-4 - Lemele JO9-2.

PSV Lemelerveld
Dit weekend werd het 1e outdoor con-
cours georganiseerd in Dalfsen.
Op zaterdag startte Yasmine Noordman 
in de klasse L bij de paarden. Ze reed 
met Gomes een foutloze 1e fase en een 
snelle foutloze 2e fase, dit was goed 
voor een 2e prijs. Afgelopen donderdag 
reed ze opnieuw super goed, ze sprong 
een foutloos parcours in de klasse L wat 
wederom goed was voor een 2e prijs. In 
Dalfsen werd er ook bij de pony’s goed 
gesprongen. Elena Hofman en Louise 
van den Berg startten beide in de klasse 
B springen. Elena sprong met haar D 
pony Bowie een mooie foutloze ronde 
met 70,5 stijlpunten, dit was goed voor 
een 7e prijs. Louise sprong met haar D 
pony Snow Foxy ook een mooie foutloze 
ronde. Ze kregen 77 stijlpunten wat goed 
was voor een 3e prijs. Ook in de dressuur 
reden Elena en Louise mooie proeven. In 
de klasse L1/L2 cat D kreeg Elena 193 
punten van de jury, dit was goed voor 
een 5e prijs. Louise kreeg in dezelfde 
klasse 197.5 punten, dit was goed voor 
een 4e prijs. In Middel lieten Pien en Britt 
Schrijver en Tes Wellenberg zich ook van 
hun goede kant zien. Pien Schrijver reed 
met haar pony Bubbly 190 punten, dit 
was goed voor een 4e prijs. Britt en Tes 
waren aan elkaar gewaagd, ze sprongen 
beiden 2 foutloze manches in de klasse L 
cat D/E. Britt was Tes te snel af en mocht 
de 1e prijs in ontvangst nemen met haar 
pony Miss Donna Do. Tes ging er samen 
met Nala vandoor met de 2e prijs. Info: 
www.paardensportvereninglemelerveld 
of like de facebookpagina.

Strijd om kampioenschap
in 3B nog niet beslist
Het kampioenschap in de 3e klasse B is nog niet opgeëist door 
Lemelerveld. In theorie konden de manschappen van trainer Richard 
Smit vandaag bij winst op Columbia en verlies van directe belager 
Overwetering de titel opeisen. Na een verliespartij in Apeldoorn gaat 
Lemelerveld nog steeds fier aan kop.

Al vroeg in de wedstrijd komt de 
ploeg uit Apeldoorn op voorsprong 
doordat de rappe aanvaller op de zij-
kant de bal goed weet voor te brengen. 
Barry de Jong schiet de bal binnen en 
Columbia zit direct goed in de wed-
strijd. Lemelerveld heeft in dit deel van 
de twee strijd wat moeite. 
Op de helft van het eerste part van 
de wedstrijd krijgt Lemelerveld een 
penalty toegewezen door de prima lei-
dende scheidsrechter Zilverberg, een 
aanvaller wordt vastgehouden binnen 
de 16. Een penalty is het gevolg. Job 
Heerink weet de stand, vanaf de stip, 
gelijk te trekken op 1-1. Tien minu-
ten later krijgt Lemelerveld op de rand 
van het 16 meter gebied een vrije trap 
toegekend, nadat Jordy Lugtenberg 
wordt gevloerd door Columbia. 
Joey Nijenkamp schiet onberispelijk 
raak en Lemelerveld leidt met 1-2. 
Met deze stand wordt er ook gerust. 
Overwetering staat op dat moment 
achter tegen Warnveldse boys. 
Lemelerveld is met deze stand virtueel 
kampioen, maar de punten worden pas 
op het eind van de wedstrijd verdeeld.
Aan het begin van de tweede helft zijn 
er kansen over en weer, keepers redden 
en ballen schieten rakelings over en 
naast. Toch heeft Columbia het betere 

van het spel en komt het een kwartier 
voor het eind op gelijke hoogte door 
een doelpunt van Stefan Derksen. De 
3-2 komt redelijk snel daarna op het 
score bord. Een terechte overwinning 
van Columbia is een feit als de scheids-
rechter voor het einde van de wedstrijd 
fluit.

Zondag 7 mei wordt het ongemeen 
spannend in de top van de 3e klasse 
B. Lemelerveld ontvangt op het eigen 
sportpark Heidepark uit Apeldoorn 
TKA. Columbia is de nieuwe nummer 
2 en ontvangt Overwetering.

Stand in 3B:
1. Lemelerveld  24-54
2. Columbia  24-51
2. Overwetering  24-50

Bij winst op TKA en een gelijk spel 
in Apeldoorn kan Lemelerveld dus 
de kampioen worden. Op Sportpark 
Heidepark wordt om 14.00 uur afge-
trapt. Kom allen om onze jongens aan 
te moedigen!

Opstelling Lemelerveld: Rik Ramaker, Jordi de 
Haan, Jasper Gerritzen, Joey Nijenkamp, Jorn 
Brummelenbos, Robin Morrenhof, Teun in 
de Wal (77´ Bram vd Kolk), Jeroen Exel,  Job 
Heerink, Jordy Lugtenberg en Stijn Kogelman 
(66’ Wesely Vlierman).

Een gemiste kans voor Lemelerveld!  Foto: Martin Zwakenberg

Jeugd Lemels Open 2017
Na het succes van vorig jaar organiseert Voetbalvereniging Sc. Lemele ook dit 
jaar  weer een jeugd Lemels Open voetbaltoernooi.  Het toernooi zal plaatsvin-
den van dinsdag 6 juni  t/m vrijdag 9  juni 2017,  aanvang 18.30 uur. IEDEREEN 
DIE EEN TEAM KAN SAMENSTELLEN KAN MEEDOEN. Zo kunnen teams bestaan 
uit vriendjes, buurtkinderen, familieleden of schoolgenoten of andere voetbalver-
enigingen.  Het maakt dus niet uit met wie je een team vormt als de spelers van 
je team maar wel in dezelfde leeftijdsgroep vallen. Er wordt gespeeld in 3 leef-
tijdscategorieen, te weten Junioren (geboren in 2001/2002/2003) Maxi-pupillen 
(2004/2005/2006) en Mini-pupillen (2007 en later). Voor alle teams geldt wel dat het 
gemengde teams moeten zijn, dus zowel jongens als meisjes. Bij de Junioren en 
Maxi-pupillen dienen  minimaal 2 jongens of 2 meisjes in het veld te staan en bij de 
Mini-pupillen minimaal  1 meisje of jongen. De Junioren en Maxi-pupillen spelen 
7 tegen 7 en de Mini-pupillen 4 tegen 4. Het Lemels Open senioren) wordt dit jaar 
voor de 24ste keer gespeeld en staat bekend om haar unieke formule en regels zo-
als een doelpunt gescoord door een dame of met het hoofd telt voor 2, deze regels 
worden ook toegepast bij het Jeugd Lemels Open. De poule-wedstrijden worden 
gespeeld van dinsdag  t/m donderdag en op vrijdag  worden de finales gespeeld. 
Voor meer informatie en inschrijfformulier zie website Sc. Lemele of mail naar 
jeugdbestuur@sclemele.nl. Ook  iedere basisschool in Lemelerveld beschikt over 
een aantal inschrijfformulieren. 

Tennis programma
Progr vrijdag 05-05 2017: 17.00 uur: Gemengd 
35+1 - MTV “65 1. Progr zaterdag 06-05-
2017: 12.30 uur: Gemengd 1 - Deventer LTC 2; 
Gemengd 2 - Wijhe ATC 2. Progr zondag 07-05-
2017: 10.30 uur: Heren 35 + 1 - LTC Steenwijk 1; 
Heren 35 + 2 - Deventer LTC!

Pitch en Putt
Ronde vijf op de Pitch & Putt golf-
baan te Lemele was een prooi voor 
Theo Otten uit Nieuw Heeten, Theo 
had 54 slagen nodig voor de 18 holes 
en liep dus par. Theo is de vierde 
speler die dit jaar een overwinning, 
en de bijbehorende tien punten mag 
bijschrijven voor het tussenklasse-
ment.
Hans Strijkveen speelde een ronde 
van 56 slagen, Noël Shannon, Henri 
Duerink en Maurice Wesdorp had-
den elk 57 slagen nodig deze ronde. 
Tonnie Reimink met 60 slagen, Gerrit 
Koggel en Jan Willem van den Berg 
met 61 slagen en Henk Bendijk en 
Wim Grondman met 62 slagen kregen 
ook nog punten bijgeschreven voor 
het tussenklassement strokeplay. In 
de tussenstand heeft Noël Shannon de 
leiding met 46 punten, gevolgd door 
Hans Strijkveen met 44 punten. Henri 
Duerink met 36 en Theo Otten met 28 
punten zijn de achtervolgers. 
Maurice Wesdorp wist drie birdies 
achter elkaar te slaan op de holes vier, 
vijf en zes en ook nog op hole twaalf. 
Theo Otten scoorde birdies op de 
holes twee, tien, zeventien en achttien.
(Birdies betekend twee slagen voor 
één hole.) Het stablefordklassement 
werd deze week gewonnen door Wim 
Grondman met maar liefst 42 stable-
fordpunten, en de tien punten waren 
dan ook voor Wim. Maurice Wesdorp 
scoorde 41 stableford en Theo Otten 
40. Achtendertig stablefordpunten 
scoorde Hans Timmerman en Gerrit 
Dankelman 37, deze spelers speelden 
allemaal hun handicap naar beneden 
met 0.1 punt per punt boven de zes-
endertig. Wim Grondman had een 
hcp van 14.2 en nu dus van 13.6. Het 
tussenklassement stableford is nu als 
volgt, Maurice Wesdorp heeft de lei-
ding met 31 punten, gevolgd door Wim 
Grondman en Hans Timmerman met 
29 punten, Gerrit Dankelman en Theo 
Otten volgen met 22 punten. 

Bingo in Luttenberg 
Dinsdagavond 9 mei wordt er een 
vlees-bingo gehouden in Elckerly in 
Luttenberg. Aanvang: 20.00 uur. Zaal 
open: 19.00 uur.



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 1 t/m zondag 7 mei 2017. Week 18. 
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Douwe Egberts aroma 
rood snelfilterko�e 

of ko�ebonen**
2 pakken à 500 gram

alle combinaties mogelijk

1.491.491. 0.890.950.950.

MAX. 8 
PAKKEN
PER KLANT

Dubbel Frisss 
of Taksi

pak 1500 ml

Unox Cup a Soup
2 doosjes à 2/3 zakjes
alle combinaties mogelijk

2 STUKS

3.-2.462.462. 1.692.282.282.

9.-

Edet toiletpapier 
ultra soft of 

family comfort
pak 24/40 rollen

OP=OP

Varkensrollade
per kilo 5.00

100 GRAM

0.50
1.001.001.

Varkensrollade

50%KORT
ING

Coop Goudse 48+  Coop Goudse 48+  
jong belegen kaasjong belegen kaas
STUK 600 GRAM 5.5.00005.005.5.005. 3.99

2 STUKS

5.985.985. 3.-

Citroenen 
voordeelnet
rode pitloze druiven rode pitloze druiven 
bak 500 gram  
of ananas
alle combinaties mogelijk

3.183.183.

1.99

Coop 
roomboter 
appeltaart

per stuk, ca. 5/6 personen

3.993.993.993.993.

Vers uit 
eigen oven!eigen oven!

50%KORT
ING

GRATIS
HOTELVOUCHER BIJ € 25,-   * *   OF 
MEER AAN BOODSCHAPPEN
** Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen 
(rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen,  babyvoeding tot 1 jaar, 
geneesmiddelen, postzegels,  loten en telefoonkaarten). 

GENIET VAN KORTING OP EEN HOTELOVERNACHTING

EVEN 
HELEMAAL

HOTEL
DEBOTEL!
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