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Steenwijk

informatie uit uw regio
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Angela Mol zit lekker
op haar plek bij NWG
P10

Terugblik op George
Fransen bokaal
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Vestingstad Steenwijk wil verzorgingsfunctie versterken

aangaan met vastgoedeigenaren, gemeente en
ondernemers. ‘Een hechtere samenwerking met
vastgoedeigenaren moet komende jaren van de
grond komen zodat ook de gesprekken over de
structurele invulling van de leegstaande panden
geconcretiseerd worden’. Het gaat daarbij om de
beleving in de winkelstraat te behouden. Daarvoor
is het inrichten en bestickeren van lege etalages
een middel. ‘Het bestuur van de stichting wil
meewerken aan de geleidelijke functieverandering
in de binnenstad als dit de verzorgingsfunctie van
de Vestingstad kan versterken. Deze ‘stedelijke
transformatie’ hoeft geen bedreiging voor
ondernemers te zijn maar kan als een kans voor
toekomstbestendig ondernemen worden gezien’,
meent het bestuur.

STEENWIJK – Het versterken van
de verzorgingsfunctie van Steenwijk,
meer promotie en evenementen
(‘het hele jaar door’) en een
sfeervollere, groene, schone en veilige
Vestingstad. Dat zijn de speerpunten
waar
Steenwijk
Vestingstad
zich de komende jaren op gaat
richten. Een en ander moet via het
ondernemersfonds BIZ gefinancierd
worden. Voorgesteld wordt om een
jaarlijks ondernemersfonds van circa
140.000 euro gedurende vijf jaar
te investeren in het centrum van
Steenwijk.
Primair, statutair doel van de Stichting Steenwijk
Vestingstad is: ‘Het versterken van het
centrum van Steenwijk (hieronder valt de hele
binnenstad, inclusief het Steenwijkerdiep) als
plaatselijk en regionaal centrum op het gebied
van de detailhandel, dienstverlening en horeca
alsmede het positioneren van het centrum van
Steenwijk om te komen tot het verbeteren van
het vestigings- en verblijfsklimaat in het centrum
van Steenwijk’.
Voor de consument wordt shoppen steeds
meer een beleving, concludeert Vestingstad.
‘Deze behoefte moet aansluiting krijgen in
het winkelaanbod en de totaalbeleving in de
binnenstad’. De Vestingstad moet compact en
herkenbaar voor de consument blijven. Daartoe
worden gesprekken aangegaan met de gemeente
Steenwijkerland. ‘Stedelijke herverkaveling is
hierbij niet uitgesloten’, meent de stichting.
‘Ingezet wordt op de hoofdas Oosterstraat-

Park en Villa Rams Woerthe: een der ‘onderscheidende parels’ van Steenwijk. Foto: George Huisman
Markt-Woldpromenade.
Nieuwe winkelontwikkeling dient met name daar
plaats te vinden. Bij de beleving van de Vestingstad
is de Markt een centrale ontmoetingsplek’.
‘Er moet de komende jaren worden ingezet op
het aantrekken van ambachtelijke winkels en
winkelconcepten’. Er wordt geconstateerd dat
er in het specialistische aanbod de afgelopen
jaren een achterstand is opgelopen. ‘Nieuwe
ambachtelijkheid’ wordt (her)gewaardeerd door
de consument en inmiddels verschijnt steeds

vaker de groenteboer, de kaas- of kleermaker en
de taartenbakker weer terug in de binnenstad’,
wordt geconcludeerd. ‘Ook succesvolle
initiatieven met een mix van horeca, winkel en
marktkraam zorgen voor meer beleving bij de
consument’.
Leegstand
Leegstand in binnensteden is niet alleen
een landelijk, maar ook een Steenwijks
probleem. ‘Hiertoe wil Vestingstad gesprekken

Open Huis

Cultureel dagje-uit
Steenwijk profileert zich als een aantrekkelijke
bestemming voor een cultureel dagje-uit, zo wordt
geconstateerd. De ‘onderscheidende parels’ zijn:
de Spaanse belegering en Steenwijks Ontzet (naast
Alkmaar en Leiden één van de drie in Nederland),
Art Nouveau architectuur (Tromp Meesters, Park
en Villa Rams Woerthe), het ontstaan van Steenwijk
op het hoge land en Hildo Krop, ‘beeldbepalend
voor Amsterdam’. Stichting Vestingstad Steenwijk
heeft samenwerking met de Stichting WeerribbenWieden hoog op de agenda staan. Deze laatste
stichting heeft de ambitie om de komende
drie jaar uit te groeien tot één van Nederlands
vooraanstaande
(inter)nationale
parkiconen.
‘Steenwijk’ wil daarop meeliften.
Bovenstaande, en méér, zal aan de
ondernemers worden voorgelegd tijdens de
Najaarsvergadering die op 13 oktober (20.00
uur) in De Heren van de Rechter wordt
gehouden.

VERNIEUWDE WINKEL & TECHNISCHE DIENST!

9 oktober 2021, 10.00 - 18.00uur

Koningstraat 1, 8331 HV Steenwijk

Zaterdag 2 oktober openen wij de
deuren van onze nieuwe woonbeleving

Verkoop
Reparatieservice
Locatiebezoeken
Bezorgen
Oosterstraat 89 Steenwijk
info@hdvcomputers.com

0521 - 522 909
www.hdvcomputers.com

2 0 j a ar

ACTIE!

aan Kortebaan 6 Steenwijk.
Komt u ook gezellig wooninspiratie op doen?

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

15% KORTING
op het RS Huismerk

Alleen geldig tegen inlevering van deze bon.
Geldig t/m 9 oktober 2021.
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Wij gaan
verbouwen!

comfortabel zitten
begint hier!

Vanaf 1 oktober bent u weer welkom
in onze vernieuwde winkels
VESTIGING STEENWIJK

VESTIGING HAVELTE

VESTIGING VLEDDER

Oosterstraat 28
8331 HE Steenwijk
0521-512385

Piet Soerplein 3
7971 CR Havelte
0521-342368

Dorpsstraat 29
8381 AM Vledder
0521-382040

www.bakkerijstrampel.nl

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 €

Sisalstraat 13
8281JJ Genemuiden
038 - 30 33 970

Inkoop van
oud goud en zilver

495,-

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

vanwettedakkapellen.nl

Klaar voor de LENTE
is

Realiseren in de WINTER

Oldeholtpade
Tel: 0561 - 689290
www.prakkenedelmetaal.nl

Lukkes Outdoor
Tuinmeubelen
en Barbecues

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

PVC
LAMINAAT
PARKET
TRAPRENOVATIE

Jachtwerfstraat 1a
8471 XW Wolvega
0561 475048
info@lukkesoutdoor.nl

Openingstijden
Okt t/m Jan
Vrijdag & Zaterdag
10:00-17:00 uur
of op afspraak

Bezoek onze showroom in Wolvega
www.lukkesoutdoor.nl
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Steenwijker Boys presenteert nieuwe reserveshirts
STEENWIJK
–
Zondagclub
Steenwijker Boys heeft onlangs
met trots het nieuwe reserveshirt
gepresenteerd.
Deze
zijn
gesponsord
door
Bestaria
Steenwijk (Lisa Huisman en Tim
Grasmeijer), Praxis Steenwijk (Jan
en Jesper Strijker) en hoofdsponsor
Plastirec. Alle sponsors hebben een
actief verleden bij de geelzwarte
voetbalclub.
Bestaria Steenwijk, gevestigd aan het
Schar 1a, is bij de Steenwijker bevolking
(en ver daarbuiten) vooral bekend om
zijn Steenwieker gehaktbal en om de
kwaliteitsproducten. Lisa Huisman en Tim
Grasmeijer zijn niet meer weg te denken
als eigenaar van deze moderne snackbar
op de Oostermeenthe. Daarbij zijn beiden
sinds lange tijd verbonden aan Steenwijker
Boys. Lisa Huisman was één van de
initiatiefneemsters om het damesvoetbal
bij de Boys nieuw leven in te blazen. Haar
vriend Tim Grasmeijer was al een vaste
gast toen hij nog bij de buurverenging
voetbalde.
Hij heeft de overstap van geelblauw
naar geelzwart gemaakt in 2014 en was
vervolgens vele jaren een vaste waarde in
de zondagselectie van de Boys. Door zijn
drukke werkzaamheden heeft hij enige tijd
geleden de beslissing genomen om een
stapje terug te doen en is in zondag 4 gaan
voetballen. Maar hij had nog één wens en
dat was met zijn broertje Robin in hetzelfde
elftal te voetballen. Dat doen ze nu in
Steenwijker Boys zaterdag 1, dat wordt
geleid door hun vader Teun Grasmeijer.

Tim Grasmeijer (links) en Jan Strijker ondertekenen de sponsorcontracten voor de nieuwe, grijze voetbalshirts. Eigen foto
Lisa is nu actief bij de Vrouwen 7 tegen 7.
Praxis
Praxis Steenwijk, gevestigd aan de
Koematen 2 te Steenwijk, is van vader Jan
en zoon Jesper Strijker. Zij beiden hebben
met hun indrukwekkende bedrijf roerige
tijden achter de rug. Allereerst was daar
de overstap van Formido naar de Praxis-

formule, vervolgens kregen zij, als zovele
bedrijven, te maken met de alom bekende
perikelen.
Jesper en Jan zijn beiden geen onbekenden
bij de Boys. Jesper is jarenlang een zeer
gewaarde selectiespeler geweest en Jan
was altijd een zeer trouwe supporter
en daarbij de laatste jaren lid van de

sponsorcommissie. Door de zakelijke
overstap van Formido naar Praxis is er
voor beide heren veel veranderd. Zo is
hun bouwmarkt elke zondag geopend van
12.00 tot 17.00 uur; hierdoor is het voor
Jesper niet meer te combineren om voor
de selectie te gaan, terwijl Jan Strijker
het supporteren op een lager pitje moest
zetten.

Wij kunnen o

WIJ MAKEN VAN
ZWEMMEN EEN ABC-TJE

Steenw
8338 LB
Tel./Fa
Mobiel
www.g

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

Wij kunnen ook machinaal bestraten!

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

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
inscriptie.
AANDACHT voor uw persoonlijke
wensen.
• AANDACHTOpeningstijden
voor uw persoonlijkema.
wensen.
t/m za. 10.00-19.30 u.
Neem voor PERSOONLIJK advies gerust contact
met ons op.

E info@mement.nl • www.mement.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

Tu i n e n

Boomverzorging

Sierbestrating

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)

Steenwijkerweg 169, 8338 LB Willemsoord
Tel/Fax: 0521-588650, Mobiel: 06-51924720
www.gkuper.nl

Tilia Hoveniers
Nieuwe Onnastraat 37

Houtbouw

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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St Marc

verf ontve�er

+ GRATIS EMMER

St.
Marc
Verfreiniger

Op de hele
collectie
van Flexa Pure
30% KORTING

1,25 ltr.
Express
van 7.90 voor...

-20%

Renovlies
25 m2
+ 5 kg. lijm

€ 39.

95

-30%
WIJZOTEX
MAT
lichte kleur
RAL 9010 | RAL 9001
wit

1+1
GRATIS

SIKKENS
Binnenlakken
en muurverven

-25%

4.

95€ 2.99

Rabo Theater De Meenthe
The Bluebirds
De voorstelling ‘ Great Big World’
van
The Bluebirds is te zien op donderdag 8
oktober, aanvang 20.00 uur. Deze fantastische
zangeressen en songwriters brengen een ode
aan de mooiste americana en country songs.
Geïnspireerd door de hitserie ‘Nashville’ en het
album ‘Trio’ van Dolly Parton, Linda Ronstadt
& Emmylou Harris brengen The BlueBirds in
intieme setting hun liedjes. Laat je verrassen
door deze vrouwen met hun muzikaliteit.
Aaf Brandt Corstius
De voorstelling ‘Welkom bij mijn zielige jeugd’
van Aaf Brandt Cortsius is te zien op woensdag
13 oktober, aanvang 20.00 uur. Toen Aaf Brandt
Corstius zes jaar was, stierf haar moeder, gaf haar

vader haar hondje weg en verhuisde het gezin
op stel en sprong naar Amerika. Daar begon het
zielige deel van haar jeugd, waar ze u welkom
bij heet. Is een zielige jeugd een goudmijn voor
een schrijver? Of was Aaf toch liever altijd in dat
grote, krakende huis in Overveen gebleven, met
een lieve, mooie moeder die kookte, feesten
gaf, moeiteloos dertig engelenpakjes naaide voor
het kersttoneel en haar kinderen elke avond in
zachte pyjama’s van Petit Bateau stak?
Noordpoolorkest
De voorstelling ‘James Bond’ van het
Noordpoolorkest is te zien op zaterdag 16
oktober, aanvang 20.00 uur. De vijfentwintigste
James Bond-film No time to die gaat dit najaar
eindelijk in première. Parallel aan de film speelt
het Noordpool Orkest de productie James Bond
in concert – 25 titelsongs. Vanaf september toert
het orkest twee maanden langs theaters in het
land. En met twee fantastische solisten: Elske
DeWall en Jim van der Zee brengen de iconische
songs in een superspannende orkestversie live!
Het Astronautje 4+
De kindervoorstelling ‘Het Astronautje’ is te
zien op zondag 17 oktober, aanvang 10.00 uur
& 11.30 uur. Hoe word je een goede astronaut?
Moet je hoog durven klimmen? Goed kunnen
sporten? Weten waar de planeten staan?
André het astronautje neemt je mee naar een
bijzondere plek en verklapt daar een geheim…
In deze solovoorstelling maken kinderen op
speelse wijze kennis met de ruimtevaart, het
leven als astronaut én met onze mooie maar
kwetsbare planeet.

Het Astronautje 4+

The Bluebirds
uur. Hoe gaat het met de maffia-slak? Goed?
Is er nog steeds een aap die weggehaald moet
worden? WE WETEN HET NIET! We weten
wel dat de sceyenes steeds zullen ontsporen,
dat er een hele serieuze vergadering-sceyene in

zit, dat de muziek de boventoon voert en dat
we nog dieper het zoute universum induiken.
Zoutmus blaast je benen opeens helemaal weg.
Sorry alvast. Je kunt al je bonnetjes declareren bij
de eerste persoon die je in de foyer tegenkomt.

Zoutmus
De voorstelling ‘ Jungleprinter’ van Zoutmus is
te zien op zaterdag 30 oktober, aanvang 20.15

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Van REES Trailers BOVAG gecertificeerd
Onderhoud en reparatie is bij Van
REES Trailers uit Giethoorn en
Steenwijk al een dagelijks onderdeel
van
de
werkzaamheden
naast
verkoop(nieuw en gebruikt) en verhuur
van aanhangwagens, onderdelen en
aanverwante
producten(Primagaz,
Benegaz,
Campingaz)
en
Boottransport. Sinds enkele weken
hebben wij het BOVAG Keurmerk aan
onze service kunnen toevoegen.

en ISO verlangen graag naar een BOVAG
keuringsrapport. Daarom hebben wij besloten
om ons aan te sluiten bij de BOVAG organisatie
en ondervinden daar direct al de voordelen

van in de backoffice als ook de aanvragen voor
keuringen. Mocht u interesse hebben in een
onderhoudsbeurt of BOVAG keuring, mail, bel of
whatsapp ons. Voor alle informatie kunt u terecht

op onze website www.vanreestrailers.nl. Vo
verkoop en verhuur, onderhoud en reparat
onderdelen voor aanhangwagens daarvoor mo
u bij Van REES Trailers zijn.

Ook aanhangwagens, caravans, boottrailers en
paardentrailers zijn aan slijtage en weersinvloeden
onderhevig.
De tendens is helaas dat de klant pas binnen
komt als er iets niet werkt of niet goed klinkt
aan de aanhanger of trailer. Bedrijven die
werken met VCA of ISO komen wel voor
preventief onderhoud of onderdelen, maar voor
de overige 95% van de gebruikers is dit niet
het geval. Dan is het bij problemen het euvel
groter dan gedacht, zoals schade aan wiellagers,
remblokken, remkabels, koppeling, oplooprem,
verlichting, bij paardentrailers heel vaak slechte
bodems en zijwanden, caravans vaak de banden
die scheuren of een as doorgezakt. Dat zijn
oorzaken voor levensgevaarlijke situaties op de
openbare weg.
Daarom is “preventief” onderhoud van groot
belang, dat hoeft niet expliciet jaarlijks maar
de eigenaar is wel verantwoordelijk dat het
gebruikte goed aantoonbaar in goede staat van
onderhoud verkeerd. Zeker verzekeraars die
steeds moeilijker zijn als het om uitbetaling van
de schade betreft. Wij werken al volgens de
BOVAG richtlijnen qua onderhoudspunten en
keuringen. De vraag naar onderhoudsbeurten
groeit en met name de bedrijven met VCA

www.vanreestrailers.nl
Keuze uit ruim 150 modellen
OBBINK
HANDWERKWINKEL & FOURNITUREN
CLEAN INN
NAAIMACHINEHANDEL
REPARATIE VAN ALLE BEKENDE MERKEN
NAAI,- LOCK,-EN BORDUURMACHINES

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

T. 0521 - 344999 | www.gezelligsteenwijk.nl

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

Gebroeders Seinen Meubelen

Uw zonweringsfabrikant!

MARKT 2, 8331 HH STEENWIJK 0521-516526

Uw advertentie in onze krant? Of wilt u maandelijks
publiceren over uw vereniging/school of stichting?
Neem vrijblijvend contact op
met ons via info@boshuismedia.nl

Tasveld 2
8271 RW
IJsselmuiden
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MODEVAKSCHOOL ANNEMIEK

WOLDPROMENADE 59
8331 JE STEENWIJK
T. 0521 - 344999

Knudsen 5876

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

25% korting op zonwering en rolluiken
25% korting op raamdecoratie/Horren

A

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

cties
31--10 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

MAKELAARSPRAAT

Bezichtigingen
Die dag – ik spreek nu van ver voor de woon- en
coronacrisis- had ik maar liefst drie bezichtigingen gepland voor één gezin, vader, moeder en zoontje van
negen. Ik had er de hele ochtend voor uitgetrokken
en we hadden geluk want het was schitterend weer.
Het betrof allemaal leegstaande woningen dus we
hadden ook wat dat betreft helemaal de tijd aan onszelf. Ik was de chauffeur die dag en ik pikte de familie
bij hun huis op, waar we eerst koffiedronken. Zoontje
zat nog wat te gamen voor televisie en wij zaten in de
keuken wat te filosoferen. Natuurlijk ging het gesprek
over verwachtingen, dromen, toekomst, mogelijkheden en vooral de onmogelijkheden. Gelukkig hadden
ze het financieel breed genoeg en had ik drie woningen kunnen vinden die binnen hun hypothecaire mogelijkheden vielen. We gingen goed gemutst op pad.
De eerste woning was vrijstaand, wat eenvoudig van
bouw en architectuur maar met een enorme tuin en
dito schuur. Na een rondje om het huis te hebben
gelopen opende ik de voordeur en we stapten gevieren naar binnen. Daar startten we op ons dooie gemakkie met de bezichtiging. Het grote voordeel van
reeds ontruimde huizen is dat je het huis ‘kaal’ kunt
bekijken en je niet hoeft te schamen als je ergens een
kledingkast opentrekt of je in een slaapkamer met onopgemaakt bed komt. Voordeel van bezichtiging van
een nog bewoonde woning is, dat aspirant-kopers

een beeld kunnen krijgen van mogelijke inrichting en
ruimtelijk gebruik. Hier konden we naar hartenlust
ons gang gaan: het was leeg en niemand die ons stoorde. De man klopte en tikte tegen wanden en inspecteerde de kozijnen, de vrouw opende alle deuren en
deurtjes, keek in alle hoeken en gaten en samen bekeken ze de ruim bemeten, doch wat donkere maar
aangenaam koele kelder. De kleine jongen deed met
een ernstig gezicht mee, keek in de onderste keukenkastjes en trok de deur van de meterkast open om te
kijken wat zich daar allemaal bevond en opende de
wc-deur -om die weer snel te sluiten.
We gingen naar boven en daar herhaalde het tafereel
zich. De vader hield zich bezig met muren, ramen,
deuren en sluitwerk; opende enkele ramen om te
kijken hoe die functioneerden en tegelijkertijd rond te
kijken naar dak en dakgoot. Moeder was vooral geïnteresseerd in de vaste kledingkasten. De badkamer
werd speciaal bekeken. Er stond een ligbad waar de
vader op zijn knieën onder keek, op zoek naar eventuele lekkage en zijn zoon volgde dat voorbeeld. Gezien zijn geringe lengte kon hij nóg verder onder de
badkuip op pootjes kruipen. Vader tikte tegen het medicijnkastje en deed het deurtje hiervan enkele keren
open en dicht. In elke ruimte keken ze naar het plafond en de aansluitpunten voor lampen en naar stop-

contacten.
De
laatste
etage
was
de zolder, ook
een vrij eenvoudige ruimte, wat
rechttoe-rechtaan,
zonder verrassingen.
De man opende het
dakraam en keek 180
graden in het rond om de
stand van zaken van het dak
te beoordelen. Binnen werd
zorgvuldig naar vochtplekken
gekeken. De volgende stap was
buiten: de royale schuur en tuin.
De schuur kreeg een uitgebreide
controlebeurt omdat het echtpaar
van plan was wat kleinvee als kippen,
konijnen en misschien geitjes te nemen.
De schuur moest dus wel tegen een stootje kunnen.
De man trok zich op aan wat dwarsbalken op de stevigheid te testen (‘we hebben zomaar windkracht 12
in Nederland’, verklaarde hij) en tilde zijn zoon op om
hetzelfde te toen.

Ed wi n

We gingen op pad naar het tweede object. Eveneens
vrijstaand, wat boerderij-achtigs met grote landbouwschuur, halve hectare weiland maar zonder garage of
aparte fietsenschuur. Hier volgde hetzelfde patroon.
Kloppen, tikken, prikken, kijken, deuren openen
en sluiten, in kasten en kelder kijken, op de knieën
kruipen, ramen open en dicht, op trappen en houten vloeren springen om de stevigheid te testen, wc
doorspoelen, kranen en afvoeren testen. De kleine
man deed zonder een woord te zeggen mee met alle
controles. Hij schopte eens tegen het half vervallen
kippenhok, klom er half in, klauterde op het hooizoldertje -waar nog wat hooi lag- en ging ook hier even
aan de balken hangen.
Onderweg naar de derde woning die ik op mijn lijstje
had, stopten we bij een restaurantje voor koffie met
een broodje. We bespraken de beide huizen die we
tot nu toe bezocht hadden, vergeleken, streepten
voordelen af tegen nadelen, schatten afstanden in tot
scholen en winkels en besloten dat de tweede bezichtiging voorlopig op de eerste plek stond. Na wat
ditjes, datjes en andere algemeenheden uitgewisseld
te hebben, rekende ik af en liepen we naar mijn auto
voor de derde en finale bezichtiging.
Voordat we instapten zei de zoon opeens: ‘Ho es
even’. Wij drie volwassenen voldeden wat verbaasd
aan dit verzoek en keken de (toekomstige) erfgenaam verwachtingsvol aan. ‘Ho es even’, herhaalde
hij. ‘Voordat we verder gaan wil ik één ding weten:
wat zijn we kwijt, wat zoeken we eigenlijk?’

 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 (18): ‘Watersport of aardappelen’
Na de zomerstop hebben we de
eerste ventronde inmiddels weer
achter de rug. Het is altijd weer
spannend voor welke onaangename
verrassingen we komen te staan.
Bijna 50 jaar in Steenwijk en nog
steeds zijn er klanten van het eerste
uur! U begrijpt dat zijn dan de jongsten ook niet meer. En helaas moeten we regelmatig
afscheid van iemand nemen. Of omdat ze hun intrek hebben genomen in het verzorgde deel
van woonzorgcentrum Nijenstede of omdat ze helaas… u begrijpt het, dan is het definitief. We
hebben het wel gemist, het contact met de mensen, de gesprekken aan de deur, dan merk je
dat er een hechte band is opgebouwd met veel klanten in al die jaren. Regelmatig worden er
vragen gesteld over landbouwzaken waar men tegen aan loopt tijdens auto- of fietstochtjes
en die beantwoord ik graag. Een aantal vragen ging deze keer over akkers die helemaal onder
water staan (vooral in de Noordoostpolder). In dit geval betreft het geen wateroverlast door
regen maar een bewust onder water gezet perceel land. De meeste mensen hebben geen idee
waar dat voor is. Ik kan ze het niet kwalijk nemen.

nog wel een aantal soortgelijke methodes maar het voert te ver om daar verder op in te gaan op dit moment.
Ook kunnen we aardappelmoeheid resistente rassen poten. Daarbij is het wel belangrijk om te weten met
welke variant, het lijkt corona wel,
we te maken hebben. Want
niet ieder aardappelras heeft
dezelfde resistentie. Het nadeel
is ook hier dat elke resistentie
vroeger of later wordt
doorbroken of er ontstaan
nieuwe varianten. Nu heb ik
het alleen nog maar over het
aardappelcystenaaltje gehad maar
er is ook nog een reeks andere
aaltjes (waaronder vrijlevende
aaltjes en wortelknobbelaaltjes
als chitwoodi) die schade
veroorzaken in diverse gewassen.

Wellicht hebben sommigen het idee dat het een soort van tweede tak bij het bedrijf is. Boeren zijn tenslotte
ondernemer genoeg om iets te bedenken wat de financiële situatie van het bedrijf verder kan versterken.
Voorbeelden te over: boerencamping, boerenwinkel, zorgboerderij, kaasmakerij, B&B, kweek van sprinkhanen,
koe knuffelen, enz. enz. Zou misschien helemaal niet zo’n gek idee zijn zit ik nu te bedenken. Kano verhuur,
kleine platbodem zeilbootjes, waterfietsen. Soms staan er percelen van 60.000 m² onder water. Wat een
mogelijkheid om te leren zeilen op dit water wat nog niet eens tot de knieën reikt. Zelfs een hovercraft zou
tot de mogelijkheden behoren. Daar is volgens mij goudgeld mee te verdienen! Ik zou het zelfs goed in kunnen
passen in de vruchtwisseling, het ene jaar suikerbieten dan de wintertarwe en daarna aardappelen. Dan na de
oogst vlak maken en onder water zetten en het volgende jaar watersport met verhuur van genoemde zaken.
Het zou best eens kunnen dat dat het best renderende jaar is. Met een beetje geluk vriest het ’s winters ook nog
dicht voor schaatsen op natuurijs. Mocht ik nu iemand op een idee gebracht hebben dan bied ik mij aan voor
verder advies ten behoeve van de watersporttak. (Verdien ik er tenminste ook nog wat aan.)

Het onder water zetten is dus een
milieuvriendelijke en succesvolle
manier van aaltjesbestrijding.
Werden in het begin, nog met kranen, dijkjes
om het perceel gemaakt, tegenwoordig
wordt met een speciaal ontworpen machine
eenvoudig een plastic golfplaatje ingegraven
(op de foto op de voorgrond) en aan één
kant aangevuld met genoeg grond om de
waterdruk te weerstaan. De drains moeten
worden afgedicht om onnodig waterverlies
te voorkomen. Wel moet regelmatig het
waterniveau op peil gehouden worden
want er mag nooit een plek droogvallen.
Mocht u eens op uw ritje door de polder
een perceel onder water tegenkomen
blijft dat een heel speciaal gezicht. Bent u
in het bezit van een kano of kajak is het
zelfs te overwegen om toestemming te
vragen aan de eigenaar voor een tochtje
over het tijdelijke meertje.

WELCOME

MAIL

Van de boerderij...
EMOCLEW

WELCOME

LIAM

MAIL

Een mooi idee, alleen is de realiteit op dit moment een stuk saaier. Met het onderwater zetten van een
perceel grond gedurende een periode van 3 maand worden allerlei aaltjes en schimmels in de grond gedood
door zuurstofgebrek. Veel mensen kennen het begrip aardappelmoeheid. Het wordt veroorzaakt door het
aardappelcystenaaltje. In het verleden werd de grond ontsmet met aaltjes dodende middelen. Dat werkte
alleen maar onder zeer goede omstandigheden en was dan nog niet eens 100% dodend. Inmiddels is deze
methode zeer sterk aan banden gelegd en in de praktijk bijna niet meer uitvoerbaar. Een andere methode van
aaltjesdoding is de verbouw van afrikaantjes. Daarvoor moeten de afrikaantjes wel een hele zomer groeien en
een goed gewas vormen. Nadeel is dan dat er een heel jaar verloren gaat wat betreft inkomsten. Verder zijn er

8

EMOCLEW

LIAM

bbuining@so

lcon.nl

...jiredreob ed naV
Goed advies,
!
Prima service
WELCOME

EMOCLEW
MAIL

LIAM

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
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Open dag en festival EiGenwijs op de
Maargies Hoeve
Eindelijk mocht het weer: de open dag
en het festival EiGenwijs op de Maargies
Hoeve. Nadat het vorig jaar, net als alle
evenementen, niet door mocht gaan,
kreeg de Maargies Hoeve dit jaar groen
licht. Dat de zorgboerderij hier niet
alleen zelf heel blij mee was, bleek wel
uit de gezellige drukte overdag en het
uitverkochte festival in de avond.

In het in aanbouw zijnde voedselbos werd
door theaterduo Andere Koek het kleine,
maar o zo fijne openluchttheater officieel
geopend met een leuke kindervoorstelling.
Daarnaast kon er geknutseld worden, waren
er schminkers, werd er swingende muziek
verzorgd door diverse artiesten en was er
achter op het erf een heuse Maargies Hoeve
bar.

Op de open dag stroomden de mensen vanaf
de start naar binnen en bleef het druk tot het
afgelopen was. Er viel van alles te beleven;
zo was er de jaarlijkse kalverkeuring waarbij
ook de nodige deelnemers van de Maargies
Hoeve hun uiterste best deden om de kalfjes
zo goed mogelijk voor te brengen. Het ging
ze goed af en dat was ook geen wonder,
want ze hadden de weken ervoor heel goed
geoefend. De nieuwe boerderijwinkel was
een groot succes en mocht veel enthousiaste
bezoekers verwelkomen.

De bezoekers werden verwelkomd en
uitgezwaaid door gastvrouw Maargie.
’s Avonds was het tijd voor EiGenwijs,
een festival voor mensen met en zonder
zorgvraag. Iedereen was duidelijk weer
eens aan een verzetje toe, want wat werd
er gedanst, gezongen en gefeest op muziek
van o.a. Karambam, de Dikdakkers en Mooi
Wark. De zijkanten van de tenten waren er
al uit, maar nu ging het dak er ook nog bijna
af, wat een feest! Al met een al een geslaagde
dag, dus op naar volgend jaar!

Uw kind heeft een schaarslag…
Een wat? Menigeen die z’n
wenkbrauwen optrekt, na het
horen van deze term. Om vooruit
te komen in het water, heb
je stuwing nodig en zo weinig
mogelijk weerstand. Tijdens het
leren zwemmen, gaan kinderen
ontdekken welke stuwvlakken ze
hebben. Ze leren te voelen hoe je
met je handen, armen, benen en
voeten kunt afzetten tegen het
water.
De stuwvlakken worden nuttig ingezet
om de slagen, zoals de schoolslag en een
rugslag, te kunnen uitvoeren. Als je deze
zwemslagen op de goede manier uitvoert,
dan kost het voortbewegen relatief weinig
energie. Door een goede technische
uitvoering, wordt het gemakkelijker om
een langere afstand te overbruggen.

We proberen de beenslag ten alle tijden
te optimaliseren. Echter, is een schaarslag
eenmaal aangeleerd, dan is deze moeilijk
af te leren.

Zien we dat er voldoende rendement
wordt behaald en het de voortstuwing en
het uithoudingsvermogen niet belemmert,
dan kan het kind gewoon z’n diploma
ermee halen!

De schoolslag is een symmetrische
zwemslag, waarbij beide benen en voeten
dezelfde beweging maken. Wanneer je
niet met beide benen dezelfde beweging
maakt (bijvoorbeeld een been duwt sneller
dan de ander of de stuwvlakken worden
verschillend ingezet), dan zwem je een
schaarslag en deze is dus asymmetrisch.
Soms is een schaarslag te verklaren vanuit
een (lichte) afwijking in de heupen. Bij
het zwemmen van een beenslag, is het
belangrijk dat de kinderen een juiste
voetenstand hebben (tenen naar buiten)
en een horizontale ligging.

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Carolien Laseur is brugwachter en werkt namens NWG bij Eleq

Dankzij regelmaat op werk óók regelmaat thuis
STEENWIJK
–
Carolien
Laseur
antwoordt zonder aarzelen. ‘Ja, vanaf
dag één dat ik hier bij de NWG kwam
heb ik meer structuur. Hier heb je
regels waar je je aan moet houden,
als alleenstaande heb ik die regelmaat
van het werk mee naar huis genomen.
Thuis heb ik ook hele strikte regels:
zo laat dit, zo laat dat. En dat bevalt
goed’.

Ze vervolgt: ‘Want als ik dit niet had, lag ik tot
negen uur op bed, de volgende week tot half
tien en de week daarna tot tien uur. En dan denk
je een keer: weet je wat, ik blijf de hele dag of
het hele weekend in bed of in mijn pyjamaatje
lopen. Hier heb je de regelmaat: opstaan,
wassen, aankleden, op de fiets hiernaartoe, je
ziet je collega’s weer, koffie en je gaat op tijd
aan het werk. Dat is zó fijn hé’.

Feyenoord
Carolien Laseur (61) is Rotterdamse van
origine. Feyenoord-supporter (‘ik heb heel
wat voetstapjes staan in het stadion’) met een
opmerkelijke filosofie: ‘Ik houd niet van voetbal
maar wel van Feyenoord’. Ze is gedetacheerd
bij Eleq én ze is brugwachter. Hoe ze in deze
contreien terecht is gekomen? ‘Je moet toch
érgens wonen?
Op een gegeven ogenblik kwam ik als
zeventienjarige in Zwolle terecht, ik heb daar
een jaar of 35, 40 gewoond. Als werk van alles
gedaan, in de huishouding, in een winkel, in
een bakkerij. Mijn laatste baan in Zwolle, als
vrijwilliger in een verzorgingshuis bij de Zwolse
IJsselbrug, heb ik bijna 25 jaar gehad. Ik stond
daar onder andere in het winkeltje, schonk
koffie en thee, hielp bij bingo en wandelde met
bewoners. Door ernstige vermoeidheid ten
gevolge van de ziekte van Lyme moest ik met
deze baan stoppen.

Carolien Laseur

Nu twee jaar geleden van Zwolle naar
Giethoorn verhuisd. Daar woon ik nu. Ik kwam
letterlijk van de hel in de hemel, ik móest daar
weg, ik was toe aan een andere omgeving. Na
een tijdje vroeg de gemeente Steenwijkerland:
wat doe jij voor je uitkering? Nou niks, zei ik.
Ik had het veel te druk. Ik fiets veel, de natuur
in, de rust opzoeken, positieve energie opdoen.
Toen zei de gemeente dat ze wel wat voor me
hadden bij de NWG. Mijn eerste reactie was:
nee-nee, dat gaat hem niet worden. Ik wilde
gewoon lekker mijn eigen ding blijven doen,
beviel me prima. Maar dat kon natuurlijk niet.

bbq-bakjes in een zakje doen. Ik heb het hier
ontzettend goed naar mijn zin gehad. Nooit
een dag met tegenzin naar mijn werk gegaan,
op het fietsje van en naar Giethoorn. Toen de
afdeling van Jan van de Berg werd gesloten, zijn
ze voor mij gaan zoeken: wat wil je, wat vind je
leuk, wat wil je zeker niet? Toen kwam Eleq al
gauw boven. Daar werk ik nu, ook productie,
met schroefjes en boutjes, dingetjes in elkaar
zetten. Geen dag zonder positiviteit naar toe
gegaan, fluitend heen, fluitend terug. Heb het
nog ontzettend naar mijn zin. Ik moet nog tot
67 jaar. Maar het bevalt me nog zo goed, ik hoef
niet al volgend jaar met pensioen, Giethoorn is
mijn thuis, ik ga hier niet meer weg’

Ik kwam op de afdeling bij Jan van de Berg,
heb ik een jaar gezeten en inderdaad: ik wilde
niet meer weg! Inpakwerk, productie, ene
keer doosjes inpakken voor vakantiehuisjes,
schoonmaakdingetjes, of sneeuwscheppers,

Brugwachter
‘En vergeet niet: ik werk ook nog op de brug
Halfweg-Diep-Scheerwolde. We gaan nu naar
de tijd van drie, vier, vijf boten per dag. Lekker
rustig. Breien, lezen, facebooken. Ik kan heel
goed in een groep werken en heel goed alleen
zijn. Het houdt elkaar in evenwicht, op de
werkvloer bij Eleq en NWG zijn regels, maar
hier op de brug is het niet zo strikt. Ik kan de
hele dag koffiedrinken, lekker bellen, lekker
kletsen. Ik heb helemaal geen tijd voor een
relatie, mijn dagen zijn vol en gepland, ik hoef
niet zo nodig. En die brug kan ik zeker nog járen
doordoen!’

de onbekendheid te maken. Maar aan het
eind van het liedje wil niemand weg, zo gaat
het vaak. Dat hebben we eigenlijk allemaal

meegemaakt. Of het een grote stap is? Eerst
wel ja, hier vond ik het eerst wel spannend-eng.
Maar nu? Ik hoef hier niet zo nodig weg’.

Angela Mol zit lekker op haar plekkie
STEENWIJK – Angela Mol (38)
uit Scheerwolde kan het niet
duidelijker zeggen: ‘Ik zit hier bij de
NoordWestGroep lekker op mijn
plekkie. Ik heb het heel erg naar mijn
zin, leuke mensen, goede begeleiding.
Alle collega’s zijn leuk. Ik werk bij
NWG Kopwerk en word opgeleid tot
voorvrouw. Ik kijk niet zover vooruit
maar als ik hier over vijf jaar ook nog
zou zijn, zou ik dat op zich wel leuk
vinden’.
NWG Kopwerk is een onderdeel van de
NoordWestGroep waarin mensen een traject
volgen zodat ze kunnen doorstromen naar
regulier werk. Hier doet Angela productiewerk:
‘Dat houdt in inpakwerkzaamheden van
schoonmaakartikelen, douchegel, inpakken in
doosjes, van alles wat. Ik vind de afwisseling leuk.
Verschillende orders komen van vakantieparken
en pretparken waar huisjes bij zitten. De gasten
daar krijgen kant en klare doosjes met artikelen,
verzorgd door de NWG.
Lekker werken
Angela werd geboren in Scheerwolde en groeide
daar op. Na haar schooltijd kwam ze te werken
bij tapijtfabriek Hartex in Blokzijl en daarna bij
Eleq in Steenwijk, waar ze ook productiewerk
deed. Vanwege persoonlijke omstandigheden
stopte ze met werken en kwam geruime tijd
later via de gemeente bij de NWG terecht. ‘En
dit bevalt prima’, zegt ze. ‘Blij dat ik deze stap
heb gezet. Als alles in mijn leven weer stabiel is,
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zou ik weer terug kunnen naar regulier werk.
Maar gelukkig wordt hier rekening gehouden
met je persoonlijke situatie: wat kan je aan,
hoe zit je in je vel. Ik heb nooit echt lang een
vaste groep collega’s om me heen. Heel veel
mensen stromen na verloop van tijd door,
maar gemiddeld zijn we met veertien, vijftien
man. Lekker werken, iedereen laat elkaar in de
waarde, dat is ook belangrijk, de omgang met
mensen is gewoon goed’. ‘Ach nee, ik hoef niet zo
nodig wat anders, ben snel tevreden hoor. Het is
hier echt fijn werken, als het je goed bevalt is het
toch goed? Je hebt hier promotiemogelijkheden,
dat is ook wel mijn ambitie maar dan wel hier
bij NWG’. En met een glimlach: ‘Ik wil mensen
helpen, begeleiden, dat ze verder komen. Ik sta
wel open voor andere mogelijkheden maar voor
nu is het wel goed zo’.
Ontwikkeling
Managementassistent Daphne Jonge Poerink
verduidelijkt: ‘NWG staat heel erg voor
ontwikkeling. We vinden het ongelooflijk
belangrijk dat mensen echt het mooiste uit
zichzelf halen. Het zijn allemaal ruwe diamanten
die binnen komen en uiteindelijk willen we ze
zelf het gevoel ook laten ervaren hoe het is als
je geslepen wordt en je mooie kanten aan alle
zijden worden belicht. Wat wij zien is dat als
mensen hier lopen te mopperen, ze stiekempjes
gewoon tevreden zijn. En van daaruit kunnen we
verder werken aan een zo goed mogelijk
passende werkplek zoeken, binnen of buiten
NWG’. Angela Mol beaamt dat: ‘De meesten
komen mopperend binnen, dat heeft ook met

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Angela Mol

Jan van der Veen zit al 35 jaar intern/extern bij Noordwestgroep

Jan kwam binnen als jonge hond
STEENWIJK – Geboren in het Rooie
Dorp, Goudsbloemstraat nummer
7, opgegroeid in Het Dal. Veel
Steenwijkser dan Jan van der Veen
kun je het niet treffen. Alhoewel:
Jan woont alweer een aantal jaren
tot volle tevredenheid in… Meppel.
Hij kwam als 21-jarige bij de Cewesto. Niet
zijn eerste keus, niet zijn jongensdroom,
maar puur vanwege lichamelijk ongemak:
‘Mijn rug is altijd mijn beperking geweest,
ik ben geboren met een vergroeiing in
mijn rug. Liefst ging ik het leger in toen ik
achttien was’. Lachend: ‘Ik zei overal ja en
amen op tijdens de keuring. Ik ben zelfs
goedgekeurd. Maar mijn vader wou het niet
hebben.
Toen ik van school afkwam zei hij, heel
ouderwets natuurlijk: ‘Ie goan moar
waarken’. Heb ik ook gedaan. Schilder in
de bouw werd ik, kwart over vijf je bed
uit, kwart voor zes busje richting LelystadAlmere. Dan ben je achttien. Geslaagd voor
de schildersopleiding, diploma gehaald, de
bouw in. Mijn huisarts twijfelde al: ‘Ik weet
niet of schilderen wat voor jou is, mejonge’.
Ik kwam er op een gegeven moment zelf
ook achter, het was lichamelijk veel te zwaar
voor me. De dokter zorgde er toen voor dat
ik bij de Cewesto terecht kon. Keuringen
gehad, zo ging dat toen nog, je werd gekeurd,
en ik kwam op de wachtlijst te staan. Ik
werkte destijds in de videotheek, heb ik
jaren gedaan, op de Gagels, Videocorner
en op het Steenwijkerdiep. Toen kreeg ik
bericht: ik kon beginnen. Ik was 21 toen
ik uiteindelijk bij Cewesto terecht kwam,
begonnen bij werkleider Jan van de Berg.
Ik was een jonge hond en dacht bij mezelf:
waar kom ik terecht? Mijn grote voordeel
was dat ik heel veel Steenwijkers kende
die er werkten. Veel van de oude garde
leven jammer genoeg niet meer. Toen had
je negatieve verhalen over de Cewesto,
gelukkig is dat nu veel beter. Werk jij bij
de Cewesto, vroegen ze me. Men is in
Steenwijk geneigd te vragen: waarom
dan? Wat heb je dan? Dáár moest ik in het
begin aan wennen, dat vond ik wel rot.
Ik kwam er te werken aan de (boeken)
snijmachine. Tussendoor snijdiploma aan
de Streekschool Zwolle gehaald. Mooi werk
maar ook daar was het heel veel staanstaan-staan’.
Cewesto werd NoordWestGroep
Cewesto Tukseweg ging verhuizen naar de
NWG. ‘Toen kon ik gedetacheerd worden
bij Kornelis van de doppen, aan het spoor.
Aantal jaren gezeten, hele leuke ervaring,
kreeg ik de kans de opleiding tot voorman
te doen, met twee handen aangepakt.
Opleiding in Zwolle gedaan, afgerond,
geslaagd. Het project Kornelis liep af, onze
werkzaamheden werden toen overgeheveld
naar het Oostblok -maar intussen is Kornelis
weer teruggekomen bij de NWG’. Jan
keerde terug bij de NWG en hij kwam
terecht op de afdeling van teamleider
Wicher Nieborg. ‘Wicher begon met Eleq in
het klein op de afdeling, ik zat hier lekker,
begeleidde mensen maar het breidde zich
zó flink uit dat op een gegeven moment de
werkzaamheden werden verplaatst naar
Eleq zelf, aan de Tukseweg. Ik ging mee
als voorman en kreeg de kans voorman 2
te worden. Was weer een stapje hoger, ik

Jan van der Veen
begeleid meer mensen, wat ik nu nog steeds
doe. Mijn vaste collega Johan Postma en ik
draaien gewoon met zijn tweeën Eleq’.
Mooi leerwerkbedrijf
‘Het leuke is dat je het eens negatieve beeld
in de volksmond ziet veranderen. Ik denk
gewoon: iedereen moet de kost verdienen,
iedereen heeft wel wat. Wees blij met de
NWG, een mooi leerwerkbedrijf. Hier
krijgen mensen de kans om te leren en
te werken en via NWG Kopwerk door te
stromen naar het reguliere bedrijfsleven.
Zo langzamerhand zie je wat de NWG
voor heel wat mensen in Steenwijk heeft
betekend en nog steeds betekent. Er
komen hier taakgestraften, ik heb te maken
met UWV. Daar groei je in, dat vind ik
interessant, ik kan ontzettend zwijgen, vind
ik ook belangrijk. Dat vertrouwen van de
mens, dat boeit me nog steeds. Dan ben je
35 jaar verder, van jonge hond van 21 jaar

tot nu een man van 56 jaar en dan kijk ik
achterom en zie hoeveel stappen ik gemaakt
heb in al die jaren! We zitten met 34 man/
vrouw bij Eleq; directeur Robert Getreuer
van Eleq komt regelmatig binnen op
kantoor, even praatje maken, ziekteverzuim

en productie doornemen. Die man
is hartstikke tevreden, de NWG-Eleqcombinatie is perfect. Ja, hier wordt hard
gewerkt, dat is ook een denkfout. De toko
draaiende houden, dat moet je met elkaar
doen, iedereen is een schakel’.

NWG biedt talentrijk personeel aan
STEENWIJK - Wilt u graag uw steentje bijdragen aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen, heeft u een (tijdelijk) personeelstekort, zoekt u
gemotiveerd personeel…? Wij bieden u graag ondersteuning als dat binnen onze
mogelijkheden ligt. Wij investeren dagelijks in talent. Dat levert gepassioneerde,
gemotiveerde en initiatiefrijke medewerkers van alle leeftijden op. Wij bieden
u innovatieve oplossingen waardoor wij het juiste talent aan u weten te
binden. Talenten die passen bij uw bedrijfscultuur en de juiste competenties
en achtergrond hebben om uw en hun groeiambities te realiseren. Kortom,
wij denken graag met u mee over een oplossing die zowel voor u als voor
de samenleving werkt. Wilt u meer weten neem gerust contact met ons op:
www.noordwestgroep.nl

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Gezellig

comfort van
Bloemen

-IT SEAT!

& Lifestyle

Woldpromenade 59 Steenwijk
www.gezelligsteenwijk.nl

®

ngt nu het beste
itcomfort.

Gun jezelf het unieke zitcomfort van

PREMIUM
POCK-IT
SEAT!
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®

AR

garanti

e!

Nooit meer kiezen, UrbanSofa brengt nu het beste
van 3 werelden in 1 ultiem zitcomfort.

INTERIEURVERING
TRAAGSCHUIM TOPPER

De interieurvering bestaat uit tientallen
Het met
geheel
wordt voorzien
van een echte nasa traagschuim topper
pockets
een hoogwaardige,
soepele,
voorveer.
eenDit
superieure
drukverdeling
en een ultiem zitcomfort.
stalen
geeft het kussen
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ultieme en duurzame comfort.

5 JAAR
garanti
e!

INTERIEURVERING
De interieurvering bestaat uit tientallen
pockets met een hoogwaardige, soepele,
stalen veer. Dit geeft het kussen zijn
ultieme en duurzame comfort.

HR KOUDSCHUIM
Ons HR koudschuim is het
allerbeste polyether en geeft de
zittingen de perfecte, solide basis.

rbanSofa geleverd. Controleer altijd het echtheidslabel
p de Premium Pock-IT® seats. Zie voor de garantie
nunieke
jezelf
het
zitcomfort
zitkussens?
Mailunieke
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HR KOUDSCHUIM

van

MIUM POCK-IT® SEAT!

Ons HR koudschuim is het
allerbeste polyether en geeft de
zittingen de perfecte, solide basis.

oit meer kiezen, UrbanSofa brengt nu het beste
van 3 werelden in 1 ultiem zitcomfort.

TOPPER

van een echte nasa traagschuim topper
erdeling en een ultiem zitcomfort.

5 JAAR
garantie

!

Premium Pock-IT® seats zijn ontwikkeld door UrbanSofa en worden uitsluitend door UrbanSofa geleverd. Controleer altijd het echtheidslabel
Premium
seats zijn
ontwikkeld
en worden
door op
UrbanSofa
geleverd.
Controleer
in dePock-IT®
bank en neem
bij twijfel
contactdoor
metUrbanSofa
ons op. UrbanSofa
geeftuitsluitend
5 jaar garantie
de Premium
Pock-IT®
seats. Ziealtijd
voorhet
deechtheidslabel
garantie
INTERIEURVERING
in de bank en neem bij twijfel contact met ons op. UrbanSofa geeft 5 jaar garantie op de Premium Pock-IT® seats. Zie voor de garantie voorvoorwaarden de uitgebreide
informatie
op onze
website.
Heeft u een vraag over deze unieke zitkussens? Mail ons gerust! Info@urbansofa.nl
interieurvering
tientallen
waarden de uitgebreideDe
informatie
opbestaat
onzeuit
website.
Heeft u een vraag over deze unieke zitkussens? Mail ons gerust! Info@urbansofa.nl
pockets met een hoogwaardige, soepele,
stalen veer. Dit geeft het kussen zijn
ultieme en duurzame comfort.

Uitdagingen
en oplossingen

Mooie (en meer) ruimte
voor afscheid

Een persoonlijk afscheid betekent voor ieder iets anders. Waar de
een het graag klein en intiem houdt, kiest de ander voor groots en
toegankelijk. Dit laatste is door de huidige tijd en maatregelen niet
overal vanzelfsprekend. Teleurstellend voor nabestaanden, uitdagend
voor ons als uitvaartvereniging. Hoe lossen we dit op?
Wij denken: samen. Leest en denkt u mee?
Hartelijke groet,
team De Laatste Eer

Corona, afscheid en ethische vragen
Sinds anderhalf jaar moeten we stilstaan bij zaken die voorheen
vanzelfsprekend waren. Met name de plekken en momenten waar samen en
met elkaar een rol spelen, vullen we nog steeds anders in. Ook de uitvaarten
in onze kapel werden kleiner. Als vereniging zoeken we naar passende en
veilige manieren om afscheid nemen toch meer ruimte te geven. Eventuele
oplossingen roepen al gauw ethische vragen op.
Ontvingen wij voorheen ongeveer
100 genodigden bij een afscheid
in onze kapel, nu is er vanwege de
1,5 meter maatregel ruimte voor slechts
30 mensen. Soms is zo’n besloten
uitvaart een wens van de overledene of
nabestaanden, maar vaker willen families
ieder die wil de ruimte geven om afscheid
te nemen. Bij De Laatste Eer willen wij
die ruimte ook graag (weer) bieden.
Dat is een uitdaging, want wat is goed en
verstandig? Is het gepast om genodigden
bij een afscheid om een QR-code of
negatieve test te vragen? Ingewikkelde,
morele vragen dus.

uitgangspunt van ons werk.
Hoe wij dat het best en meest passend
kunnen doen, daar hebben wij het
als uitvaartbegeleiders onderling
over. Sinds de komst van COVID-19
bespreken we samen veel nieuwe
vraagstukken, zoals het ‘scannen
voor toegang’ – onze collega Janet
schrijft er deze maand over in haar
column. Scannen we niet, dan blijft de
maximale groepsgrootte 30 personen,
scannen we wel dan is ruimte voor
100 ‘goedgekeurde’ genodigden.
Denken en meedenken
Precies daar wringt de schoen. Want
is het ethisch verantwoord om op
deze manier met mensen om te
gaan? Stuiten we mensen tegen de
borst? Sluiten we mensen uit? Als
uitvaartvereniging willen wij er voor
iedereen zijn, op elk moment en bij
elk afscheid. Dus wat is goed, wat
is verstandig, wat is een passende
oplossing? Wij denken er actief over na,
daarbij laten we ons graag voeden en
inspireren door gedachten
en ideeën – wellicht die van u?

Afwegen en tegemoetkomen
Ethische dilemma’s zijn in ons
vakgebied niet vreemd; ook los van
corona hebben we in ons dagelijks
werk te maken met ingewikkelde
situaties. Wat doe je als uitvaartbegeleider bijvoorbeeld wanneer een
nabestaande afscheid wil nemen,
maar de overledene bij leven duidelijk
heeft aangegeven dit niet te willen?
Hebben nabestaanden recht op
afscheid? Voeren wij elke wens van
een overledene of nabestaande uit,
ook als deze botsen met gangbare
normen en waarden?

Heeft u ideeën, mogelijke oplossingen
of een mening die u graag met ons
deelt? Wij horen graag van u.
Laat het ons weten via e-mail.
Bellen mag uiteraard ook.

Uiteraard komen wij wensen het liefst
zoveel mogelijk tegemoet, dat is het

De kapel van De Laatste Eer is een
plaatje. Iedereen die er wel eens
geweest is, zal dat met mij eens zijn.
Van de buitenkant zie je het er niet
direct aan af, maar binnen heerst een
sfeer van intimiteit en warmte. Met
name als ‘s middags de zon door het
fraaie glas-in-loodraam naar binnen
straalt, zou je wensen dat deze plek van
afscheid een andere bestemming had.
Helaas wordt ons visitekaartje al anderhalf jaar weinig gebruikt. En de oorzaak
is ons allen bekend. In plaats van de 80
beneden en 20 boven, kunnen we nu
maar 30 mensen tegelijk ontvangen,
mede omdat onze koffieruimte er niet
meer kan hebben. Maar wat zouden
we ons weer graag het vuur uit de
sloffen lopen om die grotere aantallen
te bedienen; wat zou het fijn zijn om
weer complete families te ontvangen
om afscheid te nemen van hun dierbare.
Nu kunnen we afwachten en hopen dat
het over een poos weer ‘normaal’ wordt.
Maar wij zijn niet zo van het afwachten.
Wij willen verder denken, kijken hoe
we op een veilige manier tóch een stap
vooruit kunnen. En daarom beraden we
ons op het ‘toegang scannen’; families
de keus geven of zij met 30 mensen
afscheid willen nemen zónder scannen
of met 100 mensen die allemaal gescand
en goedgekeurd zijn. Het aanbieden van
deze dienst heeft voor- en nadelen.
Scannen betekent dat je weer iedereen
kunt uitnodigen die je graag om je heen
wilt hebben als je afscheid moet nemen.
Het nadeel is dan wel dat iedereen
gevaccineerd moet zijn of een negatieve
test moet kunnen tonen.
Daarmee vraag je best wat van genodigden; wil je dat, kun je dat maken?
Dat is ook de moeilijkheid in onze overwegingen. Sommige mensen zullen blij
zijn, anderen zullen het een struikelblok
vinden. Wat is wijsheid in deze? Wij zijn
er nog niet uit; wij staan open voor uw
mening, net zoals onze kapel openstaat
voor uw bezoek.
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

Afscheidshuys van Richard Krist ‘eindelijk’ officieel open
STEENWIJK – ‘Ik ga nu eindelijk
officieel open’, zegt uitvaartbegeleider
Richard Krist met een diepe zucht.
Na bijna anderhalf jaar gaan de
deuren van Afscheidshuys Steenwijk
en Richard Krist Uitvaartbegeleiding
aan de Koningsstraat 1 in Steenwijk
letterlijk open voor eenieder die maar
geïnteresseerd is. Vrijdagavond 8
oktober staat een intieme receptie voor
genodigden gepland, op zaterdag 9
oktober van 10.00 tot 18.00 uur is het
Open Dag.
Het zal geen beurs worden met standhouders
en zo, ‘dat wil ik absoluut niet’, zegt Krist.
‘Mensen kunnen het Afscheidshuys bekijken,
met mij én met Richard Krist Uitvaartbegeleiding
kennismaken. Het is voor mij gelijk een
mogelijkheid duidelijk te maken dat deze twee
zaken zowel samen als los van elkaar bestaan. De
combinatie is absoluut geen verplichting; het is
geen voorwaarde maar een mogelijkheid. Het is
niet zo dat als ik een uitvaart doe, dat iemand dan
óók in het Afscheidshuys moet liggen. Iemand kan
ook bij De Laatste Eer opgebaard liggen en mij als
uitvaartbegeleider vragen. Tijdens de Open Dag
kunnen mensen informatie krijgen, zien wat kan
en kijken hoe het eruit ziet’.
In de afgelopen (corona-)maanden heeft Krist
eigenhandig een groot deel van de verbouwing
en inrichting voor zijn rekening genomen. Het
resultaat mag er zeker zijn: een interieur dat
warmte, liefde en respect voor de dood uitstraalt,
met oog voor detail en finesse. ‘Dat ademt mij’,
omschrijft Richard Krist het zelf treffend. ‘Ik
wil laten zien wat ik heb en wie ik ben. Het is
wat unieks. Ik ben niet voor mezelf begonnen
om precies hetzelfde als een ander te doen. Ik
kopieer een ander niet omdat ‘men’ een bepaalde
werkwijze zo gewend is of omdat ‘men’ vindt
dat het zo hoort. Ik wil mij onderscheiden en
onderscheid mij ook, dat zullen mensen tijdens
de Open Dag ook zien als ze hier een kijkje in de
keuken komen nemen.
Ik heb twee rouwkamers (de Steenwijker
Toorn kamer en de Rams Woerthe kamer) waar
nabestaanden 24 uur per dag terecht kunnen om
bij de overledene te zijn en verzorg vanuit hier
ook uitvaarten; wij kunnen tot wel zestig mensen
verwelkomen. Daarnaast: ik bepaal niet hoe een
uitvaart eruitziet, dat bepaalt de familie. Als de
familie zegt: we gaan linksaf, dan ga ik óók mee
linksaf. Dát vind ik belangrijk. Afscheid nemen kan
maar één keer en het kan maar één keer goed.
Laat dan die ene keer ook zijn op de manier die
past, want uitvaartbegeleiding is maatwerk’, is zijn
filosofie.
‘Wat ik van de Open Dag verwacht? Hopelijk
komen er veel mensen, maar als er minder mensen
komen die echter wél oprecht geïnteresseerd
zijn, is mijn dag al geslaagd. Neus gerust rond, stel
vragen’, nodigt hij van harte uit.

Open Huis
9 oktober 2021, 10.00 - 18.00uur

Koningstraat 1, 8331 HV Steenwijk

Open Huis

oktober van 10.00 uur - 18.00 uur

chard Krist Uitvaartbegeleiding
scheidshuys Steenwijk
oningstraat 1, 8331 HV Steenwijk
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www.haaksmadehaanuitvaart.nl
Dag en nacht bereikbaar

HAAKSMA
& deHAAN

0521-519016

Uitvaart

Borduurwerk
door Mirjam landskroon
Als iemand overlijdt kijk je terug
op zijn of haar plaats in jouw leven.
Soms heb je iemand goed gekend,
soms wat oppervlakkig, maar diegene
maakte deel uit van je leven, jullie
waren verbonden met elkaar, op welke
manier dan ook.
Een verbondenheid die voor iedereen weer
anders is. Want hoe goed ken je iemand?
Soms ken je alleen de buitenkant, kom je niet
dichtbij genoeg om de andere kant te leren
kennen, het innerlijk, de achterkant.
Je zou het kunnen vergelijken met een
borduurwerk, de voorkant vol gelijkmatige
steken, gemaakt met borduurzijde in prachtige
kleuren, die zo een mooi harmonieus geheel
vormen. Dat zie je graag! Tenminste als de
afbeelding zich daar voor leent of laten we
zeggen de manier waarop jij de persoon kent,
in welke verhouding jij tot hem of haar staat.
Aan de achterkant een wirwar van draden,

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

Froukje Tabak

Deskundig in uitvaartbegeleiding

Mirjam Landskroon & Froukje Tabak
Fotografie: Sjoukje Postma

soms met een heel klein, bijna onzichtbaar
knoopje, aan elkaar geknoopt, losse eindjes,
nieuwe draden die ergens beginnen en
eindigen waar ze zouden moeten eindigen of
gewoon halverwege ergens ophouden. Je ziet
er geen patroon in. Net zoals we in het leven
ook losse eindjes kennen, onafgemaakte
zaken, de worsteling met dillema’s. Veel
hebben we met elkaar op een fijne manier
af kunnen ronden, maar soms ook niet en
konden we niet meer verder met elkaar. De
draden die halverwege ergens ophielden.
Soms kunnen we daardoor de voorkant niet
meer zien. Toch vormde dat met elkaar een
mooi geheel, als we naar de voorkant van
het borduurwerk, naar de voorkant van het
leven, kijken. De achterkant is niet voor
iedereen zichtbaar, alleen voor diegenen die
het om mochten keren, dicht bij hem of haar
stonden. Verder keken dan de buitenkant,
ook de mens er achter mochten leren kennen.
Dan weet je, dat de achterkant, hoe chaotisch
het er misschien ook uit ziet, diegene aan de
voorkant maakte tot wie hij of zij was, en een
bijzondere plaats in jouw leven in nam.
Team Haaksma & de Haan

Humor?
door Marjan Flobbe

Toen mijn opa overleed stond er bij de uitvaart
een mevrouw die heel moeilijk keek. Ze boeide
mij, als meisje van 10. Wie is zij en waarom kijkt
zij zo? Kende ze mijn opa en gaat ze hem erg
missen? Het hield me bezig. Ergens had ik wel
door dat het nep was. Dat was haar ‘uitvaartblik’: een gezicht dat ze trok als ze aan het werk
was.
Vóórdat ik zelf uitvaartverzorger werd was ik altijd
gefascineerd door de mensen die bij “de uitvaart”
werkten. Hoe kan je dit werk doen als het je iedere
keer zo raakt? Inmiddels weet ik, het is maar een blik
die sommige uitvaartverzorgers opzetten, er wordt
in ‘uitvaartland’ juist heel wat afgelachen. Nooit spottend, zeker niet beledigend maar gegrinnikt om een
anekdote of een grappig voorval. Mag dat? Ik denk het
wel. Wij, collega’s, die elke dag met leed en verdriet te
maken hebben zien het als een uitlaatklep. Zo houden
we het dragelijk en verwerken wij emoties van anderen die we voelen en meenemen.
Het mooiste is als je samen met nabestaanden een
beetje kan (glim-)lachen. Niet te gek, geen gierende
lach maar toch. Schrijver Godfried Bomans zei dat
‘humor kortsluiting is van gedachten.’ En bij rouw
voelt het vaak zo. De spanning er even uit lachen.
Het helpt: even een diepe zucht en zeggen ‘hèhè, dat
had ik even nodig’. Ik vraag aan de dochters van Kees
welke tekst zij boven de rouwkaart willen hebben. “
‘Klaar is Kees!’ natuurlijk”. Ik vond het grappig.

een familie dat boven een advertentie als zij slechts
een advertentie plaatsen en verder geen kaarten
versturen. Maar deze familie zou wel kaarten versturen en deze advertentie werd bovendien gezet
door vrienden, dus ik snapte het niet. Maar deze advertentie werd ondertekend door de leden van de
bridgeclub: ‘we zullen onze kaartvriend missen’. Ook
hierom kon ik wel lachen. In plaats van kaarten gaat
hij dood…
Op een begraafplaats in Amsterdam ligt meneer Zaad
begraven. Op zijn steen prijkt “Let op! Pas ingezaaid”.
Humor? Zeg het maar. Het crematorium in Amersfoort is gelegen aan de Dodeweg. En voor de ingang
van Kranenborg in Zwolle staat het bord “doodlopende weg”. Doen ze het erom?
De advertentie “Te koop wegens overlijden: sta-op
stoel” vond ik ook wat dubbel. Je kan ook té ver gaan,
maar waar ligt de grens? Wat mij betreft in ieder geval
niet bij opmerkingen van kinderen. Bij een bezoek aan
het toekomstige graf van oma leg ik kleinkinderen uit
dat mensen hier in de aarde worden gelegd, en dat
heet een graf. Een van de kinderen komt de bult zand
tegen die net uit een nieuw gegraven graf is gekomen.
“Kijk, er is er ook eentje die speelt voor mol.”

V ERLI E S- EN
ROU W T HER AP E U T
CE REMO NI E SC HR I J V E R
EN - SPREK E R
U IT VAART BE G EL E I D E R
+31 6 4838 9300
KARIN@DEAFSCHEIDSPRAKTIJK.NL
WWW.DEAFSCHEIDSPRAKTIJK.NL

Marjan Flobbe
Uitvaartverzorging MadelieF

Bij een andere familie raakte ik in de war toen een
vriend van de familie vroeg of ik ook namens hun een
krantenadvertentie wilde plaatsen. Bovenaan moest
staan: ‘in plaats van kaarten’. Normaal gesproken zet
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Medeorganisator Alberto Schipper: ‘Clubs komen hier graag’

Tevreden terugblik op George Fransen Bokaal
WILLEMSOORD – De officieuze
voetbalseizoenopening zit er weer
op: het toernooi om de George
Fransen Bokaal van vv Willemsoord.
‘Clubs komen hier graag’, weet
medeorganisator Alberto Schipper.
‘Het is een mooi voorbereidingstoernooi
op de nieuwe voetbalcompetitie. Het
toernooi lééft in de regio. Iedere trainer
wil vóór de competitie liefst minimaal
zes wedstrijden spelen: drie voor de
beker en dan bieden wij de andere drie
wedstrijden in het kader van de George
Fransen Bokaal’.
‘Het was organisatorisch best lastig in verband
met alle maatregelen om het allemaal goed
in te kleden. We hebben zo goed en zo kwaad
als mogelijk geprobeerd de regels te volgen. Er
was daarnaast een team dat op het allerlaatste
moment afzegde. Gelukkig hielp Steenwijker
Boys ons uit de brand door met twee elftallen
te komen: het eerste zondag- en het eerste
zaterdagelftal. Giethoorn deed voor het eerst
mee en heeft zich gelijk aangemeld voor volgend
jaar. Fantastisch. Als je kijkt naar de ploegen die
meededen en het niveau nadat ze zo’n lange tijd
niet hadden mogen voetballen, is het heel goed
verlopen. Vorig jaar hadden we ook de George
Fransen Bokaal, daarna een competitie van vier
wedstrijden en toen was het over, lag alles weer
op zijn gat. De meeste clubs hebben sindsdien
geen wedstrijd meer gespeeld, het lag gewoon
helemaal stil’.
Seizoensopening
‘De GF-Bokaal is eigenlijk, en dat merkten we

Alberto Schipper: ‘Clubs die deelnemen aan de George Fransen Bokaal passen allemaal bij Willemsoord’. Foto: Gerrie van der Hogen.
ook wel, de seizoenopening. Zo ziet iedereen
het ook. Zoals de Koloniecup zeven tegen
zeven de seizoensafsluiter is. Clubs komen
hier graag, dat is ook goed om te horen. Het
is een voorbereidingstoernooi waarop ze drie
wedstrijden voetballen, volledig twee keer drie
kwartier. We hebben acht teams, verdeeld over
twee poules, en spelen op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag elke avond twee
wedstrijden. De vrijdag is rustdag en op zaterdag
is de finaledag, dan hebben we vier wedstrijden.
We proberen de poules een beetje te levelen aan
het niveau, al lukt dat helaas niet altijd. Dit is het

“Rikels dé enige onafhankelijk
Slaapexpert in uw regio”

Opzet
‘Misschien doen we volgend jaar iets aan de
opzet, met iets meer rust tussen de wedstrijden.
We overwegen om op zaterdag te starten, dan

op dinsdag en woensdag wedstrijdjes voetballen
en vervolgens weer op zaterdag de finaledag’.
De slotzaterdagavond was geslaagd, de kantine
was gesloten, het feest was buiten en de
penningmeester tevreden. Wat wil je nog meer?
Je merkte dit jaar echt: iedereen was eraan toe,
iedereen was er gewoon aan toe. Het leek net
een stel koeien dat na de winter voor het eerst
weer de wei in mocht.

En oh ja: volgend jaar honderd procent weer, we
zetten door!’ besluit Alberto Schipper namens de
organiserende voetbalclub Willemsoord.

Borstprothesen

Borstprothesen, protheselingerie en badmode
die uw zelfvertrouwen herstellen.

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.
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

eerste jaar dat we als Willemsoord 1 de beker
zelf mochten houden. Aan de andere kant was
het Zandhuizen die hem voor de tweede keer
won. Als ze volgend jaar wéér winnen mogen
ze de beker houden. Het zijn allemaal clubs die
bij Willemsoord passen: Steenwijker Boys, De
Blesse, Giethoorn, Oldeholtpade, Zandhuizen,
Steenwijk heeft eerder ook meegedaan’.

Steunkousen

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

Medisch Pedicure

Medische pedicure; voor voeten die
extra aandacht verdienen.
Sander van Klompenburg,
eigenaar Rikels Slaapexperts

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

WAREMA IN NEDERLAND

16

Roldusol is Partner van Warema “ De zonlicht manager”
De zon laat zich niet sturen, maar is wel managen.
Warema heeft zich als doel gesteld het leven en
werken met de zon zo aangenaam mogelijk te maken.
Het gemeenschappelijke doel van Roldusol en
WAREMA Nederland is om te voldoen aan vele
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

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

s met een effectieve
van uw klachten...

ntdek de
e werking van
craal Therapie

Rug-, nek- en
schouderklachten
Spier-en gewrichtspijnen

...ontdek de
krachtige werking van
bindweefseltherapie

therapie steenwijk

door Roelie Vijverberg
Toen ik 14 jaar geleden voor het eerst
zwanger was, ging ik vol enthousiasme
op zwangerschapsyoga. Daar leerde ik
de pijn van de weeën te verwelkomen,
want dit was de manier voor een
goede bevalling. Ik was daarnaast
vastbesloten geen pijnmedicatie te
nemen, want ik wilde alles beleven.
Toen de bevalling zich met de eerste weeën
aankondigde, was ik vol goede moed over mijn
bevallingsplan. Vijftien uur aan weeën later,
had ik slechts twee pietluttige centimeters
ontsluiting. Mijn ‘goede’ plan ging de prullenbak
in en ik was dolgelukkig toen ik eindelijk een
ruggenprik kreeg. Verwelkom de pijn was
ineens de grootste onzin die ik ooit gehoord
had. Pas jaren later in een cranio behandeling
ontdekte ik waarom mijn bevalling zo traag en
moeizaam was verlopen. Het samenzijn met
het kindje in mijn buik gaf mij het gevoel dat ik
nooit meer alleen zou zijn en ik was er eigenlijk
nog helemaal niet klaar voor onze Lieke met de
wereld te gaan delen..

Emotionele klachten

CRANIO SACRAAL

Verwelkom de pijn..

Roelie Vijverberg
06-15449378

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

Jarenlang deed ik (onbewust) mijn best met
een grote boog om mijn eigen pijn en verdriet
heen te lopen. Ik was zoals een therapeut dat
ooit fijn benoemde ‘goed gecompenseerd’ en
kon daardoor functioneren. Tijdens mijn cranio
opleiding werd ik voor het eerst echt (aan)
geraakt, met het nare gevolg dat alle pijn die
ik keurig had opgeborgen keihard naar buiten
kwam. En dat terwijl ik dacht dat het prima met
mij ging. Langzaam leerde ik mij veilig genoeg
voelen om mezelf in kwetsbaarheid te laten
zien. Door met mijn voeten door mijn eigen
bagger te gaan kwam ik steviger op mijn benen.

Mijn fysieke klachten namen af en ik kreeg meer
energie, het scheelt echt enorm als je niets meer
hoeft te verstoppen van jezelf. Verwelkom de
pijn kreeg ineens waarde en betekenis.

Fysieke en emotionele klachten zijn het
merendeel van de tijd niet van buitenaf op te
lossen, terwijl we dat toch allemaal vaak en
lang proberen. Vol verwondering zie ik elke dag
dat de meeste antwoorden in ons lijf liggen en
ook van daaruit ontdekt en los gelaten mogen
worden. Pijn is bijna altijd een uiting van iets wat
in het lichaam ingekapseld is, zonder dat we er
enig benul van hebben wat dat is. Cranio is de
manier om op liefdevolle, respectvolle manier
jezelf ruimte te geven om los te laten. En dan
blijkt steeds opnieuw dat lichaam en geest tot
ongelooflijk veel herstel in staat zijn. Het enige
wat er nodig is, is de bereidheid om jezelf open
te stellen en eens een andere route te nemen.
Deze route is naar de pijn toe, in plaats van erbij
weg. En daar waar echt gezien en gevoeld mag
worden, wordt alles zachter, verminderen of
verdwijnen klachten en vindt daadwerkelijke
heling plaats.
Roelie Vijverberg - 06-15449378
Cranio Sacraal Therapie Steenwijk
www.cranioscraaltherapiesteenwijk.nl
info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl

Thuisbegeleiders zijn mensen-mensen en praktische doeners
‘Wat zou u zelf (anders) willen?’ Met
die vraag breken thuisbegeleiders
het ijs bij een nieuwe cliënt. Job
van Dijkhuizen, Gebiedsmanager
Jeugdgezondheidszorg
en
Maatschappelijke Ondersteuning bij
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
(ZONL) stipt de werkwijze aan.
Vroeger was de insteek ‘Kom op,
handen uit de mouwen!’ Nu stellen de
thuisbegeleiders samen met de cliënt
gerichter doelen. “Zelfredzaamheid
is waar we met ondersteuning van
ZONL naar toe willen”, licht hij toe.

bent u het meest tevreden over?’ Door mee
te kijken bij wat ging goed, wat nog beter kan,
gaan de mensen zelf nadenken en komen met
eigen oplossingen. De essentie is, hoe krijgen
we iemand weer in beweging.”
De kracht van samenwerken
We stellen samen met de cliënt de doelen en

het dossier op. Van eenvoudig tot complexe
zaken, van gezin tot individuele aanpak. De
invoering van zorgtechnologie maakt het
mogelijk dat we hybride ondersteuning
kunnen bieden. Door Covid-19 hebben we
al ervaren om digitale communicatie in te
zetten. Job is trots op zijn team. “We passen
ons aan met de gegeven tijd en middelen en

richten ons daarbij zo goed mogelijk op de
zelfredzaamheid van de mens. Dankzij een
beschikking van de gemeente, kunnen we nog
meer mensen helpen. Dat is fijn. Ons doel: het
stabiliseren en mobiliseren van het dagelijks
functioneren van de cliënt. Zo gezond, zo
zelfstandig en zo aangenaam mogelijk.”

“Thuisbegeleiders zijn mensen-mensen en
waar nodig je buddy, zegt Job. Zij bieden
bijvoorbeeld
praktische
ondersteuning
aan ouders bij het opstarten van de dag ‘’.
Thuisbegeleiders bieden ondersteuning bij
de post archiveren of overzicht geven in de
financiën ter ondersteuning bij het ordenen
van financiële gezondheid thuis. Veelal zijn we
bezig om structuur te brengen in het dagelijks
leven van cliënten of gezinnen. Dit vraagt
soms veel creativiteit, geduld en tevreden zijn
met elk (kleine) stap.
Omdenken
Het maakt niet uit wat voor oplossing er moet
komen. In alles proberen de thuisbegeleiders
het positieve te zien. “Ons werk gaat nog altijd
om de mens en we accepteren zoals iemand
is. Als iemand argwanend wordt, omdat die
op een bepaalde wijze iets moet, kan hij of zij
afhaken”, zegt Job. “Wij zijn ervan overtuigd
dat een compliment krachtvoller is! Door
het stellen van de juiste vragen ‘Wie kan u
helpen? Hoe heeft u dit voor elkaar gekregen,
wat zou u nog meer kunnen helpen en waar

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Wiebe Oosterhof van Steenwijker Boys
naar Steenwijk

Van uitstel …. komt geen afstel!!
Corona
heeft
veel
teweeggebracht in onze
samenleving en in ons bestaan.
Alles is anders dan voorheen. Een
aantal veranderingen zijn niet
eens onprettig te noemen, maar
over het algemeen was het “gedoe
alom”, voor alles en iedereen.

STEENWIJK – Een van de meest
opzienbarendste transfers in het
Steenwijker voetbalwereldje vond
plaats in de zomer van 1981. Na zo’n
31 jaar (!) voor Steenwijker Boys
gevoetbald te hebben, ging good
old Wiebe Oosterhof de kleuren van
hoofdklasser Steenwijk verdedigen.

Er werd van alles uitgesteld en
vooruitgeschoven. Afgezegd om nooit
weer terug te komen. Bedrijven konden
niet meer uitstellen en kwamen ook niet
meer terug.
Maar….. er zijn ook andere geluiden. In
de wereld van de uitvaart is een trend
gaande die door C… is ontstaan en wel
een blijvertje zal worden. De uitvaarten
(in eerste instantie opgelegd door de C…
maatregelen) zijn intiemer en persoonlijker
geworden en ik hoor steeds vaker dat dit
beter voelde en het nog meer was zoals
gewenst.
Uitstel van de officiële opening van
Afscheidshuys Steenwijk en start van
Richard Krist Uitvaartbegeleiding is geen
afstel geworden. Na 1.5 jaar al veel dingen
gedaan te hebben, is het dan op 9 oktober
zover dat de deuren van Afscheidshuys
Steenwijk wagenwijd opengaan voor
iedereen en alles om te komen kijken en
kennis te maken.
Kennis maken en rondkijken in het
Afscheidshuys met een tweetal 24 uur
rouwkamers. Gevestigd in de Oude

Trainer Gerrit Abma verwachtte dat Oosterhof
pas aan het eind van dat seizoen bij de selectie
zou kunnen komen. Tot dan moest hij zijn niet
geringe kwaliteiten tonen in een der lagere
elftallen van de roodwitten.
Wiebe Oosterhof kwam begin jaren 1960
in het landelijke nieuws toen hij in een
uitwedstrijd tegen de vv Willemsoord de bal in
een passerende goederentrein schoot. De bal
kon pas op het station van Wolvega worden
opgehaald. Tot dat moment lag de wedstrijd stil,
want de voetbalclub had maar één bal...

Miss Gagels
Eind augustus 1981 was het weer zover: de
verkiezing van Miss Gagels in Steenwijk. Het
maakte onderdeel uit van de feestweek. Een
aantal activiteiten vond gretig aftrek, bij andere
evenementen bleef de belangstelling achter, zoals op
de slotavond, die overigens wel gezellig was. Maar
de verkiezing vormde zoals elk jaar toch wel weer
een hoogtepuntje. Op de foto is te zien dat Miss
Gagels 1980, de bevallige Gea Visser (rechts), haar
opvolgster Rinet Erkelens kroont onder het toeziend
oog van wijkverenigingsvoorzitter Harrie Voorbij.

NCRV filmde in Steenwijk
Zo’n zes uur filmden regisseur Fred Benavente
(links op de foto) en zijn crew van de NCRV
op een mooie zomerdag in Steenwijk in 1981.
Hieruit werd een promotiefilmpje van zegge
en schrijve twee minuten en vijftien seconden
gedestilleerd voor het in december van dat jaar
uit te zenden programma NCRV Stedenspel.

Toen moest Steenwijk het opnemen tegen
de gemeente Menaldumadeel. Het NCRVteam bezocht onder leiding van gemeentelijk
voorlichter Gerard Ardesch (rechts) enkele
markante locaties zoals natuurlijk park Rams
Woerthe, het centrum van de stad en de
Woldberg. Ook werden enkele gevels gefilmd.
De tekst bij het filmpje zou worden ingesproken
door de destijds welbekende Tanja Koen.

Waag van Steenwijk en het voormalige
politiebureau. Beide monumenten. Eén uit
begin 1600 en de andere begin 1800.
Wees welkom!!
Warme groet Richard.
Afscheidshuys Steenwijk
Richard Krist Uitvaartbegeleiding
Koningstraat 1
8331 HV Steenwijk
06 48415584

Demonstratiedagen 1 en 2 oktober
van 10.00 tot 17.00 uur
Baby Lock lockmachines,
Coverlocks en combinaties
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Brother Naaimachine
 Innovis 15
van € 359,00

 Innovis A50
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van € 499,00

nu

€ 319,00

nu

€ 439,00

Dealer van Pfaff-Husgvorna Viking-brother-babylock- Singer
Reparatie alle bekende merken naai- en lockmachines

Burg. Backxlaan 348 - 7711 AL Nieuwleusen - Tel: 0529-483805

Gratis Parkeren voor de deur

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Wiebe Hankel is voorzitter van Gieterse Seniorenvereniging

Nieuw Elan nadert tweede lustrum
GIETHOORN
De
Seniorenvereniging Nieuw Elan
is opgericht 25 oktober 2012 en
bestaat dus binnenkort tien jaar.
Momenteel bestaat het bestuur uit
zes leden, te weten Wiebe Hankel
(voorzitter en secretaris), Hennie
Meijering (penningmeester), Gerrit
Mandemaker ( tweede voorzitter en
tweede secretaris) en de algemeen
bestuursleden Iki ten Napel, Roelie
Voe en Alie van Holten. ‘Pogingen
om het bestuur uit te breiden
verlopen moeizaam, mede door de
corona perikelen’, meldt voorzitter
Hankel.

Nieuw Elan willen vooruitzien, maar niet
regeren. Wat wij wel willen is dat nu de
coronamaatregelen wat versoepelen, we
weer iets willen betekenen voor onze
leden, die net als eenieder een moeilijke
periode achter zich laten. Kortom, voor
ons de tijd om zo zachtjesaan weer een
herstart te maken. We zijn dan ook
druk bezig om een aantal activiteiten te
organiseren, welliswaar onder de dan
geldende RIVM-maatregelen.

Als eerste een gezellige contactmiddag in
ons centrum De Buuzepolle in Giethoorn
op 28 oktober, gevolgd door een
stamppotbuffet op 12 december. Ook
het nieuwe jaar willen we opstarten met
een nieuwjaarsbijeenkomst in januari,
met aansluitend onze Algemene Leden
Jaarvergadering in februari. Kortom, er
komt weer leven in de brouwerij.

‘Ons ledenbestand bedraagt momenteel
148 (senior)leden, veelal woonachtig in
de gemeente Steenwijkerland en dan
hoofdzakelijk in Giethoorn. Onze doelstelling
is om een informatieve en gezellige vereniging
te zijn voor onze leden. Te denken valt aan
hulp bij belastingen, rijbewijskeuringen, het
omgaan met overheidsinstanties, WMO
aanvragen etc., dus de helpende hand bieden’.
Ontspanning
‘Daarnaast heeft ontspanning voor onze
leden veel aandacht’, vervolgt Hankel. ‘Zo
organiseren we in de winterperiode zo’n
twee keer per maand een inloopmiddag in
ons activiteitencentrum De Buuzepolle in
Giethoorn. Vaak met een infomiddag zoals
veilig internet bankieren, inbraakpreventie
, lezingen en gezellige samenzijn. Daarnaast
organiseren we boot- en busreisjes, excursies
en fietstochten etc. Ons streven is voor elk
wat wils te organiseren’.

Uiteraard worden onze leden tijdig
geïnformeerd, en voor diegene die zich ook
bij ons wil aanmelden… een telefoontje
naar 0521-360066 volstaat’, besluit preses
Wiebe Hankel uitnodigend.

Voorzitter/secretaris Wiebe Hankel druk bezig met Nieuw Elan. Eigen foto
Regeren is vooruitzien.
‘Deze woorden komen we de laatste tijd
vaak tegen in de media, je kunt de krant
niet openslaan of het gaat weer over de

formatie die maar niet lukken wil, over
vooruitzien gesproken. Tja, gaat dat
overal zo? Neen, gelukkig niet! Ook wij,
het bestuur van de Seniorenvereniging

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Sergeant Colin leidt Scutterie van Sint Clemens
STEENWIJK – Zijn interesse in historie
gaat heel ver terug, vertelt Colin Hoek
(28) uit Oldemarkt. Hij volgde vanuit die
interesse de opleiding geschiedenisdocent,
tweedegraads, en rondde die af. Raakte
betrokken bij en werd bestuurslid van
de Historische Vereniging IJsselham. Dus
hij hoefde niet na te denken toen hem
gevraagd werd lid te worden van de
nieuwbakken Scutterie (Schutterij) van
Sint Clemens in Steenwijk.
‘Ik ben binnen de Scutterie sergeant Colin. Sergeant
betekent dat je het commando hebt over de
gevechtsgroepen. Ik geef dus de commando’s en
ik zorg dat een en ander veilig genoeg is dat ze
worden uitgevoerd. De manschappen luisteren
naar mij, die voeren het uit. Samen vormen we
een gevechtstseenheid’. Het gaat crescendo. ‘We
hebben nu zo’n vijftien personen (m/v) op papier,
waarvan twee bestuursleden, die niet in historische
kledij meelopen. De rest wel, in verschillende rollen.
En’, roep Colin Hoek op, ‘we kunnen best nog wel
wat leden gebruiken!’ (info@scutterie.nl; www.
scutterie.nl).
Museumpje
‘Vlak nadat ik was afgestudeerd wilde ik mijn
geschiedenisvaardigheden op peil houden’. Al een
jaar of vier, vijf is hij betrokken bij de Historische
Vereniging IJsselham. ‘Eerst gewerkt als vrijwilliger,
onder andere in het archief van het museumpje.
Al heel snel werd me gevraagd: we komen een
bestuurslid te kort. Zo ben ik in het bestuur
gekomen. Ik schrijf ook nog geschiedeniscolumns
over onze mooie streek, onder andere maandelijks
voor Zicht Op Steenwijk’.

‘De voorliefde voor de geschiedenis is er altijd
geweest en ik wilde er méér bij doen. Via een
vriend ben ik bij de re-anactment gekomen, dat is
het naspelen van geschiedenis, en dan zo authentiek
mogelijk, dus kleding, wapens, maar ook je bord, je
tent, je manier van eten, praten, slapen, alles moet
in de tijdgeest van het evenement zijn. Wij doen
mee met de Slag om Bourtange, de Slag om Grolle
(Groenlo) maar zijn ook aanwezig tijdens veldslagen
in het buitenland’.
Belangrijke rol
‘Steenwijk heeft als vestingstad een belangrijke rol
gespeeld in het begin van de Tachtigjarige Oorlog.
Steenwijk was de derde stad die de belegering van
de Spanjaarden wist te weerstaan! Steenwijk heeft
de Ontzetdagen, de Vestingdagen, maar er wordt
eigenlijk maar weinig aandacht besteed aan het echte
geschiedenisgedeelte. Daarom is deze schutterij
opgericht. Een schutterij is de burgermilitie, zo
is de Scutterie van Sint Clemens in den beginne
vormgegeven’.
Colin Hoek geeft belangstellenden voor de Scutterie
nog het volgende mee: ‘Je moet de wil hebben om
iets te gaan doen en liefst ook ons enthousiasme
delen. Voor de rest kunnen wij jou de weg wijzen,
tonen wat wij doen. We hebben een aantal
leenpakken voor adspirant-leden, die maximaal een
jaar lang gratis van ons geleend kunnen worden.
Daarna kun je zeggen: ik vind het zó leuk, ik wil me
graag aanmelden bij de Scutterie als echt volwaardig
lid. Dan is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk je
eigen historische kledij koopt. Dat is ook het fijnst
voor je, je eigen kleding. Zo kunnen wij dan weer
een pak vrij maken voor een nieuw aspirant-lid. Wij
hebben een lijst van geprefereerde handelaren waar
je spullen kan halen. Zou het te duur worden, zijn er
allerlei soorten mogelijkheden te treffen waarin wij
je tegemoet komen. Wij helpen ook met wapens,

met exerceren, hoe moet ik die piek houden, wat
doe ik met mijn zwaard? Daar gaan we je allemaal in
begeleiden. Tot het Ontzet van Steenwijk in februari
gaan we een keer per maand marcheren door de
stad, dat mensen ons niet vergeten, dat mensen ons
zien. En in februari, dán begint het nieuwe Scutterie
van Sint Clemens-seizoen echt’.

Sergeant Colin van de Scutterie van Sint Clemens:
‘Steenwijk was de derde stad die de belegering
van de Spanjaarden wist te weerstaan!’

70+ Veiligheidsschoenen

Grootste assortiment
werkkleding, veiligheidsschoenen
en bpm’s in de regio!

Kom vrijblijvend in onze shop en
laat u verrassen door ons aanbod

BROEKSLAGEN 8A - STEENWIJK | HENGSTWORKWEAR.NL | 0521 - 854 988
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Ook als eerste op de hoogte zijn
van de nieuwe aanbiedingen?
Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. Kijk voor alle actuele informatie, voorwaarden en openingstijden op expert.nl

ExpertBeute
[Plaatsnaam]
Expert
Steenwijk

[Adres] | [Telefoonnummer]
Gasthuisstraat
1 | 0521 512 349
expert.nl/[Plaatsnaam]
| [Plaatsnaam]@expert.nl
expert.nl/steenwijk
| steenwijk@expert.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

Natuur de ‘rode draad’ in het werk van Wildlife-kunstenaars

Wildlife-schilders leren je anders kijken naar de natuur
hoe fantastisch de natuur is’.
ZWARTSLUIS - De manier waarop uiting
wordt gegeven aan de natuur mag dan per
exposant verschillen, in één ding zijn ze gelijk:
het doel is mensen te leren kijken naar de
natuur, anders te leren kijken naar de natuur.
Dat wordt ook op de expositie in Museum
Schoonewelle in Zwartsluis extra benadrukt.
Herman Vos is autodidact. Ook hij heeft een ruime
exposite-ervaring, zowel in Nederland als in België.
Vos schildert voornamelijk in olieverf en kiest niet voor
detail. ‘De ene keer schilder ik dun, een andere keer met
paletmes. Eigenlijk is schilderen vooral een technische
bedoening.
Het moment dat je voor een leeg wit doek staat is het
magische moment, het meest spannende, daar draait
alles om. Het beeld zit in je hoofd. Geïnspireerd door
een moment, een lichtinval, het weer, een landschap
waarvan je de ziel wil blootleggen, of een geschreven
woord. Dat moet en zal op een doek’. Schoonewelle
toont twee schilderijen van zijn hand, beide van anderhalf
bij een meter groot met sfeerbeelden van eidereenden
en brandganzen.
Natuurgetrouw
‘Ik werk graag met acrylverf en ik probeer dieren zo te
schilderen dat hun emoties als het ware te voelen zijn.
Met name de sprekende blik in de ogen van dieren wil
ik zo realistisch en natuurgetrouw mogelijk vangen met
mijn penseel’. Dat is het antwoord van Erik Wessels
op de vraag hoe zijn schilderijen tot stand komen. Hij
geeft aan het geweldig te vinden om te zien dat mensen
van zijn werk genieten en onder de indruk raken. Dan
komt ook zijn ‘stille missie’ naar voren: ‘Ik hoop ook dat
mensen door mijn schilderijen anders gaan kijken naar
dieren (én hun leefomgeving) en méér gaan beseffen
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www.sluuspoort.nl
www.schoonewelle.nl

Bezieling
Marjolein Kruijt is vooral bekend door haar
illustratiewerk voor tal van magazines. Ook zijn twee
boeken met haar dierenkunst verschenen. Ze heeft zich
in de afgelopen twintig jaar gespecialiseerd in natuur- en
dierenkunst, uitgevoerd in verschillende materialen en
technieken. Elk onderwerp benadert ze met diepgang,
op zoek naar bezieling. Dit loopt synchroon aan haar
persoonlijke groei in dierencommunicatie en intuïtieve
ontwikkeling. Deze diepgang verrijkt haar verbinding
met haar onderwerpen, wat zij zeer belangrijk vindt in
het schilderen van dierportretten in opdracht.
Internationaal
De kunstenaar met de meeste internationale ervaring
in het gezelschap is Cees Roorda. In de jaren zeventig
vertrok hij naar Zuid-Afrika, waar hij werkte als
kunstenaar en fotolithograaf. De hoofdrol in zijn werk
is voor flora en fauna. Roorda begon met exposeren
in Johannesburg en daarna in Nederland, Duitsland en
Guernsey. Sinds zijn terugkeer naar Nederland is zijn
naamsbekendheid alleen maar groter geworden en
heeft hij een gerenommeerde positie opgebouwd in
het genre van de Natuurschilderkunst. Roorda wordt
getypeerd als een fijnschilder. Hij werkt in olieverf,
aquarel en gouache en verbeeldt met zijn heldere en
gedetailleerde penseel elk onderwerp realistisch en
brengt daarmee de toeschouwer in vervoering. Hij laat
zich inspireren door de emotie van het dier en weet
deze zeer gedetailleerd op het doek vast te leggen.
De expositie Wildlife begint op zaterdag 16 oktober
en duurt tot en met zaterdag 15 januari. Museum
Schoonewelle, gevestigd in Sluuspoort, is op maandag
geopend van 13.30 tot 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur.

Cees Roorda geniet internationale reputatie met zijn gedetailleerde weergave van de dierenwereld. (Eigen foto)

KLANTEN BEOORDELEN
ONS MET 9,8!
“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

d’Olde Veste ‘54
VO ET B ALB I JLAG E

OV-lid Bert Pen schenkt beeldscherm aan onze club

Actie van Oosterhof Electro World levert Olde Veste nieuwe
televisie op - Menno Mollema
STEENWIJK - Oosterhof Electro World heeft het mislukte Europees kampioenschap voetbal van afgelopen zomer
voor de leden van voetbalvereniging
Olde Veste toch nog kleur gegeven. Uit
de landelijke actie Electro World EK
poule 2021 leverden Arjan Oosterhof
en Benny Oosterom onlangs de eerste
prijs, een Philips UHD televisie, af op
het sportcomplex aan de Parallelweg.

Competitie
2021-2022

‘Tijdens deze actie deed Olde Veste
clublid Bert Pen mee aan het voorspellen van de uitslagen van alle wedstrijden’, vertelt Arjan Oosterhof. ‘Hij bleek
dat uiteindelijk in onze regio als beste
te hebben gedaan en won daarmee deze
mooie televisie’. Het leuke van deze landelijke actie van Electro World was dat
de deelnemers speelden voor hun favoriete lokale sportclub. Niet alleen de
voetbalverengingen maar ook andere
clubs konden profiteren.

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

Bert Pen, al jaren lid van voetbalverenging Olde Veste, bleek regionaal de
beste te zijn. ‘Ik heb wel enige ervaring want ik doe al jaren mee met het
jaarlijkse Biebspel’, vertelt de clubman.
‘Toen ik deze leuke actie van Oosterhof,
waar ik al jaren klant ben, in de krant
zag staan leek het me leuk om mee te
doen. Het geeft toch wat extra spanning
aan het toernooi. Dat je uiteindelijk
wint en je club een groot plezier kan
doen verwacht je op voorhand natuurlijk niet’.
Pen mocht het grote beeldscherm uit
handen van Arjan Oosterhof en collega Benny Oosterom in ontvangst nemen. Binnenkort kunnen de leden van
Olde Veste in het clubgebouw genieten
van diverse voetbalwedstrijden op het
beeldscherm van Electro World Oosterhof.

Arjan Oosterhof (midden) en zijn collega Benny Oosterom bieden winnaar Bert Pen (rechts) de tv aan, die een plaatsje in het OV-clubgebouw
zal krijgen. Foto: George Huisman

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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d' Olde Veste '54 VOETBALBIJLAGE

Zicht op Steenwijk September 2021

Voetbalprogramma heren 1,
seizoen ‘21-’22, tot de winterstop:

Voetbalprogramma vrouwen 1,
seizoen ‘21-’22, tot de winterstop:

2 oktober: Zeerobben – Olde Veste
9 oktober: Broekster Boys – Olde Veste
16 oktober: Olde Veste – Pelikaan S
23 oktober: Leeuwarden Zwaluwen – Olde Veste
30 oktober: Olde Veste – WHC
6 november: Winsum – Olde Veste
20 november: Olde Veste – ON Groningen
27 november: Balk – Olde Veste
4 december: Olde Veste – Drachtster Boys
11 december: Burgum – Olde Veste

25 september: Leeuwarder Zwaluwen – Olde Veste
2 oktober: Olde Veste – Burgum
9 oktober: Heerenveense Boys – Olde Veste
23 oktober: Olde Veste – VVK
30 oktober: Lycurgus – Olde Veste
6 november: Olde Veste – FC Wolvega
20 november: Be Quick D – Olde Veste
27 november: Olde Veste – The Knickerbockers
4 december: Groen Geel – Olde Veste

De herstart van de
competitie in 2022
zal op 22 januari zijn.

Magic Mini’s ook weer op het veld te vinden
STEENWIJK - Nu de voetbalcompetitie
van start is gegaan, komen ook de
andere activiteiten weer op stoom.
Uiteraard zijn ook de Magic Mini’s weer
begonnen.
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Begonnen werd in de jaren negentig
onder de naam Pamper Kids maar later
werd deze geuzennaam veranderd in
Magic Mini’s, naar voorbeeld van het
Magic Six, het toenmalige Olde Veste
6. Elke zaterdagmorgen vanaf 9.00 uur

kunnen de jongste kinderen kennis
maken met het voetballen. ‘Ze mogen
vrijblijvend komen kijken en meedoen’,
vertelt jeugdcoördinator Johan Dolstra.
‘Daarbij hoeven ze geen lid te zijn van
de vereniging’. Op hun eigen veld achter

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

de kleedaccommodatie kunnen de jonge
voetballers en voetbalsters zich echt
uitleven en zo op een speelse manier
kennismaken met het mooie spelletje.
Dit seizoen staan de Magic Mini’s onder
leiding van Aiden

GIETHOORN – Eigenaar Pieter Winter
van Agro Giethoorn heeft recent de oppervlakte van zijn kippenstallen aan de
Jan van Nassauweg 16 meer dan verdubbeld. ‘We hadden drie stallen van
ieder 2530 vierkante meter (7590 m2) en
nu heb ik er drie stallen bijgebouwd van
ieder 3125 m2 (totaal 9375 m2). De aanvankelijke 180.000 plofkippen werden
‘ingeruild’ voor 165.000 scharrelkippen
1-Ster Beter Leven.
Doordat plofkippen heel snel groeien leverde hij er per jaar zo’n 1,5 miljoen af aan
zijn opdrachtgever Albert Heijn. Van die
plofkippen nam hij al in 2015 afscheid; de
1-Ster Beter Leven kip die daarvoor nu in
de plaats is gekomen leeft gemiddeld drie
weken langer; daar levert hij er nu zo’n
960.000 per jaar af.
‘Waarom ik deze keus heb gemaakt?’
herhaalt hij de vraag. ‘Het past bij mijn
filosofie, bij mijn manier van denken, het
past in mijn arbeidsfilm. Bedrijfsmatig
produceren wij maatschappelijk-verantwoord. Dit is veel minder intensief, het
is gewoon veel relaxter. Zijn de kippen
niet op gewicht, dan groeien ze gewoon
nog wat extra door. Plofkippen is gewoon
topsport, als je het heel goed doet kun je
echt een hele goede boterham verdienen. Dat is gelukkig altijd wel gelukt. Het
meest belangrijke vind ik: wij hebben een
keuze gemaakt: wil je producent voor de
wereldmarkt zijn of voor de lokale markt.

Iedereen heeft een andere definitie van
‘lokaal’ maar ik vind Nederland minimaal-lokaal, ik vind soms West-Europa
lokaal maar ik heb een bewuste keus gemaakt om producent te zijn voor de lokale markt, dus Nederlandse markt’.
Scharrelkippen
‘Ik maakte de definitieve switch naar
scharrelkippen dit voorjaar. We hadden
tot en met oktober 2015 plofkippen. Daar
stopten we mee en deden als tussenstap
de Hollandse kip. Dat betekende toen
óók: producent zijn voor de Nederlandse markt, want de Hollandse kip is ook
voor Albert Heijn. Medio 2020, vlak voor
aanvang van de bouw van de nieuwe stallen hebben we gekozen voor de 1-Ster
Beter Leven kip. Sinds maart dit jaar produceren we dus op die wijze’. ‘Inmiddels
hebben dit voorjaar alle supermarktketens gezegd over te stappen naar 1-Ster
Beter Leven (scharrel)kip. Die kip ligt
vanaf 2023 alleen in het schap van de retail. Het betekent voor veel pluimveehouderijen uitbreidingen met een overdekte
uitloop; die stap hebben wij gelukkig met
de nieuwbouw al gezet. De bestaande
stallen zullen het komende jaar aangepast worden. Een en ander geheel volgens de eisen van de consument. Het
is uiteindelijk de consument, de méns,
die heeft gezegd: ‘We willen dat het dier
langer leeft, we willen dat het dier meer
ruimte heeft en dat het antibioticagebruik onderuitgaat’.

Pieter Winter voor één van zijn drie nieuwe stallen. Door deze bouw leven zijn 1-Ster Beter
Leven kippen nu op meer oppervlakte. Foto George Huisman

Voordelen
‘Ik zeg altijd: de plofkip heeft bepaalde
voordelen en de scharrelkip heeft ook
bepaalde voordelen. Die scharrelkip leeft
langer, heeft veel meer ruimte en antibioticagebruik: nul. De plofkip is heeft als
voordeel een lagere co2-uitstoot en stikstofuitstoot per dier. Dus beiden hebben
voordelen en beiden hebben hun duurzame aspecten. En vergeet ook de betaalbaarheid niet. De plofkip is gewoon beter
betaalbaar voor elke consument’. ‘Plofkippen leven met 22 kippen op een vierkante meter, 1-Ster Beter Leven kippen
met 9,8 kippen per vierkante meter. Ver-

der hebben de scharrelkippen daglicht
in de stal, balen met stro voor het vertier,
meer ruimte, dus meer bewegingsvrijheid en hij kan naar buiten. Tevens worden de kippen dagelijks met eigen tarwe
bij gestrooid.

Alle zes stallen worden verwarmd met
restwarmte van de motoren van de biogasinstallatie en worden van elektriciteit
voorzien met de 7.000 zonnepanelen
die afgelopen jaar op het dak zijn gelegd.
Agro Giethoorn is een mooi circulair bedrijf’, besluit Pieter Winter.

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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NIEUWE COLLECTIES

WIJ KOPEN RECHTSTREEKS
BIJ DE FABRIEK, DUS
100% GEGARANDEERD DE
ALLERLAAGSTE PRIJS!
BIJ MATRAS CONCURRENT

OUDERWETS LAGE PRIJZEN!
NU KOPEN, LATERE LEVERING MOGELIJK

Matras PRESTIGE

vanaf

GRATIS GEBRUIK VAN LEENBUS OF AANHANGER

Matras ULTRA HR

VOORRAAD!

Dit matras komt uit onze Elite Sleepline. De matrassen uit
deze serie bieden maximaal comfort en de allerhoogste
luxe. Je bent gegarandeerd van een perfecte ondersteuning
van jouw lichaam. Wanneer je kiest voor een Elite Sleepline
matras, slaap je op een product dat is ontwikkeld op basis
van jarenlange kennis en ervaring. Luxe pocketveermatras
met koudschuim comfortlaag. Optimale ondersteuning door
de 365 pocketveren per m2. Afgewerkt met een
anti-allergische, afritsbare en wasbare tijk.
ORIGINEEL
NEDERLANDS
FABRIKAAT

GÉÉN AANBETALING

BEZORGING IS MOGELIJK

VOORRAAD!

Dit matras komt uit onze Comfort Plus-lijn die door onszelf
is ontwikkeld. De Comfort matrassen bieden jouw lichaam
nèt dat beetje extra comfort terwijl ze nog steeds voordelig
geprijsd zijn. Matrassen met een unieke prijs-/kwaliteitverhouding dus. Lekker stevig pocketmatras met 500 veren
per m2 en een dikte van maar liefst 24 cm,
7 comfortzones en dubbelzijdig afgewerkt
met HR-koudschuim.

Zeer goede ventilatie
Perfecte ondersteuning
Nederlands fabrikaat

125,-

Tijk afritsbaar
Anti-allergisch
Lange levensduur

ORIGINEEL
NEDERLANDS
FABRIKAAT

vanaf

Uniek in prijs/kwaliteit
Uitstekende ventilatie
Nederlands fabrikaat

199,-

7 comfortzones
Tijk afritsbaar
Anti-allergisch

DE GROOTSTE & GOEDKOOPSTE IN MATRASSEN!
Matras ULTRA NASA®

Dit matras komt uit onze Comfort Plus-lijn die door onszelf
is ontwikkeld. De Comfort matrassen bieden jouw lichaam
nèt dat beetje extra comfort terwijl ze nog steeds voordelig
geprijsd zijn. Matrassen met een unieke prijs-/kwaliteitverhouding dus. Pocketmatras met 500 veren per m2,
7 comfortzones en een traagschuim toplaag. Geschikt voor
mensen met nek-, rug- en/of schouderklachten. Goede
ondersteuning gecombineerd met drukverlagende
eigenschappen.
ORIGINEEL
NEDERLANDS
FABRIKAAT

vanaf

Matras NORMA

VOORRAAD!

Uniek in prijs/kwaliteit
Drukverlagend
Nederlands fabrikaat

279,-

7 comfortzones
Tijk afritsbaar
Anti-allergisch

Boxspringset Newcastle
INCLUSIEF TOPPER!

VOORRAAD!

Dit matras komt uit onze Norma-lijn, enorm comfortabel en
de beste keuze voor perfecte ondersteuning. 7-zone kern
met progressieve multi-pocketvering voor de allerbeste
ondersteuning. Mini-pocketveren geven een optimale
puntelasticiteit en de afdekking is met 4 cm HR40 Hybride
koudschuim. De Cool+ zomerzijde slaapt fris en de handgrepen zorgen voor een makkelijk hanteerbaar matras.
Luxe, hoogwaardig en anti-allergisch,
dus voor iedereen geschikt.
ORIGINEEL
NEDERLANDS
FABRIKAAT

vanaf

599,-

Uniek in prijs/kwaliteit
Uitstekende ventilatie
Nederlands fabrikaat

7 comfortzones
Tijk afritsbaar
Anti-allergisch

Boxspringset Barcelona
ELEKTRISCH VERSTELBAAR

-5

%

0%

6
-4

140x200 1475,-

1 x luxe carré gestikt hoofdbord
2 x geveerde boxspring, 20 cm dik
2 x meegestoffeerd pocketmatras
1 x luxe koudschuim topmatras

160x200: 845,180x200: 895,-

795,-

140x200 2799,-

1 x hoofdbord
2 x elektrisch verstelbare boxspring
2 x meegestoffeerd pocketmatras
1 x luxe koudschuim splittopmatras

160x200: 1545,180x200: 1695,-

1395,-

COMPLETE SET, UIT VOORRAAD LEVERBAAR!!

COMPLETE SET, UIT VOORRAAD LEVERBAAR!!

DE GROOTSTE SPECIALIST IN TOPMATRASEN

DE LEKKERSTE 4-SEIZOENEN DEKBEDDEN

Dit zijn slechts enkele voorbeelden, zie onze site voor een compleet overzicht

Topper Cooltouch
Koudschuim

Topper Cooltouch
NASA®

Topper Deluxe
Sensation®

Goed
ventilerend
Beste keus in
prijs/kwaliteit
Anti allergisch

‘s Zomers koel,
‘s winters warm
Werkt
drukverlagend
Anti allergisch

Optimale
Ventilatie
Werkt
drukverlagend
Anti allergisch

COMFORT, 6 CM DIK

VANAF:

69,00

COMFORT, 6 CM DIK

VANAF:

99,00

ROYAL COMFORT, 10 CM DIK

VANAF:

Anti
allergisch

Texels
Wol

ALLE MATEN LEVERBAAR

Cotton
comfort

Dons
rijk gevuld
VANAF:

Anti-allergische
tijk van
100% katoen.

Uitstekende
warmte- en
vochtregulatie.

Koel in de zomer
en lekker warm in
de winter.

VANAF:

VANAF:

VANAF:

139,00 39,95 74,95

Uitstekende
warmte- en
vochtregulatie.

79,00 149,00

ROGAT

SLAGHAREN

ZWOLLE

Industrieweg 11
T. 0522-440318

Coev.weg Noord 22
T. 0523-208006

Grote Voort 7
T. 038-2031047

WOE. T/M ZAT. GEOPEND, DONDERDAG KOOPAVOND

AL ONZE
WINKELS ZIJN
MEER DAN
1000 m2 GROOT!

ONS FILIAAL IN ZWOLLE HEEFT AANSTAANDE ZONDAG KOOPZONDAG VAN 12.00 TOT 17.00 uur!
*Alle acties in deze gehele advertentie zijn geldig zolang de voorraad strekt, vraag ons gerust naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Advertentie week 38

