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Op 20 mei 2018 is het 50 jaar 
geleden dat volleybalvereniging 
Flash Nieuwleusen is opgericht 
door Martin Flier. Ter ere van 
dit gouden jubileum organiseert 
Flash een feestweek van dinsdag 
22 mei t/m zaterdag 26 mei 2018 
met diverse activiteiten.
Een jaar geleden heeft zich een 
jubileumcommissie gevormd, 
in de personen van: Elize Bou-
deling, Jolanda Marsman, Lieke 
Wink, Sebo Popken, Theo Post, 
Albert Bovenhuis, Almar Meije-
rink en Heidi Popken. Deze groep 
enthousiaste leden heeft een 
programma voor de feestweek in 
elkaar gezet waarbij de hele week 
in het teken van Beach zal staan. 
Het gouden jubileum zal dus op 
unieke wijze gevierd worden. 
Een sporthal vol met zand, een 
bijzondere gebeurtenis in zowel 
de geschiedenis van Flash als 
van sporthal De Schakel. Zoals 
een uitspraak luidt die te lezen 
is op volleybal.nl: “Beachvolley-
bal is al lang niet meer alleen 
een strandsport. De sport komt 
misschien wel het best tot zijn 
recht op spectaculaire locaties”. 

Uiteraard is iedereen van harte 
welkom in de feestweek om het 
indoorstrand van Nieuwleusen te 
komen bewonderen.

De jubileumweek zal op dinsdag 
22 mei van start gaan met een 
receptie voor alle leden, oud-le-
den, sponsoren, vrijwilligers en 
genodigden. Dus mocht u betrok-
ken zijn bij Flash of betrokken 
geweest zijn en u wilt het be-
stuur feliciteren met het 50-jarig 
jubileum dan bent u van harte 
welkom in het Flashpoint vanaf 
19:30 uur. Er staat een drankje 
en hapje klaar om te proosten op 
deze mijlpaal. 

Tijdens deze avond zal er van
20:30-21:30 uur in de sporthal
een demo beachvolleybalwedstrijd
gespeeld worden door de zeer 
ervaren beachvolleybalsters: 
 Lauri Luijken en Ana Rekar. 
Lauri en Ana vormen samen 
een team en spelen alle toer-
nooien van de DELA Eredivisie 
Beach Tour. Zij spelen deze demo 
wedstrijd tegen Emma Rekar en 
Robin van de Velde.

Deze wedstrijd is vrij toegankelijk 
voor iedereen en wordt mede 
 mogelijk gemaakt door Effeweg.nl. 

Iedereen is 
welkom om  
de geweldige 
sfeer van een 
beach volleybal-
 wedstrijd te  
ervaren.

jubileumkrant
Feestweek van 22 t/m 26 mei

Gouden jubileum Flash!

Dinsdag 22 mei
vanaf 19:30 uur



Bezoek tijdens de
jubileumweek het

50 jaar
Flash museum

22-26 mei
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PROGRAMMA
Dinsdag 22 mei:

Bestuursreceptie (vanaf 19.30 uur)
20:30-21:30 uur een demowedstrijd beachvolleybal

Mede mogelijk gemaakt door Effeweg.nl

Woensdag 23 mei
Spelmiddag

voor leerlingen van de basisscholen;
groep 3, 4, 5: van 13.15-14:45 uur

en groep 6, 7, 8 van 15:15-16:45 uur
Mede mogelijk gemaakt door Plus Bakker

Donderdag 24 mei
Beachvolleybalclinic

voor Flash CMV-leden (17.00-18.30 uur) en
voor A-, B- en C-jeugdleden (18.30-20.00 uur).

Mede mogelijk gemaakt door Bos Bedden

Vrijdag 25 mei
Beach Bingo

voor alle leden, oud-leden
en vrijwilligers (met partners), 20.00-00.00 uur.

Mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Zieleman

Zaterdag 26 mei
Beachvolleybaltoernooi voor Flash-leden

CMV-jeugd vanaf 09.00 uur en
A-, B-, C-jeugd en senioren vanaf 11:00 uur. 

Mede mogelijk gemaakt door De Hypotheekgroep

Feestavond (’beachparty’)
met DJ (vanaf 21.00 uur) voor alle leden, oud-

leden, sponsoren en vrijwilligers (met partners).
----------------------------------------------------------
Alle activiteiten vinden plaats in De Schakel

en Flashpoint.
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1973
Klupblad 1e jaargang

1968 Volleybalvereniging 

Flash wordt 20 mei 1968 

opgericht.

De Spil
Drie jaar geleden tekenden twaalf partijen een 
verklaring met de intentie om in het middengebied 
van Nieuwleusen een Kulturhus te realiseren waar 
onderwijs, sport, welzijn en cultuur ondergebracht 
zouden moeten worden. Erg belangrijke, centra-
le voorzieningen in het bruisende dorpshart van 
Nieuwleusen. 
Samenwerking tussen partijen was van cruciaal 
belang voor het slagen van dit uitdagende project. 
Door de positieve inzet van al die partijen is de 
realisatie en de bouw van dit imposante Kulturhus 
bijna voltooid en heeft het vorig jaar de toepasselij-
ke naam “De Spil” gekregen. 
Als alles volgens planning verloopt dan kunnen de 
participanten per 1 september 2018 het gebouw 
betrekken. De gemeenteraad heeft inmiddels groen 
licht gegeven voor de invulling van de mooie en 

duurzame buitenruimte, zodat hier de komende 
maanden ook gestalte aan gegeven kan worden. 
De uiteindelijke samenwerking tussen de ver-
schillende partijen komt straks tot uiting in het 
gezamenlijk gebruik van elkaars ruimten. Voor alle 
deelnemers zal het Kulturhus veel meer mogelijk-
heden gaan bieden. Zo zullen de sportactiviteiten 
van bijvoorbeeld het Agnieten College in een goed 
geoutilleerde sporthal plaatsvinden en ’s avonds 
kunnen de ruimten van de school gebruikt worden 
voor onder andere cursussen of bijeenkomsten. Het 
is de bedoeling dat alle ruimten zo efficiënt en op-
timaal mogelijk gebruikt gaan worden. Activiteiten 
kunnen voor meerdere doelgroepen, van jong tot 
oud, beter op elkaar aansluiten. Het gebouw biedt 
ook de mogelijkheid aantrekkelijke en interessante 
evenementen naar Nieuwleusen te halen. 
Met dit nieuwe Kulturhus kunnen we de leefbaar-
heid van ons prachtige dorp daadwerkelijk waarbor-
gen en verbeteren.

Voorzitter aan het woord

50 jaar Flash
Onze volleybalvereniging Flash bestaat dit jaar 50 jaar. Wat 
een verschil in beleving, organisatie en competitie van de 
volleybalvereniging Flash, 50 jaar geleden en nu. 

Wat speelde er eigenlijk allemaal 
in het geboortejaar van Flash? 
 Robert Kennedy werd neerge-
schoten na een toespraak in Los 
Angeles en een paar dagen later 
stierf hij aan zijn verwondingen. 
Eerste uitzending van de Fabel-
tjeskrant op televisie. Eerste live 
televisie-uitzending vanuit een 
ruimteschip (Apollo 7). Een ieder 
herinnert zich vast ook wel de 
Flowerpowertijd en het bekende 
muziekfestival Woodstock. Deze 
tijd was een uiting van een te-
gencultuur binnen de Amerikaan-
se samenleving. Heel herkenbaar 
was de fleurige kleding en 
haardracht. 

Flash is ontstaan uit een groep 
enthousiaste jongeren die wilden 
volleyballen in competitieverband. 
Zij kwamen met deze vraag bij 
Martin Flier en in zeer korte tijd 
was er een jongens- en meisjes-
team geformeerd. Zij gingen de 

competitie in en niet zonder 
succes. Inmiddels was volleybal-
verenging Flash officieel opgericht 
op 20 mei 1968.
In 1969 werden de junioren van 
Flash bij de meisjes kampioen in 
de eerste klasse van de afdeling 
Dedemsvaart. Hier mocht men 
heel trots op zijn want het was 
immers voor het eerst dat de 
meiden aan de competitie deelna-
men. In die tijd was er nog niet 
zo’n mooie sportaccommodatie 
zoals we heden tot onze beschik-
king hebben. Er werd getraind 
en gespeeld in een gymzaal bij 
de toenmalige Julianaschool en 
vanaf 1971 werden de trainingen 
en wedstrijden verplaatst naar de 
Goudenregenstraat. Dat was toen 
al een hele verbetering. 
In het jaar 1979 werd de sporthal 
de Schakel geopend en werd 
de accommodatie helemaal luxe 
voor onze vereniging. Wat een 
verschil in beleving en ontwikke-

ling binnen de vereniging. Veel 
ruimte rondom de velden en een 
hoog plafond. Flash ging voortva-
rend te werk. Men kreeg binnen 
de vereniging de zaken steeds 
beter op de rit. Het bestuur 
werd uitgebreid met commissies 
binnen de vereniging, die ook veel 
taken op zich namen. Flash werd 
zogenaamd steeds professioneler 
met toen al veel vrijwilligers die 
de vereniging een warm hart 
toedroegen. De prestaties gingen 
ook met sprongen vooruit en in 
de top van de jaren 2004/2005 
speelden de dames van Flash 
eerste divisie. Dat was een mooie 
tijd, maar het bleek wel erg lastig 
om dit niveau vast te houden. 

De herenafdeling deed het ook 
goed en het hoogste niveau wat 
deze groep bereikt heeft is derde 
divisie. Daarnaast draaiden de 
heren jaren mee in de bovenste 
regionen van de promotieklasse. 

We zijn als vereniging erg trots 
op oud-international Manon Flier. 
Zij heeft 430 interlands op haar 
naam staan, maar haar roots 
liggen gewoon bij onze mooie 
vereniging. Zij is als mini-jeugdlid 
gestart bij Flash en werd natuur-
lijk na een aantal jaren, vanwege 
haar bijzondere talenten, ook al 
snel weggekaapt bij Flash door 
andere verenigingen.

Een halve eeuw Flash betekent 
ook dat er helaas al veel leden 
ons zijn ontvallen. Met groot res-
pect denken wij terug aan al deze 
mensen die heel veel betekend 
hebben voor onze volleybalvereni-
ging op allerlei gebied. Zij zullen 
in onze gedachten blijven.

Wij gaan het feest met elkaar 
vieren, want wij zijn trots op onze 
verenging. Ik hoop u allen in de 
feestweek te ontmoeten.

Tineke Meijerink

19731968
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- CNC KANTEN
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Roestvaststaal
HOEKMAN

Uw totaalleverancier 

FoodsectorChemie Machinebouw Automotive

 Rollecate 31 | 7711 GG Nieuwleusen | E. info@hoekman-rvs.nl | T. +31(0)529 - 488020 | www.hoekman-rvs.nl
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   RVS/ALU/STAAL

2D én 3D bestanden Offertes in de mailbox24/7 Snelle levering 

Online uw snij- en zetwerk bestellen!

“Specialist in RVS 
   plaat en constructiewerk” 

De zeilmakerij in uw omgeving!

 Verandakleden
 Schaduwdoeken
 Windbreekgazen
 Afdekzeilen

Evenboersweg 16, Nieuwleusen
T: 0529-483030

www.wildeboer-groep.nl

Met de fraaie, op maat gesneden, tuin- en terrasoplossingen van 
Zeilmakerij Wildeboer kunt u al vroeg in het voorjaar genieten 
van de eerste zonnestralen. Heerlijk beschut en goed beschermd 
tegen de felle zon. 

 Aanhangerkleden
 Bootkappen
 Tentreparatie
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1974
Clublied Flash

Column
Leven na de topsport
Van harte gefeliciteerd allemaal met het 
50-jarig jubileum van Flash! Als lid van de 
vereniging mag je daar toch best trots op zijn! 
Flash is een gezonde vereniging met heel veel 
betrokken leden. Voorheen was ik daar nooit 
zo mee bezig, maar nu ben ik er heel bewust 
van dat het verenigingsleven van groot belang 
is voor je gezondheid. Niet alleen omdat je 
lekker kan sporten, maar ook voor je sociale 
contacten. Wat dat betreft mis ik het ook 
echt om tot een sportvereniging te behoren. 
Wat een gezelligheid! Je hebt pas door hoe 
waardevol dat is op het moment dat je het 
niet meer hebt. In Nederland is dat ook nog 
eens heel anders dan in andere landen, zoals 
bijvoorbeeld Italië. Ik heb vier jaar in Italië 
mogen volleyballen. Bij sommige clubs leefde 
het verenigingsleven iets meer dan bij de 
andere, maar over het algemeen kwam het 
niet in de buurt bij hoe wij dat in Nederland 
doen. Het grootste gemis is misschien wel de 
kantine. Bij Nederlandse sportverenigingen 
staat die centraal. Gezellig kletsen na een trai-
ning of een wedstrijd onder het genot van een 
drankje. Echt een plek om samen te komen en 
de vereniging sterker te maken. Kortom, iets 
om te koesteren.

Ik ben dus eigenlijk best wel trots op mijn 
oom Martin die in 1968 Flash heeft opgericht. 

En ik ben blij dat ik bij 
deze mooie vereniging 
kon opgroeien. Dus 
bij deze bedankt oom 
Martin!

Als moeder en recent 
gestopt topsporter zit 
ik inmiddels in een heel 
andere fase van mijn 
leven. Waar bijna nooit 
ruimte was voor ‘huisje, boompje, beestje’, 
heb ik dat nu allemaal. En ik geniet er volop 
van. Tegelijk maakt het me ook wat onrustig, 
want de regelmaat als topsporter heb ik niet 
meer. Ik moet op zoek naar nieuwe invulling. 
Direct nadat ik had uitgesproken te stoppen 
met (beach)volleybal werd ik benaderd door 
NOC*NSF of ik mee wilde doen aan een door 
hun nieuw gestart project; TeamNL@work. 
Een praktijkprogramma in sportmarketing en 
media uitgevoerd door sportmarketing bureau 
Triple Double, een bedrijf wat al jaren aan de 
top in Nederland staat. Dit leek mij een leuke 
kans om de overstap te maken. 
Inmiddels ongeveer een half jaar verder loopt 
het project ten einde en kijk ik met een goed 
gevoel terug. Hoogtepunt was wel dat ik sa-
men met een mede-‘student’ werd uitgekozen 
om drie weken naar de Olympische Winter 

Spelen in PyeongChang te gaan. Wij mochten 
het content team van TeamNL versterken. Alle 
informatie die op social media kanalen van 
TeamNL kwam werd verzorgd door het team 
waar ik deel van uitmaakte. Een leerzame 
ervaring. 
Recent heb ik te horen gekregen dat ik een 
tijdelijk contract krijg bij de Rabobank. Via 
TeamNL@work heeft de Rabobank twee men-
sen uit onze groep aangenomen om te helpen 
bij de organisatie van drie grote evenementen 
deze zomer; de Hockey Champions Trophy, het 
EK Beach Volleybal en Lowlands. Dit lijkt mij 
een hele gave uitdaging en mooie werkerva-
ring. 

Voorlopig ben ik dus nog even mooi onder de 
pannen. Nu dat verenigingsleven weer op de 
rit krijgen!
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1977
Aanmelding Flash bij NeVoBo

1978
Feestweek ter ere van 10-jarig bestaan

19781974 1977
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Wij zijn een specialist in 
de verhuur van bussen en 

touringcars van groot tot klein.

Gebo Tours heeft de ervaring om 
u één of meerdere onvergetelijke 

dagen te bezorgen!

Kijk op gebotours.nl of bel (0529) 48 12 34

Vraag snel een offerte aanVraag snel een offerte aan

Naamloos-1   1 04-02-11   16:35:42

Naamloos-1   1 04-02-11   16:35:42

Naamloos-1   1 04-02-11   16:35:42

Naamloos-1   1 04-02-11   16:35:42

0

e d b i j k e r t u i n e n . n l

Ed Bijker
h o v e n i e r s b e d r i j f  b v

De Stouwe 20      Vinkenbuurt      0529 48 29 0

De sportkleding van CRAFT bestaat uit materialen met 
vochtregulerende en warmte-isolerende eigenschappen.
Zo heb je het warm wanneer het koud is en lekker koel

wanneer het warm is. 
www.marleens.nl/sport 
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1982 (mei) 

Dorpsactie van Flash 

“Nieuwleusen kwartet”

1980-1981 250ste lid 

inge schreven bij Flash.

1988
Ter ere van het 20-jarig 

bestaan was er een  wedstrijd 

tussen het nationaal 

 damesteam van Canada en 

toenmalige ere-divisie team 

Etiflex Ommen

1979 
1e uitgave van de Flashwijzer

50 jaar is een mooie leeftijd
Sommige dingen gaan bij een aantal mensen dan al wat 
moeilijker. Bij Flash is dat gelukkig niet het geval. Het is een 
levendige vereniging met de frisheid van het jeugdige. Wij als Plus 
vinden het mooi om hier deel van uit te maken in de vorm van 
sponsoring, maar ook veel samenwerking achter de schermen. En 
natuurlijk al heel lang, van ver voor mijn tijd als ondernemer van 
Plus Bakker, het Plus volleybaltoernooi. Ik heb het vaker gezegd, 
maar gezonde, levendige verenigingen zijn essentieel voor een 
dorp en daarom moeten we in Nieuwleusen blij zijn met een 
actieve volleybalvereniging. Iedereen die betrokken is bij Flash van 
harte gefeliciteerd en op naar de volgende 50 jaar.

Arjan Bakker, Plus Bakker

Groeten uit Australië
Wanneer ik terug denk aan mijn 
volleybal tijd bij Flash Nieuwleu-
sen dan schieten er allerlei her-
inneringen en namen door mijn 
hoofd.  Mini’s, C1 (Errit Vleer), B1 
(Willie Hendriks), A1 (Jan Hofstra) 
en Dames 2 (Henk van Lenthe). 
Maar ook Theo Post en familie 
Beelen.
Hoogtepunt van mijn tijd bij Flash 
waren de Nederlandse Kampioen-
schappen met het team C1 waar 
we 3e van Nederland zijn gewor-
den. Wat mij vooral bij staat was 
het gevoel van een ‘club’ zijn. Een 
sociaal netwerk gedreven door 
gepassioneerde mensen die iets 
gemeenschappelijks hadden – 
liefde voor het spelletje volleybal. 
Er zijn door Flash veel vriend-
schappen opgebouwd en ondanks 
de afstand Nederland -Australie 
(waar ik nu woonachtig ben) heb 
ik nog steeds contact met men-
sen uit die tijd. 

Ik keek vroeger altijd uit naar de 
zaterdag en vooral als ik thuis 
moest spelen. Eigen wedstrijd 
winnen en dan Dames of Heren 
1 kijken. Heren 1 was altijd het 
leukste en het mooiste volleybal 
om te kijken of kwam dat door 
de mooie mannen? Met het team 
patat eten in de kantine van Bert 
Brouwer en dan ’s avonds moe 
maar voldaan naar huis. 
Gezelligheid, verbondenheid, com-
munitie, vriendschappen en nog 
steeds een passie voor volleybal. 
Ik ben Flash Nieuwleusen voor 
eeuwig dankbaar!!
Helaas zal ik niet aanwezig zijn 
om het te vieren, maar maak 
er met z’n allen een top feestje 
van!!!

Desirée de Graaf 
(Perth –West Australië)

1979 1980 1982 1988

Historisch Flash museum
50 jaar is een mijlpaal en een mooie gelegenheid om 50 jaar histo-
risch materiaal tentoon te stellen. Dus hebben wij in onze omge-
ving en via social media een ieder verzocht om diverse materialen 
ter beschikking te stellen. Deze oproep was niet tegen dovemans 
oren gezegd, uit verschillende zolders, schuine kanten en andere 
hoeken en gaten is ons van alles aangeleverd.

Bij de oprichting van onze vereniging in 1968 hadden we niet 
kunnen denken dat er zoveel bewaard zou blijven van de afgelopen 
50 jaar. Van foto tot bewegende beelden, van geluid tot de tastbare 
goederen. We kunnen niet meer spreken van een expositie, maar 
van een 50 jarige Flash tijdsbeleving. Bijna alle zintuigen kunnen 
worden ingezet om 50 jaar Flash in een notendop te beleven.
Bij deze willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft gele-
verd aan dit historisch moment en die door hun inzet en toewijding 
deze beleving mogelijk maken.

Tijdens de jubileumweek bent u van harte uitgenodigd om in 50 
jaar Flash te duiken. De historische beleving is ingericht in de 
bestuurskamer van ons clubhuis Flashpoint en bij alle activiteiten 
toegankelijk voor iedereen.

Geopend tijdens de jubileumweek



>> www.spansmakelaardij.nl
 bel voor een afspraak of bezichtiging: 

 088 - 30 30 900

Geert Wieling, tel. +31 654 363 870
Burgemeester Backxlaan 47, 7711 AB Nieuwleusen

feliciteert Volleybalvereninging Flash 
met haar 50-jarig jubileum
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Seizoen 91-92: 
middenstanders geven 

85 nieuwe volleyballen

1989 Flash 3de plaats bij 

verkiezing sportploeg van het 

jaar 1988 Meppeler Courant

De levensloop van de oprichter, 
Martin Flier, naar Flash
Geboren in IJsselmuiden, de 
oudste van 8 kinderen. Na het 
succesvol doorlopen van de lagere 
school, de eerste dag op de klom-
pen naar het voortgezet onder-
wijs in Kampen. Jullie begrijpen 
de klompen waren een probleem, 
maar schoenen had ik niet, dus 
met de trouwschoenen van mijn 
vader naar school. We hadden 
op deze school een gymleraar die 
ons veel liet volleyballen. Vanuit 
onze klas ontstond er dan ook 
een initiatief om een volleybalver-
eniging op te richten (V.I.O.S.).
Na de Mulo naar Zwolle voor de 
opleiding tot onderwijzer. Op de 
kweekschool kwam ik in contact 
met de gebroeders Stel van Be 
Quick Zwolle. Speelde toernooien 
in het kweekschoolteam en zo 
bleef de interesse in het volleybal 
groeien. Hierna op vele scholen 
gewerkt en tussendoor de oplei-
ding leraar lichamelijk opvoeding 
gedaan.
Eind 1967 deed zich het feit voor, 
dat de gemeente Nieuwleusen 
een vakleerkracht voor lichame-

lijke opvoeding zocht. Na een 
sollicitatiegesprek met het be-
stuur van de Ulo en de gemeente 
Nieuwleusen werd ik aangenomen 
met ingang van 1 januari 1968.
Gedurende het schooljaar kwam 
een groep Ulo-leerlingen bij mij 
die graag wilden volleyballen in 
de competitie afdeling Dedems-
vaart. Mijn antwoord aan hun 
was: “Als jullie 6 jongens en 6 
meisjes hebben gevonden, gaan 
we starten”. Dit was niet tegen 
dovemansoren gezegd, want de 
volgende dag, 4 april 1968, was 
het al voor elkaar.
Ik heb nog getracht om een 
omnivereniging te starten met de 
gymnastiekvereniging van Nieuw-
leusen, maar het toenmalige 
bestuur zag dat toen niet zitten.
In het begin speelden we in de 
gymzaal aan de Van Sandinck-
straat. Tijdens de trainingen 
stond dan mijn sigarenkistje in de 
vensterbank om de contributies 
te innen. Later speelden we in de 
zaal aan de Goudenregenstraat en 
nog veel later gingen we naar De 

Schakel.
We zijn de 
competitie 
in gegaan 
(1969/1970) met 
3 herenteams, 
2 damesteams, 
1 jongens team 
en 2 meisjes 
jeugdteams. 
Dus in totaal 
8 teams namen 
deel aan de 
competitie 
een jaar na de 
oprichting.

Dit is mijn weg 
naar Flash, die 
nu 50 jaar be-
staat en in die 
tijd is er veel gebeurd. Promoties, 
degradaties, doorbreken van 
talenten (Manon Flier), feestelij-
ke en droevige gebeurtenissen. 
Waarbij ik in het bijzonder Errit 
Vleer wil noemen, helaas is hij 
enkele jaren geleden overleden. 
Errit was vanaf het eerste uur 

tot aan zijn overlijden betrokken 
bij Flash, de rode draad door de 
vereniging.
Ik wens Flash een goede toe-
komst met vooral veel volleybal-
plezier.

Martin Flier

1989 1991



Huis gekocht
of nieuwe hypotheek? 
Dan ben je bij ons aan het goede adres 
om dit juridisch goed te regelen met:
• een eigen online dossier
• een gratis gesprek over 
 samenlevingscontract en testamenten
• ruime openingstijden
• vlotte afhandeling

tegen de scherpste prijs !

Goed Geregeld !

NOTARISSEN & M EDIATORS

Hardenberg - Dalfsen - Nieuwleusen www.vechtstede.com

Kon. Julianalaan 71 
Nieuwleusen

U N I O N  S VB.S.O.

B.S.O. op een unieke locatie  
bij voetbalvereniging USV!

vanaf
april 2018

/kinderdagverblijfwinkiesnieuwleusenwww.kinderdagverblijfwinkies.nl

Voor -en naschoolse opvang 
 

Flexibele opvang 
Op tijden zoals het u uitkomt  

tegen gelijkblijvend tarief 
 

Ruim opgezet 
Super grote buiten speelplaats met overdekte 

speelplaats (Henk Wink Court)!

50 JAAR
VAN HARTE

TROTSE KLEDINGLEVERANCIER VAN FLASH

Kampen

Oudestraat 128 • 8261 CX Kampen • T. 038-3315534

Kom naar onze winkel in 
Kampen voor een ruime
keuze volleybalartikelen!

Burg. Backxlaan 331, 7711AD Nieuwleusen  •  Telefoon 0529 - 48 23 04  •  www.klingetweewielers.nl
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ZielemanZielemanZieleman
Autobedrijf

Effeweg.nl, het bedrijf achter 
50.000 plezierige vakanties!
Effeweg.nl is al geruime tijd be-
trokken bij de volleybalvereniging 
Flash Nieuwleusen. Als in Nieuw-
leusen gevestigd bedrijf vinden 
wij het belangrijk om de lokale 
sportverenigingen te steunen. 
Om die reden zitten wij al jaren 
langs de lijn van de volleyballende 
Nieuwleusenaren. Letterlijk, want 
ons logo zal altijd zichtbaar zijn 
wanneer u de prachtige sporthal 
in Nieuwleusen bezoekt. Ofwel, 
een trotse sponsor en dat vraagt 
om een voorstelrondje. 

Effeweg.nl is aanbieder van 
supervoordelige busreizen naar 
meer dan 50 bestemmingen 
binnen Europa. Van voordelige 
stedentrips in het voor- en najaar, 
tot diverse excursiereizen naar de 
mooiste bestemmingen in Europa. 
Maar ook diverse specials, als 

vlieg-busreizen, muziekreizen en 
sfeervolle kerstreizen behoren tot 
het aanbod van Effe Weg. Klanten 
die boeken bij Effeweg.nl kunnen 
rekenen op service en kwaliteit 
en kunnen dus genieten van 
een onbezorgde en comfortabele 
vakantie.
Effeweg.nl is opgericht in 2002. 
Het aanbod bestond toentertijd 
alleen uit stedentrips met allen 
een vertrek in de zomermaanden. 
En dat bleek een groot succes! 
Inmiddels is Effeweg.nl een vol-
waardige touroperator en worden 
er jaarlijks meer dan 1000 bus-
reizen aangeboden. Het aanbod 
bestaat tegenwoordig uit reizen 
naar alle hoeken van Europa: van 
Italië tot aan Noorwegen en van 
Schotland tot aan Rusland. Na 
bijna 15 jaar mag Effeweg.nl
jaarlijks ruim 50.000 tevreden 

vakantiegangers verwelkomen. 
Iets om trots op te zijn!

Bij Effeweg.nl geloven wij dat een 
vakantie vooral plezier moet zijn, 
plezier door beleving! Beleven van 
momenten, mooie omgevingen, 
fijne klimaten en gezelligheid met 
leuke mensen in een groep. Geen 
gezeur, geen poespas en romp-
slomp. Gewoon genieten!

Om u te kunnen laten genie-
ten, werkt Effeweg.nl volgens 
onderstaande principes:
•  Enorm uitgebreid aanbod. Ons 

productteam bedenkt ieder jaar 
veel nieuwe reizen, op deze 
manier wordt ons assortiment 
ieder jaar een stukje groter!

•  Geen tussenpersonen. U kunt 
bij ons alleen boeken via ons 
telefonisch contactcenter en 

onze website. Wij werken 
zonder reisbureaus, hierdoor 
kunnen wij direct contact met 
u onderhouden over uw reis. 
Dit scheelt veel tijd en uiter-
aard scheelt dit in de kosten. 
Zo kunnen wij u een voordelige 
vakantie aanbieden!

•  Veiligheid voorop. Onze eigen 
garage met gecertificeerde 
monteurs zorgt ervoor dat de 
touringcars alleen in perfecte 
staat de weg op gaan. Uiter-
aard voldoen deze allemaal aan 
de geldende eisen en normen!

•  Eigen chauffeurs en reisleiders. 
Wij beschikken over eigen 
chauffeurs. Deze chauffeurs 
worden allemaal opgeleid en 
getraind door Effeweg.nl zodat 
zij uw vakantie helemaal com-
pleet maken.

•  Aangesloten bij ANVR, SGR en 
het Calamiteitenfonds. Effeweg.
nl is aangesloten bij deze drie 
genoemde organisaties, dit 
biedt u als klant maximale ga-
rantie in geval van calamiteiten.

Beach Bingo
Ter ere van het 50-jarig jubileum organiseert Flash tal 
van feestelijke activiteiten. Eén van de activiteiten is de 

vrijdagavond, 25 mei, waarop een bingo in Beach 
sfeer wordt gehouden. 

De avond begint om 20:00 uur en is bedoeld 
voor alle Flash-leden, oud-leden en vrij-
willigers met een introducé die zin hebben in 
een gezellige avond. Op deze avond worden 

er diverse rondes bingo gespeeld waar leuke 
prijzen te winnen zijn die door verschillende be-
drijven beschikbaar zijn gesteld. Ook zullen er één 
of meerdere superrondes gespeeld worden.

Uniek in de geschiedenis, het 
gezellige bingo-spel  spelen 
op je handdoekje in het zand!

1993 (mei) 

Feestweek i.v.m. 25-jarig 

bestaan van Flash

1995 
Meisjes D Nederlands 

 kampioen

1993 
Eerste uitreiking van de titel 

“Lid van verdienste” aan 

Wim Zieleman. De titel met 

bijbehorende beker wordt 

jaarlijks uitgereikt aan een lid 

van de vereniging die zich op 

vele terreinen verdienstelijk 

heeft gemaakt voor de vereni-

ging. De titel en benoeming 

van een lid van verdienste 

staat voor een stuk waarde-

ring met betrekking tot de 

inzet van alle vrijwilligers 

binnen de vereniging.

1993 1995

Vrijdag 25 mei
van 20:00 tot 00:00 uur



TEMPELMAN
AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWLEUSEN | TEL.0529 48 1298 | WWW.AANNEMERSBEDRIJFTEMPELMAN.NL

Ook voor uw 
ZONNEPANELEN

- het nieuwe bouwen - 
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- het nieuwe bouwen - 
TEMPELMAN

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWLEUSEN | TEL.0529 48 1298 | WWW.AANNEMERSBEDRIJFTEMPELMAN.NL

Ook voor uw 
ZONNEPANELEN

- het nieuwe bouwen - 

✓ Verticuteermachines
✓ Tuinfrezen
✓ Trilplaten
✓ Stenenknippers
✓ Grondboren
✓ Rolsteigers
✓ Minikraantjes en - shovels
✓ Muurfrezen
✓ Diamantboormachines
✓ Cirkelzagen
✓ Tegelsnijders en -zagen
✓ Cementmolens
✓ Aanhangers
✓ En nog veel meer!

hét adres voor de huur van 
betrouwbaar gereedschap! 

 ADVIES OP MAAT?

Tel: 0529 - 46 96 41  |  Mob: 06 - 28 064 356
Rollecate 9, Nieuwleusen
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info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

BOUWEN VOOR MENSEN

• Bouwbedrijf

• Schildersbedrijf

• Installatiebedrijf

• Keukens

• Aangepaste keukens

Alles in één hand
A. Beverwijk en Zonen B.V.
Zwolseweg 31-33, 7707 AA Balkbrug
Telefoon (0523) 65 66 41
info@beverwijkbouw.nl

Morsestraat 8, 8013 PP Zwolle
Telefoon (038) 465 52 88
info.zwolle@beverwijkbouw.nl

Flash,
gefeliciteerd met jullie 

50-jarig 
jubileum!
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Wij feliciteren Flash met het 50-jarig jubileum

‘t Witte Peerd
CAFÉ - CAFETARIA - BRASSERIE - ZALEN

Rollecate 21, Nieuwleusen
Tel. 0529 481 317, www.ophoff.nl, info@ophoff.nl

Burg. Baron van Dedemstraat 1G, Nieuwleusen
Tel. 0529 48 44 45, www.uitzendbureaugerrits.nl

Burg. Backxlaan 37, 7711 AA Nieuwleusen
0529 481 429, www.helgaschuurmanschoenen.nl

Kringsloot-Oost 4a, 7722 WR Dalfsen
Tel. 0529 481 164, www.freddyhekmantuinen.nl

Wendy Dalhuisen
Oosteinde 80, 7711 BZ Nieuwleusen

Tel. 06 200 80 444, www.gewichtcoach.com

Den Hulst 162, 7711 GV Nieuwleusen
Tel. 0529 785 342, www.schoonmaakbedrijfkrul.nl

Rijschool Bekedam
Tel. 0529 432 637, www.rijschoolbekedam.nl

Hulsterpad 7 / Den Hulst 94
info@vechtdal-verhuur.nl, 06 - 41 23 98 92 

www.vechtdal-verhuur.nl

Nieuwleusen - Staphorst - Zuidwolde
Tel. 088 77 39 340, www.juwelierdekker.nl

Westeinde 54, 7711 CL Nieuwleusen
Tel. 0529 482 198, www.pedicure-nieuwleusen.nl

Burg. Backxlaan 329, 7711 AD Nieuwleusen
Tel. 0529 48 15 24, www.decohomekleine.nl

Burg. Backxlaan 35, 7711 AA Nieuwleusen
Tel. 0529 481 232, www.euronicswesterman.nl

Westeinde 5, 7711 CH Nieuwleusen
Tel. : 0529 481 295, www.hetwittepeerd.nl

Christelijke Boekhandel ELAH 
Burg. Backxlaan 362, Nieuwleusen 0529 481 328 
info@elahboekenkado.nu, www.elahboekenkado.nu

Burg. Backxlaan 37 Nieuwleusen - 0529 481 429 - www.helgaschuurmanschoenen.nl

Personal Touch Travel Petra Durieux 
Haagwinde 2, 7711 NV Nieuwleusen

Tel. 06 287 80 243, www.personaltouchtravel.nl



14 Jubileumweek van dinsdag 22 mei tot en met zaterdag 26 mei 2018

Het feit dat Flash 50 jaar bestaat, willen we 
ook graag vieren met alle kinderen van groep 
3 t/m 8 van de basisscholen in Nieuwleusen. 
Op woensdag 23 mei organiseren wij dan ook 
een spelmiddag vanaf 13:00 uur. Deze middag 
is geheel kosteloos en wordt mede mogelijk 
gemaakt door supermarkt Plus Bakker. 

Het programma van deze middag zal gesplitst 
worden in twee delen; het eerste deel zal voor 
de kinderen van de groepen 3 t/m 5 zijn en het 
laatste deel voor kinderen uit groep 6 t/m 8.

Spelmiddag basisschooljeugd Nieuwleusen

1996 (juni) Meisjes C1 Nederlands kampioen (gesloten club kampioenschappen)

19971996



15Jubileumweek van dinsdag 22 mei tot en met zaterdag 26 mei 2018

Tijdens deze middag zullen er in de ene hal 
spelletjes in het zand georganiseerd worden en 
in de andere hal zal de JoinVolleybalTour bus 
van de Nederlandse Volleybal Bond staan. Vanuit 
deze bus wordt de hele hal met opblaasbare 
volleybalattracties gevuld!

De hele middag zullen er vrijwilligers 
rondlopen om alle activiteiten en de kinderen 
te begeleiden. Inmiddels hebben de kinderen 
van groep 3 t/m 8 van de basisscholen in 
Nieuwleusen een uitnodiging ontvangen. 

Opgeven voor deze leuke, sportieve en gezellige 
middag is gewenst. Stuur een e-mail naar: 
activiteiten@flashnieuwleusen.nl met daarin je 
naam, welke school en welke groep je zit.
Graag zien we je woensdag 23 mei a.s.!!

Spelmiddag basisschooljeugd Nieuwleusen

1997 Meisjes C1 Nederlands 

kampioen (open club kampi-

oenschappen)

Sponsoren
De jubileumweek is mede mogelijk gemaakt door vele bedrijven, 
 zonder hen kunnen wij geen gouden jubileum met elkaar vieren. 
Wij kennen verschillende vormen van sponsoring bij dit jubileum. 
We hebben onder andere bij elke activiteit een evenementsponsor. 
Dit zijn: 
De Hypotheekgroep, Plus  Bakker, Bos  Bedden, Effeweg.nl en 
 Autobedrijf  Zieleman.

Ook is er een faciliteitsponsor, te weten:  Wildeboer. Door hen wordt 
de bescherming van de zaal verzorgd.
Tevens zijn er sponsoren die de vereniging ondersteunen in ruil voor 
het plaatsen van hun reclamebord tijdens de activiteiten. De vele 
 prijzen die beschikbaar zijn gesteld door verschillende bedrijven 
voor onze bingo, is ook het vermelden waard. En dan natuurlijk niet 
te  vergeten de vele adverteerders in deze krant. Mede dankzij hen, 
 kunnen wij dit memorabele moment in de Flash-geschiedenis vieren.

KOOP BIJ ONZE SPONSOREN, ZIJ STEUNEN ONS JUBILEUM!!

Volleybal! Iets voor jou? 
Kom kijken bij Flash Nieuwleusen
Serveren, passen, set-uppen, smashen… Als dit je aanspreekt, is 
 volleybal dé sport voor jou! Word nu lid van volleybalvereniging 
Flash.
Volleybal wordt sinds 1968 in clubverband in Nieuwleusen ge-
speeld. Inmiddels is Flash Nieuwleusen uitgegroeid tot één van 
de grotere volleybalverenigingen van Noord-Nederland met bijna 
340 actieve leden. Er zijn 3 herenteams, 6 damesteams, 7 jeugd-
teams, 12 CMV-teams (jeugd t/m 11 jaar), 1 heren recreantengroep 
en 3 dames  recreantengroepen.

Wil je een keer proeftrainen of wil je meer informatie? 
Bel Monique Wieling, tel. 06-15002684, of mail naar: 
secretaris@flashnieuwleusen.nl of neem een kijkje op onze 
 website: www.flashnieuwleusen.nl. Ook kun je natuurlijk altijd 
een keer komen kijken in sporthal De Schakel in Nieuwleusen.

We hopen je te verwelkomen.

Woensdag 23 mei
vanaf 13:00 uur



ALLES VOOR
UW WONING
ONDER ÉÉN 
DAK!

WWW.RAABKARCHER.NL
RAAB KARCHER NIEUWLEUSEN, EVENBOERSWEG 2, 7711 GX, TEL. 0529-488100

Kom langs op onze vestiging en 

bezoek onze showroom. 

Onze Raab Karcher medewerkers 

staan voor u klaar!

VOOR DE PROFESSIONAL EN DE 

PARTICULIER. ALLES ONDER ÉÉN DAK.

Gefeliciteerd!

Uw reisbureau aan huis!

Haagwinde 2 
7711 NV Nieuwleusen   

0529-850957 | 06-28780243
petra.durieux@personaltouchtravel.nl
https://www.personaltouchtravel.nl

• Afspraak op een tijdstip wanneer het jou uitkomt (ook 's avonds en in
het weekend)

• 1 aanspreekpunt en 24/7 service vóór, tijdens en na de reis
• Deskundig en onafhankelijk reisadvies
• Meer service zonder extra kosten 

Dat is mijn Personal Touch!

 Kies voor het gemak en comfort van een persoonlijk reisadviseur bij jou 
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Petra Durieux 
Uw reisbureau aan huis!
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REIS BOEKEN?
Kies voor het gemak en comfort van een persoonlijk reisadviseur bij jou thuis.  

Boeken via  Personal Touch Travel Petra Durieux staat voor: persoonlijk, deskundig  
en makkelijk. En je betaalt niets meer dan bij het reisbureau. Ervaar het zelf!
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• 1 aanspreekpunt en 24/7 service vóór, tijdens en na de reis
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Dat is mijn Personal Touch!

Petra Durieux

Uw reisbureau aan huis!
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Oosterhulst 48, 7711 BH Nieuwleusen   ☎ (0529) 48 13 51
www.houthandelalteveer.nl   |   h.alteveer@hotmail.nl

Houthandel ALTEVEER
•  Hout- en bouw-

materialen
•  Tevens 

verkoop van 
tuinmaterialen

• Dealer Tuindeco
•  Houten 

vloerdelen
• Isolatie

•  Houten 
speeltoestellen

• Plaatmaterialen
•  Binnen- en 

buitendeuren
• Kozijnhout
•  Balk- en 

plankhout (ook 
geïmpregneerd)

tuinhuisjes 
op maat 
gemaakt

Dat werkt goe
d!!

Nieuwleusen    www.vegtron.nl
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17Jubileumweek van dinsdag 22 mei tot en met zaterdag 26 mei 2018

Waarom is het leuk in de jubileumcommissie

Je vraagt je af, waarom begin je, met een stel 
vage (on)bekenden, een cruciaal evenement 
te organiseren. Een evenement waar 330 
leden en een veelvoud daarvan betrokken zijn 
of gaan worden. Je hebt geen idee, je weet 
wel dat iedereen andere redenen heeft of had 
om deel te nemen in deze commissie. Maar 
waar begin je aan? Laatste ervaring: 10 jaar 
geleden, niet recent dus. En dan een 50-jarig 
jubileum. Dat is bijzonder en moet bijzonder 
worden. En wat gaat dat kosten en wie gaat 
dat betalen? Nu kennen we onze penning-
meester en die staat niet bekend om zijn gulle 
giften, nee integendeel, als er iemand op de 
centen past, dan is dat onze penningmeester.
Kortom we zijn naïef gestart als commissie. 
Waarbij de missie helder was, we gaan knal-
len als 50 jaar jonge vereniging! 
Tijdens de eerste officiële vergadering op 12 
april 2017 werd er volop gebrainstormd wat 
het thema moest gaan worden. Beachen was 
de uitkomst, een bak zand in een zaal, die 
kort erop toch wordt gesloopt, Ja!, dat gaat 
het worden. En dan….eerst maar eens een 
gesprek met de beheerder. Daar werden we 
enthousiast met ons idee ontvangen. Uiter-
aard moet het wel aan een aantal voorwaar-
den voldoen. De euforie maakt plaats voor het 
zakelijke; wat gaat dat kosten, het zand, het 
in- en uitbrengen, wat kunnen we met het 
zand? Onwetend waren we.
Vol goede zin en blinde moed zijn we gestart 
aan deze uitdaging. 

Het plan voor mei 2018:
•  Historisch Flash museum zowel in beeld, 

geluid als gevoel; op zoek naar materiaal
•  Bestuursreceptie: formele opening van de 

feestweek met demo beachvolleybalwed-
strijd in onze zandbak

• Jubileumkrant: interviews, adverteerders ed.
• Spelletjesmiddag voor de basisschooljeugd 
•  Beachvolleybal-clinic voor onze jeugd onder 

begeleiding van beach ‘toppers’
• Bingoavond “On the beach”
• Beachvolleybal-toernooi “Ibiza style”
• Feestavond in beachsfeer.

Na vele vergaderingen, waar we met veel 
plezier aan terugdenken, kunnen we conclude-
ren dat we trots kunnen zijn op de prestatie 
die we als team hebben geleverd. Naast een 
mooi evenement zijn vriendschappen ontstaan 
en zullen de leden van deze commissie voor 
altijd een speciale plaats innemen tussen al 
onze leden.
Terugkijkend waren er veel beren op de weg, 
sommige beren bleven en daar werd de weg 
breder gemaakt door inzet van onze sponso-
ren, medewerking van Stichting De Spil en 
bijdragen van onze leden in de jubileumactie 
of vanuit de jubileumshop.

Resumé: 
Er is 16 maal vergaderd  (de subproject-be-
sprekingen niet meegerekend), tijdens de 
vergaderingen is naar schatting het volgende 
geconsumeerd:
• 88 koppen koffie
• 35 koppen thee
• 20 liter water
• 20 flessen bier
• 6 kilo borrelnoten
• 14 flessen wijn.
Daarnaast, 637 appjes verstuurd, 182 bedrijven 
benaderd, veel gebeld, gemaild en besluiten 
genomen aan de keukentafel.

Totale vergaderduur: +/- 56 uur, waarvan 32 
uur serieuze zaken besproken en beslist. Dat 
betekent 24 uur gelachen, geouwehoerd en 
ander ongein uitgehaald.  
Als je dat vermenigvuldigd met gemiddeld 7,5 
commissielid, betekent dat 180 uur onbetaal-
baar topentertainment. We zouden volle zalen 
kunnen trekken. We zijn niet in te huren.

Met trots op onze commissie, actieve leden 
en- hun partners en sponsoren.

Groet vanuit inside

2000 (november) 

Bij ALV heeft Flash haar leden uit de beginperiode van haar bestaan gehuldigd. 

Het betrof hier leden welke langer dan 25 jaar lid waren.

2000



Wij bouwen aan uw toekomst
Aannemersbedrijf Heetebrij bv
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Gratis parkeren

direct voor de deur
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Wij feliciteren Flash met het 50-jarig jubileum

Bouwmeester
PVC & Laminaat 

Roestvaststaal
HOEKMAN

Dat werkt goed!!

Wieken 12, 7711 XC Nieuwleusen
Tel. 0529 484 596, www.jellema.it

Rollecate 31, 7711 GG Nieuwleusen
Tel. 0529 488 020, www.hoekman-rvs.nl

Fortune Coffee regio Zwolle | 0529 - 48 39 37
zwolle@fortune.nl | fortune.nl

Oosteinde 50, 7711 BX Nieuwleusen
Tel. 0529 481755 / 06 2350 1863

www.vassehoveniersbedrijf.nl

Koloniedijk 60, 7739 PC Vinkenbuurt
Tel. 0529 481 570, www.vanspijkerstalinrichting.nl

Den Hulst 70, 7711 GR Nieuwleusen
Tel. 0529 481 298

www.aannemersbedrijftempelman.nl

Bosmansweg 7, 7711 HM Nieuwleusen
Tel. 0529 - 485 011, www.vegtron.nl

Burg. Backxlaan 259, 7711 AD, Nieuwleusen
Tel. 0529 484 418, www.bouwhuisbedrijven.nl

info@bouwhuisbedrijven.nl

Wieken 2, 7711 XC Nieuwleusen
Tel. 0529 484 531, www.fotobommel.nl

Marcel Dijk, Tel. 06 43 16 01 96
Burg. Backxlaan 20, 7711 AG NIEUWLEUSEN

info@dijknieuwleusen.nl, www.dijknieuwleusen.nl

Rollecate 43, 7711 GG, Nieuwleusen
Tel. 0529 712 073, www.de-bouwmeester.nl

info@de-bouwmeester.nl

Jellema automatiseringsservice BV
Wieken 12
7711 XC Nieuwleusen

T (0529)  48 45 96
E info@jellema.it
W www.jellema.it

IBAN – NL67 RABO 0345 5994 70
KvK – 05058303 te Zwolle
BTW – NL814626907B01

DIENSTVERLENING
SYSTEEMBEHEER

& SOFTWARE
CLOUDDIENSTEN

 

TEMPELMAN
AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWLEUSEN | TEL.0529 48 1298 | WWW.AANNEMERSBEDRIJFTEMPELMAN.NL

Ook voor uw 
ZONNEPANELEN

- het nieuwe bouwen - 

Fortune coffee feliciteert 

Flash Nieuwleusen met haar 

50 jarig jubileum!

Fortune Coffee regio Zwolle | 0529 - 48 39 37

zwolle@fortune.nl | fortune.nl

Burg. Backxlaan 368, 7711 AL Nieuwleusen
Tel. 0529 438 430, www.aara.nl

Den Hulst 48, 7711 GP Nieuwleusen
0529 481 341, www.hubo.nl/nieuwleusen

De Stouwe 20, 7739 PH Vinkenbuurt
Tel. 0529 48 29 00, www.edbijkertuinen.nl

BOUW & TIMMERWERKEN
DIJK

Meidoornstraat 8
7711 KV NIEUWLEUSENMarcel Dijk
info@dijknieuwleusen.nl
www.dijknieuwleusen.nl

06 43 16 01 96

Burg. Backxlaan 20  
7711  AG  NIEUWLEUSEN

 info@dijknieuwleusen.nl
 www.dijknieuwleusen.nl

0

e d b i j k e r t u i n e n . n l

Ed Bijker
h o v e n i e r s b e d r i j f  b v

De Stouwe 20      Vinkenbuurt      0529 48 29 0



Tabak
Lotto
Staatsloterij
Boeken
Dagbladen

Tijdschriften
Wenskaarten
Kantoorarikelen
Pasfoto’s

NIEUWLEUSEN

Grote Markt 2, 7711 CZ Nieuwleusen
0529 - 48 44 26 - nieuwleusen@readshop.nl

Volg ons ook op Facebook
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Voor al uw: •  Computer benodigdheden
 •  Computer problemen
 •  Computer vragen

Wieken 12,  7711 XC Nieuwleusen 
T 0529-484596   W www.jellema.it   M info@jellema.it

Jellema automatiseringsservice BV
Wieken 12
7711 XC Nieuwleusen

T (0529)  48 45 96
E info@jellema.it
W www.jellema.it

IBAN – NL67 RABO 0345 5994 70
KvK – 05058303 te Zwolle
BTW – NL814626907B01

DIENSTVERLENING
SYSTEEMBEHEER

& SOFTWARE
CLOUDDIENSTEN

GEFELICITEERD MET 
JULLIE JUBILEUM!!
www.oosterveensoliehandel.nl

Voor al uw verzekeringen!

Tel. 0529 - 48 15 67
Burg. Backxlaan 27
7711 AA Nieuwleusen

Fax. 0529 - 48 15 57
info@hekmanbv.nl
www.hekmanbv.nl

Nieuwleusen T. 0529-48 14 75

Nieuwleusen T. 0529-48 14 75

Nieuwleusen T. 0529-48 14 75

Nieuwleusen T. 0529-48 14 75
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Nieuwleusen T. 0529-48 14 75

Nieuwleusen T. 0529-48 14 75

Nieuwleusen T. 0529-48 14 75

Nieuwleusen T. 0529-48 14 75

feliciteert Flash
met haar jubileum!

KWALITEIT
HEEFT EEN NAAM

AIRCO  CV  DAKBEDEKKING  ELEKTRA  GAS  LOOD  ZINK  SANITAIR  WATER

Den Hulst 48/1   7711 GP   Nieuwleusen   Achter de HUBO   
0529-481368   installatiebedrijfheide.nl

IN ELKE OMGEVING,

DE JUISTE TEMPERATUUR, 

VAKKUNDIG GEPLAATST,
 

VOLLEDIG GEGARANDEERD.

KOEL MAN
ZO’N AIRCO
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     ... eindeloos
   wegdromen
                       bij het uitzicht

Wij maken je vakantie onvergetelijk en passend binnen ieder budget. 
Boek nu een ontvang een VakantieXperts strandtas!

VakantieXperts Nieuwleusen
Anita, Jeannette en Inga

Burgemeester Backxlaan 246 | 7711 AL Nieuwleusen
0529 458 111 | nieuwleusen@vx.nl

VAKX181407_Advertentie Nieuwleusen.indd   1 05-04-18   09:33
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2001 (mei) 

Jongens B1 

3de van Nederland

2002 (mei) 

dames 1 promoveert naar 2e divisie

2005 (maart) 

Fokke Vleer op zijn 80ste oudste actieve 

volleyballer van Flash

Allereerst willen we Flash HARTELIJK  
FELICITEREN met het gouden jubileum
Wij ervaren Flash als een warme vereniging 
waar je met en voor elkaar goed kunt samen-
werken. Binnen ons gezin hebben vier kinde-
ren en wijzelf dat mogen ervaren. Door deel te 
nemen aan een teamsport (volleybal) zien we 
dat je leert samenwerken; je bouwt relaties 
op, je hebt dezelfde klik, je bent deel van een 
groep, je hoort erbij. Het gaat met vallen en 
opstaan en je leert omgaan met kritiek. Naast 
dat het goed is voor je gezondheid, meer 
bewegen (minder op de bank hangen), is het 
vaak ook heel gezellig. Het sociale aspect van 
deze vereniging komt duidelijk naar voren in 
het vrijwilligerswerk. Wanneer het onverhoopt 
tegenzit en je je taak niet kunt vervullen, is 

het altijd nog gelukt om het met elkaar op te 
lossen. 
 
Binnen ons bedrijf werken we als een team, 
met veel ervaring en gecertificeerd volgens de 
huidige wet- en regelgeving. Graag adviseren 
we bij het zoeken en vinden van de juiste 
hypotheek. Starters op de woningmarkt de 
weg wijzen is voor ons een extra positieve 
uitdaging. Wil je weten of je huidige hypo-
theek nog bij je eigen situatie past? Van harte 
welkom bij De Hypotheekgroep.
  
Groet, 
Janny en Luit.

Eerst volleyballen dan feesten!
De laatste dag van de Flash 
jubileumweek, zaterdag 26 mei, 
zal overdag in het teken staan 
van het mooie spel volleybal. 
Onderling wedstrijden spelen in 
het zand!

Eerst zijn ’s-morgens de CMV-
teams aan de beurt, waarna 
vanaf 11:00 uur het indoor strand 
van Nieuwleusen bezet wordt 

door andere Flash-leden (vanaf de 
C-jeugd tot en met de senioren). 
Deze leden mogen zelf teams 
samenstellen om de strijd met 
elkaar aan te gaan in het zand.

De Hypotheekgroep maakt deze 
gezellige dag vol volleybal voor 
alle Flash-leden en bezoekers 
mogelijk; de hele dag is vrij 
 toegankelijk voor iedereen. 

Als afsluiting van het beachvol-
leybaltoernooi zal er een buffet 
klaarstaan waarvoor de deel-
nemers aan het toernooi zich op 
kunnen geven. Uiteraard zijn ook 
niet-deelnemers van harte wel-
kom om een vorkje mee te prik-
ken, maar ook zij zullen zich dan 
wel vooraf aan moeten melden.

Nadat de strijdbijl begraven is, 
alle bordjes leeg gegeten zijn en 
de sporthal is omgetoverd tot een 
Beachparty zal vanaf 21:00 uur 
de afsluiter van de jubileumweek 
beginnen. Het is dan de hoogste 
tijd om onder het genot van een 
drankje met z’n allen te proosten 
op het 50-jarig bestaan van de 
vereniging. Een feestavond in 
Beachstyle.

Op deze feestavond zijn alle 
sponsoren, vrijwilligers, leden en 
oud-leden (met partners) van de 
vereniging van harte welkom. De 
avond is dan ook een prachtige 
manier om de leden van weleer 
en heden (weer) te ontmoeten en 
gezellig bij te kletsen. De muzi-
kale omlijsting op deze avond zal 
worden verzorgd door een DJ en 
ook op deze avond zal er geen 
entreegeld gevraagd worden. 

Wij zien uit naar een mooie dag 
vol volleybal en een uitbundig 
Beachfeest om de jubileumweek 
knallend af te sluiten. Logischer-
wijs staat bij beide activiteiten 
gezelligheid voorop. Wij hopen 
veel sponsoren, vrijwilligers, le-
den en oud-leden (met partners) 
te kunnen verwelkomen op deze 
avond. 
Tot dan !

2001 2002 2005

Zaterdag 26 mei
vanaf 09:00 uur



                                          

Bergerslag 1a 
7951 DR  Staphorst

0522-464040
poortman@bix.nl

www.bix.nl

 

 Zomer bij Helios 2018 

 
In de maanden mei, juni, juli en augustus 2018  
hebben wij voor jou weer een speciale aanbieding. 
Om de zomer fit door te komen en natuurlijk om na de 
zomerstop in top conditie je eigen sport weer op te 
pakken.  
Wij bieden sport specifieke programma’s die op maat 
worden gemaakt. Onder deskundige begeleiding kun 
je doelstellingen bereiken als bijvoorbeeld het 
verbeteren of onderhouden van je 
uithoudingsvermogen en / of kracht. 
 

Onbeperkt sporten 
slechts  

€ 25,95 per 
maand! 

Inschrijfgeld € 15,00 
Aktie geldig tot 1-9-2018 

 
Bel of kom gerust even langs en maak een 
afspraak voor een persoonlijk intake en 
adviesgesprek zodat we deze zomer samen 
kunnen werken aan jouw doelstellingen 
Sport en wellnessclub Helios   -   0529-484375    
n.westerhof@heliosfit.nl 

 
 
 
 
 
 

 Fortune coffee feliciteert 

Flash Nieuwleusen met haar 

50 jarig jubileum!

Fortune Coffee regio Zwolle | 0529 - 48 39 37

zwolle@fortune.nl | fortune.nl

Uw Mercedes Benz specialist

Zwolseweg 197 - 7707 AG Balkbrug | T: 0523-656620

info@autobedrijfjansen.nl | www.autobedrijfjansen.nl

  Verkoop jong gebruikte Mercedes Benz personen auto’s

 Verkoop bedrijfsauto’s

 Showroom en eigen moderne werkplaats

 Onderhoud bedrijfsauto’s, bedrijfsautoverhuur met laadklep

 Uitgebreide garantiemogelijkheden

 24-Uurs service en pechhulp

 Financial lease zonder aanbetaling

 Schadeherstel in samenwerking met uw verzekering
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Autobedrijf Jansen 
feliciteert Flash 

met haar 
50 jarig jubileum

ONTWERP & ADVIES       06 - 409 14 907  WWW.BTVD.NL
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Persoonlijke aandacht bij Bos Bedden
Wensen en verwachtingen
Beddenspeciaalzaken gaat u bezoeken wanneer u een goed bed nodig 
bent. Dat is een logische gedachtegang zou u kunnen denken. Maar u 
wilt niet zomaar een bed, u zoekt een bed die geschikt voor u is op 
zo’n wijze dat uw wensen maximaal ingevuld worden, passend in uw 
budget. En daarmee maken wij bij Bos Bedden nou net het verschil. 
Wij nemen de tijd voor u en wij vragen door om er zo goed mogelijk 
achter te komen wat u eigenlijk zoekt en welke verwachtingen u hebt. 

Diverse merken
Om onze klanten van dienst te zijn hebben wij een uiteenlopende col-
lectie in de showroom. 3.000m2 boordevol slaapplezier met boxspring 
bedden van diverse merken, ledikanten, kledingkasten en matrassen 
van Pullman, Eastborn, Auping, Tempur, en ga zo maar door. Merken 
waarmee wij prima uit de voeten kunnen omdat die een collectie 
hebben die veelal goed aansluit bij de vraag van onze klanten. Maar 
zo komen er ook klanten bij ons over de vloer die net iets meer willen, 
wat nog persoonlijker is, wat past als een maatwerk kostuum. En ook 
daar hebben wij een antwoord op.

Perzona
Omdat u niet hetzelfde bent in bouw, postuur en voorkeuren als een 
ander, vinden wij dat ook uw matras niet zomaar dezelfde kan zijn dan 
die van een ander. En dat is het uitgangspunt van Perzona, een uniek, 
speciaal voor u op maat, samengesteld matras. Wij geloven niet in één 

matras geschikt voor iedereen. Het is daarom hoog tijd voor een echt 
bijzonder persoonlijk matras, speciaal voor u samengesteld, volledig 
gebaseerd op uw lichaamsbouw en contouren.

MyScan meetsysteem
Om uw persoonlijke matras te kunnen ervaren zijn er slechts drie stap-
pen nodig. Daarvoor heeft Perzona het unieke 3D MyScan meetsysteem 
ontwikkeld. De techniek maakt een 3D scan van uw lichaam en aan de 
hand van de verkregen maten krijgt u een op maat gemaakt matras 
met daarin de perfecte ondersteuning. Perzona 3D MyScan houdt 
rekening met lengte, breedte, schouder en uw (onder)rug, boven- en 
onderbenen. Na het meten krijgt u meteen advies over de matras die 
écht bij u past.

Perfecte ondersteuning
De Perzona matrassen zijn opgebouwd uit lagen met in de basis een 
ergonomisch geplaatste pocketveren. De persoonlijke ondersteuning en 
balans worden verzorgd door het Tube Layer System met daarin 10 of 
14 tubes. Het MyScan heeft bepaald welke van de 5 hardheden tubes 
waar in uw matras geplaatst moeten worden. Ook geïnteresseerd naar 
uw eigen 3D MyScan? Ga dan snel naar uw Perzona specialist:

Den Hulst 33 Nieuwleusen

2011 (oktober) 

Volleybalplaatjesactie in samenwerking 

met Plus Bakker (Flash eerste volleybal-

vereniging van Nederland die deze actie 

hield)

2007 (april) 

Titel supporter van het jaar in het leven 

geroepen op initiatief van toenmalig 

hoofdsponsor De Hypotheekgroep

2008 (mei) 

Feestweek i.v.m. 40-jarig bestaan van 

Flash waarin voor de 1ste keer jeugd 

oranje op trainingsstage kwam.

2007 2008 2011
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PVC
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Flash gefeliciteerd namens Team Tibben!

Sonodruk is niet alleen het adres voor huisstijl-drukwerk, 
promotiematerialen en relatiegeschenken maar ook voor 
een (jubileum)krant!

Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende 
offerte op maat.

L.J. Costerstraat 11   Postbus 10   8140 AA  Heino  
t  0572 391 700   e  info@sonodruk.nl

sonodruk.nl

Voorwoord
Voorzitter Tineke Meijerink 

aan het woord

 
3

Programma feestweek

Het complete overzicht

 
2

Manon Flier
Leven na de topsport

  
   5

Spelmiddag
Voor basisscholen Nieuwleusen

 
  14

Op 20 mei 2018 is het 50 jaar 

geleden dat volleybalvereniging 

Flash Nieuwleusen is opgericht 

door Martin Flier. Ter ere van 

dit gouden jubileum organiseert 

Flash een feestweek van dinsdag 

22 mei t/m zaterdag 26 mei 2018 

met diverse activiteiten.

Een jaar geleden heeft zich een 

jubileumcommissie gevormd, 

in de personen van: Elize Bou-

deling, Jolanda Marsman, Lieke 

Wink, Sebo Popken, Theo Post, 

Albert Bovenhuis, Almar Meije-

rink en Heidi Popken. Deze groep 

enthousiaste leden heeft een 

programma voor de feestweek in 

elkaar gezet waarbij de hele week 

in het teken van Beach zal staan. 

Het gouden jubileum zal dus op 

unieke wijze gevierd worden. 

Een sporthal vol met zand, een 

bijzondere gebeurtenis in zowel 

de geschiedenis van Flash als 

van sporthal De Schakel. Zoals 

een uitspraak luidt die te lezen 

is op volleybal.nl: “Beachvolley-

bal is al lang niet meer alleen 

een strandsport. De sport komt 

misschien wel het best tot zijn 

recht op spectaculaire locaties”. 

Uiteraard is iedereen van harte 

welkom in de feestweek om het 

indoorstrand van Nieuwleusen te 

komen bewonderen.

De jubileumweek zal op dinsdag 

22 mei van start gaan met een 

receptie voor alle leden, oud-le-

den, sponsoren, vrijwilligers en 

genodigden. Dus mocht u betrok-

ken zijn bij Flash of betrokken 

geweest zijn en u wilt het be-

stuur feliciteren met het 50-jarig 

jubileum dan bent u van harte 

welkom in het Flashpoint vanaf 

19:30 uur. Er staat een drankje 

en hapje klaar om te proosten op 

deze mijlpaal. 

Tijdens deze avond zal er van

20:30-21:30 uur in de sporthal

een demo beachvolleybalwedstrijd

gespeeld worden door de zeer 

ervaren beachvolleybalsters: 

 Lauri Luijken en Ana Rekar. 

Lauri en Ana vormen samen 

een team en spelen alle toer-

nooien van de DELA Eredivisie 

Beach Tour. Zij spelen deze demo 

wedstrijd tegen Emma Rekar en 

Robin van de Velde.

Deze wedstrijd is vrij toegankelijk 

voor iedereen en wordt mede 

 mogelijk gemaakt door Effeweg.nl. 

Iedereen is 

welkom om  

de geweldige 

sfeer van een 

beach volleybal-

 wedstrijd te  

ervaren.

jubileumkrant
Feestweek van 22 t/m 26 mei

Gouden jubileum Flash!

Dinsdag 22 mei

vanaf 19:30 uur

Deze krant is een 
uitgave van Sonodruk



25Jubileumweek van dinsdag 22 mei tot en met zaterdag 26 mei 2018

20 mei 2018 
50-jarig bestaan Flash

2013 (september) 

De 1ste presentatie-avond, presentatie van alle jeugdteams aan 

ouders, sponsoren.

2013 2018

50 jaar lang lid 
van Flash

Jan van de Hoek was een jongen van het eerste uur bij de op-
richting Flash. Nog steeds staat hij elke week vol enthousiasme 
het spelletje volleybal te spelen bij Flash.
Een vermelding waard in deze jubileumkrant. Via deze weg willen 
wij Jan ook feliciteren met zijn jubileum.

Beachvolleyballen 
met Manon Flier

De donderdagavond tijdens de 
jubileumweek staat voor de 
jeugdleden van Flash in het 
teken van de kneepjes van het 
vak beach volleybal leren. En wie 
anders zou dat beter kunnen dan 
Manon Flier.
Wie wil dat nou niet…, begeleid 
worden tijdens een training door 
één van de beste volleybalsters 
ter wereld? Altijd al eens een 
selfie willen maken met een 

bekende beachvolleybalster? Dit 
wordt werkelijkheid voor alle 
Flash jeugdleden.
Vanaf 17:00 uur is eerst de beurt 
aan de CMV-jeugd, waarna rond 
18:30 uur de A-, B- en C-jeugd 
volgt. Publiek is uiteraard van 
harte welkom om dit spektakel te 
komen aanschouwen.
Deze unieke volleybalavond wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
Bos Bedden.

Donderdag 24 mei
17:00 uur en 18:30 uur



Willems Mode 
feliciteert Flash 

met haar 
50 jarig bestaan

OOK VOOR 
SCHADEHERSTEL    

 & ONDERHOUD 
VOOR CARAVAN  

EN CAMPER  

U kunt bij ons terecht voor: 
 Verkoop nieuwe en gebruikte caravans 

 Caravan verhuur (NIEUWE CARAVANS) 

 Het herstellen van alle voorkomende schades aan caravan, camper of aanhangwagen 

 Het onderhoud aan uw caravan, camper of aanhangwagen 

 Het monteren / inbouwen van movers en aircosystemen 

 Wij repareren voor alle  verzekering maatschappijen 

Oosterhulst 19   7711 BD   Nieuwleusen   Tel. 0529-484400     
Email. info@groen-caravans.nl      www.groen-caravans.nl 

VOLKSWAGEN TIGUAN 

 

 
 

2.0 TDI 150PK Highline Automaat 
 

Met extra € 1500,- 
. 

 
 

           jubileum korting  

 
      

   
 
 
 

Backxlaan 206  -   7711 AL  Nieuwleusen  -  0529-481288 

BOUW & TIMMERWERKEN
DIJK

Meidoornstraat 8
7711 KV NIEUWLEUSENMarcel Dijk
info@dijknieuwleusen.nl
www.dijknieuwleusen.nl

06 43 16 01 96

Burg. Backxlaan 20  
7711  AG  NIEUWLEUSEN

 info@dijknieuwleusen.nl
 www.dijknieuwleusen.nl

Exact consultancy www.erp4u.nl

Exact wat U zoekt!
Mobiel: +31 (0)6 83241680

Website: www.erp4u.nl
Mail: f.oudeweernink@erp4u.nl



Wij feliciteren Flash met het 50-jarig jubileum

Kappert
timmerfabriek

Daniëlle
kapsalon

info@kinderdagverblijfwinkies.nl
Burg. Backxlaan 183, 7711 AD Nieuwleusen

Oosteinde 35, Nieuwleusen, Tel. 0529 - 48 33 43
www.chinesemuurnieuwleusen.nl

Evenboersweg 22, 7711 GX Nieuwleusen
Tel. 0529 482 659, www.timmerfabriekkappert.nl

Haverland 6, 7722 SL Oudleusen
Tel. 06 2544 6096 / 06 1366 4887

www.van-leussen.nl

 Nieuwleusen Berkum
 0529 48 48 56 038 453 2116

Den Hulst 48/1, 7711 GP Nieuwleusen
Tel. 0529 481 368, www.installatiebedrijfheide.nl

Westeinde 106, 7711 CN Nieuwleusen
webshop: www.dekachelsmid.eu

Tel. 0529 481 464, www.schoemakerenzoon.nl

 Oosteinde 79, 7711 BW Nieuwleusen
Tel. 06 53 83 55 24, www.loonbedrijfhuzen.nl

Burg. Backxlaan 356, 7711 AL Nieuwleusen
Tel. 0529 481 513, www.degroenevakzaak.nl

Schansweg 2, 7954 PK Rouveen
Tel. 0522-291237, www.piripiri.nl

Burg. Backxlaan 358, 7711 AL Nieuwleusen
Tel. 0529 481 534

Van harte!
Borger De Echte Bakker
Nieuwleusen/Berkum
0529-484856/038-4532116

Westerveen 1A, 7711 DA Nieuwleusen
Tel. 0529 482 348, www.cafetarianieuwleusen.nl

KWALITEIT
HEEFT EEN NAAM

AIRCO  CV  DAKBEDEKKING  ELEKTRA  GAS  LOOD  ZINK  SANITAIR  WATER

Den Hulst 48/1   7711 GP   Nieuwleusen   Achter de HUBO   
0529-481368   installatiebedrijfheide.nl

IN ELKE OMGEVING,

DE JUISTE TEMPERATUUR, 

VAKKUNDIG GEPLAATST,

VOLLEDIG GEGARANDEERD.

KOEL MAN
ZO’N AIRCO

www.van-leussen.nl
Bezoek onze webshop:

Haverland 6, Oudleusen
info@van-leussen.nl

Arnold: 06 - 13 66 48 87
Marjan: 06 - 25 44 60 96

Colofon
Deze krant is een uitgave van Sonodruk te Heino 
en heeft een oplage van 4700 stuks. De krant 
wordt huis-aan-huis  verspreid in Nieuwleusen, 
Punthorst en Vinkenbuurt. De verspreiding 
wordt verzorgd door Verspreidingsburo Vrieling.

Redactie: jubileumcommissie Flash
Vormgeving: Edwin Brinkman
Volleybalvereniging Flash Nieuwleusen: flash50@flashnieuwleusen.nl
Rechten: Overname artikelen en beeldmateriaal alleen met toestemming 
van Volleybalvereniging Flash Nieuwleusen.
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4 daagse 

STEDENTRIPS in 
JULI & AUGUSTUS

BOEK NU!

€99,-
NU VANAF

Opstapplaatsen bij u in de buurt!

/summersale 088 10 30 800

Londen, Berlijn, Kopenhagen, Luxemburg, Parijs, Praag

Epaper:(www.bosbedden.nl)

Den Hulst 33 
7711 GK Nieuwleusen
Tel. 0529 48 12 23
Fax 0529 48 45 62
info@bosbedden.nl   bosbedden.nl  bosbedden.nl

Ontdek het nieuwe 
slapen!
U slaapt op uw eigen manier op een matras persoonlijk voor 
u gemaakt. Perzona matrassen worden aan de hand van een 
body-scan op maat samengesteld. Perzona matrassen zijn op 
het lijf geschreven. Kom binnenkort naar Nieuwleusen en 
ontdek het zelf.

Den Hulst 33
7711 GK Nieuwleusen
Tel.  0529 48 12 23
Fax  0529 48 45 62
info@bosbedden.nl
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Ontdek het nieuwe 
slapen!
U slaapt op uw eigen manier op een matras persoonlijk voor 
u gemaakt. Perzona matrassen worden aan de hand van een 
body-scan op maat samengesteld. Perzona matrassen zijn op 
het lijf geschreven. Kom binnenkort naar Nieuwleusen en 
ontdek het zelf.

Den Hulst 33
7711 GK Nieuwleusen
Tel.  0529 48 12 23
Fax  0529 48 45 62
info@bosbedden.nl

Westeinde 10, 7711 CK Nieuwleusen
Tel. 0529-481973

gefeliciteerd 
met het 50-jarig 

jubileum!


