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Kopje Cultuur koerst af op twintigste editie
STEENWIJK – Het grootste Steenwijker culturele festival, Kornelis Kopje Cultuur, koerst af op de twintigste editie. Deze zal plaatsvinden op
vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 september. ‘Corona kan natuurlijk
roet in het eten gooien, maar de vooruitzichten worden door de groeiende vaccinaties beter en beter’, menen bestuur en programmeurs.
De voorbereidingen zijn erop gericht om een uniek jubileumprogramma samen te
stellen met de Kopje Cultuur kenmerkende festivalsfeer. Natuurlijk in het groene
hart van Steenwijk, Stadspark Rams Woerthe, en de sfeervolle monumenten en kerken en op de pleinen in de vesting. Er zijn ook nieuwe spectaculaire speellocaties in
beeld die het karakter en de historie van Steenwijk onderstrepen.
Gretig
Monique de Boer heeft de regie bij de programmering: ‘Ik merk dat zowel de professionele acts als de amateurgroepen heel gretig zijn om het tweede weekend van
september in Steenwijk op te treden. Dat zijn ze altijd al, maar door de coronapauze
lijkt nu iedereen extra naar Kopje Cultuur uit te kijken. In de hoop dat het dan echt
weer kan. Als de reisbeperkingen weg zijn hebben we artiesten van Finland tot Canada op Kopje’. Voor de programmering van het jubileum is bezoekers gevraagd welke
acts uit de afgelopen jaren ze graag nog eens terug willen zien. De hoogst scorende
vijf lijken op dit moment allemaal gecontracteerd te kunnen worden.
Theaterproject
Kornelis Kopje Cultuur werkt opnieuw aan een bijzonder theaterproject. Eerder
werden de eerste bewoners van villa Rams Woerthe gepresenteerd en ook een serie illustere Steenwijkers uit het rijke verleden: Lammegien de Klokkenluudster, Van
den Kornput etc. Nu wordt de historie van De Voorzienigheid in Steenwijkerwold in
beeld gebracht met ondermeer een prominente rol voor grondlegger
Pastoor Muiteman. Er is
uiteraard nog enige terughoudendheid bij een
aantal koren, korpsen en
bands om deel te nemen.
Ze hebben soms lange
tijd niet kunnen repeteren en mogelijk ook de
komende maanden nog
niet. Dat zou consequen-

Maatwerk?
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ties voor de bezetting en de kwaliteit kunnen hebben. Er is nog aanmelding mogelijk
via kopjecultuur@hotmail.com

Breed programma
Kopje Cultuur werkt aan een steeds breder programma om voor alle Steenwijkerlanders een aantrekkelijk weekend te realiseren: ‘Daarvoor worden allerlei samenwerkingsverbanden gesloten. Nieuwe samenwerking is er met de J.C. Bloemstichting, die een programma samen zal stellen waarin de gedichten van Bloem (die lang in
Kalenberg woonde en in Paasloo begraven ligt) centraal staan, de organisatie van de
jaarlijkse Boekenmarkt, de Schrieversronte, met wie een battle tussen hun Stellingwerfs en het Steenwieks georganiseerd wordt etc. etc.’ Een festival als Kopje Cultuur
brengt natuurlijk de nodige kosten met zich mee voor acts, techniek, verlichting, podia etc. Voorzitter Luc Greven zegt daarover: ‘Gelukkig kunnen we rekenen op een
groot aantal trouwe sponsors en donateurs. Ook de gemeente Steenwijkerland en
de provincie Overijssel, het Prins Bernhard Fonds en VSB-fonds helpen mee. Toch is
het elk jaar weer spannend om de begroting sluitend te krijgen. Onze sponsors lijden
soms ook aan de economische gevolgen van corona. We hopen op ondersteuning
om Kopje Cultuur nog vele jaren tot een feest voor de hele regio te kunnen maken’.
Meer informatie: www.kopjecultuur.nl, @stichtingkopjecultuur
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Directeur Elly Fokker van OBS Driesprong in Eesveen

‘Thuisonderwijs was verrijking voor veel ouders’
door George Huisman

EESVEEN - Eesveen heeft corona
goed doorstaan, zegt schooldirecteur
Elly Fokker. ‘We hebben twee keer
een schoolsluiting gehad. Wat je zag
was dat ouders heel veel werk verzet
hebben in het thuisonderwijs. De afstemming tussen leerkracht, ouders
en kind was voor iedereen even wennen natuurlijk: hoe doe je dat nou?
Het was eigenlijk heel uniek wat er
gebeurde. Het was ook een verrijking
voor het team en voor veel ouders,
want ze hebben intensief gewerkt
met hun zoon of dochter en hierdoor
op leergebied andere dingen gezien
dan anders in een thuissituatie. Je
krijgt nu ook heel andere gesprekken
met ouders. We hadden zogeheten
kindplangesprekken en omdat ouders er veel dichter opgezeten hadden, hadden we inhoudelijk een beter
gesprek, een mooier gesprek’.
‘De samenwerking tussen ouders-leerkrachten-kinderen: de leerkrachten zorgden voor de weektaak, dat de materialen
(laptops, boeken) er allemaal waren, dat
er instructiefilmpjes klaar stonden, dat kinderen overal bij konden, en zeker in het
begin als een soort helpdesk functioneerden. Er was geen kind dat niet de mogelijkheid had om zijn werk te doen, dat
lukte bij iedereen, ook omdat we de laptops massaal mee naar huis gegeven hebben. Hierdoor konden kinderen gewoon
op hun vertrouwde en bekende schoollaptop aan het werk. Dat is ook het fijne
dat op alle scholen tegenwoordig laptops
of Chromebooks zijn voor alle kinderen
vanaf groep 3. Zodoende kon iedereen
gewoon zijn of haar werk doen. En als je
een gezin met drie kinderen hebt, heb je
geen drie laptops thuis staan’.
‘We hebben weer een aantal weken lekker
op school kunnen werken. Je merkt dat iedereen dat prettig vindt, de leerkrachten
vinden dat ook het allerfijnst en de meeste
kinderen ook. Het komt goed. Iedereen
heeft zo hard gewerkt thuis. Je ziet dat het
ene kind er meer van geprofiteerd heeft
dan de ander. Dat is gewoon zo.
‘Ook de school in Eesveen was open voor
noodopvang. Kinderen die thuis wat lastiger leerden of ouders in een cruciaal beroep hebben we op school opgevangen.
We kunnen met een heel goed gevoel
terugkijken op die periode, ondanks dat
het voor iedereen heel zwaar geweest is.
‘Eigenlijk is het leerproces best wel vloei-
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Het is een mooi, open schoolplein, daar
mag iedereen spelen, al zit je niet op de
Driesprong: kom gerust spelen, na schooltijd’, roept de directeur spontaan op.

Elly Fokker, directeur van OBS De Driesprong in Eesveen: ‘Wat we kinderen meegeven is: als je
alles al kan en weet, dan hoef je niet naar school’.

end doorgegaan. Je ziet het ook aan de
resultaten: over het algemeen is er geen
sprake van een achterstand. Dat is wél de
verdienste van iedereen!
Renoveren
‘Het gaat eigenlijk heel goed met de
Driesprong. We zijn de afgelopen twee jaar
enorm aan het renoveren geweest. Daarbij is het schoolplein een groen schoolplein
geworden, prachtig nieuw. Daarnaast is
de binnenkant van het gebouw helemaal
nieuw: we hebben nieuw meubilair, de
vloeren, het schilderwerk, de plafonds,
alles is gedaan, we hebben echt een hele
metamorfose gehad. We starten komend
schooljaar met rond de 45 leerlingen, dat is
keurig voor de Driesprong. Dat betekent
ook dat je drie volwaardige stamgroepen
hebt. Op de peutergroep zitten gemiddeld acht of tien peuters, groep 1-2 heeft
tien tot twaalf leerlingen en dat groeit lekker door, groep 3-4-5 telt er maar liefst
twintig en 6-7-8 zit daar ietsje onder, dat
zijn er 16’. ‘Met deze aantallen leerlingen
kunnen we ons Jenaplan onderwijs ook
mooi neerzetten. We kunnen passende
groepen maken met daarin de jongste, de

middelste en de oudste die van elkaar en
met elkaar kunnen leren. Dat is exact wat
we willen, dat lukt nu beter dan eerder.
Een jongste kind in een groep heeft óók
iets te brengen, die heeft namelijk misschien talenten die het kind uit de oudste
groep misschien niet heeft. Ons Jenaplanonderwijs staat voor een stevige basis in
rekenen, taal en lezen, op een hoog niveau, en sociaal emotionele ontwikkeling.
Die moet erin zitten maar daarnaast is het
wereldoriëntatie-gedeelte in de breedste
zin van het woord belangrijk. Daarnaast
werken onze kinderen met stamgroepwerk. We werken door de school heen
elk jaar met een aantal thema’s, die helemaal uitgewerkt worden. Daar zit ook
taal in, ook Engels, ook aardrijkskunde en
geschiedenis, wetenschap en technologie
en het onderzoekende leren. Wij geven ze
heel veel informatie want ze moeten ook
een heleboel leren over de geschiedenis,
over de natuur, over aardrijkskunde, maar
daarnaast stellen ze zelf ook onderzoeksvragen op. Ze gaan zelf op onderzoek uit,
juist dan is het zo mooi dat je die groepen
door elkaar kunt laten lopen, want dan komen die talenten van de jonge en die oudere kinderen bovendrijven’.
‘Het fijne van een dorp als Eesveen is dat
kinderen elkaar (in beperkte mate) wel
bleven opzoeken om te gaan buitenspelen.

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Thuiswerkperiode
‘We hebben in de thuiswerkperiode ons
alleen maar gericht op de basisvaardigheden, de kinderen waren ’s ochtends aan
het werk met taal, lezen, rekenen, schrijven. Wat we dit jaar gedaan hebben is het
maken van een plan-per-kind, voor de basisvaardigheden worden scherpe doelen
gesteld. Kinderen stellen zelf ook doelen,
die worden opgenomen in het kindplan,
dat we met de ouders bespreken. Een
vervolgstap die er voor ons helemaal bij
hoort is het maken van een portfolio. Dus
niet meer een rapport waar de leerkracht
‘een lijstje invult’, maar echt een portfolio
waar een onderdeel van het kindplan in
zit, waarbij het kind en de leerkracht allebei aangeven: hoe vind je dat je je de afgelopen tijd hebt ontwikkeld op dit vakgebied of dat leergebied? Zitten ook dingen
in waar je trots op bent: een presentatie,
maar ook de boekpresentatie, de actualiteitenkringen, de spreekbeurten, dat komt
er allemaal in. Het is vanaf groep 1, daar
komt voor die groep een tekening in die
ze gemaakt hebben, of een foto. Eind van
dit schooljaar doen we dit voor het eerst
en daarna wordt het een gewoonte. Na
groep 8 krijgen ze het portfolio mee naar
huis, als een herinnering voor het kind zelf,
voor het gezin, dus dat ‘groeidocument’
hoort bij het gezin thuis. Het is belangrijk dat het kind een portfolio heeft waar
het trots op is, maar dat ouders ook die
informatie krijgen die voor hen belangrijk
is. Het portfolio zal een reëel beeld geven
van het kind. Wat kan mijn kind goed? is
voor ouders belangrijk maar ze willen ook
weten waar is nog extra aandacht voor?
Er kan ook zomaar een opstel in komen
waar (taal)fouten in zitten. Want daar leren
ze van. Wat we kinderen meegeven: als je
alles al kan en weet, dan hoef je niet naar
school. Door samen te oefenen, samen te
leren en samen fouten te maken kom je
verder’.
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Directeur Jan Oosterhof van de Beatrixschool

‘Scholen bestaan over 100 jaar nog, maar het onderwijs
verandert wel’ - door George Huisman
STEENWIJK – ‘Is er over
tien jaar nog een school?
Zeker ’, klinkt het ferm
en overtuigd uit de
mond van Jan Oosterhof, directeur van de
Beatrixschool in Steenwijk. ‘School is meer
dan rekenen, schrijven
en taal, school is ook het
sociale aspect. Scholen
bestaan over tien jaar
nog en over honderd
jaar ook nog. Maar het
onderwijs
verandert
wel. Ik weet dat wat wij
hier op school de afgelopen vijf jaar hebben
neer gezet, dat dat wel
het onderwijs van de
toekomst is’.

vragen we veel zelfstandigheid en
eigenaarschap van kinderen. Dus in
die zin loopt dat ook gewoon door.
Als de kinderen straks aan het werk
gaan zullen ze ontdekken dat het op
de werkvloer veel meer gespecialiseerd is, die is gespecialiseerd in een
bepaald onderdeel, iemand anders is
weer in wat anders. Beroepen waarin je alles van het begin tot eind helemaal in je uppie kan doen, die zijn
er haast niet meer. Dat betekent dat je veel meer moet samenwerken met
elkaar, dus dat vergt echt iets anders van kinderen dan alleen maar kennis.
Het vraagt ook kunnen samen werken met anderen en ook kritisch kunnen
zijn op anderen’.

‘Het klassikale onderwijs is
niet meer van deze tijd, omdat ook de hele maatschappij
is veranderd’, zegt Oosterhof. ‘We hebben hier een bepaald onderwijsconcept: School voor nieuwsgierige kinderen. Wij werken maar heel beperkt in jaargroepen, dus als klassen bij elkaar. In de ochtenden werken de kinderen in workshops. Hierin
krijgen ze hun instructie; ze hebben hun werkplekken binnen school waar
ze werken, dat kan binnen de klas zijn maar ook op het stilteplein. Hierdoor

Voortgezet onderwijs
‘Tegenwoordig wordt er dus meer zelfstandigheid van kinderen gevraagd.
Vind ik goed, dat moet je ze leren, verantwoordelijkheid nemen voor hun
werk. Begin daar dan maar mee op de basisschool, want dat hebben ze in
hun latere leven ook nodig. Ik ben ervan overtuigd dat het voortgezet onderwijs ook die kant op gaat, kijken naar verschillen tussen kinderen en hun
talenten. Zoals wij hier werken kan het best zo zijn dat je in groep vijf zit
en een ster bent in rekenen, dat je dan in rekenen met alles in groep 6 mee
doet. Kom je vervolgens in het voortgezet onderwijs, dan moet je in een
hokje: VMBO, Mavo, Havo. Maar bij kinderen die hun Mavodiploma halen,
zitten misschien wel kinderen die wiskunde op Havoniveau hadden kunnen
doen… Zo is het nu; ik ben ervan overtuigd dat het gaat veranderen. Onlangs was de driejarige brugklas in het nieuws. Dat is de eerste stap in die
richting: dat je kinderen niet direct in een hokje duwt, maar dat je kijkt naar
hun talenten’.

Na bijzonder jaar gaat het goed met Beatrixschool
STEENWIJK – ‘We hebben een bijzonder jaar achter de rug: school open,
school dicht. Het is allemaal vrij soepel verlopen, want de kinderen waren hier
gewend om ook digitaal te werken. In die zin was thuiswerken niet heel erg
nieuw voor ze. Wat je natuurlijk mist als leerkracht en leerling: het contact.
Je ziet mekaar op afstand, je hoort mekaar, en daarmee hield het contact op’,
zegt schooldirecteur Jan Oosterhof.
‘We zitten nu op 185 leerlingen en weer in de groei. We hebben een aantal jaren met
daling te maken gehad, vanwege de vergrijzing in de wijk, dus minder kinderen in de wijk,
maar we zien nu in de laatste twee jaar dat er weer groei in komt’.
Noodopvang
‘Er waren kinderen die elke dag naar school kwamen. We hadden een noodopvang
voor kinderen van gezinnen die moesten echt naar school komen. Dat lukt goed want
we die noodopvang
hadden we voor kinderen van ouders met
cruciale beroepen. We
hadden roosters gemaakt en dat werkte
uitstekend. Natuurlijk:
het is verre van ideaal
en daar kun je over
klagen maar dat schiet
niet op. Je moet zorgen
dat je het op de een of
andere manier oplost.
Dat moesten we met
elkaar doen, het moest
gebeuren. En daarbij
was de samenwerking
met de kinderopvang
en de BSO (buitenschoolse opvang) ook
uitstekend, dat liep heel
goed’.
‘We hebben inmiddels Cito leerlingvolgsysteem gehad en de
eindtoets is geweest in
groep 8. Onze conclusie: het valt mee met
de achterstand. Al heeft
groep 3 wat ‘leeskilo-

meters’ gemist maar
ik heb alle vertrouwen
dat dat bijgespijkerd
wordt. Alleen moet je
niet verwachten dat
opgelopen achterstanden binnen een paar
maanden worden ingehaald. Dat werkt zo
niet, daar moet je echt
de tijd voor nemen. Ik
verwacht dat we over
jaar kunnen zeggen: we
hebben ze daar waar
we ze hebben willen.
Want het nieuwe (gewone) programma gaat ook door, ondertussen’.
‘Kinderen hebben tegenwoordig te maken met de media en de social media. Kinderen zeker in de bovenbouw hebben allemaal wel een telefoon, de wereld is daarmee
een stuk groter geworden.
Er komt veel meer binnen,
en dat moet je als kind ook
maar leren om dat goed te
filteren. Niet alles wat via internet binnenkomt is waar,
hé? Ook al lijkt het nog zo
echt, dan hoeft het nog niet
waar te zijn. Het is onze
taak, samen met de ouders,
om kinderen op te voeden
hoe ze daarmee om moeten gaan. Als school en als
ouders moet je daar alert
op zijn’. ‘Ik zie de verandering in vergelijk met toen
ik in het onderwijs begon.
Thuissituaties zijn ook anders dan ‘toen’. Toen ik begon als leerkracht was twee
werkende ouders eerder
uitzondering dan regel, nu is
het omgekeerd. Dat vraagt
ook iets van kinderen. Dat vraagt misschien ook wat meer zelfstandigheid van kinderen.
Sociale controle is daarentegen misschien wel wat minder dan het ooit geweest is. Dat
heeft allemaal invloed. Het is zoals het is. Het is deze tijd’.
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Directeur Elly Fokker: ‘Zelfvertrouwen en goede sociale vaardigheden aanleren’

OBS De Samensprong: met een glimlach komen en weggaan
- door George Huisman

STEENWIJK - ‘We hebben na de meivakantie, precies zeven jaar nadat OBS De Samensprong in dit gebouw gehuisvest is, een extra
unit geopend als vijfde lokaal. Dat betekent dat we inmiddels op
100 leerlingen zitten. De school wordt gevonden, wordt gezien,
we mogen heel veel kinderen verwelkomen in de kleutergroep
en nog steeds ook in de andere groepen. Volgend jaar stromen
er bijvoorbeeld acht kinderen in van de scholen die sluiten van
Stichting OpKop. We zijn heel blij dat we die kinderen de laatste jaren nog een plekje bij OpKop kunnen geven’.
‘Onze slogan is: ‘Leren doen we samen, samen staan we sterk’. Dat
we nu groepsdoorbrekend gaan werken benadrukken we op die manier: niet meer louter klassikaal met iedereen van dezelfde leeftijd maar
met leerlingen van verschillende klassen door elkaar. Dat maakt ook dat
kinderen het ontzettend leuk vinden om samen te doen; ze vinden het heel
leuk om eens samen te werken met iemand anders dan hun klasgenoten, want
daar werken ze al heel veel samen, zo door de dag heen. Voor de sociale
vaardigheden is het ook enorm goed, van beide kanten. Ze moeten heel goed
nadenken: wat zeg ik wel, wat zeg ik niet, en als er iets misgaat: hoe help ik
het kind verder, in plaats van dat ik zeg: het is fout. Daar begeleiden, coachen
we ze ook in. Of ieder kind dat kan? Nee, maar ze kunnen het wel allemaal
leren. Op school leer je lezen, rekenen en schrijven, maar je leert ook omgaan
met jezelf en met de wereld. Wij gebruiken daar de Kanjer-training voor. Deze
geeft kinderen heel veel handvaten van: hoe doe je dat nou? Of: dit ging mis
hé? Hoe zou je het nu anders kunnen doen een volgende keer. Dus niet te lang
stil staan bij het probleem of waardoor het mis ging maar vooral: hoe gaan
we het de volgende keer beter doen. Daarmee gaan we ze verder helpen. Je
wilt dat ze met zelfvertrouwen en goede sociale vaardigheden het voortgezet
onderwijs in gaan. Dat vinden wij bijna net zo belangrijk als het leren rekenen
of begrijpend lezen. Daar zit heel veel van onze tijd in, je ziet ook dat kinderen
zich heel veilig voelen bij ons op school, ook met verhalen komen. Maar dat ze
zich ook op een prettige manier kunnen ontwikkelen, dat is het allermooiste,
daar worden wij allemaal heel blij van. Als ze met een glimlach de school inkomen en er ook weer zo aan het einde van de dag weer uitgaan’.
Portfolio
Ook OBS De Samensprong had heel erg de behoefte om af te stappen van de
traditionele rapporten met door de leerkracht opgeschreven cijfers. Besloten
is de voortgang van de kinderen via een portfolio (‘map’) in beeld te brengen.
Elly Fokker: ‘Dit hebben we gedaan, juist om de kinderen ook zelf onderdeel te
laten zijn van het samenstellen van het rapport. Dus hier zit werk van kinderen
in en ook iets van de leerkrachten. Het is echt een product van de leerkracht
samen met het kind, om ouders zoveel mogelijk (schriftelijke) informatie te
geven. Wij voeren kindgesprekken (wij noemen dat Vip-gesprekken) over het
algemeen met zijn drieën: leerkracht, ouder en kind. Het kind vertelt hoe het
de afgelopen tijd is gegaan, waar is hij tevreden over, wat vindt-ie nog lastig,
hoe kunnen wij elkaar daarmee helpen. We moeten met elkaar ervoor zorgen
dat het kind de kans krijgt om te groeien en te ontwikkelen’.
Creatief
‘Wij hebben hier een creatief circuit. Een middag in de week gaan we creatief
met elkaar aan de slag. Je ziet gewoon dat kinderen dan op een andere manier
tot hun recht komen en die hele goeie rekenaar kan misschien niet zo heel
netjes knutselen, nou en? Andersom is het ook zo, ook prima. Het is daarom
ook zo mooi dat we binnen de stichting OpKop kinderen opgeven voor de
Sophiaklas. Dat is als ze echt meer uitdaging nodig hebben of moeten leren leren, omdat ze in
de basisschool de dingen wat makkelijk afgaat,
als ze nóg meer uitdaging nodig hebben en met
gelijkgestemden aan de slag moeten met onderzoek en ontwikkeling. We hebben ook de OpMaat-klas waar kinderen juist met hun handen
gaan werken. Er zijn echt kinderen die daar opbloeien en daardoor juist de rest van de week het
werk op school met meer plezier doen. Omdat
ze weten dat ze ook die (klus)ochtend hebben.
Die kinderen krijgen ook even het podium, als
ze in hun klas mogen laten zien wat ze gemaakt
hebben. Zo ontstaat waardering onderling, want
die kinderen kunnen iets wat andere leerlingen
echt niet kunnen. Mooi en blij dat de stichting
dat op die manier faciliteert’.
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Schooldirecteur Elly Fokker: ‘Je wilt dat de
kinderen met zelfvertrouwen en goede sociale
vaardigheden het voortgezet onderwijs in gaan’.
Foto: George Huisman

Kinderen zijn minder gaan bewegen
Elly Fokker: ‘Je ziet dat kinderen minder zijn gaan bewegen tijdens corona. Het voetbal
lag stil, heel veel sportverenigingen ook. We vinden de gymlessen heel belangrijk dus
we hebben een vakleerkracht gym, we hebben hier een prachtige gymzaal, waar we
dankbaar gebruik van maken. Toen we nog niet in de zaal mochten gingen we gewoon
buiten gymmen met ze. Het buiten-spel krijgt bij ons veel aandacht, de groep 5-6
loopt dagelijks 2 rondjes rond het gebouw, dat is rond de 1 kilometer, in de gedachte
van de daily mile. Weer of geen weer -behalve als het echt heel slecht is, dan lopen
ze gewoon in de volgende pauze. We hebben binnen onze onderwijstijd helaas niet
genoeg tijd om nog meer aan bewegen te doen. We proberen het wel. Nu het weer
wat mooier weer wordt, blijven kinderen na schooltijd even hangen met een bal, gaan
ze even lekker voetballen, dat is ook heel fijn. De zwemlessen zijn een tijdje geleden
ook gestart. Kinderen mochten gelukkig ook wat extra zwemlessen doen, net voor
het diplomazwemmen. Dat hebben de zwembaden goed opgepakt, om dat zo snel
mogelijk vlot te trekken. Je zag ook een hele batterij, ik geloof iets van 85 kinderen, die
hun zwemdiploma kregen hier in Steenwijk.
Bewegen is heel belangrijk, de komende jaren gaat het nog belangrijker worden binnen het onderwijs, de regels worden aangescherpt. We krijgen meer plichten op dat
gebied. Stichting Op Kop gaat de komende jaren onderzoeken hoe we dit voor onze
scholen vorm gaan geven.

‘Leren doen we samen
Samen staan we sterk!’
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Bibliotheek in centrale hal is paradepaardje

Kinderen School B vinden boeken lezen weer leuk
STEENWIJK – ‘Het paradepaardje van School B’ noemen directeur René Jansen en de beide taalcoördinatoren Judith Hup en Pascalle Bollema hun nieuwe
grote bibliotheek in de centrale hal van de school aan de Mr. Zigher ter Stegestraat 1 in Steenwijk.
René Jansen: ‘Aan het begin van elk schooljaar maken wij een schoolplan. We zagen dat
er winst te behalen was in het lees- en taalonderwijs, spellingsonderwijs, technisch lezen
etc. Daar hebben Judith Hup en Pascalle Bollema zich voor ingespannen, ondanks corona en ondanks lockdowns’. Judith: ‘Onze kinderen zitten al heel veel achter Chromebook, wij en zij werken heel veel digitaal. Natuurlijk: je hebt e-books, maar wij geloven
ook nog in ‘echte’ boeken, papieren boeken, die je vast kunt houden. En het schrijven
van een a op het toetsenbord is toch echt wat anders dan een a schrijven op papier. We
hebben het afgelopen jaar heel erg ingezet op leesonderwijs, met name voor kinderen
die moeite hebben om mee te komen. Dat loopt erg goed. Nu zijn we toe aan de volgende fase binnen het leesonderwijs. Hoe kunnen we zorgen dat lezen ook leuk gevonden wordt? Met name jongens in de leeftijd vanaf de middenbouw haken wat af; zo krijg
je je leeronderwijs nooit op niveau als je lezen niet leuk vindt. We proberen op allemaal
leuke manieren om kinderen te enthousiasmeren voor boeken. We hadden hier twee
verdiepingen met op elke verdieping een bibliotheek: een voor de onderbouw (op de
begane grond) en een voor de bovenbouw. Die bleken wat verouderd. Daarnaast gaan
kinderen met name in de onderbouw regelmatig naar de echte Bieb. Kinderen hebben
allemaal een Biebpas. Desondanks lazen de kinderen niet veel, en dat was jammer als je
het hebt over woordenschat, begrijpend lezen, kennis van de wereld en dus ook over
spellingsonderwijs, want: als je meer leest kan je vaak ook net iets beter spellen’.
Judith Hup: ‘Pascalle en ik hebben contact gezocht met iemand van de bibliotheek, zij
spitte al onze boeken door, ook de boeken uit 1999 en maakte een schifting. Wij hielden
een geselecteerd aantal boeken over voor de groepen 1 tot en met 8. Wij vinden het
belangrijk dat kinderen hun leesplezier vergroten door ze te laten lezen wat ze willen.
We hebben ook nog steeds de Kameleon-serie en Pinkeltje. Nadat leerlingenraad en
collega’s een Boeken top 5 hadden gemaakt, hebben we in samenwerking met Steenwijks Boekhuys meerdere grote bestellingen gedaan; we hebben honderden nieuwe
boeken aangeschaft waardoor onze schoolbibliotheek enorm verbeterd is. Er kwam
vervolgens in de centrale hal een mooie grote, nieuwe boekenkast te staan, die een

enorme aantrekkingskracht op kinderen
blijkt te hebben. We zien dat kinderen uit
zichzelf, zonder leerkracht, bij de boekenkast staan’. Directeur Jansen tot slot: ‘Het
verwonderen vind
ik zo prachtig, als
kinderen bij de boekenkast staan, en hun
ogen over al die boeken laten gaan, dat is
een van de mooiste
gezichten’.
Leerlingental School B stabiel
School B-directeur René Jansen verwacht dat het leerlingenaantal dit jaar ongeveer stabiel zal blijven op rond de 300. ‘Er gaat van groep 8 van club van 33 leerlingen afvloeien, daar staat een instroom van rond de 35 kinderen tegenover. We zijn het lopende
schooljaar gestart met 12 groepen, begin dit jaar werd een 4e kleutergroep opgestart;
volgend jaar starten we direct met 13 groepen’.
Weinig onderwijsachterstanden
‘Waar we trots op zijn is dat we in de coronatijd goed door hebben kunnen werken.
Schoolbreed gemeten hadden we weinig te kampen met onderwijsachterstanden,
in tegenstelling tot berichten elders in het land. We zagen eigenlijk een heel positief
beeld waarvoor onze complimenten voor alle leerkrachten én voor alle ouders hoe
ze het onderwijs hebben kunnen voortzetten. In de voorjaarsvakantie hebben we de
hele school opnieuw volgehangen met smartboards (digitale schoolborden). Op alle
smartboards in de klassen hebben we camera’s en webcams gezet, dit biedt absoluut
perspectief voor de toekomst. Gelukkig heeft ICT zo’n vogelvlucht genomen binnen
het onderwijs. Zonder dit zouden we misschien wel heel veel achterstand gehad hebben. We hebben nog één leerling die thuis zit vanwege kwetsbare gezondheid, die kan
gelukkig wel alle lessen blijven volgen via een Chromebook in de klas; via het digitale
schoolbord kan dat kind de hele dag meedoen’. Judith Hup: ‘Ik heb een leerling die net
geopereerd is, die kan gewoon vanuit huis de lessen volgen’.

Groep 8 dit jaar gelukkig wel op schoolkamp School B ijzersterk in schaken
STEENWIJK - De mededeling werd ongetwijfeld in de klassen van School
B met gejuich ontvangen, dat schoolreis en schoolkamp (voor groep 8) dit
jaar door gaan.
Na een jaar afwezigheid klinken de ‘Steenwijker stemmen’ straks weer op Ameland. Yael Hensbergen, leerkracht groep 8: ‘Voor veel kinderen is groep 8 het
leukste jaar van de basisschool. Dan zijn ze de oudsten van de school, ‘groep acht
aan de macht’ noemen ze het altijd, vinden ze erg interessant. Het eerste half
jaar van de schoolperiode groep 8 zijn ze nog heel hard aan het werk geweest,
want de Citotoets ging dit jaar ook weer door. Deze was vorig jaar ook afgelast.
We zijn die eerste periode dus erg bezig geweest met verder te ontwikkelen en
vroegen ons af: zijn er achterstanden geweest? Die waren gelukkig nihil in de klas’.
Schooldirecteur René Jansen: ‘We hebben veel thuisonderwijs achter de rug en
veel afstandsonderwijs, maar nu zijn de kinderen gelukkig weer op school. In het
nieuws werd alleen maar gesproken over achterstanden, dan ga je er bijna in geloven, we waren benieuwd, nieuwsgierig naar die achterstanden. Die waren er bijna
niet’. Yael: ‘En gelukkig maar. De kinderen kwamen bij mij binnen: juf wat is mijn
achterstand? Want op het Journaal horen ze dat ze achterstand hebben. Jij hebt
geen achterstand kon ik ze zeggen. Dat eerste half jaar ging hartstikke goed, ze zijn
ontzettend gegroeid, ondanks dat we in december weer in lockdown gingen, dat
was voor hen de tweede keer. Ze pakten het allemaal supergoed op, hartstikke
snel, dat ging echt subliem, dat was super. Na de lockdown kregen ze eigenlijk
direct het advies al. Ze zaten vol verbazing te kijken wat ze allemaal gepresteerd
hadden. Niet alleen op cognitief niveau (taal en rekenen) maar ook als persoon. Ze
kwamen terug als ‘echte pubers’, hadden echt een ontwikkeling meegemaakt, ook
op sociaal gebied. Superknap, wat waren we heel trots op en met mekaar. En dan
begint het leuke deel van groep 8,
we konden na de Citotoets samen
beginnen met de musical, al zijn ze
daar in de lockdown zelf al mee
begonnen. Dat krijgt steeds meer
vorm, de musical is maandagavond
5 juli in De Meenthe. Hiervoor gaat
groep 8 nog op kamp, wederom
vier dagen naar Ameland, en dan zit
voor hen de periode School B erop.
Een flinke groep van 33 leerlingen
gaat naar het voortgezet onderwijs.
Ze zijn nu bezig de laatste herinneringen aan het maken’.

STEENWIJK - Peter Hassing, leerkracht/conciërge bij School B (hij wordt meer dan eens
gekscherend Manus -van alles- genoemd) is de
stuwende kracht achter het schoolschaken op
School B. ‘We zijn er vorige eeuw al mee begonnen’, weet Hassing en hij wijst op de eerste
wisselbeker, die dateert van 1998. ‘Het is dus
al 23 jaar dat we dat doen, elk jaar, op vorig
jaar na in verband met corona’.

‘Hoe zoiets begint?’ herhaalt hij de vraag. ‘Schaken is op deze school in mijn herinnering
altijd al een dingetje geweest voor kinderen die dat willen beoefenen. Het begon met
enkele kinderen in de klas die schaakten. Uiteindelijk werd het klas-overstijgend, we
gingen kampioenschappen doen in de klas en daar rolt dan een kampioen of kampioene
uit voort. Ik herinner me dat we in het begin ook een magnetisch bord hadden, dat er
les werd gegeven in schaken. Vervolgens lieten we de klassen tegen mekaar schaken,
om het kampioenschap van School B. Het mooiste daarbij was dat leeftijd niks uitmaakt
en ook niet of je jongen of meisje bent. Hierdoor kun je dus een getalenteerd schaker in
groep vijf hebben die dan een jongen of een meisje van groep acht van het bord af veegt.
Op de wisselbeker staat bijvoorbeeld de naam van een jongen, Bas Fluitman, die is in vier
jaar tijd drie keer schoolkampioen geweest’. Peter Hassing: ‘Schaken leeft zeker nog wel.
Een aantal leerkrachten is zó enthousiast, die willen een vast schaakhalfuurtje in de week,
voor iedereen die kan schaken of dat (klassikaal) wil leren. Schaken is een hele goede
denksport, goed voor de mentale ontwikkeling, dat klinkt dat wat duur, maar als je heel
goed kunt schaken kun je je op andere gebieden ook heel goed ontwikkelen. Ik denk dat
gemiddeld per groep wel tien, twaalf leerlingen meedoen met het schoolschaken. Zelfs
in groep 3 zijn er kinderen die schaken kunnen. Voor de hele school betekent dat rond
de 80 schakende kinderen, zowel meisjes als jongens. We zijn inmiddels begonnen met
het kampioenschap. Pouleschemaatje opstellen, ieder kind een wedstrijdje of vier vijf,
hangt natuurlijk af van het aantal deelnemende kinderen per groep. In vijf weken moeten
de klasse-kampioenen bekend zijn; in de laatste weken voor de zomervakantie laten we
de kampioenen van de groepen tegen elkaar spelen, zodat er een winnaar uitkomt. Half
juli moet de kampioen bekend zijn. Schooldirecteur René Jansen: ‘Eén van de leerkrachten vroeg om meer schaakborden. Per toeval: ik ben ook directeur van de Emmaschool,
die stopt aan het eind van dit schooljaar, en daar lagen nog zeventien schaaksetjes (borden met schaakstukken), die halen we op. We integreren het schaken ook met het Engels onderwijs. Dan leg je bijvoorbeeld op een schaakvierkantje een afbeelding van een
schoen en als het kind op die afbeelding komt en hij of zij kan vertellen in het Engels wat
er op de afbeelding staat, dan mag die dat kaartje houden. Kinderen leren zo spelenderwijs schaken en tegelijkertijd ook spelenderwijs hun Engelse woordenschat uitbreiden’.

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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WIJ MAKEN VAN
ZWEMMEN EEN ABC-TJE

comfortabel zitten
begint hier!

SPELENDERWIJS LEREN
OOK GEVESTIGD IN

STEENWIJK!

Waarom Zwemschool Nemo?
VEILIG EN VERTROUWD!

Bij ons zal je kind zich snel veilig en vertrouwd voelen door:

Kleine groepjes (max. 8 kinderen)

Persoonlijk volgsysteem

Dezelfde zweminstructeur

Speelse werkvormen

MEER INFO? zwemschoolnemo.nl

PERSOONLIJK CONTACT? 038 - 458 19 92 / info@zwemschoolnemo.nl

Borstprothesen

Borstprothesen, protheselingerie en badmode
die uw zelfvertrouwen herstellen.

Steunkousen

WALTER

Geeft verlichting; eerste hulp bij opgezette
of vermoeide benen of armen.

Hoekbank Walter

Deze moderne hoekbank is naar eigen wens samen te stellen
en zelfs leverbaar met relaxmechanisme.
Prijs hoekbank vaste uitvoering

€ 1795,-

meerprijs elektrisch verstelbaar €

Medisch Pedicure

Medische pedicure; voor voeten die
extra aandacht verdienen.

495,-

Huisbezoek mogelijk

Woonboulevard Blankenstein
Blankenstein 430 - 7943 PH Meppel
Tel. 0522 - 263635 | info@hogendoornmeubelen.nl
www.hogendoornmeubelen.nl

Noordwolderweg 43 • 8393 RD Vinkega
0561-431442 • www.praktijk-delinde.nl

Heeft u problemen met uw kunstgebit?
Is uw kunstgebit gevallen? | Zit uw kunstgebit los?
Kunt u niet goed kauwen? | Durft u niet meer te lachen?

Of bent u gewoon aan een nieuw kunstgebit toe?
Tandtechniek StationSveste kan u altijd helpen!
Bel of kom langs en dan kijken wij wat het beste voor u is.

Inkoop van
oud goud en zilver

Tandtechniek StationSveste
Stationsplein 8
8331 GM Steenwijk
Tel: 0521 – 522651
www.tandtechniekstationsveste.nl

Pasfoto’s direct klaar!
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Woldpromenade 19 Steenwijk
tel: 0521-514732

WAREMA IN NEDERLAND

Oldeholtpade
Tel: 0561 - 689290
www.prakkenedelmetaal.nl

Heeft u problemen met uw kunstgebit?
Is uw kunstgebit gevallen?
Zit uw kunstgebit los?
Kunt u niet goed kauwen?
Durft u niet meer te lachen?

Of bent u gewoon aan een nieuw kunstgebit toe?

Roldusol is Partner van Warema “ De zonlicht manager”
Tandtechniek StationSveste kan u altijdDe
helpen!!!
zon laat zich niet sturen, maar is wel managen.

Bel of kom langs en dan kijken wij wat het beste voor u is…..

Warema heeft zich als doel gesteld het leven en
Tandtechniek StationSveste werken met de zon zo aangenaam mogelijk te maken.
Stationsplein 8
Het gemeenschappelijke doel van Roldusol en
8331 GM Steenwijk
Tel: 0521 – 522651
WAREMA Nederland is om te voldoen aan vele
www.tandtechniekstationsveste.nl wensen van de klant. Sterk in Kwaliteit, Comfort,

Technieken, Energie besparen.

Assortiment:
- Buitenjaloezieen
- Rolluiken
- Zip Screens
- Kassette
zonneschermen
- Pergola’s
- Insecten horren
- Besturing systemen

Geautomatiseerde zonwering spaart energie voor warmte, licht en koeling
Uw zonweringsfabrikant

www.warema.nl

Roldusol Meppel | Johan van Oldenbarneveltstraat 3 | Meppel | tel 0522-251543 | www.roldusol.nl
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Makelaarspraat
Sportheld
Ook als makelaar kom je niet dagelijks (of
wekelijks, of zelfs maandelijks) in een paleisje. Het was mij onlangs vergund. Het
staat in een der, van vroeger uit, rijke historische plaatsen in de regio rond Steenwijk. In die streek stonden ooit burchten
en kastelen, met kasteelheren en roofridders en ongetwijfeld hun schone maagden. Koningen en koninginnen waren er
kind aan huis en andere welvarenden besloten in deze streken een tweede of derde ‘huisje’ te laten bouwen, om terplekke
het drukke westen even een wijle te ontvluchten. Wat dat betreft lijkt de tijd stil
gestaan te hebben.
De eigenaar van zo’n ‘tweede of derde huisje’
wilde zijn eigendom verkopen en nodigde mij
uit hem daarbij behulpzaam te zijn. Ik kende
het pand niet en wist niet wie het bewoonde.
Ik zei dat tegen de verkoper, toen die de deur
opende, waarop hij antwoordde: ‘Wij zijn altijd zeer op onze privacy gesteld geweest en
anonimiteit staat hoog in onze familieregels geschreven’. ‘Wij’, dat waren hij en zijn twee ook
vrijgezelle, oudere broers, die het afgelopen half
jaar vrij kort na elkaar waren overleden. Hijzelf
was een wat dikkige, zelfs wat vadsige man met
loensende blik die er ronduit onverzorgd uitzag.

Ik schatte hem eind zestig, begin zeventig. De
achternaam kwam me ergens bekend door.
Toen ik binnentrad kwam ik in een wereld van
wit en goud. Alles rijk ingericht, veel pracht, veel
praal, kroonluchters en open haarden in diverse
kamers. In elke ruimte was wel wat bijzonders;
was het niet een weldadig versierd plafond, dan
waren het wel de kamer-en-suite-schuifdeuren
of bijzondere vaste elementen. Ik liep er rond
alsof ik in elke kamer een koningin Juliana aan
zou treffen. Maar wat ik tegelijkertijd met dezelfde kenners-oogopslag zag, was dat het geheel binnen behoorlijk achterstallig onderhoud
had. Verf bladderde af, deuren piepten, trappen
kraakten, er steeg een onbestemde geur op uit
de badkamer, de kelder was vochtig en overal
zat nog enkel glas. Ik hoopte dat potentiële kopers daar doorheen zouden kunnen kijken. Er
was een bijzonderheid aan de inrichting van het
paleisje: in de meeste ruimtes stonden of hingen sportprijzen, in de vorm van vaantjes, bekers, plaquettes, schalen, standaards, vergulde
kransen, trofeeën en medailles met en zonder
lint. Ze waren verdiend in drie takken van individuele sport: hardlopen, schaatsen en zwemmen en omvatten, zoals ik dat kon bekijken,
een periode van vijftig tot zestig jaar. Hierdoor
keek ik ineens met totaal andere ogen naar mijn
dikkige opdrachtgever. Ik bezag hem als een
sportheld. Ik las wat grote plaatsnamen op de
prijzen: Amsterdam, Berlijn, Lissabon, Rome,
Manchester, Cannes. ‘Eerste prijs crosscountry Helsinki’, mompelde ik en zei: ‘Dat moet
ongelooflijk zwaar zijn, crosscountry’. ‘Het is
voor slechts weinigen weggelegd om die tak
van sport te winnen’, antwoordde hij. ’40 miles
of Moscou, first prize’, las ik hardop. ‘Dat was
in de sneeuw, midden in de winter, steen- en
steenkoud, gure Siberische wind’, wist meneer
nog. Er waren onderscheidingen voor gewonnen schaatswedstrijden in binnen en buitenland,
ik zag een protserige beker voor winst van een
zwemwedstrijd ergens in Zuid-Frankrijk. ‘Dat
was in open zee, verrukkelijke temperatuur,
puur vakantie’, reageerde meneer.
Sportpaleisje
Na een half uur had ik het huis in al zijn facetten
gezien en zei tegen de man dat als hij akkoord
ging met de door mij gedachte verkoopprijs, ik
de verkoop zeker ter hand wilde nemen. Het
duurde even voor ik met een vraagprijs kon

komen, want ik had vrijwel geen vergelijkingsmateriaal. Er staat maar zelden een paleisje
te koop, zeker niet zoals in dit geval zelfs een
sportpaleisje. Naast het unieke van het object
moet je met tal van andere factoren rekening
houden: bereikbaarheid, oppervlakte van het
landgoed, bijgebouwen, staat van onderhoud,
etc. Ik kwam tot een bedrag waar meneer
goed mee uit de voeten kon, en zette het te
koop. Ik kon binnen korte tijd vijf bezichtigingen noteren; door de lage hypotheekrente
was een pand als dit kennelijk voor meerdere
mensen financieel bereikbaar. Alle vijf deden
ze een bod, en degene die het dichtst bij de
vraagprijs kwam, kon ik feliciteren met zijn
nieuwe eigendom. Een week later ging ik bij
de verkoper langs, om wat laatste zaken door
te nemen. Buiten bij de entree stond een afvalcontainer, geopend. Wat ik daarin zag verbaasde me hogelijk en ik spoedde me naar binnen.
Na de begroeting vroeg ik wat plompverloren:
‘Wat bent u aan het doen?’ ‘Hoe bedoelt u?’
reageerde hij oprecht verbaasd. ‘De containers
buiten’, zei ik. ‘Oh, die bekers en dat medaillespul bedoelt u? Ja, dat heeft geen waarde voor
me. Oudijzerwerk’. Ik: ‘Geen waarde? Oudijzerwerk?’, papegaaide ik. ‘Maar dat is sporthistorie!’ was ik onthutst. ‘Niet voor mij’, reageerde hij wat verbaasd. ‘Er zit niks van mij tussen,
nog geen vaantje of speldje. Dit is allemaal van
mijn beide broers, díe hebben alles gewonnen.
Ik mocht wel heel veel met ze mee, naar alle
uithoeken van de wereld maar ikzelf heb nog
nooit aan sport gedaan. Veel te vermoeiend.
Nu ze er niet meer zijn kan alles weg, wat mij
betreft, hup de container in’. Ik was zojuist een
nieuwbakken sportheld kwijt geraakt…

Edwin

Woldpoort 1A - 8331 KP Steenwijk - Telefoon 0521 521 521

www.hetmakelaarshuis.nl

Taxatie - Aankoop - Verkoop
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Wij kunnen o

Steenw
8338 LB
Tel./Fa
Mobiel
www.g

Wij kunnen ook machinaal bestraten!
Steenwijkerweg 169, 8338 LB Willemsoord
Tel/Fax: 0521-588650, Mobiel: 06-51924720
www.gkuper.nl

Steenwijkerweg 169
8338
LB Willemsoord
Lukkes
Outdoor
Tel./Fax
0521-588650
Tuinmeubelen
en06-51924720
Barbecues
Mobiel
www.gkuper.nl
Loungeset Vita

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

vanaf € 1.149,-

Jachtwerfstraat 1a
8471XW Wolvega
06 311 77 486
info@lukkesoutdoor.nl

Bezoek onze showroom in Wolvega
www.lukkesoutdoor.nl

Tu i n e n
Boomverzorging
Sierbestrating
Houtbouw

Tilia Hoveniers
Nieuwe Onnastraat 37
8331 MA Steenwijk
Mobiel: 06 547 58 778

www.tiliahoveniers.nl
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

E-mail: info@tiliahoveniers.nl
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Gondelvaart Belt-Schutsloot gaat niet door
door Hilda Knol

STEENWIJKERLAND – Dit jaar is er opnieuw geen Gondelvaart in
Belt-Schutsloot. De Christelijke Oranjevereniging Belt-Schutsloot
heeft dat in een online vergadering besloten. ‘We doen het goed
of niet, we gooien onze goede naam niet te grabbel’, schrijft voorzitter Gert Weijs.
Nadat vorig jaar de Gondelvaart in Belt-Schutsloot ook al niet door kon
gaan, zet de Christelijke Oranjevereniging dit jaar opnieuw een streep door
de tweede vrijdag in augustus, waarop traditioneel de Gondelvaart staat gepland. Omdat aan twee voorwaarden niet voldaan kon worden,
heeft de vereniging dit besluit met pijn in het gondelhart moeten nemen. Zo wilde zij alleen een Gondelvaart organiseren
als op het moment van beslissen de coronamaatregel van 1,5
meter afstand, vervallen zou zijn. Zolang die regel geldt is het
volgens de vereniging ondoenlijk om een gondel te bouwen.
Het ontvangen van toeschouwers zou bovendien een te groot
risico opleveren. Omdat een deel van de gondelbouwgroepen
een gondelvaart niet zag zitten, kon ook niet aan de tweede
voorwaarde worden voldaan: ‘Gaan we het avontuur aan, dan
doen we het met zijn allen. Dus niet een deel van de groepen,
maar allemaal letterlijk aan boord. We doen het goed of niet,
we gooien onze goede naam niet te grabbel’, aldus Weijs.

Dahliafestival in Vollenhove
Naast Belt-Schutsloot zal er ook geen gondelvaart in Dwarsgracht zijn. Het
bestuur nam die beslissing begin mei al. Dit waterdorp hoopt nu op 22 juli
2022 de jubileumeditie van 75e Gondelvaart te organiseren. Ook andere
grote evenementen in de regio gaan ook niet door. Zo kondigde de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken (VVVV) vorige maand aan dat het
Corso in Vollenhove van 2021 geannuleerd is. Wel wil de organisatie in de
laatste week van augustus een Dahliafestival organiseren. Op zichtlocaties
in Vollenhove zullen dan wagens, mozaïeken en sculpturen te zien zijn. Voor
een soortgelijk alternatief kiest ook de organisatie van het Corso in Frederiksoord.

Beatrix was eregast in 2019
De 82e editie van de Gondelvaart in Belt-Schutsloot laat dus
tenminste nog een jaar op zich wachten. Bij de 81e editie in
2019 deden acht allegorische gondels, drie bloemengondels en
twee jeugdgondels mee. Meer dan 10.000 bezoekers bekeken
deze bijzondere creaties. Eregast in 2019 was prinses Beatrix.
‘Haar bezoek was een cadeautje. Dat gebeurt een keer in je leven, dat maak je niet meer mee. En dat gebeurt zomaar in zo’n
klein dorpje met maar 550 inwoners’, zei Gert Weijs destijds.
Hij belooft dat zodra de coronamaatregelen versoepeld zijn,
de gondelbouwgroepen komend jaar iedereen weer versteld
zullen doen staan met de meest bijzondere creaties te water.
De Christelijke Oranjevereniging van Belt-Schutsloot wil trouwens dit jaar nog wel een andere invulling aan de feestweek in
augustus geven.
Ook dit jaar blijven de grachten in Belt-Schutsloot op de tweede vrijdag in augustus leeg. Foto: Gouwenaar
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Trainer en eigenaar voetbalschool hoopt op wauw-ervaring

Jeroen Dekker zoekt de zoete herinnering van voetbalkamp
door George Huisman

WILLEMSOORD/WOLVEGA – Zijn ogen dwalen even weg bij de zoete
herinnering: ‘Vroeger vond ik voetbalkamp het allermooiste wat er
bestond. We gingen met Wolvega als D-tjes altijd op voetbalkamp, een
heel weekend lang naar Appelscha, een heel weekend lang voetballen
en plezier maken. Ook zwemmen, tentje slapen. Dat heb ik nooit vergeten, dat vond ik zo fantastisch, daar keek je naar uit en nu heb je dat
bijna niet meer’. En dáár wil Jeroen Dekker, voetbalman pur sang, verandering in aanbrengen. Hij was net twee, drie jaar met zijn voetbalkamp op weg toen hij werd gedwarsboomd door corona. Vorig jaar dus
geen voetbalkamp, dit jaar in de herkansing, andermaal op camping
Krolsbergen in Paasloo, op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 juni.
‘Ik bedacht: dat moeten we hier in de regio hebben. Ik kende Remco Krolsbergen
van de gelijknamige camping, dus de plek was voordehand liggend. We hebben nu
al dertig, 35 aanmeldingen, gaat hartstikke goed. Deelnemers variëren in leeftijd
van vijf, zes jaar tot en met zestien. Het kamp is met overnachting, al kunnen
kinderen er ook voor kiezen niet te blijven slapen’. ‘We hebben twee grote legertenten, jongens en meiden slapen apart. Ook de trainers slapen in aparte tenten.
We hebben ervaren en gediplomeerde jongens- en meidentrainers, daarnaast een
aantal extra vrouwen mee voor begeleiding, eten, drinken, verzorging en natuurlijk
voor een extra oog’.
Klimbos
‘Op camping Krolsbergen hebben we alles. We slapen in het bos, hebben daar
onze eigen ruimte. We hebben een doorsteek naar het nabije Klimbos, daar zijn
ook de gras-voetbalveldjes. Met diegenen die mogen gaan we mee het Klimbos in
-de meeste kinderen durven wel. Er is daar ook een voetgolf door het bos heen, er
is een grote pannakooi, voetvolleyveldjes en een zwembad op de camping zelf. De
laatste keer dat we het hier hielden, twee jaar geleden, was het iets van 35 graden,
alsof je in Frankrijk bent met 40-50 kinderen, dat is gewoon super-supergaaf’.
Geen maximum
‘Er is in principe geen maximum aan het aantal deelnemers; in de twee legertenten
kunnen zeker 70-80 kinderen aan. Ik wil ook in die tenten de 1,5 meter aanhouden
met de kinderen. Als iemand verkouden of ziek is, brengen we die naar huis, geven we het geld weer terug. Daarin denken we volop mee. Méér kinderen levert
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ook geen problemen op met de trainers,
want op dit moment heb ik bijna twee
trainers per groep. Het kan met één
trainer maar ik heb het dubbel bezet
omdat ik wil dat alles gewoon goed
gaat. Kinderen vinden het fantastisch.
We hebben kinderen die al vaker zijn
geweest en kinderen die voor de eerste keer komen. Wat mooi is dat ouders
op de camping zelf kunnen verblijven,
hebben die ook een beetje vakantie. Normaalgesproken komen de kinderen uit een
cirkel van Heerenveen en Hoogeveen en alles
daartussen, alles in een straal van 50-60 kilometer
zeg maar’.

Wauw-ervaring
‘Het doel? In principe is het gewoon de wauw-ervaring van de kinderen dat die een
fantastisch weekend hebben. Natuurlijk doen wij heel veel op techniek en trainen;
wij willen ze daarin beter maken, maar het is voor hen gewoon een hele gave ervaring om die weekenden mee te maken. Zoals ik het vroeger heb beleefd, wil ik
eigenlijk dat ook aan hen meegeven, zodat ze over tien, twintig jaar nog zeggen:
die voetbalkampen waren echt zó gaaf! Plezier staat zeker voorop, maar ze krijgen
daarnaast hele goede trainingen. ’s Avonds doen we spellen zoals levend Stratego.
We hebben drie, vier trainers die de sportopleiding doen, die leraar zijn en trainersdiploma’s hebben. Wij zouden zo’n kamp ook kunnen houden voor gewone
groepen kinderen, dus zonder of met veel minder voetbal. Daar twijfel ik nog een
beetje aan om te gaan doen’.

Vaste tenten
Jeroen Dekker droomt wat richting toekomst: ‘Ik hoop dat we het voetbalkamp
over drie, vier jaar meerdere keren kunnen aanbieden in de zomer. Ik wil daar
graag vaste tenten neerzetten voor zes of acht weken. Kijken of ik dat ieder weekend kan houden. Elk weekend mooie sportkampen, voor voetbal of hockey, noem
maar op. Kom maar op met twee, drie hockeyteams, dat lijkt mij het mooiste’.
‘Zo’n weekend is echt zwaar voor leiders en trainers’, weet hij als geen ander. ‘Je
doet bijna geen oog dicht en je geeft heel veel energie in zo’n weekend. Je wilt het
de kinderen hartstikke naar de zin maken. Daar doe je alles voor’.
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Prima service!
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‘Het is nog nooit zo druk geweest’

Piet en Tineke zijn havenmeesters in Giethoorn
door Hilda Knol

GIETHOORN – Piet (69) en Tineke (61) van Barneveld zijn sinds 2015
havenmeesters van Jachthaven Vos in Giethoorn. Volgens hen is het een
prachtig beroep. ‘De mensen voor wie we werken zijn altijd vrolijk omdat ze vrij zijn’.
Lang hebben Piet en Tineke niet nagedacht toen de vacature van havenmeester in
Jachthaven Vos in 2015 vrijkwam. ‘We hebben heel snel besloten dat we hier wel wil-

den wonen en werken en binnen een maand zijn we vanuit onze vorige woonplaats
Veenendaal hierna toe verhuisd’, vertelt Piet. En dat terwijl het echtpaar in eerste
instantie alleen maar op zoek was naar een huis en een ligplaats voor hun boot. ‘Het
weer was prachtig toen we gingen kijken, we vonden de locatie van de haven heel
mooi en ook het bijbehorende terras’, vervolgt Piet. Juist dat terras maakt de jachthaven volgens hem uniek. ‘We zijn de enige haven in Giethoorn met een terras en ik
denk zelfs van heel Steenwijkerland’. De havenmeesters zijn blij dat het terras sinds
28 april weer open is. Naast de booteigenaren komen hier ook fietsers en buren
langs. Bij het terras heeft het echtpaar ook nog een Koffie en Theehoekje, dat de
toepasselijke naam ’t Roer om heet.

Vrolijke mensen
Hun eigen boot hebben Piet en Tineke trouwens verkocht. Hij paste niet
eens in de loods bij de jachthaven. Het werk in de haven slokt hen bovendien zo op, dat ze aan varen niet meer toekomen. Vooral dit jaar is het extra druk in de jachthaven. De oorzaak daarvoor is volgens Piet dat steeds
meer mensen een boot kopen. ‘Nu zijn alle ligplaatsen bezet, terwijl we
voorgaande jaren maar een bezetting van 80 tot 85% hadden’. Terwijl we
langs de haven lopen, wijst hij aan: ‘We hebben nu negen zeilboten, een
paar platbodems en voor de rest vooral sloepen en kleine sportboten’.
De booteigenaren die hier een ligplaats hebben, houden die volgens Piet
voor langere tijd aan. ‘Zo’n 80% zit hier al minstens net zo lang als wij
hier werken’. De werkzaamheden die Piet en Tineke verrichten zijn heel
divers. Naast het beheer van de haven, beantwoorden ze vragen van booteigenaren, maken ze het sanitair schoon en bedienen ze mensen op het
terras. Het mooiste van hun werk vinden ze het contact met hun klanten.
‘De mensen voor wie we werken zijn altijd vrolijk omdat ze vrij zijn’.

Piet en Tineke van Barneveld zijn havenmeesters van Jachthaven Vos. Foto: René Wiegmink

Campers
Als we na ons rondje over het terrein weer op de ruime parkeerplaats
bij de haven uitkomen, zegt Piet dat hij ooit eens een aanvraag bij de
gemeente heeft gedaan voor toestemming voor een camperplaats in de
winter. Hij vindt het jammer dat hij die toestemming niet heeft gekregen,
terwijl de vorige eigenaar die wel had. ‘Nu zie ik in de winter wel eens dat
campers nergens terecht kunnen en Giethoorn weer verlaten’. Hij vindt
het ook jammer dat zodoende omzet verloren gaat. Als hij even later ziet
dat brug over het kanaal opengaat, klaart zijn gezicht weer op. ‘Hoe vaker
die brug open is, hoe beter het voor ons is’.
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Binnenkort Dag van de Minibieb ook in Steenwijk
STEENWIJK - Het weekend van 5 en 6 juni is landelijk uitgeroepen
tot de ‘Dag van de Minibieb’. Allerlei minibiebs uit Steenwijk en omgeving hebben de handen ineengeslagen en organiseren een ‘read & ride’
langs een tiental minibiebs. Tussen 10.00 en17.00 uur pakken diverse
minibiebs feestelijk uit met bijvoorbeeld extra veel boeken om te ruilen. De fietsroute van ongeveer 20 km voert langs verrassende paden
en wellicht nog onontdekte plekken. Onderweg staan genoeg bankjes
om ook te kunnen pauzeren. Een minibieb is een (openbare) plek waar
je boeken kunt brengen, ruilen, lenen of gewoon meenemen.
De route voert ook langs het Tukse T-huis waar speciaal voor deze gelegenheid
een pop-up boekenruiltafel staat en wie weet wel een kleine versnapering klaarligt
voor de deelnemers. Daarnaast kun je elke minibieb ‘afvinken’ door een stempel
op de speciale Read & ride stempelkaart te zetten. Dus grijp je kans om dit weekend te genieten van een mooie fietstocht, scoor onderweg een paar boeken en laat
eventueel ook je eigen boeken in een minibieb achter.
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‘Het mooie van het fenomeen minibieb is dat je niet
hoeft bij te houden waar
boeken vandaan komen en
of je wel net zoveel boeken
achterlaat als dat je meeneemt. Voel je vrij om boeken mee naar huis te nemen,
ook als je niks hebt om in
de minibieb achter te laten’,

zegt Jolanda Kuiper namens het organiserend team. Een minibieb werkt vanuit
het idee dat je de samenleving met elkaar leuker kunt maken. Al langere tijd is het
een trend om bijvoorbeeld samen een auto te delen, planten te ruilen, tegen een
kleine vergoeding te koken voor een ander en noem maar op. De minibieb sluit
aan bij deze beweging. Wat is er mooier dan met elkaar in een buurt boeken te
delen? Vaak staan ze in je eigen boekenkast nadat je ze gelezen hebt, maar met de
minibieb kun je er iemand anders blij mee maken. En wie weet kom jij ook weer
een mooie verrassing tegen in een andere minibieb. Sommige minibiebs zijn ook
KinderzwerfboekStation of hebben plek voor tijdschriften. Of je kunt er zegeltjes
ruilen of huisgemaakte producten kopen. Elke minibieb kan z’n eigen draai geven
aan zijn biebje.
Route
De fietsroute de stempelkaart voor het Minibieb-weekend
op 5 en 6 juni ligt geprint klaar in de deelnemende minibiebs.
Zie het lijstje hieronder voor de minibiebs die meedoen of
scan de QRcode voor een kaartje met de deelnemende minibiebs. De route is ook te vinden in de Facebookgroep ‘Minibieb & Book Lovers Steenwijk (e.o.)’
Deelnemende minibiebs:
 Beiteltje: Oostwijkstraat 31, Steenwijk
 Bieb aan ‘t Diep: Steenwijkerdiep 42c,
Steenwijk
 Minibieb Oostercluft, Oostercluft 498,
Steenwijk
 Bijzzzonder’s minibieb, Waardeel 96,
Steenwijk
 Sjors Minibieb: De Welhaak 12,
Steenwijk
 Minibieb West: Vondelstraat 3,
Steenwijk
 Minibieb Tuk: Bergsteinlaan 52, Tuk
 Thij’s Minibieb: Thijendijk 4, Thij
 Sub Rosa Minibieb, Bakkersteeg 2,
Witte Paarden
 Minibieb Maargies Hoeve, Kallenkote
19, Kallenkote - geopend van 11-17u
 Mien’s Minibieb: Prinses Margrietstraat 4
 Tuk’s Theehuis: Bergweg 71, Tuk

READ & RIDE
Fietstocht langs Minibiebs in Steenwijk
Doe mee!

5 en 6 juni
Route verschijnt 4 juni online en in deelnemende minibiebs.
Meer info op
facebook minibieb & book lovers steenwijk eo

c 4.999,-
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Maak nu een
afspraak!
038 453 4514

dat voorkomt lange
wachttijden

WILT U DIRECT GEHOLPEN WORDEN?
Een passend advies

Snel uit voorraad geleverd!

Grote Voort 72-74, Zwolle
T 038 - 453 45 14
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

E info@rikels-slaapexperts.nl
I rikels-slaapexperts.nl

Mei 2021 Zicht op Steenwijk

DO. 22-4: Het jaarlijks terugkerende ritueel van zaaien
en poten is weer voorbij. Aan
de ene kant is het ieder jaar
weer hetzelfde, het zaaien
van uien en bieten is niet aan
grote veranderingen onderhevig en het gebeurt al jaren
in grote lijnen op dezelfde manier. Het zaaien gebeurt bij ons door de loonwerker maar het poten doen we zelf. En dat doen we al tientallen jaren op dezelfde manier met dezelfde pootmachine. Maar aan de andere kant is geen jaar
gelijk, dat heeft dan vooral met de natuur te maken. Een aantal factoren die
ieder voorjaar anders maken zijn: wel of geen winter met vorst, nat of droog
voorjaar, zelfs een natte herfst kan zijn sporen (figuurlijk) na laten in het voorjaar, temperatuur is ook belangrijk evenals de hoeveelheid neerslag kort na het
zaaien, een korst kan dan het gevolg zijn waardoor plantjes moeite hebben om
door te komen ( het laatste probleem speelt vooral op zavel- en kleigrond).
WELCOME

MAIL

Van de boerderij...
EMOCLEW

WELCOME

LIAM

MAIL

Voor een verslag neem ik u mee terug nemen naar drie weken geleden. WO. 31-3: toen
we drie dagen voor Pasen aan onze ventronde begonnen was het mooi weer en op weg
naar Steenwijk waren verschillende boeren bezig op het land. Uien en bieten zaaien en
ook de eerste aardappelpootmachines maakten al hun rondjes. Tja, en dan kriebelt het
toch een beetje als je zelf niet aan de gang kunt. Elk jaar is er weer die spanning dat een
ventronde het landwerk niet in de weg zit. Na Pasen was het weer totaal omgeslagen.
Vooral koud en elke dag buien al dan niet met hagel. De gedachten over landwerk waren weer naar de achtergrond en we konden ons vooral richten op het afmaken van de
ventronde.
In de week van 12 april zou het weer snel opknappen, alleen werd dat steeds met een
dag uitgesteld zodat we de hele week nog steeds niet het land op konden. Dan maar het
voorbereidend werk, het laatste pootgoed halen uit Balkbrug en allerlei andere wel of
niet noodzakelijke klusjes heb ik in die week gedaan. ZAT: 17-4 Eindelijk lijkt het erop dat
we volgende week aan de gang kunnen, het land droogt al mooi op. Ieder jaar is er weer
die spanning, althans bij mij, om alles weer snel in de grond te krijgen en heel af en toe
denk ik wel eens ‘het zou ook wel makkelijk zijn als het allemaal niet meer hoefde’ maar
al snel weet ik ook weer dat al die spanning ook weer gevolgd wordt door het euforische
gevoel van voldoening als alles naar wens is gegaan. Het is regelmatig een aaneenschakeling van spanning en voldoening met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden. Ik
heb inmiddels alles startklaar gezet om maandag meteen aan de slag te kunnen. MA: 19-4
Eerst even wat kunstmest strooien. Na de koffie kan de kopeg aangekoppeld worden

el tot een
zondheid

met een effectieve
n uwCranio
klachten...
ondersteunt

Langdurige pijn in spieren en gewrichten
door Roelie Vijverberg

om fysieke en emotionele
veerkracht te herstellen

Veel mensen melden zich in
mijn praktijk omdat ze al jaren
pijn in spieren en gewrichten
hebben, zo iemand was Paula
ook. Bij de kennismaking ontmoette ik een vlotte, spontane
vrouw van bijna zestig die als
een heerlijke wervelwind binnenkwam. Ze nam mijn praktijk
nieuwsgierig in zich op en ging
daarna voor het oog ontspannen in een stoel zitten.

Rug-,
nek- en
schouderklachten

dek de
werking van
aal Therapie

Spieren
gewrichtspijnen

Emotionele
klachten

Roelie
Vijverberg
06-15449378

Energieproblemen

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden
voor uw klacht(en).

CRANIO SACRAAL

therapie steenwijk

om het uien- en bietenland zaaiklaar te maken. Vorig jaar kostte het zeer veel moeite om
de grond fijn te krijgen maar de vorst van deze winter heeft ervoor gezorgd dat nu het
tegenovergestelde het geval is. Na de lunch besluit ik de loonwerker maar eens te bellen
om te vragen wanneer hij tijd heeft om te zaaien. Dat valt niet tegen. De bieten zouden
zelfs in de middag al gezaaid kunnen worden maar dat past me nog niet. De uien dinsdagochtend en dat past me wel heel goed. De rest van de dag is een kwestie van heen
en weer rijden op het land waarbij de gedachten rustig eens af kunnen dwalen. De zon
is inmiddels ook goed gaan schijnen en het wordt zelfs warm in de cabine. Een koppeltje
meeuwen die proberen een worm te scoren in het bewerkte land zorgt voor wat afleiding naast het monotone geluid van de 100 pk dieselmotor, radio 1 op de speakers en het
specifieke geluid van de aftakas die de kopeg aandrijft.
Op de achtergrond hoor ik op de radio het liedje Viva La Vida van Coldplay en dat brengt
me in een melancholische stemming. Ondanks de spanning die boeren met zich meebrengt zou ik het ook nog niet willen missen. Heerlijk om zo bezig te zijn in de natuur,
het vrije ondernemerschap en de voldoening als werkzaamheden naar tevredenheid zijn
uitgevoerd. Terwijl ik zowat zit te mijmeren zie ik een kievit die angstvallig
probeert om zijn twee jongen niet op te
laten vallen. Vroeg dit jaar, gaat door me
heen.
DI. 20-4: De uien en suikerbieten worden
door de loonwerker gezaaid. De rest van
de dag heb ik besteed aan het klaarmaken
van het aardappelland om te kunnen poten.
WO. 21-4: In de loop van de middag kunnen we beginnen en de volgende dag zijn ’s
avonds alle aardappelen gepoot. Terwijl ik
die middag vlak langs mijn tarwe reed zag ik
zeker wel zo’n 15 tot 20 hazen. Die zullen
het wel weer op mijn suikerbieten gemunt
hebben als die boven komen. Vorig jaar hebben
ze veel bietenplanten weggevreten. Ze laten
zich op geen enkele manier weg jagen hebben
we al gemerkt. Ik denk erover om hoopjes
winterwortelen neer te leggen zodat ze zich
daaraan tegoed kunnen doen i.p.v. mijn bieten.
Je vijanden bestrijden door ze eerst tot vriend
bbuining@so
lcon.nl
te maken is een legendarische uitspraak van
Abraham Lincoln. Bestrijden wil ik ze echter
niet maar ze moeten wel van mijn bieten afblijven!!

...ontdek de
krachtige werking van
bindweefseltherapie

www.craniosacraaltherapiesteenwijk.nl |info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl

de dag, boodschappen lijstjes maken
etc) ontspande haar lijf zich wel. Er was
sprake van veel bindweefselspanning,
met onder andere als gevolg slecht slapen en weinig energie. Al na de eerste
behandeling gaf Paula aan minder pijn in
haar bovenbenen te ervaren. Vol trots
liet ze zien dat ze bepaalde plekken nu
aan kon raken zonder dat het vreselijk
pijn deed.

Ze vertelde al vijftien jaar pijnklachten
te hebben en deze waren vanuit een
burn-out ontstaan. Verschillende delen
van haar lijf (onder andere bovenbenen
en bovenarmen) waren zo pijnlijk en
gevoelig dat ze amper aangeraakt konden worden. Ze ging regelmatig naar
een manueel therapeut, maar verging
tijdens behandelingen en de eerste dagen daarna van de pijn.

Door het leven heen zorgen allerlei
emotionele en lichamelijke gebeurtenissen voor ‘knopen’ in ons bindweefsel. Hierdoor ontstaan allerlei klachten,
waarvan vaak in het reguliere circuit
geen aanwijsbare oorzaak gevonden
kan worden, ook wel benoemd als
SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten). Het overgrote
deel van deze klachten vindt zijn oorsprong in bindweefselspanning en is
vaak vrij eenvoudig om binnen afzienbare tijd te verbeteren of zelfs op te
lossen.

Paula had een turbulente geschiedenis,
maar leek desondanks een manier van
leven ontwikkeld te hebben, waarbinnen ze zich goed staande wist te houden. Het bleek wel al gauw dat Paula
iemand was die veel in ‘haar hoofd’
zat. Als er gedurende het leven meer
plaatsvindt dan we handen en voeten
kunnen geven, is het hoofd vaak een
veilige plek om te gaan verblijven. Dit
omdat we daar niet voelen. Ondanks
het feit dat Paula ook tijdens de behandelingen veel in haar hoofd bleef (ze
was bezig de planning van de rest van

Roelie Vijverberg - 06-15449378
Cranio Sacraal Therapie Steenwijk
www.cranioscraaltherapiesteenwijk.nl
info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Kozijnen, schuifpuien, deuren,
vouwwanden, terrasoverkappingen,
carports, blokhutten, priëlen & meer...

Schuifpuien

Deuren & meer...

Aluminium overkappingen

Houten overkappingen

Vouwwanden
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Kozijnen

Bezoek onze showroom:
Korte Baan 20 | 8331 LA Steenwijk | 0521 76 40 40 info@brouwer4u.nl | www.brouwer4u.nl

‘Als het
einde komt…’

Een plek om heen te gaan
Als ik niet aan het werk ben, vind ik
het heerlijk om thuis te zijn. Krantje
lezen, beetje poetsen, gewoon wat
aanrommelen. Thuis heb ik alles om
mezelf prettig te voelen. Velen zullen
het met mij eens zijn, het klokje tikt
nergens beter dan thuis.

‘Als het einde komt, mag ik dan bij jou?’, een veelzeggende zin in
een bekend, mooi liedje. Het zegt alles over de geborgenheid die
we als mens verlangen, zeker ook wanneer het echte einde nadert.
‘Bij jou’ kan thuis zijn, maar ook op een andere plek. Zoals in een
hospice, een ander thuis. Hierover leest u deze maand meer,
hier op onze pagina voor u.
Hartelijke groet,
team De Laatste Eer

Thuis in de laatste fase
Een bijna-thuis-huis. Heeft u er wel eens van gehoord? Het klinkt als een
veilige tussenhaven, een laatste stop voordat je op je uiteindelijke bestemming
aankomt. Dat is precies wat het is: een hospice, een thuis waar men afscheid
neemt van het leven.
Waar ben ik wanneer ik sterf?
Waar wil ik zijn op mijn laatste dagen
of momenten? Grote vragen, zijn het.
En wellicht denkt u er niet dagelijks
over na – gelukkig maar, want we
leven immers om te leven. Wanneer
je mensen ernaar vraagt, zo blijkt uit
onderzoek, geeft zo’n driekwart aan
thuis hun laatste dagen door te willen
brengen en te sterven, omringd door
hun geliefden. Maar wat als thuis
sterven geen optie is?

In werkelijkheid is het vooral een warme,
liefdevolle plek. Een huis waar de gast
(bewoner) die er zijn of haar laatste
fase doorbrengt samen met de partner,
familie of andere naasten thuis is.
Er wordt gekookt, tv-gekeken, gepraat,
gehuild en vaak ook gelachen. Het kan
er zelfs gezellig zijn.
Eigenlijk is het leven in een hospice
ongeveer zoals het leven thuis. Uiteraard
is hier zorg en ondersteuning – fysiek,
psychisch, religieus etc. – die thuis niet
direct voor handen is. Juist dat speelt
vaak mee in de keuze om in een hospice
de laatste fase van het leven te leven.

Een andere plek
Ongeveer vijfenveertig procent van de
Nederlanders sterft thuis. De andere
vijfenvijftig procent sterft op een andere
plek: in een ziekenhuis, verpleeghuis
of hospice. Het laatste is ook een
zorginstelling, maar speciaal opgericht
voor mensen die stervende zijn. Er zijn
zo’n 250 hospices in Nederland. Een
hospice is er voor mensen die de laatste
weken of maanden, om welke reden
dan ook, niet thuis kunnen of willen
verblijven.

Nadenken en meedenken
Tijdens een verblijf in een hospice
wordt veel nagedacht over het
naderende sterven, en daarmee over
de invulling van het afscheid. Onze
uitvaartverzorgers zijn er ook dan om
mee te denken, te ondersteunen en
te begeleiden.
Wilt u meer weten over het hospice,
over afscheid nemen en over onze rol en
ondersteuning daarin? Neemt u gerust
contact met ons op.

Zoals het leven thuis
Vaak wordt gedacht dat de sfeer
in een hospice zwaar en triest is.

Kijk op dle-uitvaart.nl voor actuele
Coronamaatregelen in de uitvaart.
Meer informatie? www.dle-uitvaart.nl/nieuws

Geen wonder dus dat veel mensen aan
het eind van hun leven in hun vertrouwde omgeving willen sterven. Voor
menigeen gaat deze wens in vervulling;
met hulp van de huisarts, thuiszorg en
mantelzorg is er veel mogelijk. Als wij,
van De Laatste Eer, na zo’n overlijden
aan huis komen is vaak het eerste wat
we horen: “Mijn man/vrouw wilde zo
graag thuis sterven en dat is gebeurd.”
Daar achteraan volgt regelmatig de
verzuchting: “Het is goed zo.”
Heel belangrijk is het dus wáár iemand
sterft. Niet alleen voor de stervende zelf,
maar juist ook voor de nabestaanden; dit
kan het rouwproces verzachten. Wanneer je geliefde op het laatste moment
toch naar het ziekenhuis moet en daar
sterft, is er soms teleurstelling dat het
sterven niet thuis heeft plaatsgevonden.
Nu heeft niet iedereen de mogelijkheid
en zelfs niet de behoefte om thuis te
sterven. Als er uitgebreide medische
zorg nodig is, lijkt het ziekenhuis de
beste plek om te sterven. Maar ben je
klein behuisd of is er geen sociaal netwerk om op terug te vallen, dan is thuis
niet altijd een veilige plek. Gelukkig is er
dan een legertje van vrijwilligers die de
hospices draaiende houden.
Wij komen daar regelmatig en het is elke
keer weer bijzonder om te horen hoe
geweldig families de zorg in een hospice
hebben ervaren. De medewerkers creëren een thuissituatie voor de stervende,
waarbij familie te allen tijde welkom is
en zelfs kan blijven slapen. Hoe er soms
een hechte band wordt opgebouwd
met een cliënt; hoe elke overledene met
respect wordt uitgeleid en hoe zij zelfs
bloemen bij het graf leggen als er geen
familie bij de begrafenis aanwezig is.
Als mijn einde komt en ik, als doorgewinterde huismus, niet thuis kan
sterven, dan zou ik graag een plekje in
het hospice willen om in huiselijke sfeer
deze wereld te verlaten.
Janet Bloks,
Uitvaartbegeleidster

De Laatste Eer respecteert het leven en
waarborgt de herinnering. Door het afscheid
te verzorgen dat past bij uw nabestaanden
en vooral bij u en uw leven. Want uw leven is
immers de mooiste herinnering.
Bel in het geval van een overlijden met
één van onze uitvaartbegeleiders:

0521 51 36 60
Wij staan 7 dagen per week,
24 uur per dag voor u klaar.

De Laatste Eer Uitvaartverzorging, Kornputsingel 40-42a, 8331 JV Steenwijk, T: 0521 - 51 36 60, info@dle-uitvaart.nl, www.dle-uitvaart.nl
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www.haaksmadehaanuitvaart.nl
Dag en nacht bereikbaar

HAAKSMA
& deHAAN

0521-519016

Uitvaart

Keuzes
door Froukje Tabak

Als je terug kijkt op wat je in jouw
leven allemaal hebt meegemaakt,
dan kan het niet anders zijn dan
dat je ook de gevolgen van jouw
keuzes in het leven ziet. En dan
maakt het niet uit welke leeftijd je
hebt want keuzes maken begint al
als je heel jong bent. In het begin
wordt er voor jou gekozen, maar
hoe ouder je wordt, hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt tot je
echt zelf je keuzes moet gaan maken en je eigen ‘manier van leven’
kiest.

Mirjam Landskroon & Froukje Tabak

maakt, begraven, cremeren, een rieten
mand, een kist of juist niet. Een afscheid
thuis, daar waar je altijd zo gelukkig bent geweest of toch liever ergens op locatie. Maar
wat als je dat zelf niet meer aan kunt geven
en jouw nabestaanden die keuzes moeten
maken, in vertwijfeling want wat zou jij
gewild hebben? En nu kunnen we het niet
meer vragen…… Wat zou het dan mooi
zijn dat jouw keuze vastgelegd zijn, in jouw
persoonlijke dossier ‘Voor als ik er niet
meer ben’ en daarbij jouw nabestaanden
alle rust geeft om afscheid te nemen.

Bij sommige keuzes hoefde je waarschijnlijk
niet lang na te denken, andere keuzes deden je nachtenlang wakker liggen, ‘doe ik er
wel goed aan, kan ik de gevolgen overzien’
of ‘wat als dit nu eens niet de beste keuze
is’. Achteraf bekeken weet je dat alles zijn
plaats vindt en denk je waar heb ik me druk
om gemaakt.

Maak een afspraak voor
een oriënterend gesprek.
Vrijblijvend en kosteloos.
Mirjam Landskroon

Froukje Tabak

Deskundig in uitvaartbegeleiding

Achteraf… maar soms is het beter om eens
vooraf te kijken welke keuzes er zijn. Want je
weet dat sommige keuzes er onvermijdelijk
zullen komen. Het leven wat zonder keuzestress begon, is eindig, onvermijdelijk eindig, hoe je het ook bekijkt. Toch zijn er dan
nog keuzes die gemaakt moeten worden.
Dat kun je overlaten aan jouw nabestaanden die dan met elkaar die keuzes moeten
maken en dat kan wel eens heel erg moeilijk
zijn want iedereen heeft een eigen mening,
eigen ervaringen en wil op basis daarvan
een keuze maken, voor jou. Wat zou het
dan mooi zijn dat je zelf je keuzes hebt ge-

Neem daarom gerust contact met ons op
voor een oriënterend gesprek, waarin we
in alle rust de mogelijkheden kunnen bespreken, wensen en inzichten vast kunnen
leggen. Om zo keuzestress bij jouw nabestaanden te voorkomen maar vooral om
zelf rust te vinden in de gedachten dat jouw
keuzes gemaakt zijn. Dat je afscheid van het
leven neemt op de manier waarop je hebt
geleefd, waarop je hebt gekozen…
Froukje Tabak
Haaksma & de Haan Uitvaart

Rouw
Ik kom zomaar binnen in een huis, in een leven, van een familie of
een ander gezelschap. Soms inmiddels op bekend terrein, maar vaker
kom ik er voor het eerst. En ook op de meest rare tijdstippen. Bij de
ene familie zit ik aan tafel, soms op een hoekje van de bank, soms op
een kratje bier als krukje. Bij het ene gezin gaat de dagelijkse routine
door: ‘we gaan ondanks alles wel eten, dus we zetten een bordje voor
je bij’. Of: ‘we zijn zó op, we hebben een borrel ingeschonken, wat wil
jij, rood of wit?’ De dagen naar de uitvaart toe leer ik de familie en haar
verhoudingen iets kennen. Snauwen, schreeuwen en huilen, maar gelukkig vaker armen die om elkaar worden geslagen, grappen onderling
en liefde naar elkaar.
Ik besprak de uitvaart van een mevrouw
met volwassen kinderen, 2 dochters en
een zoon. Zus 1 fluisterde dat ik niet
op haar zusje moest letten hoor, ‘die is
niet helemaal toerekeningsvatbaar nu.
Eigenlijk nooit, maar ja’. Zus 2 liet mij
uit en zei: ‘sorry hoor, van mijn zus, die
weet altijd alles beter, let er maar niet
op’. Broer mailde me: ‘die twee vliegen elkaar altijd in de haren, weet je: ik
maak de uiteindelijke beslissingen wel.’
Zus 1 wilde dat mama andere kleren
aan moest: deze die nu waren uitgekozen waren niet de juiste. Zus 2 wilde
moeder make up doen, dat had ze immers altijd op. Broer zag dat allemaal
niet zitten. Bloemen, muziek, volgor-
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des, een week lang werd over elk detail
gesnauwd en geruzied.
Toen ik in de begrafenisstoet voorliep,
haakte zus 1 bij me in: ‘hoewel we anders hebben afgesproken wil ík als laatste het graf verlaten.’ De kist daalde,
gasten brachten laatste groet en beide
zussen blijven staan: ‘Ik wil als laatste
weg’. ‘Nee ik!’, ‘Nietes, ik!’ Ik zag twee
volwassen vrouwen als twee kleine
meisjes kibbelen. Plotseling werden ze
beiden stil en deed oudste zus de arm
om haar zusje. Zachtjes snikten ze, het
ging over in heel hard huilen en een innige omhelzing volgde. Ze hielden elkaar
stevig vast en bleven samen uiteindelijk
staren naar het graf.
Rouwen is iets unieks,
ieder doet het op zijn
eigen manier, geen
twee mensen rouwen
hetzelfde. Er is geen
goed en fout. Maar
wat was ik blij dat deze
twee elkaar in hun verdriet toch een beetje
vonden.

De Boterberg 4
8375 HJ Oldemarkt
T 0561 45 11 74
M 06 55 86 79 26
E info@mement.nl
www.mement.nl

M ÉMENT

GEDENKSTENEN

• Leverancier van GRAFMONUMENTEN
Leverancier
van ALLE GRAFWERK.
en URNGEDENKSTENEN
• Ruwe grafstenen
Ook voor onderhoud, reparatie, restauratie,
tweede inscriptie.
• Ook voor graveren,
onderhoud, reparatie,
restauratie,
graveren,
tweede
inscriptie.
AANDACHT voor uw persoonlijke
wensen.
• AANDACHTOpeningstijden
voor uw persoonlijkema.
wensen.
t/m za. 10.00-19.30 u.

Showtuin
en modellentuin
Neem voor PERSOONLIJK advies
Showtuinig
gerust •
contact
ons
anwez4 • 8375 HJ • Oldemarkt
DeaBoterberg
T 0561 met
45 11
74 op.
• M 06 55 86 79 26
Openingstijden ma. t/m za. 10.00-19.30
u. (het
liefst opop
afspraak)
(het
liefst
afspraak)
Neem voor PERSOONLIJK advies gerust contact
met ons op.

E info@mement.nl • www.mement.nl

UITVAARTZORG
GIETHOORN
Betrokken & oprecht
“Ook met een klein budget maak ik
samen met u een persoonlijke en
waardige uitvaart mogelijk.”

06 - 28 30 48 75
(24/7 BEREIKBAAR)
WWW.UITVAARTZORGGIETHOORN.NL
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En dan ben je ineens zelf kankerpatiënt
door Gerda Meulman

Voor mij was dit voorjaar het
jaar van de bevolkingsonderzoeken. Baarmoederhalskanker, borst- en darmkanker
onderzoek.
Deze laatste had ik dit jaar voor
het eerst. En ja, ik moest een vervolgonderzoek want er was bloed
in mijn ontlasting ontdekt. Dus een
colonscopie volgde. Ik kreeg direct
al te horen en te zien dat er een
tumor in mijn dikke darm zat. 99%
zeker dat het kwaadaardig was.
Bam! En dan ben je ineens zelf kankerpatiënt. Er ging van alles door
me heen. Onzekerheid, verdriet,
boosheid en machteloosheid. Hoe
vertel ik het aan iedereen? Ja, natuurlijk had ik al eerder over mijn
eigen uitvaart nagedacht, maar nu
leek het dichterbij dan ooit. Alles
was ineens anders. Ik dacht aan
mijn man, kinderen en kleindochters natuurlijk. Ook aan mijn zus,
we hebben nog maar zo kortgeleden afscheid van onze broer moeten nemen door deze ziekte. We
zaten in een rollercoaster.

VACATURE
BEDIENING (M/V) - GIETHOORN
Wij zijn per direct op zoek naar horeca
toppers die ons team komen versterken
in de bediening!
Ben jij flexibel, gastvrij, meerdere dagen
per week beschikbaar en heb jij ervaring?

Er werd meteen actie ondernomen. Twee dagen later een ct scan
om te kijken of er uitzaaiingen te
zien waren. Gelukkig was dit niet
het geval. Een paar weken later
werd ik geopereerd. Wat zwaar
was dat! Er bleken toch nog wat

Stuur dan je CV + motivatiebrief naar
info@mezzegiethoorn.nl of bel naar
0521-510047 voor een afspraak.

Tot Mezze!

Keuze uit ruim 150 modellen

Liefs, Gerda Meulman.
info@uitvaartzorggiethoorn.nl
Tel: 0628394875

Zicht Op Steenwijk: 15.000 exemplaren
Uw advertentie of artikel bij ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag
naar de mogelijkheden.

MODEVAKSCHOOL ANNEMIEK

Tips voor de redactie? Mail dan naar
George Huisman via huisman55@me.com

MARKT 2, 8331 HH STEENWIJK 0521-516526

Deze moderne en comfortabele relaxfauteuil past in elk interieur

De Zwartewater Express is een
onderdeel van:

Sisalstraat 13
8281JJ Genemuiden
038 - 30 33 970

Boshuis Media
Vennenland 37 • 7711 VG Nieuwleusen
038-4579749 • info@boshuismedia.nl
www.boshuismedia.nl

Rollecate 27
7711 GG
Nieuwleusen
Tasveld 2
8271 RW
IJsselmuiden

Uw zonweringsfabrikant!

Voorlopig is dit mijn laatste column
in Zicht op Steenwijk. Niet omdat
het niet goed met mij gaat, integendeel. Ik ga gewoon weer aan
het werk. Maar nu is een volgende
courant aan de beurt voor nieuwe
columns.

Colofon

OBBINK
HANDWERKWINKEL & FOURNITUREN
CLEAN INN
NAAIMACHINEHANDEL
REPARATIE VAN ALLE BEKENDE MERKEN
NAAI,- LOCK,-EN BORDUURMACHINES

Gebroeders Seinen Meubelen

cellen te zitten, die ze gelijk hebben verwijderd. Dus krijg ik toch
nog chemo, voor de zekerheid.
Het is een zware beproeving. Misselijk en overgeven is dagelijkse
kost. Maar ik sla me er doorheen.
Veel mensen hebben mij gesteund,
en doen dat nog steeds. Veel lieve
kaartjes en bloemen. En een lieve
collega die voor mij waarneemt.
Bedankt allemaal!

Knudsen 5876

vanwettedakkapellen.nl

25% korting op zonwering en rolluiken
25% korting op raamdecoratie/Horren
We maken alles rechtstreeks in onze fabriek
in Meppel dus snelle levering!

Acties
30-06- t/m
2021

Johan van Oldenbarneveltstraat 3|Meppel|0522-251543

Openingstijden: van maandag t/m vrijdag 8:00-12:00 uur & 13:00-18:00 uur. Kortingen gelden tegen inlevering van deze advertentie.

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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PUBLIREPORTAGE Slaaparchitect Jacob Bakker van The Night-Store vertelt wat echt belangrijk is

Waarom een nieuw bed kopen zo moeilijk is

Zie je door de bomen het bos niet meer bij de zoektocht naar een nieuw bed? Logisch, want het aanbod
aan bedden en matrassen is enorm. Hoe vind je écht een goed bed? Daarvoor moet je naar Genemuiden.
The Night Store kiest namelijk voor een totaal andere aanpak dan de standaard beddenzaak. “Zoek je een
Slaaparchitecten van The
bedNight-Store
dat je begrijpt, dan ben je bij ons aan het juiste adres.”
vertellen wat echt belangrijk is
Verdwaal je in de wereld van beddenwinkels? Dat is heel begrijpelijk. Een bed koop je

Waarom is een nieuw bed
maar een paar keer in je leven en dus weet je niet precies wat je zoekt en al helemaal
niet wat je nodig hebt. “We zien het elke dag”, zegt Jacob Bakker, eigenaar van The
kopen zo moeilijk?
Night Store in Genemuiden. “Mensen bezoeken verschillende beddenwinkels en wor-

den daar meestal niets wijzer van. Verkopers praten over verschillen die je in de winkel
eigenlijk niet voelt. Dan denk je als klant: het is normaal dat ik dat niet voel, want ik lig
er maar
paar minuten op.”
Zie je door de bomen het bos niet meer wanneer je een bed
gaateen
kopen?
Je bent zeker niet de enige die overdonderd wordt door het grote aanbod.
Een
bed
dat niet werkt
Maar hoe scheid je het kaf van het koren en vind je écht een
goed
bed?
Bij
The
Night
Store
The Night-Store in Paal en Sint-Truiden kiest voor een atypische aanpak. kun je ook terecht voor alle soorten matrassen, boxsprings, lattenen kussens. Maar het verschil met commerciële beddenwinkels is groot. Bij
“Zoek je een bed dat je begrijpt, dan ben je bij ons aan hetbodems
juiste adres.”
The Night-Store zijn de producten technisch ontworpen, zodat ze goed functioneren
wanneer het moet: als je slaapt. Bakker: “Er is een groot verschil tussen een matras die
in de niet
winkel
ligt en een matras die zorgt dat je goed slaapt. Dat zijn twee andere
Loop je helemaal verloren in de beddenwereld? Dat ligt waarschijnlijk
aan lekker
jou,
want het is als leek die maar om de zoveel
jaar een
nieuwzijn
bed te
koopt
geen eenvoudige
principes.
Helaas
weinig
winkels met dat laatste bezig. The Night Store doet dat wel.”
opdracht om de juiste keuze te maken.
“We
het elke
zegt Stijn
“Als
je zien
slaapt,
zijn dag”,
je spieren
nietNeuteleers,
actief. Het is absurd dat je een bed kiest dat er leuk uitziet in de winkel, want
zaakvoerder van The Night-Store. dan
“Mensen
hebben
verschillende
beddenwinkels
heb je per deﬁnitie een bed dat niet goed werkt als je slaapt”, zegt Jacob Bakker. “Zoek je een bed dat je
bezocht en krijgen het gevoel dat ze het niet begrijpen. Iedereen praat over verschilbegrijpt, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wie bij ons binnenkomt, krijgt eerst een uitgebreide technische
len die je niet direct voelt in de winkel. Dan denk je als klant: het is normaal dat ik
uitleg zodat je precies weet hoe je in elkaar zit als je slaapt.”
dat niet voel, want ik lig er maar een paar minuten op.”

Slaaparchitecten
Eigen productie
“Een
goede
matras
een matras
die boxje waarschijnlijk
in eerste instantie
zou kiezen.
Ik vergelijk
hetmaar
vaakThe
Bij The Night-Store kun je onder meer terecht voor
alle is
soorten
matrassen,
De meestezelf
beddenwinkels
verkopenniet
merken
en maken
niets zelf,
metgrootste
steunzolen.
Ook
kiezen
mensen Night-Store
vaak voor modellen
die direct
ﬁjn zitten,
maar
uiteindelijk
dat vaak
springs, lattenbodems en kussens. Het
verschil
metdaarbij
commerciële
beddenpakt het anders
aan. “Alle
onderdelen
komen
bij ons inisBilzen
samen
winkels? Bij The Night-Store is alleseen
technisch
ontworpen
om goed
te functioneren
daar een
assembleren
wij onze
beddenaangepast.
en matrassen”,
Stijnmatrassen
Neuteleers, die
slechte
keuze. Goede
steunzolen
moetenendoor
professional
worden
Zo isvertelt
het met
wanneer het moet: als je slaapt. “Er
is een
verschil tussendie
eenniet
matras
al ruim
twintigzit,
jaar
ervaring
ben
harde
matrassen
en teook.
Eengroot
beddenverkoper
weetdiehoe intussen
je lichaam
in elkaar
komt
zekerheeft.
niet“Ik
met
detegen
beste
oplossing
voor
gemaakt is om je te behagen in de winkel
en
een
matras
die
gemaakt
is
op
basis
van
gen
zachte
matrassen.
Ik
ben
voor
matrassen
die
zacht
zijn
waar
ze
zacht
horen
jou. Daarom staan in onze winkel alleen mensen met verstand van zaken. We noemen ons niet voor niets slaapar- te
wat je nodig hebt als je slaapt. Dat zijn twee andere dingen en helaas zijn te weinig
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Benieuwd welke matras bij jou past?
Ga langs bij The Night-Store of maak
een afspraak, volledig vrijblijvend.

The Night-Store PAAL

Diestersesteenweg 141, 3583 Paal
011 42 30 30
info@thenightstore.be

The Night Store Genemuiden
Langestraat 32
8281The
AMNight-Store
Genemuiden
SINT-TRUIDEN

Hasseltsesteenweg 72, 3800 Sint-Truiden

011 68 78 11
info@thenightstore.nl
kirby@thenightstore.be
Bel ons: +31(0)38-2340030
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De wereld gaat open, ik zie weer toekomst - door Martin van ’t Veen
Ik merk het aan alle kanten: de wereld
gaat open, iedereen wil naar buiten, ik zie
weer toekomst. Kijk naar de terrassen,
die zitten gewoon weer vol. Als mensen
hun eerste prik hebben gehad geeft hen
dat vertrouwen. Ze worden wat ontspannener, ze gaan weer wat leven, dat vind ik
heel gaaf om te constateren. Dat merk ik
ook in het werk, mensen, bedrijven gaan
weer wat investeren. Dat hebben we hier
bij BijzonderDruk zelf ook gedaan, mooie
nieuwe machines aangeschaft. Mensen
komen weer wat vaker in de kledingwinkels, zeker als het binnenkort wat mooier
weer wordt. Van mij mag het nu ook los.
Je voelt dat mensen de lichte kant weer
gaan zien, zeg maar. En dat ondanks (nog
steeds) corona.
In grote steden heb je zorgwijken. Wij leven
hier in een paradijsje, en wij koesteren dat
ook, laat ze ons maar boeren noemen. Daar
heb ik geen moeite mee, al ben ik het er niet
mee eens. Het is een denigrerend woord,
maar laten wij het maar als Geuzennaam opvatten. Laat ons hier maar de ruimte om ons
heen hebben, we hebben hier natuur en frisse
lucht, we kunnen hier met elkaar een goede
boterham verdienen, we hebben geen grote
problemen, we kunnen het goed met elkaar
vinden. We zijn een provinciestadje ja, en dat
zeg ik met gepaste trots. We zitten hier ook
in een prachtig gebied met de Friezen als buren, 1000 meter verderop zit je in Drenthe, de

andere kant op zit je in de vruchtbare polder.
De poort naar
Met een groep mensen hebben we een plan
geschreven over het stationsgebied in Steenwijk. Het station moet weer bemenst worden, 24/7. Er hoeft geen kroeg in, maar als je
’s nachts een keer met je ziel onder de arm
loopt, is dat een plaats om even een kop koffie te gaan drinken. Als ’s nachts om drie uur
de eerste krant binnen komt, kun je die daar
lezen, met een kop koffie, vulkoek, gekookt
ei. De naam van ons plan, dat binnenkort aan
de gemeente wordt aangeboden is: De poort
naar. Het kan de poort zijn naar Zwolle, of
naar Heerenveen/Leeuwarden, maar kan ook
de poort zijn naar de binnenstad of Giethoorn,
de poort naar de koloniën. Je moet er een fiets
kunnen huren; en er moet 24 uur bewaking
van de fietsen zijn. Er zijn genoeg mensen die
geen baan hebben en daar kunnen gaan zitten. Daarnaast willen we daar een ‘Poort naar
werk’ gaan opzetten. Dat er een nieuw elan
komt in de stad, met voor iedereen een plek.
Bezorging van eten of goederen, dat mensen
met een afstand van A naar B kunnen rijden.
Zorg dat daar wat fietsen staan, laat ze snacks
gaan rondbrengen of boodschappen. Geef ons
je boodschappenlijstje, dan halen wij het voor
je en aan het eind van je werkdag kun je het
hier ophalen. Of thuis laten bezorgen. Als er
een paar iemanden zijn die daar twee, drie uur
per dag mee bezig zijn, is dat toch fantastisch?
Je biedt mensen een baan, een toekomst. Het

station zelf is een gedrocht, terwijl het zo’n
statig mooi gebouw was. Zo’n gebouw is gewoon een aanfluiting voor je stad. Zorg dat we
in beginsel weer een mooi gebouw terugkrijgen. Misschien met de oorspronkelijke gevel
van weleer. Er zijn plannen om hier een RTC te
maken, een Regionaal Techniek Centrum. Wij
als ondernemers hebben vaak een probleem
om aansluiting te vinden bij jongeren. Ze gaan
naar Deltion in Zwolle om een vak te leren. Ze
gaan op stage in de contreien van Zwolle, wie
een beetje boven het maaiveld uitsteekt wordt
er gelijk uitgevist. Je bent ze in principe voor
Steenwijk(erland) kwijt. Je ziet hier meerdere
vacatures openstaan. Waarom zouden we hier
dan geen eigen bron voor slaan?
Bibliotheken
Waarom zou je als gemeente in diverse kernen bibliotheken gaan sluiten? Het is een verarming. Natuurlijk: het is een terechte vraag
aan de bibliotheken hoe zij hun toekomst zien.
Ook de bibliotheekwereld gaat veranderen,
de bibliotheek in Steenwijk bestaat honderd
jaar. Maar bestaat hij over tien jaar ook nog?
Ik weet zeker van wel. Misschien moet je de
bibliotheek wel in De Meenthe huisvesten.
Een culturele instelling, die ten dienste van de
gemeenschap staat. Daar past toch perfect
een bibliotheek bij/in? Steenwijkerland telt
ongeveer 45.000 inwoners. Er moet 50.000
euro bespaard worden. Dat is één euro
per inwoner. En daarom zouden drie plattelandsbibliotheken moeten sluiten? Voor

één euro per inwoner? Vergis je niet: als die
bibliotheken gesloten worden komen ze nooit
meer terug. Dat is een wetmatigheid. Je bent
het ook als gemeenschap verplicht ervoor te
zorgen, vind ik. Mensen uit Sint Jansklooster
gaan echt geen boeken halen uit de bibliotheek
in Steenwijk. We hebben hier al een laaggeletterdheid, dat komt ook niet voor niks. Heeft de
bibliotheek wel een plan? Ze hebben het ook
een beetje laten versloffen; niet alleen de raad
en gemeente dragen verantwoordelijkheid, de
bibliotheek zelf ook. Kom met een strijdplan.
Dat doen we als bedrijf ook. Waarom komen
kinderen niet meer in de bibliotheek, waarom
gaan ze niet meer lezen? Wat is er aan de hand?
Heb je wel de goede boeken? Ik hoorde dat
het Kennislab in de bibliotheek misschien ook
gaat sluiten... Ben je als Steenwijkerland een
keer vooruitstrevend, ga je het sluiten. Onthoud: sluiten is geen investeren, sluiten is een
doodlopende weg.

Martin van ’t Veen, directeur-eigenaar van drukkerij/uitgeverij BijzonderDruk in Steenwijk, heeft een bijzondere kijk op de
toekomst. Waar sommigen met zorgen vooruit kijken, kan hij juist niet wachten op de nieuwe tijd. Martin is gegrepen door
met name alle digitale mogelijkheden die in het verschiet liggen. Zo’n veertig jaar geleden voorspelde ene Chriet Titulaer
al dat er ‘telefoons zonder snoeren’ zouden komen. Hij werd hierom uitgelachen. Martin van ’t Veen gaat op deze plaats
periodiek in op hoe hij denkt dat het in de toekomst zal (kunnen) gaan, onder het motto: Er is niets nieuws onder de zon.

Massage bij Zensya
Wilt u meer informatie over de aangeboden massages?

Neem vrijblijvend contact op: info@zensya.nl

U bent van
harte welkom!
Sylvya Kerklaan  Nieuweweg 32 8391 KM Noordwolde Zuid  06 17405517

Nieuw in uw regio WOLVEGA!
Voor betaalbare NIEUWE dames-, heren- en kinderkleding

Nieuwe vesten in 5 maten S-ML-XL-XXL enin 5 Kleuren.
€10,- per stuk,
bij 3 voor €25,- een gratis rode
t-shirt met lange mouwen.
Bekijk de website voor meer
leuke aanbiedingen!!

Openingstijden:
Maandag:
gesloten
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 - 17.30
9.30 - 16.00
Zaterdag:

Grindweg 122d
8471 EM Wolvega
www.tommiesmarket.com

De eerste les
door Willemijn Spijkerman

‘Kijk juf!’ Het 4-jarige jongetje
gaat op de rand van het bad
staan, spant zich in, maakt een
salto, gaat onder water en komt
lachend weer boven. Een dapper ventje, maar niet uitzonderlijk. Dat klopt, maar als je weet
dat dit z’n eerste les is…. Mama
kijkt lachend toe, de lesgever
houdt z’n hart vast. Hoe gaan
we dit manneke vertellen dat je
geen salto’s mag maken in het
kleine bad.
Aan de andere kant van het bad zit een
6-jarig meisje op de trap. Papa houdt
haar hand vast. Ze aanschouwen hetgeen zich voor hen afspeelt. ‘Kom op
jongen! Niet bang zijn.’ Een reus van
een kerel probeert z’n zoon van de kant
te laten springen. De jongen denkt na,
knijpt z’n ogen dicht, neemt een diepe
hap lucht en stort zich in de armen van
z’n vader. ‘Goed zo jongen! Nu gaan we
onder water, 1,2…3!’
Het is de eerste les van een nieuwe
groep. De ouder begeleidt het kind
en ervaart hoe de eerste les gaat. Er
is een enorme diversiteit in ouders en
kinderen. De lesgever aanschouwt de
interactie, voert gesprekjes en observeert het geheel. De lessen daarna is
het de taak van de lesgever om er een
dynamisch geheel van te maken en met
ieder kind een vertrouwensband op
te bouwen. Vertrouwen blijft de rode

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

draad van begin tot eind. Het aanbod
wordt zoveel mogelijk afgestemd op
wat ieder kind nodig heeft. De ouders
zijn trotse deelgenoten en moedigen
hun kind zoveel mogelijk aan, tot het
moment daar is…

Geruime tijd later maakt de jongen nog
steeds salto’s, maar nu van de hoge
duikplank. Hij heeft een wat langer traject achter de rug. Het aanleren van de
schoolslag heeft een tijdje geduurd. De
onder water wereld had namelijk meer
zijn interesse. Het meisje is, na het behalen van alle mogelijke diploma’s, bij
de zwemvereniging gegaan waar ze
regelmatig een PR zwemt. De laatste
heeft is in z’n eigen tempo het lestraject
doorlopen. Hij heeft iedere les geprobeerd z’n grens te verleggen, vaak met
succes en soms met een stapje terug.
Vol zelfvertrouwen heeft hij met vlag en
wimpel z’n diploma’s behaald!

Zwemschool Nemo, 038-4581992
Locaties in: Zwartsluis, Meppel,
Steenwijk en Wanneperveen.
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De “vrije” keus van uitvaartbegeleiding…
Een overlijden... en dan wat te
doen. Wat veel mensen niet weten is dat na een overlijden niet
gelijk de verzekeringsmaatschappij gebeld hoeft te worden. Zeker niet als de keus voor
de begeleiding op een ander is
gevallen dan deze maatschappij. Elke uitvaartverzorger kan
de melding voor u doen. Deze
melding is alleen om de verzekering tot uitkering te komen
en in principe nergens anders
voor.
De keus van wie de begeleiding doet is
enkel en alleen aan de nabestaanden.
Deze keus is ten allen tijden vrij!! Het
hoeft zeker niet de uitvaartverzekeraar
te zijn waar de verzekering loopt. Dit
misverstand is nog erg groot aanwezig
bij veel mensen.
Ook als er sprake is van een zogeheten
pakketverzekering. Dan behoeft deze
maatschappij niet vanzelfsprekend de
uitvaart te doen. Zoals elke verzekering
kan deze worden “afgekocht”. Net als
bij een kapitaalverzekering vertegenwoordigt een pakketverzekering ook
een geldbedrag (te vinden op de polis
of na te vragen door de uitvaartverzorger).
Door de uitvaart te laten begeleiden
door een zelfstandig en onafhankelijke uitvaartverzorger (zoals Richard
Krist Uitvaartbegeleiding) is er meer
tijd, aandacht en betrokkenheid dan
bij grotere uitvaartorganisaties. Onder
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aan de streep is een uitvaart uitgevoerd
door een zelfstandig en onafhankelijke
uitvaartondernemer ook nog een stuk
voordeliger.
Heeft u vragen of wilt u eens over dit
onderwerp spreken?
Schroom niet om contact op te nemen.
Voor vragen of informatie:
06 48415584
info@rk-uitvaart.com
www.richardkrist-uitvaart.com

Lokale eigenheid is kenmerkend voor
Rikels Slaapexperts

“We streven ernaar om onderscheidend te zijn door onze lokale eigenheid”, zegt Sander van Klompenburg,
mede eigenaar van Rikels Slaapexperts, vol overtuiging. “Met korte lijnen, persoonlijke service en geloof in
eigen kracht.”
Rikels Slaapexperts is dan ook sinds 1897 een
volbloed, maar zeer eigentijds familiebedrijf,
dat nog altijd volop in ontwikkeling is. “We
hechten veel waarde aan een informele, gezellige sfeer en een persoonlijke benadering.
Maar we nemen ons vak zeer serieus. Dat
moet ook wel, want we brengen gemiddeld
een derde deel van ons leven in bed door.
Goed slapen is essentieel om uitgerust aan
een nieuwe dag te beginnen.”
Rikels Slaapexperts is met ruim honderd jaar

ervaring specialist op het gebied van slaapcomfort. De ruim opgezette showroom
biedt een breed scala aan boxsprings, ledikanten en andere slaapsystemen. De beste matrassen en bodems kunnen worden
uitgeprobeerd en getest in de Experience
Studio, waar de klant met adviezen van vakkundige medewerkers altijd tot de beste
keuzecombinatie komt. Ook kussens van
bekende merken kunnen klanten op hun eigen matras uittesten.

Rikels Slaapexperts voert een merkenbeleid
in het midden- en hogere segment, met gerenommeerde namen als Serta, MLine, Pullman, Eastborn en vele andere. “We hebben
zelf rechtstreeks contact met onze fabrikanten. Zo kunnen we snel handelen en veel
mogelijkheden bieden”, aldus Sander van
Klompenburg.

Aardappelteelt &
–verwerking
Pluimvee
Bio-energie
Mestverwerking
www.agrogiethoorn.nl
Advertentie-AGRO Giethoorn-juli2017-148x102,5mm.indd 1www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Voormalig pand Het Makelaarshuis wordt speciaal centrum voor klinische optometrie

Jorrit Muurling neemt tweede pand in gebruik: Oogzorgpraktijk De Weem
door George Huisman

STEENWIJK – Het was mede op
verzoek van huisartsen om Jorrit
Muurlings praktijk in de optometrie te huisvesten in een ruimte die
niet direct met de brillenwinkel te
maken had. Nu wilde het toeval
dat Jorrit al twee jaar lang elke dag
aankeek tegen een prachtig pand
op de hoek van de Weemstraat
met de Kerkstraat, dat sinds het
vertrek van Het Makelaarshuis leeg
stond. Na een fiat van zijn huisbank
Rabobank mocht Muurling zich vorig jaar vlak voor de uitbraak van
de coronacrisis eigenaar noemen
van wat nu heet Oogzorgpraktijk
De Weem.
‘Het is gewoon een hartstikke mooi pand’,
concludeert Jorrit Muurling en hij is blij dat
hij het in eigendom heeft kunnen krijgen
als uitbreiding van zijn zaak. ‘In mijn vak de
optometrie hebben wij als taak te kijken
of mensen gezonde of geen gezonde ogen
hebben. Dat deden we de laatste twintig
jaar veel in de optiekzaken. Maar die behoefte groeit en groeit, omdat de aanvraag
heel groot is. Toen ik dus de mogelijkheid
kreeg om dat in een aparte setting te gaan
doen greep ik dat met beiden handen aan.
Dit pand was zowel aan de binnen- als aan
de buitenkant in goede staat. Daar hoefde
ik ook niet zo heel veel aan te doen, ik heb
het opnieuw ingedeeld, de verfkwast eroverheen, klaar. Het heeft allemaal alleen
wat langer geduurd door de corona’. ‘Dat ik

dit destijds aandurfde komt ook door de positieve insteek van de Rabobank. Die heeft
mij daar goed mee geholpen, dat mag ook
wel genoemd worden. We zijn van twee
naar drie onderzoeksruimtes gegaan, met
een aparte onderzoeksruimte erbij, in een
ander pand, die een extra functie krijgt in
de anderhalvelijnszorg, dat is de bedoeling.
Wij gaan hier in De Weem meer de klini-

‘Alle rust en
privacy in nieuwe
onderzoeksruimte’
sche optometrie doen. Dat wil zeggen als
een huisarts een verwijzing heeft, dan kan
hij die eerst naar mij verwijzen in plaats van
gelijk naar de oogarts. Ik kijk dan of we het
zelf kunnen oplossen of dat de client toch
naar de oogarts moet. Uit onderzoek is
gebleken dat 75% van deze verwijzingen
niet doorverwezen hoeft te worden naar
een oogarts. Omdat de druk enorm hoog
is bij oogartsen, is dit voor iedereen alleen
maar heel erg gunstig’. Hij vervolgt: ‘Het
werd gewoon heel erg druk, ook bij ons. Bij
ons bijt het eigenlijk een beetje omdat het
aanmeten van brillen gans iets anders is dan
mensen helpen die puur voor de optometrie komen. Er kwamen ook steeds meer
klanten van ándere opticiens die door de
huisarts naar mij doorverwezen werden.
Daar verricht ik alleen het onderzoek voor’.
Oogzorgpraktijk De Weem
In deze nieuwe praktijk, Oogzorgpraktijk de

Weem, krijgen mensen echt alle aandacht en
tijd. ‘Ik ga dat samendoen met een andere
optometrist, die mij daarbij gaat helpen. Ik
ben niet de enige in Nederland die dit doet,
dat heet de anderhalvelijnszorg. Eerste lijnzorg is de huisarts en we nemen als het ware
een deel over van de tweede lijn (de specialistische oogartsen). Daar zitten we een
beetje tussenin, vandaar de anderhalvelijn’.
Er is hier een fraaie wachtkamer met een
royale praktijkruimte. Het is hier ook rustiger dan ‘aan de overkant’. Mijn verbouwing
in 2017 was heel succesvol, ik moest daar
op de centimeter nauwkeurig alle ruimtes
inmeten. Die ruimtes functioneerden prima
maar waren tegelijkertijd erg gehorig. Hier
zit je heerlijk rustig, dat was ook de bedoeling. Mensen krijgen rust en alle privacy. Dat

moet ook. Mensen moeten mij wel eens zaken vertellen die een ander niks aan gaan. Ik
ben paramedicus, dat betekent dus ook dat
mensen je privézaken moeten kunnen toevertrouwen. Als iemand bijvoorbeeld medicijnen gebruikt die invloed kunnen hebben
op je ogen’.

Spannend
Muurling: ‘Het lijkt spannend, zo’n uitbreiding van je zaak. Ik ben ondertussen 56
jaar en vroeg me vorig jaar af: ga ik dat nog
doen? Er zijn mensen die kakken in op deze
leeftijd; ik heb mezelf voorgenomen dat niet
te gaan doen, ik moet nog een jaar of tien. Ik
wil graag een bedrijf aan de volgende generatie kunnen doorgeven wat gewoon bruist,
al heb ik zelf geen opvolger in de familie’.

De Weem heeft eigen naamen apart telefoonnummer
‘Onze uitbreiding heeft een eigen naam (Oogzorgpraktijk De Weem) en een apart telefoonnummer (06-19340925). Iemand meldt zich echt specifiek aan voor deze praktijk.
Het idee van een apart ruimte kwam niet alleen vanuit huisartsen maar het oorspronkelijke idee van minister Borst was destijds dat ook opticiens konden doorverwijzen
naar mij als optometrist. Binnen de optiekwereld is dat natuurlijk een beetje eng want
je verwijst door naar je concurrent. Ik hoop dat dat hier minder zal zijn. Ik ben verplicht
als een andere opticien schriftelijk naar mij als klinisch optometrist doorverwijst, om die
client na onderzoek ook schriftelijk terug te verwijzen naar zijn of haar eigen opticien,
met het rapportje. Dan kan daarna de eigen opticien daarmee verder aan de gang. Als
zijn client bijvoorbeeld een lichte aandoening heeft, waarmee hij of zij niet direct naar
de oogarts hoeft, kan hij daar zelf mee, goed gedocumenteerd, aan de slag. Deze werkwijze staat in onze gedragsregels van optometristen en daar houd ik mij zuiver aan’.
Voor De Weem heeft Jorrit Muurling deels nieuwe apparatuur aangeschaft, maar maakt
hij deels ook gebruik van uitstekend onderhouden bestaande apparatuur.
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Stempel Het Makelaarshuis: betrouwbaar, eerlijk, géén snelle jongen, komt afspraken altijd na

Edwin Willemsen: makelaar aan je keukentafel
- door George Huisman
STEENWIJK - Iedereen kan een huis kopen of verkopen. Maar niet iedere makelaar is een makelaar. Want een huis (ver)kopen is veel meer
dan een huis (ver)kopen. Dat klinkt misschien wat cryptisch maar er
komt veel meer bij kijken als je met een goede makelaar werkt. Die
denkt met je mee, geeft adviezen vanuit zijn deskundigheid, kent de
markt, is ook niet bang om mensen te waarschuwen (‘ik zou het niet
doen als ik jullie was’) en bouwt vaak ongemerkt een goede band met
de koper of verkoper op. Zo’n makelaar is Edwin Willemsen van het
Makelaarshuis aan de Woldpoort 1A in Steenwijk.
Zijn klanten benoemen hem: wars van blabla, gelukkig géén snelle jongen, betrouwbaar, komt zijn afspraken na, vaste prijs, zeer hulpvaardig, prima vent, een man met
liefde voor zijn vak, en dat straalt hij ook uit, zit het liefst letterlijk aan je keukentafel. Wie kunnen het beste beoordelen hoe Edwin Willemsen en zijn Het Makelaarshuis het doen in Steenwijk(erland)? Uiteraard de mensen die hem hun huis-

sleutel
toevertrouwden:
zijn klanten! Vergis je niet:
mensen vertrouwen een
makelaar vaak blindelings in
hun duurste eigendom, hun
grootste aankoop: hun woning, met in zijn gezelschap
totaal onbekende mensen.
Die zien jouw woonkamer, jouw keuken, jouw
wc, jouw slaapkamer, jouw
soms rommelige zolder…
We laten een aantal klanten
van Edwin Willemsen aan
het woord.

Gerco van der Molen en Johanneke Menger:

‘Meedenken, daar is Edwin erg sterk in’
STEENWIJK - Gerco van der Molen en Johanneke Menger hebben via Het Makelaarshuis van Edwin Willemsen éérst hun eigen woning verkocht en daarna een
nieuwe woning aangekocht, volgens het matchmaking programma.
Matchmaking is een speciale dienst die zeker in deze tijd van belang kan zijn voor verkopers en zoekers in deze overspannen markt. Gerco: ‘Dat was voor ons belangrijk omdat
we zodoende precies wisten wat we te besteden hadden bij de aankoop van een nieuwe
woning. De markt is: eerst een nieuwe woning aankopen en dan zien we wel. Wij hebben
het juist andersom gedaan’. Johanneke: ‘Wij wilden zekerheid hebben, eerst ‘rustig aan’, al is
het daar eigenlijk de tijd niet voor. ‘Al pratende met Edwin kwamen de wensen bovendrijven; zodoende hebben we nu een huis gekocht met een iets grotere tuin, garage erbij en
meer vrijheid achter het huis’. Gerco: ‘We hadden direct een klik met Edwin, da’s belangrijk
en hij werkt volgens een vast tarief. Dat legde hij ook uit: voor een huis van 6 ton moet ik
net zo hard werken als voor eentje van 2 ton. Dat vond ik wel mooi’. Johanneke: ‘Hij had
een eigen mening, een duidelijk eigen verhaal, hij ‘waaide’ niet met ons mee, weet waar hij
het over heeft’. Gerco: ‘We kenden geen enkele makelaar in Steenwijk persoonlijk, dan
moet je ook een beetje op je gevoel afgaan. Een volgende keer weer? Vast, want hij heeft
ons prima geholpen’. De woning is boven de vraagprijs weggegaan, en ook vrij snel. Gerco:

‘Weet je wat mooi was? Hij had het bedrag
al op een briefje geschreven en op de kop
neergelegd. Toen vroeg hij aan ons naar de
prijs, de een zat wat hoger, de ander wat
lager, en Edwin zat er tussenin’. Johanneke:
‘Het liep allemaal op rolletjes. Die snelle
jongens die je ook in Steenwijk wel hebt,
past ons niet zo, met zo’n vreselijke vlotte
babbel. Het gaat om de indruk en het vertrouwen, wij hebben geen kaas gegeten van
het makelaarswereldje. Toen het bod op
ons huis kwam heeft Edwin ons elke dag op
de hoogte gehouden en hij wist op dat moment: ik heb ook een huis voor jullie op het
oog, dat vind ik bij jullie passen. Dat heeft hij
goed ingeschat want dat huis is het uiteindelijk geworden. Dat meedenken, daar is hij
erg sterk in’.

Leo Flikweert:

Pieter Jan Hummelen en Renate Prins:

‘Je weet precies waar je aan toe bent’
STEENWIJK - Leo Flikweert uit Amersfoort: ‘Zoekende op internet sprak mij de website van Het Makelaarshuis wel aan, daar ben
ik eigenlijk door getriggerd. Ik had meerdere makelaars bekeken
in Steenwijk, ik kende ze niet, ik heb ook nooit verder van ze
gehoord. Lang verhaal kort: wij hebben hele positieve ervaringen
moet ik zeggen’.
‘Mijn schoonouders hadden een vrijstaande woning in Steenwijk, zij waren allebei dementerend dus konden daar niet meer zelfstandig blijven
wonen. Ze zouden verhuizen naar een verzorgingstehuis in Soest. Nu
woon ik in Amersfoort en mijn schoonzus in Kerkrade, da’s nogal een
behoorlijk stukje weg’. Het had de voorkeur de woning te verkopen
zonder veel last te veroorzaken voor de ouders maar de familie wilde
niet wachten tot nadat de ouders zijn verhuisd. Dan zou de woning langere tijd onbeheerd staan en het onderhoud van tuin gaat natuurlijk ook
door. ‘Omdat wij zo ver weg wonen zochten we een makelaar die goed
kan ontzorgen, en ik moet zeggen dat dat meneer Willemsen heel goed is
gelukt. Een stukje onbekend vertrouwen: je geeft hem immers de sleutel
van de woning. Het eerste contact was gelijk goed; hij was er ook bij met
de schoonouders thuis en toen hebben we gelijk afspraken gemaakt. Dat
gaf gelijk een goed gevoel. Hij maakte gelijk alles duidelijk: dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, dit kan ik voor jullie betekenen. Hij nam ons
kinderen alle zorg uit handen, van het maken van foto’s, het energielabel,
de verkoop en de overdracht. We wilden het huis ook laten leeghalen,
toen kwam hij gelijk met de naam van een boedelruimer hier in de buurt,
waar hij wel vaker mee werkt. Dat was hartstikke fijn’. Leo Flikweert:
‘We hebben het kunnen verkopen voor een acceptabele prijs, zeker, in
Amersfoort liggen de prijzen iets anders. We hadden in beginsel wat lager
ingestoken maar uiteindelijk hebben we veel meer gekregen dan we hadden verwacht. Wij zijn zeer tevreden. Het Makelaarshuis heeft een mooie
website, je kunt je dossier zien, alles wordt digitaal ge-upload, je kunt
precies bekijken wat is gebeurd, waar ze mee bezig zijn, gewoon perfect.
Afspraken zijn allemaal nagekomen, je weet waar je aan toe bent. Op
enig moment moest er ook nog een energielabel voor de woning komen,
die was er niet. Normaal gesproken is dat een klus voor de familie, maar
dat regelde Edwin Willemsen allemaal’.
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Foto: George Huisman

‘Edwin doet méér dan alleen het verkopen van een object’
STEENWIJK - Waarom kozen Pieter Jan Hummelen en Renate Prins voor het
Makelaarsahuis? Renate: ‘Ik had op internet gekeken, verschillende makelaars
vergeleken, want we hadden geen ervaringen met een (bestaande) makelaar in
Steenwijk. Wij zijn recensies gaan lezen, waarbij er twee makelaars uit sprongen. Het Makelaarshuis paste naar ons idee het beste in stijl, losjes, niet zo stijf,
no-nonsense, dat straalt het ook gelijk uit. Het klikte gelijk goed, de sfeer, het
contact hebben met elkaar, vond ik gelijk prettig’.

Pieter Jan: ‘Duidelijk in afspraken, de dienstverlening, je weet waar je aan toe bent’. Pieter Jan
en Renate woonden vijftien jaar op de Veenlanden. Toen kwam een woning op het Bolwerk op
de markt waarvan Renate altijd had gezegd: als dát huis te koop komt… En het kwám te koop.
Het Makelaarshuis realiseerde voor zijn klanten de aankoop in een overspannen markt met
vele biedingen; daarna werd de eigen woning aan Veenlanden verkocht. Renate: ‘We hebben
gewoon tegen Edwin gezegd: als we dit huis in handen kunnen krijgen, dan vragen we jou ook
voor de verkoop van ons huis. Dat was de volgorde. Als we dit huis niet hadden kunnen kopen,
was ons eigen huis op de Veenlanden niet in de verkoop gekomen’. Pieter Jan: ‘We hebben
bewust een stukje risico gelopen, dat durfden we aan. De verkoop van onze eigen woning was
anders; we hebben daar maar twee kijkers gehad, en de koper was de eerste kijker. Er leek dus
niet zoveel belangstelling voor’. Renate: ‘Dan vraag je je af: is het de prijsklasse? Of het plekje?’
Pieter Jan: ‘Of de staat van de woning? Er zijn mensen die een ‘af-woning’ willen kopen, waar ze
gelijk in kunnen, zonder klussen. Ons huis op de Veenlanden was dat niet’. Renate: ‘Uiteindelijk
hebben we het huis op de Veenlanden binnen
zeven weken verkocht, dat vind ik heel netjes’.
Pieter Jan: ‘Iemand vroeg mij: ben je tevreden
over de prijs? Ik zei ja. Ons huis is niet boven
vraagprijs verkocht, zoals anderen, maar eerlijk
is eerlijk: dat was ook niet reëel volgens mij’.
Renate: ‘Edwin doet méér dan alleen het verkopen van een object. Het is zijn manier van
doen, zijn grapjes. Dat maakt denk ik ook de
hele sfeer rond het kopen/verkopen van je
huis: als je meer dan alleen maar de zakelijke
kant van iemand ziet, dan maakt het voor ons
ook leuker om te doen’.
Foto: George Huisman
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Herwin van Huizen en Chantal Groote:

‘Hij is daadkrachtig, correct en netjes’
STEENWIJK - ‘Edwin is gewoon een fantastische makelaar. Je hebt makelaars die eigenlijk direct met de grote mond vooraan staan en er weinig
van bakken, maar je hebt ook makelaars die gewoon even rustig op de
achtergrond blijven. Uiteindelijk zie je dat juist díe makelaars wat meer
naar de voorgrond mogen komen, omdat we deze makelaars zoals Edwin
Willemsen gewoon nodig hebben. Schreeuwers in de wereld hebben we
genoeg, en daar is Edwin er niet een van’.
Aan het woord is Chantal Groote, die samen met haar partner Herwin van Huizen in Edwin een uitstekende makelaar troffen. ‘Je hebt geen makelaar aan de
keukentafel zitten, je hebt Edwin, een man met een heel warm maar zeker ook
gouden hart aan je tafel zitten. Wij hebben onze woning en onze praktijk verkocht,
hij is heel daadkrachtig, hij is correct, hij is netjes. Hij kijkt vooral van: wat heb je

nodig en wat kan ik voor je doen? Hij is eerlijk en rechtvaardig. Wij hebben ook
makelaars gehad van het type: had ik het geweten, dan had ik je woning gisteren al
verkocht, en ondertussen staat je huis negen maanden te koop. Dat soort makelaars heeft een grote bek en beduvelen de boel en daar is Edwin er absoluut niet
één van. Edwin zegt wat hij denkt en kijkt goed met je mee. Hij is ook ’s avonds
goed bereikbaar, hij is ook een zelfstandige. Wij kunnen overdag niet altijd even gemakkelijk beschikbaar zijn. Zijn bereikbaarheid is ook van belang voor zijn klanten,
want sommige mensen willen bepaalde dingen ook niet op hun werk bespreken.
De kracht van Edwin is dat hij dicht bij je blijft staan’. Herwin van Huizen en Chantal Groote: ‘Edwin houdt de markt goed bij, de markt is snel, dus is hij ook alert.
Edwin is net het stille kindje van de klas dat vaak vergeten wordt en de grootste
schreeuwers krijgen vaak de beurt. Nu is het zijn tijd, nu is het zijn beurt en mag hij
met kop en schouders boven de rest uitsteken. Want dat verdient hij’.

Marco Lancau en Manuel Bergman

‘Onze laatste drie woningen binnen een dag verkocht’
SCHEERWOLDE - Je mag ze onderhand vaste klant van Het Makerlaarshuis noemen. Marco Lancau en Manuel Bergman verkochten afgelopen
tien jaar vier huizen en kochten er ook vier. Allemaal met hulp van makelaar Edwin Willemsen. En de laatste drie werden binnen een dag verkocht…

Aan het einde van hun tuin komt straks een wijkje met dertig vrijstaande woningen én
een meertje. Toch zegt Manuel, lachend: ‘Wij zijn geen watermensen: we zijn niet van
het zwemmen, niet van het vissen, niet van een bootje’. ‘Dit was een bewuste stap vanuit Steenwijk’, vertellen de mannen, ‘al was niet per se Scheerwolde in beeld. We wilden
wel wat meer buitenaf. We komen van de Paddenpoel. Als je daar ’s avonds in stilte in
je tuin zat, hoorde je eigenlijk constant de A32, dat vonden wij niet prettig. We zoch-

ten iets buitenaf, een boerderij of boerderijtje. Toen kwam
dit op ons pad, op een kavel
van 830 m2, precies genoeg.
Hier kunnen we genieten van
de tuin, de rust en de ruimte’.
‘Wij willen ook graag Kendra,
de assistente, hierin betrekken. Zij was altijd stipt op tijd
en houdt evenals Edwin ook
van doorpakken. Een dingetje
misschien: Edwin zegt altijd:
als je niks van me hoort, dan
is er geen nieuws. Maar als je
besluit om je woning te koop
te zetten, dat is toch best wel
een stap, dan wil je af en toe
wel wat van je makelaar horen.
Aan de andere kant: onze laatste huizen hebben we steeds
binnen een dag verkocht. Die
huizen waren áf, mensen konden er zo intrekken’.
Foto’s: George Huisman

Martijn Pouwels en Sanne van der Wal:

Moeder en dochter Van Melzen-Looyenstein:

Er volgt een hele rits complimenten als gevraagd wordt naar een waarom. Marco: ‘We
hebben louter goede ervaringen met hem, gewoon een fijne partij om mee samen te
werken, heeft kennis van de markt, de contacten werken prettig, houdt zich aan afspraken. Prijzen in de markt goed ingeschat, soms een beetje aan de voorzichtige kant.
Edwin heeft een strategie en die werkt’.
Hij vervolgt: ‘We hebben nu eindelijk in Scheerwolde gevonden waarvan voor ons allebei het huis klopt en de plek klopt. Bij alle vorige aankopen was een van tweeën nooit
helemaal 100% overtuigd, bij deze wel’. De nagenoeg nieuwe vrijstaande woning in
Scheerwolde werd ongezien aangekocht. ‘Hij stond op Funda, we zijn niet binnen geweest. Het was een gok, al kenden we het plekje wel. Gelijk gekocht’.

‘Hij heeft een hele klantvriendelijke
manier van werken’
STEENWIJK - Zes jaar geleden kochten Martijn Pouwels en Sanne van der Wal via
Het Makelaarshuis een splinternieuwe woning in de Rembrandtstraat in Steenwijk.
Sanne: ‘Dat contact met Edwin Willemsen hebben wij als bijzonder goed ervaren.
We besloten dit jaar onze woning te verkopen en op zoek te gaan naar een woning
in Tuk’.
‘We hadden dus al een positieve ervaring met hem dus vroegen wij: wat kun je voor ons betekenen? Hij zette onze woning via Matchmaking in de stille verkoop en ondertussen gingen
we op zoek naar een andere woning. We zochten een ruimer huis met grote tuin en garage.
Door Het Makelaarshuis werden wij getipt dat in Tuk een woning te koop zou komen, naast
de watertoren. Deze werd aangekocht en de woning in de Rembrandtstraat konden we daarna erg snel verkopen; hij stond immers al klaar in de stille verkoop’. Martijn: ‘Wij zochten
eigenlijk heel iets anders, namelijk weer een nieuwbouwhuis, want dat is ons goed bevallen.
Maar dankzij Edwin liepen we tegen deze woning aan en het was gelijk raak. We hebben twee
kleine kindertjes, Nova en Dex, die hebben straks veel ruimte om huis. Dit is denk ik iets waar
we heel lang gaan wonen ja’. Sanne: ‘Hier gaan de kinderen groot worden. De plek is prachtig,
je zit redelijk centraal, op het platteland maar met de stad om de hoek. Tuk is eigenlijk een logische keuze voor ons. De kinderen gaan naar de opvang in Tuk, Martijn heeft er zijn fietsenzaak.
De kinderen staan ingeschreven op de basisschool van Tuk. Wij zijn allebei geen Steenwijkers
dus die band hadden we niet. Wij krijgen op Tuk heel veel meer ruimte. We gaan van een kavel
van 210 naar een kavel van 1780 vierkante meter! En de binding met Steenwijk blijft natuurlijk’.
‘Wat wij in de samenwerking met Edwin erg
prettig vonden, was dat hij ons van elke stap
op de hoogte gehouden heeft en aangaf wat
er van ons verwacht werd. Ook rond het bezichtigen van de woningen kregen we kleine
verslagjes wat de mensen ervan vonden, dat
was heel prettig. Hij heeft een hele klantvriendelijke manier van werken, gewoon menselijk,
eerlijk, dat hebben we allebei heel erg gewaardeerd. Op deze manier je huis verkopen en
een ander huis weer kopen is ons hartstikke
goed bevallen’.

‘De inzetbaarheid, de vriendelijkheid,
echt fantastisch’
STEENWIJK – Het kwam eigenlijk zomaar spontaan
in hen op: moeder en dochter Van Melzen-Looyenstein gaan weer samenwonen, net zoals dik een
halve eeuw geleden. ‘We komen uit Voorburg en
ik zocht een tweede woning hier in de buurt, voor
na mijn pensionering. Toen zei mijn moeder: maar
ze hebben hier ook alle voorzieningen en ziekenhuizen in de buurt, we gaan samen! Ik kocht hier
via Edwin van Het Makelaarshuis een onderhoudsarme woning in de stille Preistingestraat, heb mijn
eigen huis te koop gezet en hier gaan we samenwonen’, vertelt dochter Van Melzen.

‘Waarom Steenwijk? We hebben kennissen wonen in Steenwijkerwold, die woonden daarvoor
in Steenwijk en in Kuinre. We kwamen hier dus al jaren in deze omgeving. Hier zijn lekkere
wandelgebieden, we komen met name voor de rust. Ik heb een hectische baan, veel druk,
Voorburg en Den Haag zijn zo’n beetje tegen elkaar aangebouwd. We kamperen hier nu een
beetje maar dit is voor mij een rustweekendje, ook al komen we met doosjes en moeten
we dingetjes doen. Maar het is de rust hier’. Moeder Looyenstein: ‘Ik heb tot mijn 75e jaar
gewerkt, terminale thuiszorg en pedicure. Ben een bezig bijtje geweest maar het was ineens
afgelopen’. Waarom Het Makelaarshuis? Dochter: ‘Dat is heel eenvoudig. We zaten in het Fletcher Hotel, daar waren twee dames in de bediening. Ik vroeg of ze misschien een goede makelaar hier in de buurt wisten. Zegt de jongste: ik heb een paar jaar geleden een huis gekocht
via Het Makelaarshuis. Toen zijn we daar maar naar binnen gestapt. Er was meteen een klik.
De manier waarop mensen worden benaderd, waarop ze gaan zoeken, de inzetbaarheid, de
vriendelijkheid, echt fantastisch. Drie huizen bekeken, ook één wat verderop maar daar moest
zoveel aan gebeuren. Dit huis staat in een zijblok haaks op de doorgaande Preistingestraat. Nee
hoor, geen last van het spoor op enkele tientallen meters afstand, als je buiten zit hoor je het
een beetje’. Moeder: ‘Dit valt reuze mee, we zijn wel wat gewend, ’s nachts als de wind deze
kant op staat, dan hoor je het maar voor de rest?’ Mevrouw Van Melzen: ‘Wat opvalt: hier zitten
minder huizen in het aanbod in deze prijsklasse dan bij ons in Voorburg. Bij ons staat ontzettend
veel te koop. Maar voor deze prijs krijg je daar geen huis! Dan krijg je een appartementje. Nee,
we zitten goed hier’.
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Verbouwingsopruiming bij Bos Bedden!
Tijdens de lockdown hebben
ze bij Bos Bedden niet stil gezeten. De koffiehoek is vernieuwd, waardoor de klant
nu in een gezellige omgeving
kan genieten van heerlijke
koffie. Een deel van de etalage en textiel afdeling is ook
vernieuwd en begeeft zich nu
in de afrondende fase.
Hier gaan wij een fantastische
nieuwe textielwereld creëren aldus Lianna. Doordat we een lange
periode dicht zijn geweest, en de

aangekochte collectie van destijds
in die periode niet verkocht is gaan
we deze nu uitverkopen met flinke
kortingen. Dit ook in combinatie
met onze verbouwingen die wij zijn
ondergaan en die worden afgerond.
Daarom zijn er nu ook veel demo
boxsprings, ledikanten en matrassen
met kortingen oplopend tot 50%!
Bent u op zoek naar een droombed
voor een droomprijs? Of een nieuw
matras, dekbedovertrek met een
fixe korting? Sla dan nu je slag. Voor
alle demo modellen die hier aan
mee doen geldt: weg = pech.

FLYER T TAAL
FLYER T TAAL

EDRUKWERK

VERSPREIDING VAN RECLAM

ERS, FLYERS ENZ.
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VOOR DE ALLERBESTE PRIJS

VAN NEDERLAND!

FLYERTOTAAL COMPLEET PAKKETTEN
Levert een compleet pakket van drukwerk en verspreiding in geheel Nederland. Dit met natuurlijk een zeer goede
drukwerk kwaliteit, juiste verspreiding en voor een zeer concurrerende prijs. Niet voor niets is onze naam FlyerTotaal.
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No-nonsense installatiebedrijf geeft altijd eerlijk advies

Lohues Installatie Techniek is specialist in verduurzamen
door Hilda Knol

SLAGHAREN – No-nonsense en eerlijk, die omschrijvingen passen precies bij Lohues Installatie Techniek. Het installatiebedrijf aan de Herenstraat 60B in Slagharen bestaat pas vier jaar, maar is nu al een gevestigde naam in de regio. Verduurzamen is de specialiteit van eigenaar
Leroy Lohues (30) en zijn vier medewerkers.
Leroy Lohues is in 2017 met zijn bedrijf Lohues Installatie Techniek gestart. Daarvoor was hij beroepsmilitair. Over die opmerkelijke carrièreswitch vertelt hij: ‘Ik
kreeg suikerziekte en heb me toen laten omscholen tot elektricien’. Eerst werkte
de Slagharenaar in loondienst, maar toen het bedrijf van zijn werkgever werd overgenomen door een groter bedrijf, koos hij ervoor om voor zichzelf te beginnen.
Daarvan heeft hij geen dag spijt gehad. ‘Het mooie van ons vak is dat we elke dag
bij meerdere klanten komen. Als we ons werk netjes hebben opgeleverd en een
glimlach bij de klant zien, dan geeft dat veel voldoening’.
Projecten
In de vier jaar dat Lohues Installatie Techniek bestaat hebben de medewerkers al
heel wat werkzaamheden aan water-, gas- en waterinstallaties verricht bij particulieren en bedrijven. Het is zelfs mogelijk om een complete badkamer door het
bedrijf aan te laten leggen. In verduurzaming heeft het bedrijf zich gespecialiseerd.
Daarbij kun je denken aan het installeren van zonnepanelen, zonneboilers, zonnecollectoren, elektrische cv-ketels en heatpipes. De installatie van zonnepanelen,
een waterpomp en zonneboiler in een woning in Schuinesloot noemt Leroy als
voorbeeld van een mooi project bij particulieren. ‘Deze woning is nu bijna volledig
van het gas af’, vertelt hij. Het plaatsen van maar liefst 288 zonnepanelen bij een
camping in het Drentse Nieuw-Moskou is een voorbeeld van een groot project bij
een bedrijf. Dankzij mond-op-mond-reclame kreeg Lohues Installatie Techniek veel
opdrachten in de regio, maar ook ver daarbuiten tot Voorburg en Amsterdam aan
toe.
No-nonsense aanpak
Dat het bedrijf een snelle groei doormaakte, komt volgens Leroy door de no-nonsense aanpak. ‘In onze folder staan alle mogelijkheden en prijzen duidelijk op een rijtje’. Dat betekent dat het bedrijf geen meerwerk doorberekent en de klant daarom
nooit voor financiële verrassingen komt te staan. Lohues Installatie Techniek maakt
gebruik van een slim rekenprogramma voor de installatie van zonnepanelen. ‘Hiermee kunnen we elk zonnepaneel op de juiste plek intekenen en berekenen wat de
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Leroy Lohues (in het midden) met twee van zijn medewerkers. Foto: Eigen foto

opbrengst in zonne-energie daarvan zal zijn’. Op basis hiervan maakt een medewerker een 2D-tekening en een offerte. Gaat de klant hiermee akkoord, dan maken
de monteurs een afspraak voor de installatie. ‘We stellen ons altijd netjes voor,
houden rekening met de coronaregels en nemen al het afval weer mee’, verzekert
Leroy. Hij zorgt er verder voor dat de klant een app krijgt, waarmee hij zelf kan
bijhouden hoeveel zijn zonnepanelen opleveren. Als extra service verzorgt Lohues
de aanvraag voor de BTW-teruggave en de energieaanmelding bij de netbeheerder.
Mocht er later toch een storing optreden, dan is Leroy telefonisch, maar ook per
app of mail, dag en nacht bereikbaar. ‘Wij hanteren korte lijntjes en reageren snel’.

Eerlijkheid is een andere karaktereigenschap van Lohues Installatie Techniek. ‘We
bekijken altijd de situatie bij de klant, bespreken de wensen en geven eerlijk advies.
Als we denken dat iets niet uitvoerbaar is, dan zeggen we dat eerlijk’. Omdat Leroy
weet dat hij goede kwaliteit levert, stuurt hij pas twee dagen na de oplevering de
nota. ‘Mensen betalen pas als ze helemaal tevreden zijn’.
Meer informatie: www.lohuesinstallatietechniek.nl.
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Olde Veste organiseert grote loterij - Menno Mollema
STEENWIJK - Olde Veste organiseert deze zomer een grote verloting. Er is een schitterend prijzenpakket beschikbaar waarbij een
Toyota Aygo ter waarde van ruim
14.000 euro als hoofprijs te winnen
is. De loterijcommissie staat onder
leiding van oud-voorzitter Albert
Strijker en is voortvarend van start
gegaan.
De verkoop is aan het begin van
deze maand gestart en er zijn direct al heel veel loten verkocht. Alle
teams van Olde Veste krijgen nog
een rol in de verkoop van de loten
aan vrienden, familie, collega’s etc.
Deze teams krijgen hiervoor een
deel van de opbrengst die ze zelf
mogen gebruiken voor een activiteit met hun eigen team in de kantine. ‘De kantine is door Corona lang
gesloten geweest, en we zien dat iedereen bij Olde Veste dit erg gemist
heeft’, aldus Albert Strijker. ‘Daarom krijgen de teams in ruil voor
hun inspanningen voor de verkoop
van loten tegoedbonnen om zelf in
de kantine te besteden zodra deze
weer opengaat. Zo komt een deel
van de opbrengst van de verloting
direct rechtstreeks ten goede aan al
onze teams’.

De loterijcommissie presenteert de hoofdprijs. Foto door Adri van Sleen

Wie een lot koopt via de loterij-site, kan aangeven aan welk team
dit op deze manier ten goede moet
komen. Naast de hoofdprijs zijn er
veel andere prijzen te winnen zoals
elektrische fietsen, een TV, laptop
en geldprijzen. In totaal zijn er 75
prijzen te winnen. Een lot kost 27,50
euro en kan online gekocht worden via www.oldevesteloteriij.nl.
In totaal worden er maximaal 3.125
loten verkocht, dus de win-kans is
zeer hoog. Olde Veste voldoet aan
alle voorwaarden en heeft van de
Kansspelautoriteit een vergunning
gekregen om deze loterij te mogen

organiseren. De trekking van de loterij staat gepland op 25 september
2021 en zal door de notaris gedaan
verricht. De opbrengst van deze loterij is bestemd voor de verbouw
of nieuwbouw van het Olde Veste
clubgebouw. ‘In het afgelopen Corona-jaar hebben we grote stappen
gezet met de verduurzaming van
ons complex’, aldus voorzitter Elbert Jan Hesse. ‘Velden 1 en 2, onze
beide kunstgrasvelden, zijn volledig
voorzien van LED-verlichting en er
zijn 130 zonnepanelen geplaatst,
waardoor Olde Veste qua stroom
nu een ‘nul-op-de-meter’-vereni-

ging is. En onze volgende stap is
investeren in ons clubgebouw’. De
bedoeling is dat de kantine uitgroeit
naar een duurzaam, toekomstbestendig en multifunctioneel complex, dat niet alleen alle avonden
door de week en op wedstrijddagen open is, maar elke dag van de
week open is en waar elke dag ‘van
tien uur ’s ochtends tot tien uur ’s
avonds iets te beleven is. Een complex dat op die manier ook gebruikt
kan worden voor de maatschappelijke activiteiten van Steenwijkerland United. ‘Een complex dus
dat past bij de ambities en bij onze

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

plannen voor de vereniging van de
toekomst’, volgens Elbert Jan Hesse. ‘Onze accommodatiecommissie is nu plannen aan het maken en
onze architect heeft de eerste schetsen gemaakt van hoe het eruit zou
kunnen gaan zien. Dat kan prachtig
worden! Maar alles staat of valt natuurlijk met voldoende financiële
middelen en daarom houden we nu
eerst deze loterij, om onze eigen inbreng voor de investeringen te kunnen vergroten’.
Informatie kan iedereen vinden op
de website oldeveste.com.
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Zicht op Steenwijk Mei 2021

‘Dit geeft de uitstraling dat we bij elkaar horen’

Hoody’s voor Meidencombinatie Steenwijk

- Hilda Knol

STEENWIJK – Op vrijdag 30 april hebben alle tachtig meiden en vrouwen
van Meidencombinatie Steenwijk op
het complex van Olde Veste een hoody
ontvangen van hun nieuwe sponsors.
De samenwerkende voetbalclubs Olde
Veste en VV Steenwijk willen met het cadeautje een impuls aan het meisjes- en
vrouwenvoetbal geven. ‘Dit geeft de uitstraling dat bij we elkaar horen’.
Het regent en hagelt op 30 april. De
trainers delen daarom onder het afdak
tussen de kantine en de kleedkamers
de hoody’s uit aan de speelsers van de
Meidencombinatie Steenwijk. Hun trainers en begeleiders en de meisjes die
in een jongensteam spelen krijgen ook
een hoody. Zwart met op de rug in roze
of witte letters de spelersnaam. Zo ziet
de nieuwe hoody van de Meidencombinatie Steenwijk eruit. Logisch, want dat
zijn ook de kleuren van het tenue dat de
speelsters dragen. De meiden mochten
zelf kiezen of ze hun voornaam, achternaam of een bijnaam op de hoody
gedrukt werd. Lanabeesje, Tinus en
#Moessie zijn mooie voorbeelden van
de laatste categorie. De sponsornamen
staan in witte letters op de hoody. Dat
zijn Albert Heijn Teun van Etten, Hengst
Workwear en Impulse Chocolate.

uit. De voorzitter zegt: ‘Met de hoody’s
willen we een impuls geven aan meisjesen vrouwenvoetbal binnen het samenwerkingsverband tussen VV Steenwijk
en Olde Veste’. Deze Meidencombinatie
Steenwijk bestaat al twee seizoenen. Het
eerste seizoen deden hieraan vier meisjesteams MO 15 en MO 17 mee. Aan het
begin van het seizoen 2020-2021 kwam
daar nog een Vrouwen 2 en een MO 12
bij.
Ook voetballen? Meld je dan!
De speelsters zelf zijn in hun nopjes met
hun hoody. Nora en Anne van de MO
17-1 verwoorden dat zo: ‘Deze hoody is
superleuk en lekker warm en het geeft
de uitstraling dat we bij elkaar horen’.
De voetbalclubs willen met de hoody
ook het meiden- en vrouwenvoetbal
nog meer op de kaart zetten. Johan Dolstra, voorzitter van de jeugdcommissie,
hoopt daarom dat de hoody’s, als die
door de meiden met trots worden gedragen, ook buiten de clubs aandacht
trekken en andere meiden zullen zeggen: ‘Hé dat is leuk, daar willen wij ook

Anne (links) en Nora van Mo 17

bij horen!’ Sandra Lampe roept daarom
alle meiden en vrouwen op die ook wil-

Fotosessie
Nadat alle meiden, vrouwen en hun
trainers en begeleiders een hoody hebben ontvangen, gaan ze uitgebreid op de
foto. Eerst afzonderlijk per team, daarna
nog met z’n allen rondom de middencirkel van het hoofdveld van Olde Veste. Een fotograaf maakt met zijn drone
fraaie opnames van de in het gras liggende speelsters en hun trainers. Gelukkig is het inmiddels droog geworden.
De sponsors krijgen allemaal een afdruk
van de luchtfoto. ‘Zij zullen die vast in
hun bedrijven ophangen, omdat ze heel
enthousiast zijn over de Meidencombinatie Steenwijk en geloven in het idee’,
zegt trainer Sandra Lampe.
Impuls
Elbert Jan Hesse, voorzitter van Olde
Veste, spreekt na de fotosessies alle
aanwezigen nog even toe. Hij bedankt
de sponsoren en trainer Rick Kingma,
die het idee opperde. Een commissie
bestaande uit Esther van Dongen, Atze
de Boer, Eva Marijke Moritz en Sandra
Lampe werkte het idee daarna verder
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De speelsters zijn in hun nopjes met hun hoody. Foto’s: Jacob Westra
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

len voetballen zich bij haar te melden
via telefoonnummer: 06-15157480.
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Mei 2021 Zicht op Steenwijk

Ook (oud-) Olde Veste-ledengaan de Mont Ventoux op
STEENWIJK - Begin september zullen
opnieuw honderden wandelaars, hardlopers en fietsers de Mont Ventoux gaan
bedwingen. Sinds 2007 organiseert de
stichting Grootverzettegenkanker het
jaarlijkse evenement en ook dit jaar doet
er weer een groot aantal (oud-) leden van
Olde Veste mee.
Doel van het evenement is om zoveel mogelijk geld binnen te halen om zodoende
onderzoeksdoelen van het KWF maar ook
lokale goede doelen te steunen in de strijd
tegen kanker. Onder andere Jonathan van
Noorloos, Simon Peterson, Martijn Strijker,
Wilco Stevens en Lennard Winters, allemaal lid van FC Potvis, trainen momenteel
hard om op 2 en 3 september zo veel mogelijk kilometers te maken. Wil u het belangrijke werk van KWF ondersteunen en
de sportieve prestaties van de deelnemers
extra glans geven? Kijk dan op de website
grootverzettegenkanker.nl.

Olde Veste ’54 popelt om Torencup weer te houden
STEENWIJK - Als de maatregels rond
corona het toelaten zal Olde Veste
op dinsdag 17 augustus en zaterdag
21 augustus wederom het Torencup
Toernooi organiseren.
‘Natuurlijk gaan we ons aan alle dan
geldende regels houden’, geeft Jan Kik
namens de organisatie aan. ‘Zo hebben we voor alle teams twee kleedkamers beschikbaar’. Kik is blij dat de
hoofdklassers weer naar Steenwijk
willen komen. Berkum, Buitenpost
en Alcides hebben inmiddels de toezegging gedaan en uiteraard zal Olde
Veste het viertal compleet maken.
Op de dinsdag zullen de wedstrijden
om 20.00 uur van start gaan terwijl
zaterdag 21 augustus om 16.00 uur
begonnen worden.
Ook het damestoernooi heeft inmiddels een viertal deelnemers. Naast
Olde Veste komen ASC’62 uit Dalfsen, Be Quick ‘28 (Zwolle) en IJVV
(IJsselmuiden) naar sportpark Parallelweg. De eerste wedstrijden van het
vrouwentoernooi zijn op woensdag
18 augustus. Net als bij de mannen
zullen twee duels op de zaterdag gespeeld worden. Binnenkort zal via de
sociale media de loting plaats vinden.

Olde Veste 3 helpt al klussend hoofdsponsor Agro Giethoorn

STEENWIJK/GIETHOORN - Het derde seniorenelftal van Olde Veste heeft
in deze voetballoze tijden al klussend
hoofdsponsor Agro Giethoorn een
handje geholpen en daarmee de club
en het eigen elftalpotje financieel gespekt.

Voorzitter Elbert Jan Hesse en Dirk
Gerrits (Technische zaken) waren periodiek aftredend. Beide heren stelden
zich herkiesbaar en zullen dan ook de
komende vier jaar in functie blijven.
Naast Hesse en Gerrits bestaat het geelblauwe bestuur verder uit secretaris
Frans Jan Willemen, penningmeester
Henk Zwoferink, Benno Hellinga (facilitaire zaken), Jan Kik (commerciële

zaken) en Jacques
Wagteveld (algemene zaken).
Tijdens de ledenvergadering
gaf
penningmeester
Henk
Zwoferink
een overzicht van
de financiën. Ondanks de corona
was de financiële
commissie tevreden over het afgelopen boekjaar en
kregen de cijfers van
de penningmeester
goedkeuring van de
kascommissie.
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Lohues Installatie Techniek
www.lohuesinstallatietechniek.nl
Lohues
Installatie
Wij zijn bereikbaar
via +316 Techniek
34 27 90 12
www.lohuesinstallatietechniek.nl
info@lohuesinstallatietechniek.nl
Wij zijn bereikbaar via +316 34 27 90 12
info@lohuesinstallatietechniek.nl

ZONNEBOILERS
Een zonneboiler zorgt voor warm water met energie van de zon.
Hierdoor bespaar je de helft of meer op je energieverbruik.
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Solar Edge omvormer

Tapwater en CV ondersteuning

Al onze panelen zijn van het merk Suntech 355 wp mono full black
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