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Theater staat op historische grond: hier vond in 1581 de Slag om Steenwijk plaats

Halve eeuw De Meenthe in boekwerk vervat

en zijn troepen’. ‘In een nieuwjaarstoespraak
van burgemeester Voetelink in 1960 zei hij:
‘We gaan naar de 11.000 inwoners toe, er zit
groei in. Is de stad wel aantrekkelijk genoeg
om hiernaartoe te komen? Zouden we niet
bijvoorbeeld een schouwburg moeten bouwen?’
Het heeft dus meer dan tien jaar geduurd, drie
burgemeesters zijn er mee bezig geweest:
Jan Voetelink, Albert Gerardus Alexander
Dingemans Wierts en mr. Pieter Jan Molendijk,
voordat ze eruit waren waar het moest komen
en wie het moest betalen’.

door George Huisman
STEENWIJK - ‘Vijftig jaar De Meenthe.
Het meest interessante is dat De
Meenthe een bottem-up verhaal
is, waarbij 22 maatschappelijke
organisaties in Steenwijk er uiteindelijk
voor hebben gezorgd dat dit pand hier
is komen te staan’.
Han Evers, al 21 jaar directeur van wat
tegenwoordig Rabotheater De Meenthe heet,
heeft er onwillekeurig voor gezorgd dat het
jubileum van ‘zijn’ theater al zo’n twee jaar
in het nieuws is. Immer: hij meende ‘zeker
te weten’ dat De Meenthe vorig jaar al vijftig
jaar bestond; hij was echter een jaar te vroeg,
zo bleek uit informatie van de Historische
Vereniging Steenwijk. De exacte jubileumdatum
is 11 september 2021.
Old Steenwiek
Het ‘extra jaar’ werd benut om een speciale
uitgave ‘Vijftig jaar De Meenthe’ te maken als
kwartaaluitgave van Old Steenwiek van de
Historische Vereniging. Han Evers kreeg uit
handen van hoofdredacteur Jon Derks het
eerste exemplaar maar gaf deze met dezelfde
snelheid door aan burgemeester Rob Bats van
Steenwijkerland als eigenaar van het pand.
Directeur Evers: ‘Er is vóór de eerstesteenlegging
misschien wel al tien jaar lang gebakkeleid over
dit pand en waar we dan nu staan. Het is heel
bijzonder dat ik hier de leiding mag geven in
iets wat 65 jaar geleden door de toenmalige
burgemeester Jan Voetelink is geopperd, zo
van: moet hier eens niet wat gebeuren? In
het naslagwerk staat de uniekheid van dit

Van links naar rechts Han Evers, Rob Bats en Jon Derks, met in hun handen het eerste, tweede en
derde exemplaar van het boekwerk Vijftig jaar De Meenthe. Foto: George Huisman
gemeentelijke gebouw. Drie, vier jaar geleden
hebben we de beste beslissing genomen die er
kon zijn: het gebouw terug naar de gemeente en
wij de focus op wat we moesten doen: cultuur
en podiumkunsten brengen in de gemeenschap
van Steenwijkerland. Sindsdien gaat het met
ons een stuk beter. Dit gebouw is gewoon van
de gemeente, zo is het en niet anders. En daar
hoort het ook thuis. Als je er goed over nadenkt
hebben ze vijftig jaar geleden een gebouw
neergezet wat zo megalomaan groot was ten
opzichte van het inwoneraantal. Toen hebben
ze waarschijnlijk toch al kunnen voorzien dat
Steenwijk groeide in de vaart der volkeren
en dat het toch echt een gebouw was dat er
uiteindelijk toe zou doen’.

Keuze uit ruim 150 modellen

Idioot gebouw
Hoofdredacteur Jon Derks van Old Steenwiek:
‘Toen we de taak op ons hebben genomen
had ikzelf gemengde gevoelens. Ik dacht: wat
een heidense klus, wie gaat dat doen, waar
moet het over gaan? Binnen de kortste keren
kwamen Hendrik Grooters (hij was degene die
de foute datum ontdekte!) en Liesbeth Hermans
aan met de onderwerpen. Denk eens aan dat
idiote gebouw. Al die rare muren met die
gaten ertussen, denk eens aan de naam van De
Meenthe, denk aan de grond. Op de grond waar
nu De Meenthe staat, zijn in 1581 koppen gerold
tijdens de Slag om Steenwijk om het zo maar
eens te zeggen. Dit was toen de buitenkant van
de stad, hier begonnen de gevechten met Norris

Ongeacht de vraag waar en of u verzekerd bent, ik help u graag.
Richard Krist Uitvaartbegeleiding
Zelfstandig, ervaren en onafhankelijk
24/7 bereikbaar

Afscheidshuys Steenwijk
Stijlvolle afscheidsruimte
in de binnenstad
(dag en nacht toegankelijk)

Koningstraat 1, 8331 HV Steenwijk, 06 48415584
info@richardkrist-uitvaart.com | www.richardkrist-uitvaart.com

Deze moderne en comfortabele relaxfauteuil past in elk interieur
Rollecate 27
7711 GG
Nieuwleusen

2 0 j a ar

Maatwerk?
Bij ons verrassend voordelig!

Edisonstraat 5 | 8013 PS Zwolle | Tel. (038) 444 84 01

www.tuintotaalcenter.nl

ACTIE!

10% KORTING
op het gehele assortiment

Tasveld 2
8271 RW
IJsselmuiden

Gebroeders Seinen Meubelen

Groeien
Burgemeester Rob Bats: ‘Dit is een groot
pand, dat is voorbereid op de toekomst die
we als gemeente maar ook als stad ingaan.
Want we gaan groeien, we worden groter, daar
zijn plannen voor, dat zijn de verwachtingen
ook. Daar hoort een mooie schouwburg bij,
daar hoort een accommodatie als deze bij.
Dat heeft te maken met leefbaarheid. Er is
een aantal dingen die je nodig hebt in je stad,
in je omgeving, in je gemeente en daar is De
Meenthe er echt een van. We hebben mensen
als Han Evers nodig. Al zijn er ook echt, zeg
ik in alle eerlijkheid, momenten dat ik denk:
potverdorie, daar istie weer. Maar tegelijkertijd
denk ik: gelukkig is hij er!’ ‘Hoe dan ook: die 50
jaar die staat, en de komende vijftig jaar ook,
want nogmaals: dit gebouw -los van wat je van
het gebouw vindt- dit instituut is waanzinnig
belangrijk voor de leefbaarheid van onze
gemeente, van onze stad en van onze regio. Ik
ben het met Han Evers eens dat het goed is dat
het gebouw van ons als gemeente is en dat het
intellectuele deel van Han is -van de Stichting.
Zo kunnen we allemaal doen waar we goed in
zijn’.

Knudsen 5876
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Alleen geldig tegen inlevering van deze bon.
Geldig t/m 19 september 2021.
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25% korting op zonwering en rolluiken
25% korting op raamdecoratie/Horren

Uw zonweringsfabrikant!

t/m
Acties

30- 0

We maken alles rechtstreeks in onze fabriek
in Meppel dus snelle levering!

9-202
1

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.

Al meer dan
35 jaar ervaring
in montage
werkzaamheden
En
Endat
datallemaal
allemaalmet
meteen
eenteam
teamvan
vanadviseurs
adviseursen
en
vakmannen
vakmannenmet
methet
hethart
hartop
opde
dejuiste
juisteplaats!
plaats!

Complete
badkamer
toiletset
9.995,-* 3.500,-*
voor €

leiding werk,
betegelen,
++fonteintje
(Sphinx)
hangend toilet
inclusief
gemonteerd
incl.
reservoir, mooi
leidingwerk
en badkamer
betegelen
meubel, thermostaat douche
mengkraan met regendouche
én inloopdouche met scherm
voor €

Ons team staat altijd voor je klaar
Ons team staat altijd voor
• Met een open, transparant advies
je
klaar:

Wij werken
op afspraak

YRO
.NL
Keukens en
en Badkamers
Keukens

• Een eerlijke prijs
• Met een open, transparant advies
Eigen
monteurs
••Een
eerlijke
prijs met vakkennis
en jarenlange
ervaring ervaring
• Vakkennis
en jarenlange
Boordevolinspiratie
inspiratie&&de
delaatste
laatste trens
trends
••Boordevol

1X

Marknesse
Marknesse
Expansie 10
10
Expansie
(0527) 20
20 33
33 06
06
(0527)
info@yro.nl
info@yro.nl
www.yro.nl
www.yro.nl

Keukenkasten
50%
korting *

* vraag naar
onze vriendelijke
voorwaarden

Bij aanschaf van een
Fristads broek of shorts:
T-SHIRT GRATIS!

=

Meerdere modellen en kleuren mogelijk!

GRATIS

FRISTADS T-SHIRT
t.w.v.
€ 13,95

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Hengst Workwear
Broekslagen 8a Steenwijk
+31 521 854 988
www.hengstworkwear.nl
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‘Samenwerking tussen politiek en samenleving is een voorbeeld voor anderen’

Vledder biedt ouderen een plek om te wonen
door Hilda Knol
VLEDDER – Vorige maand is in Vledder
De Borgstee geopend. Dit complex
bestaat deels uit koopwoningen en
deels uit woningen waarbij de bewoners
zorg kunnen krijgen. De Borgstee is
het resultaat van een burgerinitiatief,
waarbij Dorpsbelang Vledder, Stichting
Naobuur, Stichting Onderdak Vledder,
zorgverlener NNCZ en Dorpsbelangen
samenwerkten.

waar die zorg wel voorhanden is. Dorpsbelang
Vledder heeft daarom in 2017 het initiatief
genomen om in eigen regie een zorgcentrum te
gaan bouwen. Daarmee wil ze dorpsgenoten
de mogelijkheid bieden met goede zorg binnen
handbereik in Vledder te blijven wonen, ook als
ze ziek, gehandicapt of oud zijn. Belangrijk daarbij
vindt Dorpsbelang Vledder dat deze bewoners
dan nog steeds deel kunnen uitmaken van de
dorpsgemeenschap en de sociale activiteiten. Dus
dat ze bijvoorbeeld nog steeds hun eigen kapper,
supermarkt en vereniging kunnen bezoeken.

Veel bewoners van Vledder vonden het een
gemis dat er in hun dorp geen zorgvoorziening
was. Ouderen moesten daarom vaak het dorp
verlaten om elders een woonomgeving te zoeken,

Fraai gebouw
Bouwbedrijf Buiteveld krijgt de opdracht om
De Borgstee aan de Torenkamp in Vledder te
bouwen. Begin 2021 is het dan zo ver: de Borgstee

kan opgeleverd worden. Het is een fraai gebouw
geworden, dat eruitziet als een grote boerderij en
dus mooi past in de landelijke omgeving. In het
complex zijn 16 huur-zorgappartementen, drie
logeer- en herstelkamers en zorgfaciliterende
ruimtes gerealiseerd. De logeer- en herstelkamers
zijn bedoeld voor logees en mensen die bijvoorbeeld
na een verblijf in een ziekenhuis een plek nodig
hebben om verder aan te sterken. Daarnaast
zijn in De Borgstee 16 koopwoningen gebouwd.
Mede hierdoor is het project financieel haalbaar
gebleken. Daarnaast hebben 52 dorpsgenoten
als obligatiehouders samen een lening van
€ 850.000 verstrekt. Als trouwens de bewoners
van de koopwoningen zorg nodig hebben, dan
kunnen zij ook een beroep doen op de zorg van
zorgverlener NNCZ.

Geborgenheid
Karin Kalverboer van Stichting Onderdak is een
van de drie sprekers op het openingsfeest. Zij
omschrijft De Borgstee treffend als een plek die
geborgenheid geeft en waar mensen zich thuis
kunnen voelen. Tijdens het openingsfeest worden
er ook nog cadeaus uitgereikt. Zo schenkt de
Historische Vereniging een wandversiering aan de
bewoners in de vorm van een ingelijste oude kaart
van de streek. Dorpsbelang Vledder overhandigt
een cadeaubon van 1.250 euro. Het laatste woord
tijdens het openingsfeest is voor burgemeester
Rikus Jager van Westerveld. Hij complimenteert
alle betrokkenen met de woorden: ‘Dank voor
uw doorzettingsvermogen, deze samenwerking
tussen politiek en samenleving is een voorbeeld
voor anderen’.

De Borgstee in Vledder. Foto: Oopke Nieland

Boerderijwinkel op de Maargies Hoeve

comfortabel zitten
begint hier!

Er wordt druk gewerkt op de Maargies
Hoeve. Op 4 september is de open dag
en dan moet alles er zo netjes mogelijk
uitzien. Maar er is nog iets anders
dat ook heel veel tijd in beslag neemt:
de nieuwe boerderijwinkel die op 4
september open gaat.
In de voormalige kippenschuur wordt er
behangen, geverfd, getimmerd, een vloer gelegd
en binnenkort de boel ingericht om er straks
helemaal klaar voor te zijn. Het is de bedoeling
om er weer een sfeervolle, bijzondere winkel
van te maken. De winkel heeft een oppervlakte
van 125m2, is zo’n 4,5 meter breed en zal een
heel divers assortiment in de verkoop hebben.
Zo wordt er eigengemaakte zuivel verkocht

(er wordt momenteel druk geoefend op allerlei
soorten yoghurt, vla, karnemelk, chocolademelk
en hangop en ik kan alvast verklappen dat het
heerlijk smaakt!), prachtige houtproducten die
op onze houtlocatie door deelnemers van de
zorgboerderij zijn vervaardigd, biologisch vlees
(van eigen boerderij) en diverse producten
zoals nootjes, thee, cadeaupakketten en allerlei
snuisterijen. Kortom: iedereen kan er wel iets van
zijn of haar gading vinden. Voordat het zover is
moet er dus nog flink geklust worden en moeten er
nog 1001 dingen gebeuren voordat de bezoekers
verwelkomd kunnen worden. De open dag start
om 10.00 uur en de winkel is vanaf dat tijdstip
voor het eerst officieel geopend. Nu maar hopen
dat veel mensen de weg weten te vinden naar de
allereerste Maargies Hoeve boerderijwinkel!

WALTER
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 €

495,-

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

De werkzaamheden voor het winkeltje zijn in volle gang.
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Lukkes Outdoor
Tuinmeubelen

Borstprothesen

Borstprothesen, protheselingerie en badmode
die uw zelfvertrouwen herstellen.

Steunkousen

en Barbecues

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

Medisch Pedicure

Medische pedicure; voor voeten die
extra aandacht verdienen.

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

WIJ MAKEN VAN
ZWEMMEN EEN ABC-TJE
SPELENDERWIJS LEREN
OOK GEVESTIGD IN

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

STEENWIJK!

Waarom Zwemschool Nemo?
VEILIG EN VERTROUWD!

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

Bezoek onze showroom in Wolvega
www.lukkesoutdoor.nl

Persoonlijk volgsysteem

Dezelfde zweminstructeur

Speelse werkvormen

MEER INFO? zwemschoolnemo.nl

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

Massage bij Zensya

Wij kunnen ook machinaal bestraten!

Steenwijkerweg 169
Wilt u meer informatie over de aangeboden massages?
8338 LB Willemsoord
Neem vrijblijvend contact op: info@zensya.nl
Tel./Fax 0521-588650
Mobiel 06-51924720
www.gkuper.nl

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
Tel./Fax 0521-588650
Mobiel 06-51924720
www.gkuper.nl

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
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Kleine groepjes (max. 8 kinderen)

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

Klaar voor de LENTE

Tu i n e n

is

Realiseren in de WINTER

Boomverzorging

Sierbestrating
Houtbouw

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

www.tiliahoveniers.nl

E-mail: info@tiliahoveniers.nl
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Brink Garden Buildings
Marsweg 1-A
8013 PD Zwolle
038 – 42 90 315
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Historische Vereniging IJsselham

Oldemarkt: ruzie tussen de politiemachten
door Colin Hoek
OLDEMARKT - We keren vanuit
Ossenzijl terug naar Oldemarkt. Voor
het verhaal van deze maand wijzen
wij u op de twee afbeeldingen; het
betreffen een veldwachter en twee
rijksveldwachters uit de 19e eeuw.
Dergelijke figuren hielden ook in
Oldemarkt getrouw de wacht over
orde en gezag, maar dat betekende
niet dat ze altijd met elkaar door één
deur konden…

lawaai hoorde. Daar trof hij o.a. veldwachter
Jansen en de 21-jarige bakker Hendrik Mulder
aan. Beiden hadden al behoorlijk wat borrels
op en toen Mulder de rijksveldwachter zag
binnenkomen kwam er een rood waas voor
zijn ogen; Riesewijk had hem namelijk vlak
ervoor nog een fikse boete gegeven. Hij
duwde de rijkswachter herhaaldelijk tegen
zijn borst, waarna Riesewijk dreigde de
dronken bakker te arresteren. Jansen vond
het wel genoeg geweest en probeerde de
mannen te scheiden, maar dat deed hij zo
ruw dat Riesewijk tegen de bar aanviel en zijn
elleboog bezeerde. Die meldde de volgende
dag het incident bij de Commissaris van de
Koning in Overijssel, die Jansen prompt uit zijn
ambt zette. Protesten van de burgemeester
van Oldemarkt hielpen niet, maar een aantal
inwoners liet duidelijk merken aan wiens kant
ze stonden; in de nacht van 20 op 21 april
1861 werden de ruiten van verschillende
rooms-katholieken ingegooid. Waarschijnlijk
had men juist deze mensen uitgekozen omdat
Riesewijk ook rooms-katholiek was.
-

Veldwachter Hermannus Jansen was niet vies
van een borrel op zijn tijd en was ook niet al
te streng met de regels betreffende orde en
veiligheid. Dit maakte hem populair in de
gemeente Oldemarkt. De rijksveldwachter,
Johannes Bernardus Riesewijk, was echter
een streng man die de wet tot op de letter na
nauwkeurig naleefde. Op 26 december 1860
stapte Riesewijk zo rond een uur of elf een kroeg
in Oldemarkt binnen omdat hij er nogal wat

Bron: Ten Wolde, J. & Zeiler, F.D. 		
(1996): Turfmakers en boterkopers;
De geschiedenis van IJsselham, 		
Ossenzijl, Kalenberg, Paasloo en 		
Oldemarkt. IJsselacademie, Kampen

Opmerking: door de Coronacrisis is het Historisch Centrum IJsselham
gesloten tot 1 september 2021. Ook alle exposities en lezingen
komen voor nu te vervallen. Tóch zijn wij beschikbaar voor al uw
vragen en opmerkingen. U kunt een e-mail sturen naar redactie@
historischeverenigingijsselham.nl. Kijk ook eens op onze website (https://
www.historischeverenigingijsselham.nl/) of bezoek onze Facebookpagina

(https://www.facebook.com/historischeverenigingijsselham) voor meer
verhalen over onze boeiende oude gemeente IJsselham!
Of wilt u diepgaander verhalen over de geschiedenis van onze mooie
streek? U kunt zich altijd abonneren op ons blad de Silehammer. Via
onze website kunt u zich opgeven. U bent welkom!

Goed advies,
!
Prima service

Heerlijk wakker worden met

Het bed van
je dromen!

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

Openingstijden
Ma t/m wo: 10.00 - 18.00 uur
Do en vrij:
10.00 - 21.00 uur
Zaterdag:
10.00 - 17.00 uur
Donderdag en vrijdag koopavond!

Nieuwleusen

bosbedden.nl

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Dammer Harm Wiersma speelt simultaan tegen jeugd
door George Huisman
STEENWIJK - Toen eind juli 1981 de
bekende Friese dammer Harm Wiersma
een gezellig partijtje simultaan speelde
tegen enkele tientallen Steenwijker
jongeren, konden slechts weinigen
weten dat dit een soort opmaat was tot
een veel belangrijker gebeurtenis, later
dat jaar.
In de maand november 1981 speelden
titelverdediger
Anatoli
Gantvarg
en
uitdager Harm Wiersma op diverse plekken
in Nederland twintig partijen om het
wereldkampioenschap dammen. Of het door
‘Steenwijk’ kwam of niet, feit is dat Wiersma
won met 22-18 en daarmee zijn derde
wereldtitel behaalde.
LTC jongens kampioen
Een ander kampioenschap was er dat jaar
voor de LTC jongens. Het eerste jongensteam
van de Steenwijker tennisclub is tijdens de
competitie van Noord-Overijssel ongeslagen
kampioen geworden. Het kampioenschap
werd behaald tijdens het laatste treffen
tegen Zwolle, dat met twee geselecteerde
spelers naar Steenwijk was gekomen. De
wedstrijd eindigde in 3-2 voor de thuisclub.
Het winnende team bestond uit Hes Buiring,
Remco Stomp, Hessel Struik en Co Rijkmans.
Coach was mevrouw Struik. De deelnemers
aan dit kampioenschap mochten niet ouder
dan twaalf jaar zijn.
Waterski
Op 6 juli 1981 bestond de Waterskiclub
De Stille Belter precies vijf jaar. Sportief
waren het misschien vijf mooie jaren

Foto’s: Sieb van der Laan
geweest maar voor de
rest was het sappelen.
‘Het voortbestaan van
de
waterskibaan
van
onze vereniging hangt al
jaren als een Zwaard van
Damocles boven ons.
We moeten steeds maar
wachten of we hem mogen
behouden, of niet’, aldus
vice-voorzitter W.E. Dijk
van de waterskiclub op de
verjaardag van het eerste
lustrum. Ter gelegenheid
van dat jubileum zouden
jeugdleden de zondag
daarop een waterskishow
uitvoeren. Op de foto
van links naar rechts
de
bestuursleden
H.
Buitenhuis, W.E. Dijk, J.
Knobbe en A. Zwolle.

“Bakkie troost”

Gezellig
Bloemen & Lifestyle
Woldpromenade 59 | 8331 JE Steenwijk
WWW.GEZELLIGSTEENWIJK.NL

T. 0521 - 344999 | www.gezelligsteenwijk.nl

Koffie,
koffie,
koffie…

WOLDPROMENADE 59
8331 JE STEENWIJK
T. 0521 - 344999

Sisalstraat 13
8281JJ Genemuiden
038 - 30 33 970

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

lekker

bakkie

Bij een kop goede koffie of thee
worden de meest uiteenlopende
zaken besproken. Van kleine
persoonlijke tot wereldproblemen.
In welke situatie dan ook… een
bak koffie of thee geeft een soort
van rust en kalmte om verder te
kunnen en alles nader te bekijken
en te benaderen.
In mijn werk als uitvaartbegeleider is
een kop koffie dan ook onontbeerlijk.
En zoals een “echte uitvaartverzorger
betaamt“ drink ik mijn koffie zwart. Zwart
zoals koffie is bedoeld, zeg ik dan altijd.
De keren dat dit de ijsbreker is geweest
om een regelgesprek aan te gaan of een

gesprek voor informatie, is ondertussen
niet meer te tellen. Welke tijdstip dit aan
ook aan de orde was. Al was het midden
in de nacht.

Uw eigen uitvaart bespreken of informatie
over wat kan en wat niet kan? Of
gewoon kennismaken met wie ik ben of
wat ik allemaal heb gedaan en wat ik als
uitvaartbegeleider voor u kan doen. Het is
bijna … u vraagt wij regelen…

Daarom nodig ik u van harte uit om samen
een bakje te doen, kennis te maken en te
kijken of ik iets voor u kan betekenen.
Want zoals al vaker benoemd is de keuze
van uitvaartverzorger vrij en geheel
aan u. Waar en of u verzekerd bent kan
een uitvaart verzorgd worden door de
uitvaartbegeleider die de familie wil. En
dat hoeft niet de organisatie te zijn waar
een uitvaartverzekering is afgesloten.

Heeft u vragen of wilt u eens over dit
onderwerp spreken? Dat kan op kantoor,
maar vanzelfsprekend ook bij u thuis,
schroom niet om contact op te nemen.

vanwettedakkapellen.nl

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

Voor vragen of informatie:
06 48415584
info@rk-uitvaart.com
www.richardkrist-uitvaart.com

MODEVAKSCHOOL ANNEMIEK

MARKT 2, 8331 HH STEENWIJK 0521-516526

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Vrolijk
Ze kwamen aangereden op een fiets, een herenfiets.
Eén met stang dus. Een oud beestje dat kreunde en
kraakte. Het meisje fietste. Met haar lange benen peddelde ze de trappers rond. De jongen zat op de stang.
Hij was behoorlijk aan de maat, tegen het dikke aan
zou je zelfs mogen zeggen. Het kostte haar moeite
om de beide uiteinden van het stuur beet te pakken,
omdat ze met haar rechterarm om hem heen moest.
Zij was flink aan het kwetteren tegen hem, hoorde
ik al van ver, met een hikkende lach. Toen ze mij zag
staan zwaaide ze vrolijk maar begon daardoor gevaarlijk te slingeren omdat ze eenzijdig het stuur losliet.
Het leek hem een goed moment om springend af te
stappen. Hij holderdebolderde in mijn richting en als ik
hem niet had opgevangen was hij languit op de stoep
gevallen. Het meisje schoot schaterend in een stuip
vanwege deze onverwachte gymnastische actie van
haar vriend, de jongen volgde meteen kakelend haar
voorbeeld. Het moest ook wel een koddig gezicht zijn
geweest: ik, een slanke, goedgeklede, goedgebouwde
en zongebruinde man, met een forsige jonge vent in
zijn armen. Onwillekeurig lachte ik met het duo mee.
Zij waren aanstekelijk.
Zij excuseerde zich maar ik wuifde alles weg: zij kon
geen kwaad doen bij mij. Zo’n leuk ding met zo’n
leuk gezichtje. Ze keek grappig-bezorgd naar haar

vriend: ‘Gaat het?’ Hij proestte alleen maar. Het duo,
ze stelden zich voor als de studenten Marie en Jacques, kwam een huurwoning bezichtigen. Ze gingen
voor het eerst samenwonen vertelde zij, dus álles was
spannend, van het dak (‘verrek, kijk een dakraam’) tot
aan het tuinhekje (‘kijk, gaat gewoon open en dicht’)
aan toe. Voordeur: ‘Ach, één zonder glas, dat scheelt
weer ramenlappen’.
Ik wilde het liefst van boven naar beneden de woning
tonen, dus eerst twéé trappen op, naar zolder. ‘Krijg
nou tieten’, zei hij met ware verbazing, ‘een zolder.
Nou snap ik dat dakraam ook…’ Hij was ruim genoeg, oordeelden beiden. ‘Wat gaan jullie met de zolder doen?’ informeerde ik. ‘Hobbyen’, zei zij, ‘mooie
plek voor een elektrische trein’, dacht hij. Eén milliseconde keken ze elkaar zonder woorden aan. Toen:
‘Gewoon, ieder krijgt de helft. Dan mag jij een tafel
onder het raam, voor het daglicht’, bood hij spontaan
aan. ‘Dan hink-stap-spring ik wel over je rails’, was
haar tegencadeau.
We daalden af naar de verdieping. Er waren drie slaapkamers. ‘De master-bedroom’, wees ik, ‘en twee vrij
te gebruiken andere slaapkamers’. Daar hadden ze
ook al een invulling voor: ieder kreeg een eigen kamer,
voor hun respectievelijke studies. In de vrij eenvoudige

badkamer
wilde Marie
in elk geval
één aanpassing:
‘Ik wil zo’n grote stortdouche’,
zei ze en vroeg wat
bezorgd aan mij: ‘Dat
zal die muur toch wel
houden?’ Ik stelde haar
gerust maar meldde wel
dat ze zo’n douchekop zélf
dienden aan te schaffen en
te monteren. Zulks was geen
taak voor de verhuurder. Dat
was geen probleem. ‘Dan kun jij
hem mooi ophangen!’ zei ze, en
gelukkig keek ze mij niet aan. ‘Kan
ik dat?’ vroeg Jacques, en ik durfde
die vraag niet te beantwoorden. Zij had
echter het volste vertrouwen in zijn technische en
handige kwaliteiten. ‘Er moeten in het hele huis ook
nog verlichting opgehangen worden’, meldde ik waarheidsgetrouw. Hij verbleekte een beetje.

Ed wi n

Terug op de begane grond deed zij de wc-deur open:
‘Kijk, een hangtoilet. Daar heb ik nou altijd van gedroomd’. Hij zag in de vrolijke vierkante meter wat
anders: ‘Een toiletbril met prikkeldraad erin! Ik geloof
dat ik hier wel uren kan zitten!’ Het kraantje in het
wasbakje druppelde licht. ‘Even rubbertje vervangen’,
zei ik een pietsje plagend, ‘kan elke man’. Het meisje:
‘Dat lukt jou ook. Gewoon op YouTube kijken’.
We stonden nu in de woonkamer, met in het verlengde daarvan de keuken. Samen waren ze al bezig, hand-in-hand, die al in te richten: daar de bank,
daar de tv, daar een fotowand, moet er ook nog een
kast in? ‘Kunt u een foto van ons maken’, vroegen ze,
‘want voor ons beiden is dit toch wel een historisch
moment. Wij wonen allebei nog thuis en gaan gelijk
samenwonen’. Natuurlijk voldeed ik aan dit verzoek.
Het werd een blije foto.
Achter het huis, in de best wel kleine tuin, sloten we
de bezichtiging af. Ik had nog nooit zo’n oprecht-enthousiast stel meegemaakt. Onnodig te zeggen dat
ze het huis gingen huren. Door het steegje kwamen
we weer op de straat terecht, waar de fiets al popelend stond te wachten. Dit keer fietste hij en kroop
zij op de bagagedrager. Andersom, natuurlijk, met
ruim zicht op het achteropkomende verkeer, want
gewoon zitten is ook maar saai. Hij stak een hand op
ten afscheid, zij zwaaide met beide handen een groet,
doehoeg! Twee mensen die met weinig tevreden waren, een ouwe fiets en een kleine huurwoning waren
voldoende. Ze hadden elkaar. Zijn wij ook ooit zo
jong, onbezorgd en vrolijk geweest? En zo ja: wanneer zijn we oud geworden?

 Woldpoort 1A
8331 KP Steenwijk
0521 521 521
 www.hetmakelaarshuis.nl

Taxatie - Aankoop - Verkoop
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Van de boerderij (17): ‘Superboeren’
Op het moment dat ik deze column zit te
schrijven (eerste week augustus) zijn we
nog niet aan de graanoogst begonnen. Het is
licht wisselvallig weer en de eerste week lijkt
er weinig te veranderen, daarna lijkt het te
verbeteren. Hoe de opbrengsten uit zullen pakken is nog maar af te wachten. Mijn perceel
tarwe staat er goed op, is gelukkig overeind gebleven tijdens het ‘storm uurtje’ van 18 juni
en is zo goed als klaar om geoogst te worden als het een aantal dagen goed drogend weer
is. Maar langdurig wisselvallig weer kan het (over)rijpe graan op een gegeven moment
ook aantasten. Als de rijpe harde korrel te lang aan vocht wordt blootgesteld is er kans
op ‘schot’. De korrel begint dan een kiem te krijgen terwijl hij nog in de aar zit. Baktarwe
is dan meteen niet meer voor dat doel te gebruiken en valt in de klasse voertarwe
(verwerking in voer voor vee). Maar de prijs daarvan is lager. Maar laten we nu niet te
pessimistisch worden en ervan uitgaan dat we na deze wisselvallige periode net zo’n lange
periode krijgen met mooi weer.
WELCOME

MAIL

Van de boerderij...
EMOCLEW

WELCOME

LIAM

MAIL

Als we de tarwe hebben afgeleverd in Emmeloord en de weegbonnen binnen hebben is het eerste wat we willen
weten hoeveel kilo er van een hectare is gekomen. Tien jaar geleden moesten we drie tot vier dagen wachten
op de uitslagen die per post werden opgestuurd. Een aantal jaren geleden werd dat al verkort tot een dag en
kreeg je de gegevens via de computer. De laatste twee jaar gaat het nog sneller. Bij aankomst wordt een volle
kieper gewogen en daarbij meteen een monster genomen, daarna wordt hij leeggestort en vervolgens nogmaals
gewogen om het verschil in gewicht, dus de hoeveelheid tarwe, te bepalen. Meteen krijg je bij het gewicht de
kwaliteitsgegevens zoals vochtigheid en hectoliter gewicht, die in de tussentijd zijn bepaald, mee. Eén hectoliter
(100 liter) tarwe kan 70 kg wegen maar ook wel tussen de 75 en 80 kg. Dat laatste is afhankelijk van weer, ziektes
en oogsttijdstip. Hoe hoger hoe beter dus.
En dan weten we de opbrengst. Is die aan de magere kant dan kaarten we dat onderwerp niet aan bij collega’s.
Is de opbrengst gemiddeld dan hebben velen nog wel eens de neiging in gesprekken met collega’s het iets op
te krikken. Een opbrengst van 11 ton moet je tegenwoordig gemiddeld toch echt wel kunnen krijgen. Heb je
dan bijvoorbeeld maar 10,6 ton gehaald dan kun je dat wat mooier maken door te zeggen dat het ‘krap 11 ton’
was. Elf ton klinkt tenslotte altijd beter dan tien en nog wat. Op dat principe zijn de prijzen in de supermarkt ook
gebaseerd. Waarom kost anders een product 3,99 euro i.p.v. vier euro? Het eerste klinkt goedkoper dan het
tweede. Dan hebben we nog de categorie ‘superboeren’, zij hebben altijd het meeste. Daar is wel een speciale
techniek voor gewenst in collegiale gesprekken over de graanopbrengst. Zorg dat je eerst weet wat de anderen,
waarmee je spreekt, van opbrengst hebben en dan kun je over iedereen heen door een hoger getal te noemen
en ben je de ‘beste’. Men zal tegen je opkijken vanwege de hoge opbrengst zo denkt deze ‘opschepper’. Maar als
dit een paar jaar voorkomt hebben collega’s dat snel door en zullen die getallen dan met een korrel zout nemen.
Tegenwoordig speelt dit ‘ik heb toch iets meer’-gedrag niet meer zo. Het was meer iets van de tijd dat tarwe nog
een belangrijk gewas was. Je wist overigens meestal wel wie de waarheid sprak en wie niet.
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Het is een kwestie van je beter voor willen doen dan de werkelijkheid is. Dat is niet alleen voorbehouden aan
boeren want daar maken we ons allemaal in meer of mindere mate schuldig aan. Als je bij jezelf te rade gaat
wanneer je voor het laatst een
(klein) beetje hebt opgeschept
dan kunnen we met z’n allen
een heel lijstje maken. Wie heeft
zich op een sollicitatiegesprek
bijvoorbeeld niet iets beter
voorgedaan dan hij werkelijk
is. Ik durf zelfs te beweren dat
we daar mee worden geboren
en het is daarom misschien wel
een overlevingsstrategie. Onze
kleindochter van vijf leerde dit
voorjaar fietsen zonder zijwieltjes,
dat ging best aardig en onder
begeleiding van moeder fietste
ze zelfs naar school. Maar omdat
ze nog wel een beetje onzeker
was kwam de uitspraak ‘hou me
toch maar even vast mamma’
regelmatig langs. Tot op een gegeven moment
met een ‘laat nu maar los’ haar zelfvertrouwen
terug leek te komen. Tien meter verder kwam
ze haar vriendinnetje tegen en riep ‘kijk eens
hoe ik rijd zonder zijwieltjes!’ Even later was
het weer ‘hou je me vast’. Vlak bij school
toen juf in beeld kwam weer hetzelfde.
‘Laat maar los mam’. ‘Kijk juf, hoe ik los kan
fietsen’, riep ze trots. Ook een staaltje van
jezelf beter voordoen dan je eigenlijk bent.
Met een mooi woord zouden we het ook
ambitie kunnen noemen. Datgene wat je
over een poosje wilt bereiken wil je nu
eigenlijk al zijn/bereikt hebben. Zo wordt
het overdrijven toch weer een beetje een
goede eigenschap, hoewel ik dat eerder
op kinderen en jong volwassenen van
bbuining@so
toepassing vind dan op die ‘superboer’.
lcon.nl
EMOCLEW

LIAM

...jiredreob ed naV
WELCOME

KLANTEN BEOORDELEN
ONS MET 9,8!
EMOCLEW

MAIL

LIAM

“Goed en duidelijk
advies, ze nemen de
tijd en kijken goed
naar de lig houding”

“We slapen nu al 4 dagen
voortreﬀelijk, eindelijk
sinds tijden wakker
worden zónder rugpijn!”

Ervaar
het nu zelf!

MAAK NU
EEN AFSPRAAK
OF KOM LANGS!

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

Het wordt ooit
weer dichtbij

En zo ineens was ik
aan de beurt

Zomer 2021. Wat hadden wij graag gezien dat we ‘dat virus’
inmiddels hadden overwonnen. Maar de realiteit is anders.
Uiteraard blijven wij hopen en geloven dat de toekomst er beter
uit zal zien, tot die tijd leven we met wat er is. Ook wanneer er
een afscheid is. Daarom schrijven we deze maand over afscheid
en afstand. Leest u weer mee?
Wij wensen u mooie zomerweken én alle gezondheid!
Hartelijke groet,
team De Laatste Eer

Gevoelige balans tussen
afscheid en afstand
Een arm om je heen, een troostende zoen op je wang, even heel dicht bij
elkaar kruipen. Tijdens en rondom een afscheid is menselijk contact enorm
belangrijk. Onmisbaar, kun je wel zeggen. Des te moeilijker is de huidige
regelgeving: 1,5 meter afstand houden. Uitvaarten in coronatijd, oftewel:
een gevoelige balans tussen afscheid en afstand.
Liefde, aandacht en warmte. Het staat
wat ons betreft bovenaan het lijstje
van wat we kunnen geven als het om
troost gaat. Even een arm op iemands
schouder te leggen, even in elkaars ogen
kijken terwijl je elkaars hand vastpakt.
Het is helaas geen optie wanneer je 1,5
meter afstand moet houden. Wrang dat
die regel van afstand ook – nog steeds –
geldt voor uitvaarten. Nodig
en begrijpelijk, dat ook.

Ook de verplichte registratie,
gezondheidscheck en een vaste zitplaats
zijn vervallen. Wel moeten bezoekers
van een uitvaart nog steeds altijd
1,5 meter afstand (kunnen) houden.
Daarmee kan de maximale capaciteit
van de uitvaartlocatie worden benut,
met inachtneming van de 1,5 meter
afstand. Om de 1,5 meter afstand goed
te kunnen handhaven, wordt toch
geadviseerd om bezoekers zich vooraf
te laten aanmelden. En om gebruik te
maken van vaste zitplaatsen.

Regels: pijnlijk maar nodig
Een onaangename maatregel, die
1,5 meter afstand – zeker op een
gelegenheid waar verdriet heerst en
waar troost zo welkom is. En toch
is de maatregel ook te begrijpen.
Heeft u Janets column hiernaast
al gelezen? Zij kan, helaas uit eigen
ervaring, bevestigen dat die afstand
tóch ook nu nog belangrijk is; als
uitvaartverzorger ziet zij het natuurlijk
ook liever anders. Maar om het risico
op een coronabesmetting zo klein
mogelijk te maken, zijn regels nu
eenmaal nodig. Vanuit de Rijksoverheid
en RIVM gelden de volgende regels bij
uitvaartplechtigheden en condoleances:

• Coronaregels bij condoleance
Vindt de condoleance plaats in een
uitvaartcentrum? Of een andere locatie
waar een plechtigheid plaatsvindt
voor een uitvaart? Dan geldt dat
aanwezigen 1,5 meter afstand moeten
(kunnen) houden. Is de condoleance
op een andere locatie dan de
uitvaartplechtigheid? Bijvoorbeeld in
een restaurant dat niet ook dienstdoet
als uitvaartlocatie. Dan gelden de regels
voor de horeca. Er geldt dus wel: een
verplichte registratie, gezondheidscheck
en vaste zitplaats.
NB Deze pagina is begin augustus 2021
samengesteld. De coronamaatregelen
kunnen na of rond verschijningsdatum
van deze uitgave anders zijn.

• Coronaregels bij uitvaartplechtigheid
Er geldt geen maximumaantal
bezoekers voor uitvaarten.

Het moest er een keer van komen.
Niet óf maar wannéer overkomt het mij?
En zomaar was ik één van die duizenden
besmettingen die ‘s avonds op het
journaal genoemd werden. Na meer dan
twee jaar, waarin we in deze pandemie
verkeren, moest ook ik eraan geloven.
Het begon met wat rugpijn, maar ach,
we tillen zware kisten op alsof het niks
is. Toen kwam de hoofdpijn, maar na
een drukke dag is dat geen vreemd
verschijnsel. Toen ik thuis lamlendig op
de bank ging hangen kon ik er niet meer
omheen. Zoonlief ging een zelftest halen
en dan zou alles goedkomen. Die test
was natuurlijk negatief, omdat niemand
bij zichzelf een wattenstaafje zover in zijn
neus drukt dat je ervan gaat janken. Dus
de volgende morgen de professionals hun
werk maar laten doen.
“Bent u al eerder getest?” Nee. “Nee?
Ach, soms komen we ze nog tegen.”
Ik voelde me op dat moment veranderen
van een uitstervend ras in iets wat leek
op een massaproduct. Dat lag zeker
niet aan de man met de wattenstaaf; hij
zorgde ervoor dat ik niks begreep van al
die verschrikkelijke verhalen, het viel me
alles mee. Toen begon het wachten. En
hoe langer je moet wachten, hoe meer
redenen je gaat verzinnen waarom je
toch echt geen positieve uitslag hoeft te
verwachten, voor alles is een reden. Wat
valt het dan tegen wanneer er zwart-opwit staat dat je positief getest bent, met
andere woorden: IK HEB CORONA!
De eerste vraag die mij telkens gesteld
wordt is: ben je dan niet gevaccineerd?
Jazeker wel en volledig ook. Maar blijkbaar denkt het gros van Nederland dat je
het niet kunt krijgen als je gevaccineerd
bent en dat is een cruciale denkfout.
Daarom zitten we in de zoveelste golf en
komen we er niet vanaf. Want zolang je
denkt dat je na vaccinatie weer ‘gewoon’
kunt doen, geven we het virus de ruimte
om te groeien. En als het ergens ruimte
krijgt dan is het wel bij uitvaarten. Ik kan
het niet vaak genoeg benadrukken: geen
handen schudden, niet knuffelen én zorg
voor die 1,5 meter afstand. Want juist
door ruimte tussen mensen te creëren,
houden we het virus op afstand!
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:

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

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

Verwachtingen
door Mirjam landskroon
Na de afscheidsplechtigheid stond er
een lange rij mensen voor je klaar die je
allemaal wilden condoleren, je sterkte
toe wensten en vooral beloofden dat ze
snel even bij je langs zouden komen, zij
zouden er voor jou zijn, ten allen tijde!
Maar nu de maanden verstrijken, is er veel
van die woorden niets terechtgekomen. De
meelevende woorden, de warmte die jou op
dat moment gegeven werd is omgeslagen
naar de kilte van de eenzaamheid. Want zo
voel je je, alleen. Je staat alleen op, drinkt
alleen koffie, en niemand die tegen je praat.
Je gaat boodschappen doen, misschien kom
je iemand tegen die je kent. Maar je ziet
bekenden van je weg lopen als ze jou aan zien
komen. Die avond besef je je dat je de hele
dag bijna niet gesproken hebt. Met het meisje
achter de kassa dan, heel even, maar verder…
Dan denk je aan de warme woorden vlak na
het overlijden van jouw dierbare, de beloften
die zijn gedaan. En weer voel je je alleen

Froukje Tabak

Deskundig in uitvaartbegeleiding

Team Haaksma & de Haan

Primaprent/Harriët Kalthof

Alles klaar
door Marjan Flobbe
Hij is rustig, vriendelijk. Zo heb ik
hem ook leren kennen. Hij heet me
welkom in zijn keurige appartement
en schenkt een lekkere kop koffie
voor me in.
De kersverse weduwnaar, we hebben pas
geleden zijn vrouw naar het crematorium
gebracht, ziet er goed uit voor een
man in rouw. Opgelucht, misschien
wel een beetje blij. De man heeft een
sociaal leven, een mooie woning en een
goede baan. Zijn vrouw was lang ziek
geweest en ze keek uit naar de dood.
Zijn leven had de afgelopen jaren in het
teken van zorgen gestaan. Zorgen voor
alles: de administratie, het inkomen, het
huishouden en zorgen voor haar. Met veel
liefde, maar toch, hij moest het doen en
het was best zwaar. Ze konden wel hulp
krijgen van thuiszorgorganisaties maar
dat vond zijn vrouw niet zo prettig dus
hij deed het. Hij bleek een natuurtalent
voor de zorg en een ware duizendpoot,
hij had het prima voor elkaar: ordelijk,
gesorteerd en netjes.

geen anekdote verteld, het was mooi en
het was intiem.
Hij informeert naar mij: ‘Hoe vond jij het?
Hoe lang doe je dit werk eigenlijk al en heb
je het erg druk?’ Ik geef hem antwoorden
en dan vraagt hij plotseling of ik eind van
de zomer het meestal druk heb. “Ach daar
is bij mij geen pijl op te trekken, dat weet
ik nog niet.”
De man is niet vrolijk en hij is niet
verdrietig. Hij rouwt, dat zie ik, maar hij
is ook op een bepaalde manier vrij. Hij
hoeft nu alleen nog voor zichzelf te zorgen
en dat kan hij prima. Dan pakt hij uit een
keurige ordner achter het eerste tabblad
een brief van de Vereniging van Vrijwillige
Euthanasie. Gedateerd van nog vóór de
sterfdatum van zijn vrouw. Hij vertrekt
binnenkort ook, zegt hij, naar het mooie
onbekende. ‘Geregeld toen zij er nog bij
was. Ik ga haar achterna, alles is klaar. De
uitvaart wil ik 1 op 1 gekopieerd. Precies
zoals bij haar. Zelfde kist, zelfde muziek.
Het enige wat ik nu nog moet regelen:
Kom jij dan weer?’

M ÉMENT

GEDENKSTENEN

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

• 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
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u. (het
liefst opop
afspraak)
(het
liefst
afspraak)
Neem voor PERSOONLIJK advies gerust contact
met ons op.

Marjan Flobbe
Uitvaartverzorging MadelieF

Nu, vier weken na haar kleine uitvaart
zitten we in de zon op het balkon van
zijn woning. Hij zegt tevreden te zijn
met de begeleiding van de uitvaart. Dat
doet me uiteraard goed. Het was een
sobere uitvaart maar prachtig in zijn
eenvoud. Slechts wat zussen en zwagers
waren aanwezig en meer dan twee
muziekstukken werden niet gedraaid. Er is
niets gezegd, geen herinnering opgehaald,
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want waar zijn ze dan nu? Maar als je dan je
gedachten laat gaan weet je ook dat mensen
het misschien moeilijk vinden om naar jou toe
te gaan want vond je dat zelf ook niet moeilijk
toen iemand in jouw kennissenkring een
dierbare moest missen? Je stapte daar toch
ook niet zo naar binnen? Zitten ze wel op jou
te wachten? En wat moet je dan zeggen? En
als je wat zegt, kun je dan de juiste woorden
vinden? En daarmee wordt de drempel om te
gaan zo hoog dat je de stap niet meer durft
te nemen.

Je beseft je dat het geen onwil is maar
misschien ook wel onmacht. Men is niet
bij machte om dat om te keren terwijl het
eigenlijk heel eenvoudig is. Want het gaat niet
om wat je zegt, of hoelang je bij iemand bent.
Geef gerust aan dat je ook niet weet wat je
moet zeggen, dat je hem of haar ook mist in
jou leven, of wees even samen stil. Laat de
ander voelen dat je er bent, door je hart,
je gevoel, te volgen. Om er zo te zijn voor
elkaar.

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

Mirjam Landskroon & Froukje Tabak
Fotografie: Sjoukje Postma
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2021 Zicht op Steenwijk

Karin van Hattem is eigenaar van De Afscheidspraktijk in Steenwijk

‘Naast mensen staan en ze tijd, rust en steun geven’

ons past’. Karin van Hattem: ‘Ik ben dankbaar dat
ik met mijn eigen bedrijf inhoud kan geven aan
datgene waarvan ik denk dat belangrijk is voor
afscheid, verlies en rouw en ik ben dankbaar
voor de mensen om mij heen die altijd achter
mij staan en mij steunen in mijn mooie, maar
ook drukke intensieve werk. Maar zeker ben ik
dankbaar voor het vertrouwen dat ik van mijn
cliënten en families krijg.

door George Huisman
STEENWIJK – ‘Ik ben een heel gevoelig
iemand, dat kan ook haast niet anders als
je dit beroep doet. Je komt met mensen
in aanraking als ze op hun gevoeligst zijn.
Ze hebben iets of iemand verloren of gaan
verliezen. En ja, dat raakt me, elke keer
weer. Ik zeg altijd: ‘ik wil graag naast hen
staan, niet voor of achter, maar naast ze.
Zodat ik ze de hand kan reiken die ze nodig
hebben, mijn schouder kan bieden voor
steun, ze begeleiden en adviseren maar ze
tegelijkertijd de kracht en het vertrouwen
geven dat ze met genoeg tijd en rust zelf
het proces van rouw kunnen doormaken.
Ik leer ze graag dat er nog een goede
toekomst kan zijn met de herinneringen
voor diegene of datgene in het hart’.
Karin van Hattem is een vrouw van net vijftig
jaar, ‘moeder van drie fantastische kinderen die
geleerd hebben om te gaan met het onregelmatige
leven dat ik leef. Goede communicatie, ze het

vertrouwen geven dat belooft ook beloofd is,
maar niet altijd op de tijd die gepland was is
daarin belangrijk’. Ze is bijna tien jaar geleden
begonnen als uitvaartbegeleidster. Vandaag de
dag verdeelt ze haar professionele tijd tussen
haar eigen bedrijf De Afscheidspraktijk en haar
werk voor De Laatste Eer. Ze heeft een verleden
in de personeels-, en uitzendwereld (‘leuk werk
maar te hard en te commercieel en zo ben ik
niet’). Toen ze privé en lichamelijk een mindere
periode doormaakte wist ze één ding: het werk
wat ze deed wilde ze niet door blijven doen.
Het was in deze zelfde periode dat ze intensief
mantelzorger was van haar oma; zij overleed
vrijwel gelijktijdig met een heel jonge vriendin
van haar. Karin van Hattem: ‘Ik zat toen heel kort
achter elkaar twee keer in een crematorium. Het
betekende een grote ommekeer in mijn leven,
want in dat crematorium viel er een enorme
rust over me heen. Dat viel me op. Even daarna
overleden er nog wat mensen uit mijn directe
omgeving, dat waren begrafenissen en diezelfde
rust viel over mij heen. Dat noemde ik tegen
de uitvaartbegeleider, die bij toeval meerdere
keren bij een uitvaart aanwezig was en die zei:
‘En dat niet alleen, maar de manier waarop jij dit
georganiseerd en geleid hebt (ik heb toen heel
veel gedaan voor die mensen) het zit je in de
vingers: je moet er wat mee dóen’.
Ze luisterde goed naar die meneer, die nu haar
collega is, én naar haar eigen gevoel en volgde
een opleiding tot uitvaartbegeleider. Na die
opleiding werd ze vrij vlot gevraagd door een
grote uitvaartonderneming; daar is het begonnen.
Tijdens mijn werk als uitvaartbegeleidster
betrapte ik mezelf erop dat ik veel extra tijd
en energie stak in het (helpen) vormgeven van
de afscheidsplechtigheid bij uitvaarten en de

Karin van Hattem: ‘Inmiddels begeleid ik als verlies- en rouwtherapeut en als
ceremonieschrijver en -spreker niet alleen mensen die een dierbare hebben
verloren, maar ook mensen die vastlopen bij afscheid, verlies en rouw na zwangerschap, pensionering, gezondheidsverlies, sociale contacten e.d. Foto door
Bureau APS
nazorg van de families die
ik begeleidde. In mijn ogen
twee uitermate belangrijke
dingen om mensen op weg
te helpen naar een toekomst
zonder de overledene.
Goed afscheid nemen en
aandacht voor de rauwe periode van rouw is
van belang in het hele proces vanaf moment
van verlies. Dit heb ik samengebracht in mijn
eigen praktijk, De Afscheidspraktijk. Inmiddels
begeleid ik als verlies- en rouwtherapeut en
als ceremonieschrijver en -spreker niet alleen
mensen die een dierbare hebben verloren,
maar ook mensen die vastlopen bij afscheid,
verlies en rouw na zwangerschap, pensionering,
gezondheidsverlies, sociale contacten e.d.’
Dankbaarheid
‘Vooral de dankbaarheid die de mensen tonen,
voor de hulp die je ze biedt, op een heel kwetsbaar
moment, in een kwetsbare periode, dat vind
ik heel erg mooi. Ik vind het ook heel fijn om
mensen te helpen op een goede manier afscheid
te nemen, waardoor ze daarna verder kunnen.
Want als iemand overlijdt, dan is het niet een
kwestie van verzorgen-overbrengen-uitvaart. Er
komt veel meer bij kijken, zoals symboliek tijdens
de uitvaart, maar ook begeleiding met financiële
dingen of praktische zaken zoals opruimen.
Die dingen vind ik minstens zo belangrijk en ik
geniet ervan om mensen daarbij te helpen en ze
daardoor rust te geven. Nabestaanden van begin
tot eind begeleiden zit me in het bloed. Het is
mijn passie. Dat is dan ook de reden dat ik zo blij
ben dat ik mijn eigen bedrijf kan combineren met
mijn werk als uitvaartbegeleidster bij De Laatste
Eer. Daarnaast heb ik met Rianne bij Afscheid
een goede samenwerking. Zij heeft een visie
en missie met haar bedrijf die past bij de mijne.
Mensen weten mij, ook bij De Afscheidspraktijk,
te vinden als uitvaartbegeleidster. Met mijn
contacten zorg ik ervoor dat ze niet alleen door
mij op een hele persoonlijke, eerlijke, rustige
manier begeleid worden, maar ook de juiste
mensen om hen heen krijgen voor een uitvaart

waarvan ze later zeggen: ‘Het is precies gegaan
zoals wij voor hem/haar gewenst hebben en bij

Symboliek
‘Symboliek is heel belangrijk. Als ik bij een familie
in huis kom kijk ik altijd meteen: wat zie ik? Wat
hangt er, wat staat er? Als je bij iemand in huis
komt krijg je al snel een beeld hoe iemand is,
in welke sfeer ze zich thuis voelen. En dat kun
je weer gebruiken voor de vormgeving van
de uitvaart’. ‘Ik vind dat je iemand echt moet
begeleiden, adviseur moet zijn, naast iemand
staan, niet ervoor. Ik heb op mijn website
(www.deafscheidspraktijk.nl) ook staan: ik ben
ceremonieschrijver en -spreker, maar ik kan je
ook helpen met zelf schrijven, c.q. zelf spreken.
Als ik teksten voor een ceremonie schrijf, en de
persoon voor wie ik dat doe zegt: ik geloof toch
dat ik het zelf wel wil uitspreken, daar sta ik alleen
maar achter, dat is alleen maar mooi, daar wordt
het alleen maar nog persoonlijker van. Andersom
kan ook: dat iemand het wel kan schrijven maar
niet uitspreken, dan spreek ik het uit, namens
dit familielid’. Helemaal bijzonder is het als ik
voor een voorregeling bij iemand kom. Voor een
verwacht overlijden bij iemand thuiskomen en
hem of haar een beetje leren kennen voordat
je de nabestaanden begeleidt met het afscheid
nemen is moeilijk, maar bovenal heel erg mooi.
Samen met diegene een levensverhaal schrijven
en de uitvaart vormgeven is vaak heel puur en
emotioneel.

‘Je baan verliezen, met pensioen gaan, verhuizen: dat is ook afscheid nemen,
daarover kun je ook rouwen’
Karin van Hattem: ‘De Afscheidspraktijk begeleidt bij verlies, afscheid nemen en rouw. Er
zit verschil in iets of iemand verliezen, er afscheid van te nemen en daarover te rouwen.
Ik zeg nadrukkelijk ‘iets of iemand’, want het grootste deel is inderdaad verlies, afscheid
nemen en rouw bij overlijden. Maar in de Afscheidspraktijk hebben we ook te maken met
verlies, afscheid nemen en rouw na pensionering, bij verlies van gezondheid, na een scheiding,
bij verlies van dieren maar ook van een huis. Mensen moeten vanwege hun ouder worden
naar een andere, kleinere woning, hebben daar heel veel moeite mee en verdriet om. Ook
deze mensen krijg ik hier in mijn Afscheidspraktijk. En ook dan spreek je over verlies; het
afscheid nemen probeer ik altijd te doen door gebruik van symboliek, rituelen, echt een
afscheidsmoment creëren. Voor rouwen heeft ieder ook zijn tijd nodig en doet het op de eigen
manier. Het is een compleet plaatje. De Afscheidspraktijk is nazorg bij overlijden, begeleiden
bij verlies, afscheid nemen en rouwen daarna. Dat is de verlies- en rouwtherapiekant, vaak
bij een uitvaart ook maar kan bij pensionering zijn. Er zijn heel veel mensen (vooral mannen)
die moeite hebben met pensioen te gaan, met het afsluiten van een periode, een levensfase.
Zeker mensen die jaar en dag bij dezelfde werkgever gewerkt hebben en dan met pensioen
moeten, van een zoveel-urige werkweek zo ineens in nul uur terecht komen. Maar ook
verlies van contacten met collega’s, verlies van het waarderingsgevoel, het komt regelmatig
voor. Er zijn mensen die daar hulp bij nodig hebben. En daar ben ik voor’.

Karin van Hattem van De Afscheidspraktijk: ‘Ik vind dat je iemand echt moet begeleiden,
adviseur moet zijn, naast iemand staan, niet ervoor’. Foto door Bureau APS
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Vijf Friese gemeenten presenteren tien beleefroutes
door Hilda Knol
WOLVEGA – Vijf Friese gemeenten,
waaronder Weststellingwerf, hebben
deze
zomer
tien
beleefroutes
gelanceerd met de naam SMART Regio
Routes. Deze twee wandelroutes,
zeven fietsroutes en één autoroute
hebben elk een ander thema. Zo is
‘Leve het water’ het thema van de 40
kilometer lange fietsroute die door
Weststellingwerf komt.

‘De Friese adel’, ‘Socialisme in Friesland’, ‘Het
andere eten’ en ‘Andere energie’. Bij deze
routes vertellen programmamaker Jort Kelder,
reisboekenschrijver Fokko Bosker, chef-kok
Reitse Spanninga en skûtsjespecialist Age
Veldboom in filmpjes over de bijzonderheden op
de route. In bijvoorbeeld de route ‘Strijd voor
gelijkheid’ neemt Jort Kelder fietsers mee langs

Meer informatie:

Alle tien beleefroutes staan op de site
zuidoostfriesland.nl. Daar staat beschreven
dat een beleefroute een combinatie is van
een digitale en reallife beleving. Via de app
izi.TRAVEL kunnen gebruikers deze routes
afleggen. Elke beleefroute heeft een thema
dat past bij de omgeving. Door middel van
mini-documentaires, podcasts en spelletjes
ontdekken de gebruikers de omgeving op een
interactieve manier. ‘Je navigeert digitaal en
jouw mobiel geeft je een signaal als je een plek
nadert waar iets te beleven valt’. Zo kom je
met de fietsroute ‘Leven met het water’ langs
Wolvega en de rivier de Linde in het rustgebied
van Zuidoost Friesland. Het landschap kenmerkt
zich door veenpolders, verschillende soorten
water en natuurgebieden. Wie de fietsroute
met de app rijdt kan onderweg de bijzondere
verhalen van boswachter Arjan Postman horen.
Die gaan onder andere over de strijd die de
Friezen tegen het water hebben gevoerd.
Jort Kelder vertelt over socialisme in
Friesland
Ook
in
gemeenten
Ooststellingwerf,
Opsterland, Smallingerland en Heerenveen zijn
routes uitgezet. Die routes hebben als thema’s
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de bolwerken van het socialisme in Friesland.
De overige fiets- en wandelroutes vertellen
onder andere de verhalen van Maria Louise
van Hessen-Kassel, de skûtsjegeschiedenis
van Smallingerland, de geschiedenis van de
verdedigingsbolwerken in de regio Bakkeveen
en de natuurhistorie in de regio Appelscha.
De autoroute ‘Friese Foodtour’ is ongeveer

honderd kilometer lang en gaat langs boeren die
op een eerlijke manier voedsel verbouwen.

Boost
Linda Palil, directeur van Museum, is één van
de initiatiefnemers. ‘We zijn waanzinnig trots
op de beleefroutes en hopen dat heel veel
mensen uit eigen regio en ver daarbuiten naar
Zuidoost Friesland komen om
van ons water, bos, natuur en
www.zuidoostfriesland.nl/routes-overzicht/beleefroutes
mooie panden te genieten’.
Ze vertelt verder dat het idee
voor deze routes is ontwikkeld
door vertegenwoordigers van
de vijf gemeenten, waarmee ze
het toerisme een boost willen
geven. Bij dit initiatief heeft
Museum
Heerenveen
zich
ook aangesloten omdat zij al
bezig was met een interactieve
route met als thema de sociale
strijd die Ferdinand Domela
Nieuwenhuizen in Friesland
voerde. IQ Media hielp de
initiatiefnemers om het geheel in
een aantrekkelijk vorm te gieten.

Mooie mix
Van de eerste gebruikers van
de beleefroutes ontving Palil
al veel enthousiaste reacties.
‘Mensen ervaren de routes als
heel afwisselend omdat ze een
mooie mix van tekst, beeld en
video’s bevatten. Onderweg
is er bovendien van alles voor
kinderen en jongeren te beleven’.
De tien beleefroutes verschijnen
later dit jaar nog een papieren
boekje.

Fietsen met de app izi.TRAVEL door Zuidoost Friesland. Eigen foto
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Cliënttevredenheid wijkverpleging ZONL stijgt naar een 9,2
In mei en juni 2021 heeft een onafhankelijk
meetbureau
een
cliënttevredenheidsonderzoek
uitgevoerd
binnen
de
wijkverpleging
van
Zorggroep
Oude
en Nieuwe Land (ZONL). Cliënten
uit
de
gemeenten
Steenwijkerland,
Noordoostpolder en Urk waarderen de
thuiszorg van ZONL gemiddeld met maar
liefst een 9,2! Dit is een halve punt hoger ten
opzichte van vorig jaar. ZONL is ontzettend
trots op haar medewerkers.
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van de
PREM-methodiek (Patient Reported Experience
Measures), waarbij het gaat om de ervaring en
beleving van de cliënt ten aanzien van de door ZONL
geleverde zorgverlening bij hen thuis. Uit de meting
is gebleken dat de respondenten gemiddeld het
cijfer 9,2 geven op de vraag: ‘in welke mate zou u
ZONL aanbevelen bij andere mensen met dezelfde
gezondheidsklachten?’. Dit is een stijging van 0,5
punt ten opzicht van 2020. Een prachtig resultaat!
Betrokken en deskundig
Op 7 van de 10 gestelde vragen wordt door de
cliënten het cijfer van een 9 of hoger gegeven. Dit
gaat onder meer over de aandacht, betrokkenheid en
deskundigheid van de zorgverleners, het vertrouwen
en het op je gemak voelen bij de zorgverleners en
de mate waarin zorg wordt geboden die past bij
persoonlijke wensen.
Trots
ZONL is ontzettend trots op alle medewerkers
binnen de wijkverpleging, die voor deze positieve
resultaten hebben gezorgd. Groot of klein, er zijn
altijd punten die verbeterd kunnen worden. De
Zorggroep zal zich dan ook blijven focussen op
verbetering van hun dienstverlening. Dat werpt zijn
vruchten af, zo blijkt maar weer uit deze meting.

tel tot een
ezondheid
Cranio ondersteunt om fysieke en
emotionele veerkracht te herstellen

s met een effectieve
van uw klachten...
Emotionele klachten
Rug-, nek- en

ntdekschouderklachten
de
e werking van
Spier-en gewrichtspijnen
craal
Therapie

therapie steenwijk

door Roelie Vijverberg

De huidige tijd benadrukt eigenlijk alleen nog maar het belang van aanraking voor lichaam
en geest. Aanraking werkt onder andere ondersteunend om
jezelf te blijven voelen en te (h)
erkennen wat er nodig is. Bijna
dagelijks bekennen mensen tijdens een behandeling schoorvoetend hoe fijn het is om weer
aangeraakt te worden.
Ella kwam via een collega van haar bij
mijn praktijk terecht. Ze had al tijden
hartkloppingen en daarnaast veel spieren gewrichtsklachten. Als succesvol
makelaar werkte Ella veel, mede daardoor was het er niet van gekomen een
gezin te stichten. Op 47-jarige leeftijd
vond ze dit begrijpelijk niet meer aan
de orde, bovendien voelde ze zich
prima met de invulling van haar leven.
Mannen waren er wel geweest, maar
momenteel was Ella alweer acht jaar
alleen. Ondanks de fysieke klachten
was Ella monter en tevreden met haar
bestaan, ze maakte ook een opgewekte
en fitte indruk tijdens de kennismaking.

...ontdek de
krachtige werking van
bindweefseltherapie

CRANIO SACRAAL

Het belang van aanraken..

Roelie Vijverberg
06-15449378

Informeer vrĳblĳvend naar de mogelĳkheden voor uw klacht(en)
www.craniosacraaltherapiesteenwijk.nl |info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl

Na een kwartiertje vroeg ik Ella tijdens
de behandeling hoe het voelde om op
deze manier aangeraakt te worden. Ella
haalde haar schouders op, maar toen
ik doorvroeg zei ze voorzichtig dat het
door de zachtheid wel heel prettig was.
Ik vroeg Ella vervolgens of ze ook van
de aanraking mocht genieten van zichzelf. Ella grapte ‘ik lig hier vooral om

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

van mijn klachten af te komen, maar als
ik daarnaast een beetje kan genieten is
het mooi meegenomen’. Vanaf jonge
leeftijd was Ella (hard) gaan werken en
dit had haar veel gebracht, maar ook
gekost. Ik vroeg Ella of ze weleens aangeraakt werd en zij antwoordde ontkennend, maar het maakte haar niet uit
ook zei ze. Tijdens de derde behandeling kreeg Ella behoorlijke hartkloppingen toen ik haar middenrif behandelde.
Ze vroeg me of ik kon stoppen, waarop ik haar uitnodigde te blijven voelen.
Met het moment dat Ella haar aandacht
naar haar onrust verplaatste, kwam er
verdriet naar boven. Ella vertelde zich
ondanks alles eenzaam te voelen en te
verlangen naar meer nabijheid, maar
dit ook heel eng te vinden. Ella leerde
gedurende de maanden die volgden om
zich veilig te voelen wanneer ze aangeraakt werd in de behandeling. Haar lijf
en geest gingen meer ontspannen en
ze ging een aantal dingen verwerken
waardoor haar lijf beter en zachter ging
voelen. Met vallen en opstaan leerde ze
anderen fysiek en emotioneel dichterbij
te laten, waardoor ze zich meer met
zichzelf en anderen ging verbinden.

Om te ontdekken wat u (en uw lijf)
nodig heeft, is Cranio Sacraal Therapie
een hele zachte, veilige en effectieve
methode van werken. U bent welkom
om dit te komen ervaren!
Roelie Vijverberg - 06-15449378
Cranio Sacraal Therapie Steenwijk
www.cranioscraaltherapiesteenwijk.nl
info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl
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Rhodos Steenwijk presenteert op
2 oktober Nacht van de Fado!
Steenwijk - Mediterrane Restaurant
Rhodos presenteert op zaterdag
2 oktober een wel heel bijzondere
dinershow. Niemand minder dan
Maria de Fatima, Fadofenomeen van
wereldklasse, zal voor de vijfde keer
samen met haar band tijdens de Noite
de Fado optreden in de Latijnse School,
aan de Scholestraat 14.
Bij de Noite de Fado wordt u als het ware
meegenomen naar het nachtelijke Lissabon.
Fado is de ‘Blues van Portugal’. Ontstaan in de
19de eeuw in de volkswijken van Lissabon. De
meeste teksten gaan over emoties als heimwee,
rouw om een verloren liefde, het verlangen
naar een beter leven. Muzikaal zijn net als in de
Flamenco-, duidelijk de Moorse invloeden te
horen. De ‘echte’ Fado wordt nog steeds puur
akoestisch in kleine kring gezongen, met name
in de kroegen en restaurants van Lissabon. Maria
de Fátima komt uit ‘Boavista’, een volkswijk van
Lissabon. Al op haar negende werd haar talent
ontdekt en vanaf haar elfde nam zij onder de naam
‘A miúda de Boavista’ (Het meisje
van Boavista) LP’s op. Zij deelde het
podium met legendarische artiesten
zoals Amália Rodrigues, Camané
en Fernando Maurício. Sinds Maria
zich in Amsterdam heeft gevestigd
is zij elk jaar in de theaters in de
BeNeLux te zien, tegenwoordig
met de muzikale vertelling ‘Nacht
in Lissabon’. In 2016 ontving zij een
hoge presidentiële onderscheiding
voor haar verdienste omtrent de
Portugese cultuur. Maria en haar
vaste begeleiders zullen telkens

korte en intense optredens geven tussen de
menugangen door, zonder hierbij gebruik
te maken van geluidsversterking of andere
technische hulpmiddelen. Zo komt de Fado
het beste tot zijn recht. Maria de Fatima wordt
begeleid door Daniel Raposo (Portugese gitaar),
Hans van Gelderen (klassiek gitaar) en Felix
Hildebrand (bas).
Het belooft een hartverwarmende dinershow te
worden met prachtige livemuziek en uiteraard
een heerlijk 3 gangen diner. De chefs van
Rhodos stellen een 3-gangen diner samen met
een knipoog naar de Portugese keuken. U kunt
kiezen uit een vlees-, vis- of vegetarisch diner.
De kosten voor deze avond zijn 60 euro p.p.
Dit is inclusief entree en een 3-gangen diner
(exclusief drinken).

U IT VAART BE G EL E I D E R
+31 6 4838 9300
KARIN@DEAFSCHEIDSPRAKTIJK.NL
WWW.DEAFSCHEIDSPRAKTIJK.NL

Is het verstandig om te starten met
zwemles bij een kind (5) met watervrees?
door Willemijn Spijkerman

Inkoop van
oud goud en zilver

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?
Tandtechniek StationSveste kan u altijd helpen!
Bel of kom langs en dan kijken wij wat het beste voor u is.
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Sander van Klompenburg,
eigenaar Rikels Slaapexperts

CE REMO NI E SC HR I J V E R
EN - SPREK E R

Uw advertentie of artikel bij ons in de krant?
Neem dan gerust contact met ons op en vraag
naar de mogelijkheden.

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

Het familiebedrijf heeft al meer dan 100
jaar ervaring in de slaapkamerbranche
en is het juiste adres voor aanschaf van
een nieuw matras of slaapsysteem.
“Onze droom begon in 1897, die van u
begint bij Rikels” Wenst u een afspraak
te maken? Dan kan dan via onze
digitale afsprakenplanner op de website
www.rikels-slaapexperts.nl

V ERLI E S- EN
ROU W T HER AP E U T

Zicht Op Steenwijk: 15.000 exemplaren

De Zwartewater Express is een
onderdeel van:

Vanaf 1897 is Rikels de Slaapexpert van
uw regio. Rikels Slaapexperts is de enige
onafhankelijke slaapspecialist met 100%
gerenommeerde merken, zo kunnen wij
open adviseren zonder ons te committeren
aan één merk.

U bent van harte welkom in de oude Latijnse
school. Reserveren kan via de website
www.rhodossteenwijk.nl,
telefonisch
via
0521-510047
of
per
mail
via
info@rhodossteenwijk.nl. Tot Rhodos!

Colofon

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

“Rikels dé enige onafhankelijk
Slaapexpert in uw regio”

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

Angst voor water kan verschillende
oorzaken
hebben
en
is
niet
leeftijdsgebonden. Soms heeft een
kind een nare ervaring gehad, omdat
hij bijvoorbeeld (gevoelsmatig) lang
onder water is geweest. Dit kan een
gevoel van verdrinking teweeg hebben
gebracht.
Ook zijn er kinderen die door de signalen van
hun ouders, angst ontwikkelen. Wanneer ouders
steeds angstig reageren en veel waarschuwen
wanneer het kind dichtbij water komt, dan kan
het idee ontstaan dat water eng is. Natuurlijk is
het goed om alert te zijn, maar het is de manier
waarop je het uitlegt. Angst voor water kan ook
ontstaan als de ouders niet van water houden of
niet kunnen zwemmen. Het kind kan het gedrag
van de ouder kopiëren.
En dan is het moment aangebroken dat je kind
de ‘zwemgerechtigde’ leeftijd heeft bereikt. Je
kunt je kind helpen watervrij te worden door
regelmatig naar het zwembad te gaan. Laat je
kind het tempo bepalen en forceer niets. Zorg
dat het een leuke ervaring is. Lukt het niet?
Volgende keer beter! Ook kun je thuis veel
doen om je kind te laten wennen. Laat hem of
haar spelen met water, spetter elkaars gezicht
nat en was het gezicht met een klein kommetje
water. Zo zijn er tal van spelletjes te bedenken.
Eenvoudig, maar doeltreffend!
Zien we tijdens de zwemles dat een kind
angst voor water heeft, dan laten we hem of
haar spelenderwijs ontdekken en ervaren wat
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water met je doet en hoe leuk dit kan zijn. We
vinden het bovendien belangrijk dat er een
vertrouwensband ontstaat tussen lesgever en
kind. Aan de lesgever en ouders de taak om het
zelfvertrouwen van het kind te laten groeien
en een steuntje in de rug te geven, waar nodig.
Daarom werken we met vaste groepjes die
veelal dezelfde lesgever zien.

Zwemschool Nemo, 038-4581992
Locaties in: Zwartsluis, Meppel,
Steenwijk en Wanneperveen

d’Olde Veste ‘54
VO ET B ALB I JLAG E

Rick Vis, jongen van de club, zat dertig jaar geleden bij de selectie

Teammanager Olde Veste 1 barst van vertrouwen

- Menno Mollema

STEENWIJK – ‘Als we deze groep langere
tijd bij elkaar houden, dan is het de mooiste kans om eens de hoofdklasse te halen.
Maar ja, dan moeten we wel de boel fit
houden’, is Rick Vis van mening. De huidige teammanager van Olde Veste 1 is een
echte jongen van onze club. Hij is enthousiast, barst van het vertrouwen en heeft als
oud-eerste-elftalspeler (hij zat dertig jaar
geleden in de selectie!) en trainer een sloot
aan ervaring. Ofwel: Rick weet waar hij
het over heeft.

Competitie
2021-2022

‘Het is zo jammer dat er geen publiek bij
de laatste wedstrijd tegen Drachtster Boys
was’, blikt hij even terug. ‘Na een 2-0 achterstand terugkomen naar 3-2, met goed en
aanvallend voetbal. Het had ons veel opgeleverd. Het is natuurlijk eeuwig zonde dat
toen corona alles weer plat legde want met
12 punten uit 4 wedstrijden hadden we een
geweldig goede start van de competitie’,
baalt Rick Vis nog altijd. De ras-Olde Veste-man is van zijn zestiende jaar gedurende twee periodes, 1991-1995 en 2001-2006,
als speler bij het eerste elftal betrokken geweest. ‘Klaas de Jonge haalde me toen als
trainer bij de eerste selectie’.

Eerste klasse E,
zaterdag
Balk
Pelikaan S
Zeerobben
Leeuwarder Zwaluwen
PKC ‘83
‘d Olde Veste ‘54
WHC
Broekster Boys
Drachtster Boys
Blauw Wit ‘34
Vv Groningen
Oranje Nassau
Winsum
FC Burgum

Na een uitstapje van zes jaar bij vv Steenwijk kwam Vis in 2001 terug op het oude
blauwgele nest. ‘Dat was toen Harold
Groenewoud opnieuw trainer werd. Dat
was ook de start van de opmars. Ik denk
dat daarbij de kampioenswedstrijd (14 mei
2005, MM) tegen CVVO uniek was. Dat was
met mannen als Roelof Lugtmeijer, Harold
Groenewoud, Rik Timmerman en zo’.
Rick Vis: ‘Dit is natuurlijk wat je wilt als club: een elftal dat nagenoeg helemaal in je eigen jeugd heeft gespeeld’.
Na zijn actieve carrière rolde Rick Vis het
trainersvak in. ‘Ik heb Martijn Strijker nog
in C1 gehad’, om uiteindelijk de laatste jaren als teammanager bij het vlaggenschip
betrokken te blijven. ‘Onder Willem Lanjouw was ik nog assistent-trainer maar dat
was niet te combineren met mijn werk. Als
leider, zeker samen met Jan Derk Brandsma, past mij beter’.

Goed gevoel
In het laatste weekeinde van september
gaat de competitie weer van start en Rick
Vis heeft er een goed gevoel bij. ‘Je kunt
nog niet helemaal inschatten hoe de andere ploegen er voor staan. Maar ik heb het
idee dat we er goed opstaan. Onze nieuwe
speler Jason Huisman, na een rondgang bij

Cambuur, WHC en Berkum weer terug op
het oude nest, is een duidelijke aanwinst
en daarnaast is de jonge selectie natuurlijk
een jaartje ouder. Dit is natuurlijk wat je
wilt als club: een elftal dat nagenoeg helemaal in je eigen jeugd heeft gespeeld. Als
je de gemiddelde leeftijd van het eerste en
tweede elftal ziet, zit er geweldig veel po-
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tentie in’, is Rick Vis van mening. Uit welke
hoek de concurrentie gaat komen blijft dus
vooralsnog een verrassing. ‘Twee seizoen
geleden knokte Groningen tegen degradatie maar vorig seizoen hadden ze een hele
goede start. Daarnaast blijft Oranje Nassau
normaal gesproken een titelkandidaat’.
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Clinic voor jeugdkeepers op
sportpark Parallelweg

Gewoonstralendschoon wint
familietoernooi

STEENWIJK - Keepersacademy Sierd van
der Berg organiseert op woensdagmorgen
20 oktober een clinic voor jeugdige keepers
uit de regio Steenwijk. Tussen 9.30 en 11.30
uur zal de oud-keeper van onder andere
Cambuur op de velden van Olde Veste
onder de naam Shoot & Save de jonge
doelmannen kennis laten maken met de
werkwijze binnen zijn opleiding.

ook een indruk krijgen van de gedegen
opleiding die Keepersacademy Sierd van
der Berg biedt. De jeugdige Olde Veste
doelman Jeroen Kajuiter maakte onder
leiding van Sierd van der Berg mooie
stappen en kreeg deze zomer vervolgens
een uitnodiging om het komende
voetbaljaar bij Cambuur te komen spelen.
Tijdens zijn carrière als doelman van
Sportclub Cambuur raakte Sierd van der
Berg al geïnteresseerd in het begeleiden en
Met meer dan dertig jaar ervaring heeft
trainen van jeugdkeepers. Op het moment
de Keepersacademy een zeer goede naam
dat hij zijn actieve carrière beëindigde had
en al diverse jeugdkeepers afgeleverd bij
van der Berg al meer dan vijf seizoenen
de diverse Betaald Voetbal Organisaties
de jeugdkeepers van Cambuur onder
in heel Noord-Nederland. Vanaf 9.30 uur
zijn hoede. Wat als hobby begon groeide
kunnen keepers uit de regio Steenwijk
al snel uit naar zijn beroep. Cambuur,
die dag niet alleen ervaring opdoen maar
PEC
Zwolle,
FC
Groningen en de
Japanse club Oita
trinita
maakten
gebruik van zijn
schat aan ervaring. In
2016 stapte Sierd van
der Berg over naar
de KNVB om daar de
coördinatie van de
keepersontwikkeling
onder zijn hoede te
nemen. Daarbij werd
hij ook keepercoach
van Jong Oranje en
de jeugd onder de 16.
Om deel te kunnen
nemen
aan
de
keepers clinic dient
men zich op te geven
via de website van
Jeroen Kajuiter in actie. De Olde Veste doelman verkaste deze zomer
de Keepersacademy
naar Cambuur. Foto: Ina Kok – van Sleen.
Sierd van der Berg.

Het team Gewoonstralendschoon wist na een spannende finale het OV-familietoernooi 2021
op zijn naam te schrijven. Foto via Adri van Sleen
STEENWIJK
Het
team
Gewoonstralendschoon heeft deze zomer
het familietoernooi van Olde Veste
weten te winnen. Tien teams hadden
zich ingeschreven voor het traditionele
evenement.
Daaronder oudgedienden als Go-Veen, De
Bossies en Greveling. Maar ook een aantal
nieuwe namen kwam in actie. Verdeeld
over twee poules werd er tijdens de warme
zaterdagmiddag gestreden om de eeuwige
roem. Waar Gewoonstralendschoon in
poule B met vier overwinningen op de
eerste plaats eindigde, deed FC Zuidveen
dat in de andere poule. Daardoor was een
spannende eindstrijd een feit. Voor de
ogen van het talrijke publiek ontstond

Michelle Brus terug bij Olde Veste
GIETHOORN – Na vijf jaar afwezigheid is
Michelle Brus (23) weer terug bij Olde Veste.
De oud-verdedigster van Vrouwen 1 heeft
haar studie afgerond en woont weer thuis bij
haar ouders in Giethoorn. Dit seizoen maakt
ze bij de blauw-gelen deel uit van de selectie
van Vrouwen 2.
Michelle verliet Olde Veste omdat ze vijf
jaar geleden in Groningen begon aan de
studie Pedagogische Wetenschappen met als
specialisatie de Forensische Zorg. Afgelopen
juni behaalde de geboren Gieterse haar
masterdiploma in Nijmegen en kon ze op
zoek naar werk. Daarin slaagde ze al snel.
‘Ik begin binnenkort aan een pittige baan in
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het Centrum voor Transculturele Psychiatrie
Veldzicht in Balkbrug. In het voetballen hoop
ik wat afleiding en ontspanning te vinden’,
geeft Michelle als reden voor haar terugkeer
naar haar oude cluppie. Ze krijgt in Veldzicht
de functie van Assistent Hoofd Behandelaar.
Dat houdt in dat ze zowel asielzoekers met
psychiatrische problematiek als tbs’ers
met een andere culturele achtergrond gaat
diagnosticeren en behandelen, waarna zij
waar mogelijk kunnen terugkeren in de
maatschappij. ‘Dat wordt een uitdaging’,
weet Michelle.
The Knickerbockers
Bij Olde Veste speelde Michelle vele jaren bij

er een schitterde afsluiting van het leuke
toernooi. 2-2 was de eindstand en daardoor
waren strafschoppen noodzakelijk. Die
werden uiteindelijk beter genomen door
Gewoonstralendschoon.
Namens
de
organisatie, Johan Ent en Menno Mollema,
werden alle vrijwilligers, waaronder de
hamburgerbakkers Henri Grevelink en Karel
Haverkamp, bedankt voor hun bijdrage
en vervolgens konden alle aanwezigen
genieten van een verkoelend drankje.

Het winnende team bestond uit de volgende
spelers: Joy Okenge, Leon Kuiper, Nick
Kuiper, Rochendy Constansia, Joey Kingma,
Twan van Pelt, Cheyenne Kingma, Loïs van
Doorn, Dagmar Vedder, Ramon Korterink,
Robin Ridder en Sven Epema.

- door Hilda Knol

de meisjes en later bij Vrouwen 1. Tijdens
haar laatste seizoen was Arjan Zomerdijk de
trainer. Zij heeft mooie herinneringen aan
haar tijd bij Vrouwen 1. ‘In ons team zaten
vrouwen die vroeger mijn trainster waren
geweest bij de C-tjes en D-tjes en ook een
paar meiden waarmee ik in die teams had
gespeeld. Dat voelde lekker en het ging
goed en daarom vond ik het lastig om weg
te gaan’, blikt ze terug. Gelukkig vond ze in
Groningen aansluiting bij voetbalvereniging
The Knickerbockers. Hier speelde Michelle
aanvankelijk in het eerste vrouwenteam, dat
in de eerste klasse uitkwam. Later koos ze
voor een vriendinnenteam dat in de derde
klasse speelde. Over die overstap zegt ze:
‘Dat team was minder prestatiegericht en
dat vond ik wel fijn’. Net als bij Olde Veste
speelde Michelle vooral in de verdediging.
‘Op alle vier posities heb ik wel in het veld
gestaan’.
Vrouwen 2
Bij Olde Veste sluit Michelle zich aan bij
Vrouwen 2. ‘Voor mij is het even afwachten
hoe het in mijn nieuwe baan zal gaan en
daarom vind ik het prettig in een team te
beginnen dat wat flexibeler is. Mocht ik
een keer een training vanwege mijn werk
niet mee kunnen doen, dan kan dat’. De
verdedigster wil ook rustig beginnen omdat
ze afgelopen seizoen niet gevoetbald heeft
en daarvoor wat last had van haar kuiten en
knie. In het nieuwe seizoen heeft ze veel zin.
Ze verwacht dat het een leuke en gezellige
tijd wordt, ook omdat ze enkele speelsters
nog van vroeger kent. Wel zal alles nu heel
anders zal zijn. ‘Vroeger had ik alle tijd voor
voetbal, nu vind ik dat ik er tijd voor moet
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maken’. Of ze op den duur weer terugkomt bij
Vrouwen 1 durft ze nog niet te voorspellen.
‘Eerst maar even kijken hoe het gaat bij
Vrouwen 2’.

Voorlopig blijft Michelle nog even bij haar
ouders in Giethoorn wonen. ‘Wel prettig
om na een lange werkdag in een stabiele
thuissituatie te komen’. Haar broer Christian,
die nu stage loopt in Denemarken, komt
in oktober ook weer thuis wonen. Hij is
eveneens van plan om terug te keren naar
Olde Veste. ‘Leuk, dan kunnen we onze
voetbalervaringen weer uitwisselen aan
elkaar’, verheugt Michelle zich alvast.

2021 Zicht op Steenwijk

Jacob Westra blijft graven in historie Olde Veste
STEENWIJK - ‘Ik heb tijdens de coronaperiode nog zestig doelpuntenmakers van Olde Veste weten toe te
voegen’, klinkt het met een lach. Een
onderdeel van de website van Olde
Veste is de knipselkrant. Een historisch ‘papieren’ overzicht vanaf het
jaar van de oprichting in 1954 tot de
dag van vandaag.
Op de website van Olde Veste komt
de lezer via ‘onze club’ en ‘historie’
uit bij het uitgebreide krantenarchief

van de club. Jacob Westra heeft daarvoor ontelbare uren de archieven van
diverse kranten doorgespit. Uiteraard
waren daarbij die van de Oprechte
Steenwijker Courant de voornaamste bron. ‘Maar ik kijk ook wel in de
archieven van andere verenigingen
en daar kom je zo af en toe een oud
wedstrijdverslag tegen. Er zijn daarnaast natuurlijk ook diverse leden
die nog wel eens een krantenknipsel
bewaarden en daarvan heb ik een heleboel gekregen’, vertelt Jacob Westra.

- Menno Mollema

Op die manier kon hij de doelpuntenlijst van het eerste elftal nagenoeg
compleet maken. Alles is per seizoen
geregistreerd en kan via de website
bekeken worden. Wedstrijdverslagen, seizoens-overzichten, bijzondere verhalen en uiteraard de voetbalkrant, alles is mooi gerangschikt en
makkelijk vindbaar. Krantenartikelen
waarin de naam Olde Veste naar voren kwam zijn gescand en per jaar
geregistreerd. Van 1955 tot 1980 en
2015 tot 2021 staat al op de site terwijl

Westra momenteel druk bezig is om
de seizoenen 1980 tot 2014 uit te zoeken. ‘Klaar ben je er eigenlijk nooit
mee want er komt altijd wel eens wat
nieuws boven tafel. Soms krijg ik een
artikel of leuke foto toegespeeld en
die voegen we dan toe. Dus als mensen nog iets tegenkomen, dan houd ik
me van harte aanbevolen’, besluit de
bevlogen clubarchivaris.

De knipselkrant is te vinden op de
website oldeveste.com.

Clubarchivaris Jacob Westra van Olde Veste
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Olde Veste-penningmeester Henk Zwoferink

‘We zijn coronatijd heel goed doorgekomen’ - door George Huisman
STEENWIJK – ‘Achteraf is Olde Veste financieel gezien de coronatijd heel goed
doorgekomen’, zegt penningmeester Henk
Zwoferink. ‘We hebben het eerste ‘coronaseizoen’ met zwarte cijfers afgesloten, met
een klein plusje. En we zijn nu bezig met
het afronden van de cijfers van het afgelopen seizoen en die gaan we ook met een
plus afsluiten. Samenvattend bezien zijn
we er eigenlijk heel goed doorheen gekomen’.
‘Die allereerste dag, toen de crisis begon,
dan denk je: hoe overleven we dit als club?
Het was letterlijk iets van de een op de andere dag, in een keer lag alles stil, je kon en
mocht niks meer. Dat betekent dus dat de
kantine stilligt. Maar wat betekent dit voor
de contributie, voor de sponsoren, hoe
gaan we dit overleven? Als bestuur hebben
we gelijk gezegd: er moet een rem komen
op alle uitgaven. We zijn best een dure vereniging qua technische staf met al onze
trainers en jeugdtrainers, die salarissen
zijn een van de grootste uitgavenposten.
We hebben iedereen gebeld en iedereen
ging akkoord met het tijdelijk stopzetten,
iedereen had daar begrip voor. Het was rigoureus, maar iedereen snapte dat. Maar
op enig moment mocht de jeugd weer een
beetje trainen, dus onze jeugdtrainers konden weer aan de slag. Achteraf zijn we in
het begin daar misschien wel iets te rigoureus mee geweest. Later hebben we gezegd:
laten we kijken of er iets meer mogelijk is en
of we meer maatwerk kunnen toepassen.
Zo hebben we dat toen aangepast, maar
eigenlijk hebben we het hele jaar minimale
vergoedingen betaald. Soms was het nul,
soms was het een deel, maar steeds in goed
overleg waar iedereen het mee eens was, zo
hebben wij de tering naar de nering gezet.
En zo zijn we eigenlijk omgegaan met alle
kosten en uitgaven. De betrokkenheid en
het begrip van iedereen was geweldig!’
Contributie
Zwoferink vervolgt: ‘De contributie is eigenlijk de hele periode goed op niveau gebleven, ook daar is eigenlijk geen discussie
over geweest. Dat is te prijzen in onze leden
dat er zoveel betrokkenheid zit bij de club
dat niemand er een vraag over gesteld heeft,
dat is hartstikke mooi. We hebben er geen
discussie over gehad, iedereen heeft keurig
de contributie betaald. En er stond weinig
voor ze tegenover hé? Als je kijkt wie het
zwaarst getroffen zijn, zijn het misschien
wel onze senioren. Die hebben het minst
kunnen doen. Op enig moment mocht de
jeugd van eerst tot twaalf-dertien jaar en
later tot achttien jaar, onderling wedstrijdjes spelen, ze hebben een groot deel van de
periode kunnen trainen, geen competitie
spelen helaas maar wel onderlinge wedstrijden. Alles wat kon en mocht hebben we
als club ook maximaal gedaan’.
Nieuwe leden
‘Wat je wel ziet, en daar gaan we nog wel een
tijdje last van krijgen, is dat de aanwas van
nieuwe leden wel een stuk minder is geweest, de afgelopen twee seizoenen. Er was
minder te beleven, we hadden ze minder
te bieden, dus er zijn weinig nieuwe leden
bijgekomen. We hebben krap 900 leden en
zijn per saldo wel iets gekrompen, er gaat
er wel es eentje weg, maar het is allemaal
eigenlijk toch redelijk op peil gebleven. We
hebben een open dag aan het begin van het
seizoen gepland, je moet er wel voor zorgen
dat je nieuwe leden trekt. Volgend seizoen
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‘Niemand stopte met contributie betalen,
betrokkenheid van de leden is te prijzen’
Henk Zwoferink, penningmeester van Olde Veste: ‘We hebben in coronatijd een ton geïnvesteerd in veldverlichting en zonnepanelen. Ik schat
dat we dat binnen zes tot zeven jaar hebben terugverdiend. Het betekent wel dat we nu nul op de stroom-meter hebben’.

hebben we weer vijf heren-seniorenteams,
drie damesteams, en ook bij de jeugd is het
qua aantal teams allemaal prima voor elkaar’.
Sponsors
‘Sponsoring bleef ook redelijk goed. We
hebben aantal sponsors gehad die zeiden:
ik heb het nu even krap maar ik wil wel
sponsor blijven. Die doen het een poosje wat minder en als het weer kan doen ze
weer volop mee. Er zijn talloze winkeliers
geweest die hun winkels moesten sluiten
en dus geen cent inkomsten hadden. Maar
ook hiervoor geldt: we hebben er nauwelijks nieuwe sponsoren bij gekregen’.
Oud papier
‘Oud papier is wel een prachtig voorbeeld.
Dat heeft ons vorig jaar heel goed geholpen
en ook dit jaar loopt het mooi door, er staan
inmiddels drie containers. Henk Winters
en zijn mannen zijn daar hartstikke druk
mee, dat heeft ons de afgelopen twee seizoenen geld opgeleverd. Onze snertactie
die op een andere manier dan normaal is

gegaan, heeft ook heel veel opgebracht. We
hebben daarnaast, toen eenmaal duidelijk
was wat voor subsidieregelingen er waren,
die goed weten te vinden en daar hebben
we goed gebruik van weten te maken. Uiteindelijk heeft dat alles ons prima door de
crisis geholpen. Qua liquiditeit staan we er
ook goed voor. Heel in het begin hebben
we ook gelijk gekeken naar: kunnen we ook
sterker uit deze crisis komen? Want al kan
er niet worden gevoetbald, je kan wél dingen doen. Er is dan ook best veel gedaan:
de kantine is opgeknapt, er is geschilderd,
er is kortom voor gezorgd dat het complex
er tiptop bij ligt’.
Privatisering afgerond
Ook op bestuurlijk-gemeentelijk niveau
werden zaken doorgepakt. Penningmeester Zwoferink: ‘De privatisering is afgerond,
dat was een al jaren slepend dossier, dat
is allemaal afgerond in de coronatijd. De
kleedkamers zijn nu van ons. We hebben
de veldverlichting aangepakt, de masten
en de armaturen van veld 1 en 2 zijn nu ook
van ons, is ook geprivatiseerd. En we heb-
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ben fors geïnvesteerd in ledverlichting. De
andere velden heeft de gemeente aangepakt, die zijn ook weer up-to-date. We hebben zonnepanelen op het (kleedkamer)
dak gelegd, we hebben nu qua stroom nul
op de meter. Alles bij elkaar hebben we er
een ton in geïnvesteerd. Die investeringen
maken de vereniging sterker, want op termijn, ik denk aan zes tot zeven jaar, ga je dat
terugverdienen, omdat onze jaarlijkse vaste
lasten nu een stuk lager zijn’.
Olde Veste heeft drie poten voor wat betreft financiële inkomsten: de kantine is
de grootste inkomstenpost, daarnaast heb
je de contributies en sponsoring en acties.
Henk Zwoferink: ‘Ondanks dat we ‘tussendoor’ nog een paar fantastische kantinemaanden hadden, lag de kantine ook
vele maanden stil. Gelukkig konden we dat
oplossen door subsidies van de overheid.
Je kan veel zeggen van de overheid, maar
de regelingen voor sportverenigingen waren top. Dat compenseert een deel van de
kantineopbrengsten die je mist, dan heb je
als penningmeester iets minder pijn in de
buik’.
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