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Heerlijk avondje begint met lekkernijen uit Steenwijkerwold

Slager Bouma: Geef de Sint-bestelling online door!
STEENWIJKERWOLD
–
Het
heerlijk
Sinterklaasavondje
begint ook dit jaar weer bij slager
Bouma in Steenwijkerwold. Er
staat traditiegetrouw weer een
keur aan lekkernijen te wachten
op de klanten die zondag 5
december (of een dag eerder
of later) Sinterklaas gezellig
thuis vieren. Het is de bekende
kwaliteit die al jaren geboden
wordt. Het team van slagerij
Bouma promoot dit jaar voor het
eerst om zoveel mogelijk online
te bestellen.
Agnes Bouma: ‘Inderdaad roepen wij
mensen op om dit jaar vooral via de
computer hun bestelling te plaatsen. Tot
nu toe zaten we uren aan de telefoon
om de bestellingen op te nemen, die
wij vervolgens handmatig op tablets
moesten verwerken. Hetzelfde gold
voor de bestellingen die de mensen in
de winkel opgaven. Daarom willen wij
nu met Sinterklaas het online bestellen
introduceren. Wij hopen dat het zó goed
gaat dat we dat de volgende maand ook
kunnen toepassen op de Kerstbestellingen.
Kijken of en hoe het werkt’.
Martijn Bouma weet: ‘De laatste jaren
begonnen de online bestellingen met
mate binnen te komen. Ik schat dat het
10% van het geheel was. We hopen nu
dat zeker 90% van de bestellingen via
de computer binnen komen. Of liever

aanbod van slager Bouma. Wie op de
website van slager Bouma kijkt, komt
terecht op een overzichtelijk menu.
Bovenin kan Sinterklaas worden aangeklikt,
waarop het speciale assortiment voor
Sinterklaasavond
getoond
wordt,
variërend van borrelplankjes en gevulde
eieren tot meerdere gourmetschotels,
tapasschalen, luxe hapjes en salades. Tik
op de afbeelding en de bestelling kan in
het winkelmandje worden geplaatst.

nog: 100% online’. Het gaat, zeker
met de Kerst, maar met Sinterklaas
ook steeds meer en meer, om grote
hoeveelheden. Iedereen herinnert zich
nog wel de enorme hoeveelheid auto’s
die vorig jaar in de file stonden, toen de
bestellingen moesten worden opgehaald
op het sportcomplex van de plaatselijke
voetbalclub Steenwijkerwold.
Sinterklaas-5 december valt dit jaar op
zondag. Een prima gelegenheid om met
het hele gezin lekker te gaan gourmetten.

Sinterklaas valt tussen herfst en winter in
en steeds meer mensen grijpen dat aan
om een keus te maken uit het smakelijke

Deze wijze van bestellen is modern en
simpel voor de klant én gemakkelijk voor
de slager. Ophalen van de bestellingen kan
in de winkel aan de Oldemarktseweg 77
in Steenwijkerwold op de zaterdag voor
Sinterklaas.

VERNIEUWDE WINKEL & TECHNISCHE DIENST!
Verkoop
Reparatieservice
Locatiebezoeken
Bezorgen
Oosterstraat 89 Steenwijk
info@hdvcomputers.com

0521 - 522 909
www.hdvcomputers.com

Zelfstandig,
ervaren, onafhankelijk
en 24/7 bereikbaar
Afscheidshuys Steenwijk
Stijlvolle afscheidsruimte in de binnenstad

Kortebaan 6 Steenwijk
0521 - 785851
info@store6.nl

2 0 j a ar
Koningstraat 1, 8331 HV Steenwijk
06 48415584
info@richardkrist-uitvaart.com
www.richardkrist-uitvaart.com

ACTIE!

10% KORTING
op het gehele assortiment

Alleen geldig tegen inlevering van deze bon. Geldig
t/m 5 december 2021.
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Everlasting
moments

Sisalstraat 13
8281JJ Genemuiden
038 - 30 33 970

Wij maken jouw
bedrijf zichtbaar!
vanwettedakkapellen.nl

Van gevelreclame tot aan autobelettering.
Alles op gebied van binnen-en buitenreclame
is mogelijk bij Sign & Zo reclamemakers.

De film speelt in Zweden aan het begin
van de twintigste eeuw. Het huwelijk van
Maria (Heiskanen) met dokwerker Sigrid
(Persbrandt) is niet bepaald goed te
noemen; hij zuipt, hij gaat vreemd en hij
slaat haar in elkaar. Maria vindt troost door
te experimenteren met een in een loterij
gewonnen fotocamera. Ze blijkt talent
te hebben. De oude Zweedse meester
Troell, een Europese filmauteur die al ruim
veertig jaar rustig bouwt aan zijn oeuvre,
baseerde het scenario op een waargebeurd
familieverhaal.
Film in t Lam: Everlasting Moments
Donderdag 2 december, t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl
Aanvang: 20.00 uur, € 7,50 per kaartje.
Reserveren noodzakelijk: karin@karinklomp.nl

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

Zie onze website of neem contact op
wat allemaal mogelijk is.

Tips voor de redactie? Mail dan naar
George Huisman via huisman55@me.com
De Zwartewater Express is een
onderdeel van:
Boshuis Media
Vennenland 37 • 7711 VG Nieuwleusen
038-4579749 • info@boshuismedia.nl
www.boshuismedia.nl

Dolderweg 27H - 8331 LL Steenwijk
www.signenzo.nl Tel: 06-48681699

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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MAKELAARSPRAAT

Schimmels en lekkage
Het was voor mij zeker het ergste noodweer
dat ik in vele jaren had meegemaakt. Het was
alles tegelijk: vette regen, gierende storm en
smerige windvlagen, onweer en bliksemschichten. En doordat de elementen zo tekeergingen
was het ook nog pikkedonker buiten, geen
daglicht te bekennen al was het pas halverwege de middag, omdat de zielig-ogende lantaarnpalen niet geprogrammeerd waren om
op dit tijdstip te branden. Echt zo’n weertje
om de kantoordeur op slot te doen, naar huis
te haasten, thuis te blijven, gordijnen dicht,
centrale verwarming op standje hijg en de Mickey Mouse pantoffeltjes aan. Bankje, dekentje,
Netflixje. Schaal met hapjes, drankje en vooruit: wat gezellige kaarsjes aan, al was het strikt
genomen nog overdag. En het nummer van de
pizzaboer onder handbereik…
Zo zou het in de ideale wereld gaan, maar daar leef
ik kennelijk niet in. Want ik had die middag nog een
afspraak voor een pandbezichtiging. En de meneer
met wie ik afgesproken had wilde per se dat deze
doorging, letterlijk: weer of geen weer. Tijdens het
telefoongesprekje dat ik met hem voerde om de
afspraak te verzetten, produceerde ik licht overdreven wat hoest- en niesgeluiden. En alhoewel

ik het een zeer natuurgetrouwe en overtuigende
kuch-sessie vond, wilde de man van geen wijken
weten. Afspraak is afspraak. Nu ben ik daar zelf ook
altijd van dus ik liep naar buiten. Voordat ik mijn auto
had bereikt was ik al door- en doornat. De meneer
stond bij het pand te wachten, doorweekt, zonder
paraplu. ‘Dappere dodo’, zei ik tegen mijzelf om zoveel lef. Het was een niet zo groot, redelijk oude en
sfeervolle voormalige sigarenmakerij die we gingen
bekijken. Door de weersomstandigheden had het
van afstand iets weg van een griezelfilm: onverlicht
maar af en toe opgelicht door de hemelse, felle lichtflitsen, steeds gevolgd door een knal. Met wat meer
fantasie zou je je kunnen wanen bij het lugubere slot
van Frankenstein. ‘Zullen we dan maar, of…?’ waagde ik nog een laatste poging, maar de man was vastbesloten en onvermurwbaar: ‘We zullen!’ waarop ik
ons toegang tot de oude fabriek verschafte. Binnen
was een verademing, omdat het pand geen regen en
wind toe liet. ‘We gaan eerst naar boven’, verordineerde de man, hij deed een zaklantaarn aan en ging
op zoek naar de trap. ‘Helemaal naar boven’, verduidelijkte hij. Het was een pittige klim, mede door
de druipnatte kleding waardoor de koude naar het
lichaam optrok. Bovenin, daar waar we niet verder
konden, op een lage zolder, pal onder de dakpannen,
ging de man nauwkeurig op onderzoek uit. Hij be-

scheen elke
vierkante
meter boven
onze hoofden
met de vasthoudendheid van een
goudzoeker.
Na
een poosje verduidelijkte hij: ‘Er is geen
betere manier om een
lekkage te ontdekken dan
tijdens een goede, stevige
regenbui. Dit zijn dan ideale weersomstandigheden’.
Ik kon niet anders dan hem
gelijk geven. Na een minutieuze
rondgang onder de tientallen jaren
oude dakpannen en dakbeschot,
kwam hij tot de conclusie: droog.

Ed wi n

‘Dan gaan we nu onder de grond’, vervolgde hij, en
we trapliepen naar de begane grond. Ik ontdekte een
deur die toegang gaf tot het ‘ondergrondse’ gedeelte
van het fabriekspand. Hier volgde de man eenzelfde routine als tien meter boven ons. Elke vierkante
centimeter van dit keldergedeelte, te ruiken was dat
het ooit opslag van tabaksbladeren of iets dergelijks
was geweest, kreeg de man onder ogen. Hij haalde
links en rechts wat spinnenwebben weg, en gromde
en knikte dan goedkeurend. Waar spinnenwebben
zijn is het droog. Ook hier was het vonnis positief.
‘Ik ben tevreden, droog en zeker geen schimmels’.
We liepen samen nog even over de begane grondvloer maar dat was meer een formaliteit. ‘Als we
het eens worden over de prijs, wil ik dit prachtige
gebouw wel kopen’, zei de man. Ik nodigde hem uit
in mijn kantoor. Alhoewel hot chocolate de nummer
één drank voor dat moment was geweest, stortten we ons bij het ontbreken daarvan gewoon op
de koffie. ‘U wilt naar mijn actie van zojuist vragen’,
raadde de man. ‘Het schoot even door mijn hoofd’,
zei ik bescheiden. ‘Ik ben in behoorlijke armoede
opgegroeid’, begon hij. ‘Kent u dat boek De as van
mijn moeder, van Frank McCourt? Iets minder heftig maar zo’n jeugd had ik ook. Er was geen geld,
nergens voor, niet voor eten, niet voor kleding. We
hadden een oud huisje waar overal schimmels zaten, het meeste in de kelder, en binnen regende het
net zo hard als buiten. Ik was daar bepaald gevoelig
voor dus ik was altijd ziek. Ik zag de dokter vaker
dan dat ik mijn vader zag, bij wijze van spreken. Een
trauma voor het leven, al ben ik uiteindelijk goed terecht gekomen. En vergis je niet, ondanks alles heb
ik een fijne jeugd gehad, hoe tegenstrijdig het ook
mag klinken. Toen ik als zestienjarige het huis uitging
om te werken, beloofde ik mezelf één ding: wat er
ook gebeurt: nooit meer schimmels en lekkage. En
dat heb ik tot op de dag van vandaag volgehouden’.

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

Taxatie - Aankoop - Verkoop
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Een grote zorg minder met ZONL wondzorg aan huis
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
(ZONL) biedt specialistische wondzorg
thuis. Onze wondverpleegkundigen
komen in actie bij onder meer
chirurgische en diabetische wonden,
bij doorligwonden of een zogenaamd
‘open been’. En daar is mevrouw
Stoffelsma maar al te blij mee!
“Ik liep door het dorp en er vloog een
overenthousiaste hond op mij af, die met zijn
poten zo het vel van mijn been afkrabde”,
begint mevrouw Stoffelsma (90) te vertellen.
“Bij de huisarts kreeg ik een tetanusspuit en
werd de wond verbonden. Er kwam een
ontsteking bij, waarvoor ik antibiotica kreeg.
Toen mijn dochters, die beiden in de zorg
werken en mijn wond verbonden, zagen dat
het maar niet beter werd, schakelden zij de
thuiszorg in.”
Specialistische hulp
“Mevrouw Stoffelsma had een hele vervelende
wond. Voor mij een mooie uitdaging om mee
aan de slag te gaan!”, zegt Joyce Hesselberth,
wondverpleegkundige van ZONL. “Toen ik
speciaal verband op mijn wond kreeg, voelde
ik het er gewoon uittrekken”, vertelt mevrouw
Stoffelsma. “Dat klopt. Het materiaal, dat nog
niet zo bekend is, zuigt als het ware het dode
weefsel op en houdt het vast in het verband.
Het zorgt voor een vochtig wondmilieu en er
zit glycerine in die de wond ook verzorgt”,
licht Joyce toe.
De juiste aanpak
“Ik constateerde bij mevrouw hypergranulatie,
een overgroei aan nieuw weefsel dat
vaak boven huidniveau ligt. Dit stagneert
de wondgenezing. Door dit met speciale

hormoonzalf aan te pakken, trokken de
wondranden weer naar elkaar toe”, legt
Joyce uit. Mevrouw Stoffelsma is blij dat
wond daarna snel genas: “Ik zag het rondje
met de week kleiner worden!”. De wond is
nu dicht, maar nog wel paars en de huid er
omheen is geïrriteerd. Ook zit er vocht in het
been. “Dit pakken we nu aan. Normaal doen
we dit andersom, maar de hypergranulatie
moest eerst behandeld worden,” zegt Joyce.
“Ik kom één keer in de week langs om het
been te verzorgen en verbinden, de andere
dagen doen de dochters dit. Het is fijn dat die
samenwerking met mantelzorgers mogelijk
is.”

Samenwerking
De wondverpleegkundigen ondersteunen de
reguliere thuiszorgteams van ZONL en werken
samen met huisartsen en ziekenhuizen. “Het is
belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de kennis
en kunde die wij in huis hebben. Samen kunnen
we de cliënt beter en sneller helpen”, vertelt

Joyce. “Soms is de oplossing heel simpel, als je de
oorzaak van het niet willen sluiten van een wond
weet te achterhalen en je beschikt over de juiste
materialen.” Mevrouw Stoffelsma beaamt dit en
zegt opgelucht: “Ik was er flink mee aan. Maar
Joyce kwam met een hele andere aanpak, dat was
mijn redding! Nu ben ik bijna van mijn wond af.”

WIJ MAKEN VAN
ZWEMMEN EEN ABC-TJE
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

We hebben heerlĳke
chocoladeletters van
A tot en met Z in wit
melk en puur.

Lukkes Outdoor
Tuinmeubelen & Barbecues

jachtwerfstraat 1a
8471 XW Wolvega
www.lukkesoutdoor.nl
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Openingstijdijden
okt t/m jan
vrijdag en zaterdag
10:00-17:00 uur

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

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.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

www.bakkerijstrampel.nl

‘Lena en Bongo’ heerlijk jeugdboek van Marian van der Bij
Oud-Steenwijkerwoldse had vanwege corona opeens veel tijd over en realiseerde meisjesdroom
Events, en doe dat nu al zo’n twintig jaar. Ook alweer
dik twintig jaar geleden weer naar dit deel van het
land teruggekomen. Ik miste het hier verschrikkelijk,
ik woon nu heel fijn in Vinkega. Maar als ik weer in
Steenwijkerwold kom om voetbal te kijken, dan is het
daar weer: het warme bad, de warme jas. Ja, ik mag
heel graag weer naar Steenwijkerwold teruggaan’.

VINKEGA/STEENWIJKERWOLD
–
Vroeger, toen haar kinderen nog klein
waren, vertelde Marian van der Bij (45)
uit Vinkega verhaaltjes voor het slapen
gaan. Alleen: zij las ze niet voor uit een
kinderboek, maar bedacht ze zelf. Eén van
die verhaaltjes ging over de vriendschap
van een meisje en een gorilla. ‘Dit verhaal,
wat steeds langer en groter werd, mocht
ik graag vertellen, dat is altijd in mijn hoofd
gebleven. Toen vorig jaar door corona de
klad kwam in mijn evenementenbureau,
ging ik doen wat ik altijd al wilde doen: een
kinderboek schrijven’, zegt Marian van der
Bij. Lena en Bongo is het resultaat.

‘En toen kreeg ik opeens de kans om te gaan
schrijven. Ik schreef altijd al. Ik heb nog dagboeken
van toen ik acht, negen jaar was. Ik heb daarnaast een
computer vol met verhaaltjes en dingetjes, nooit wat
mee gedaan. Mijn lievelingstante heet Lena, gingen
we altijd mee op vakantie. Bongo was de naam van
een hond van mijn vader vroeger. Vind ik eigenlijk ook

een gorillanaam, Bongo. Het zit tussen kinderboek
en jeugdboek in. Het is vanaf acht jaar goed leesbaar,
het is een verhaal waar liefde in zit, want Lena wordt
verliefd op een jongen. Er zit spanning in, de jungle.
Op een gegeven moment wordt Lena aangevallen
door een leeuw in de jungle maar dat loopt allemaal
goed af. Want de leeuw vlucht voor Bongo. Mijn
beide eigen kinderen vonden het ook leuk en
spannend. Een aantal opa’s hier uit het dorp Vinkega
hebben het boek óók gelezen; sommigen hadden al
25 jaar geen boek in handen gehad maar ze hebben
Lena en Bongo in één keer uitgelezen. Het is echt
een feel good boek’. ‘Ik heb het een week lang
gepresenteerd op scholen, met de Boekenweek.
Groep 7-8 vindt het ook erg leuk, dat is de leeftijd

‘Ik ben gewoon gaan schrijven. Ik wist natuurlijk hoe
het begon, met het meisje en de gorilla. Maar ik had
geen idee waar het verhaal heen ging; al schrijvende
vond ik de richting. De gorilla zou ontsnappen en
het meisje ging zoeken, dat was het basisverhaal.
Uiteindelijk is daar heel veel bij gekomen’.

van elf, twaalf jaar. Het is zeker geen kinderachtig
boek, dat zie je ook aan de afbeeldingen. Ik heb
bewust gekleurde afbeeldingen willen gebruiken.
Trouwens, de afbeeldingen heb ik óók zelf gemaakt.
Mijn dochter Jolien staat op de voorkant. Ik heb eigen
foto’s via allerlei computerprogramma’s omgezet
naar tekeningen en dit is het resultaat. Jolien staat
ook in het boek met haar kameraad Bas Wijdenes,
die speelt de jongen waar ze verliefd op wordt. Mijn
vader Peter staat er ook nog in, als de verzorger
van het park, mijn man Edwin en ik staan er ook in.
Evenals mijn oude Tomos van vroeger, die ik kocht
toen ik zestien was en die ik nog steeds heb’.

‘Dat fotograferen en bewerken van de foto’s met
computer was allemaal nieuw voor mij. In het begin
heeft Saskia van Saskia Creations uit Marijenkampen
mij geholpen en toen ik het onder de knie had heb
ik het allemaal zelf gedaan’. Glimlachend: ‘Dat was
eigenlijk nog meer werk dan het boek zelf schrijven’.

‘Lena en Bongo is uitgegeven door mijzelf, uitgeverij
BeeLief (www.bee-lief.nl) en gedrukt bij Bijzonder
Druk in Steenwijk. Prijs: 14,99 euro. Helemaal
op eigen risico, ik heb 1000 boeken besteld. De
eerste honderden zijn inmiddels verkocht. Maar dat
gaat niet vanzelf. Ik ben naar scholen gegaan, naar
kinderboekenwinkels: ‘Mag mijn boek hier liggen?’ Je
komt in een heel andere wereld terecht’.

Marian van der Bij, dochter van de oudSteenwijkerwold-voetballer Peter van der Bij,
was één jaar toen ze vanuit haar geboorteplaats
Leeuwarden verhuisde naar Steenwijkerwold.
Vader ging bij de politie en kreeg een aanstelling in
Steenwijk. In Steenwijkerwold opgegroeid, daar naar
de zojuist opgeheven Woldschool gegaan, vervolgens
naar de school op Gelderingen en tot slot de Stoas
(= hogere landbouwschool met lerarenopleiding) in
Dronten afgerond, maar er niks mee gedaan. ‘Ik wist
niet wat ik wilde. Maar uiteindelijk kwam ik terecht
bij een bedrijf dat evenementen zoals schoolreisjes
organiseerde. Na anderhalf jaar ben ik voor mezelf
begonnen met groepsuitjes organiseren, Erbij

Het boek ligt in de volgende regiowinkels: de
Primera en Novy de Jong in Noordwolde,
Steenwijks Boekhuys en boekenhandel Groenendijk
in Steenwijk, The Read Shop Zwikstra in Wolvega,
Waanders in de Broeren in Zwolle, Bruna in Meppel,
boekhandel Bindert Overdiep in Heerenveen en
SPAR Steenwijkerwold. Ook verkrijgbaar via Bol.
com. Er komen steeds meer boekenwinkels bij, zie
www.bee-lief.nl

Uw zonweringsfabrikant!
Roldusol Meppel | Johan van Oldenbarneveltstraat 3 | Meppel | tel 0522-251543 | www.roldusol.nl

De gasprijs is de afgelopen dagen
gestegen naar recordhoogte!

KIES NU VOOR ISOLERENDE
ROLLUIKEN…

Voordelen
Veiligheid
Inbraakvertragend
Inkijkwerend
Privacy en rust
Geluiddempend
Weerbestendig
Lichtregulerend
Inkijkwerend
Insectenwerend

Kom naar Nieuwleusen
Einde jaar opruiming van onze show modellen
naaimachines en lockmachines
Pfaff - Husquarna Viking – Brother – Babylock - Singer

Reparatie alle bekende merken naai- en lockmachines
Gratis parkeren voor de deur

Isolatie
Energiebesparend
Warmte en kou isolatie
Weerbestendig

Acties
t/m
30 nov
2021

30% korting op zonwering en rolluiken*

Pfaff expression 710
Dealer van Pfaff-Husgvorna Viking-brother-babylock- Singer
Reparatie alle bekende merken naai- en lockmachines

Openingstijden: van maandag t/m vrijdag 8.00-12.00 uur en 13.00-18:00 uur
* Alleen geldig op Roldusol artikelen.

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

Burg. Backxlaan 348 - 7711 AL Nieuwleusen - Tel: 0529-483805
info@diniekleine-naaimachines.nl

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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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

6

Emotionele klachten
Rug-, nek- en
schouderklachten

Spier-en gewrichtspijnen

...ontdek de
krachtige werking van
bindweefseltherapie

CRANIO SACRAAL

therapie steenwijk

Roelie Vijverberg
06-15449378

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

Langdurige pijn in spieren en gewrichten
door Roelie Vijverberg

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

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

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

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

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

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

Onze service voor u:

DIRECT DE LAAGSTE PRIJS

GRATIS 3D KEUKENONTWERP

MEETSERVICE

€ 6.995,INCL.
APPARATUUR

STIPTE LEVERING

Compleet met
5 elektrische apparaten,
spoelbak, kraan
en verlichting

PRIMO KEUKENS HEERENVEEN | JOUSTERWEG 42 | 0513 617 066
MONTAGE
Primo adv. Heerenveen 260x181mm.indd 1

Meppel | Hardenberg | Kampen | Dronten | Roden | Almelo
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Over aandacht
en zorg

Laatste zorg eerst

Goede zorg en volle aandacht. Wij bieden het elke dag in ons werk
als uitvaartverzorger, daar kunt u op rekenen. In ons vak hebben
die zorg en aandacht zeker ook een praktische kant. De laatste
verzorging bijvoorbeeld. Wij vertellen u er deze maand meer over.
Hartelijke groet,
team De Laatste Eer

De laatste zorg, het begin
van afscheid nemen
Wat maakt een afscheid waardig? Dat gaat vooral over persoonlijke wensen
en volledige aandacht. Het gaat ook over goede zorg, zoals de laatste
verzorging. Als iemand overleden is, wil je immers dat hij of zij ‘er mooi
bij ligt’. Waardig, zoals we hem of haar willen herinneren.
De laatste zorg verlenen na overlijden –
of afleggen, zoals het in de volksmond
wel wordt genoemd – is een vast en
belangrijk onderdeel van een afscheid.
Het is het laatste wat je kunt doen voor
een overledene en voor het lichaam dat
hij of zij heeft achtergelaten. Dat wil je
met respect, liefde en aandacht doen.
Bij De Laatste Eer nemen wij die zorg
bijzonder serieus.
Nodige en respectvolle zorg
De laatste verzorging, met een duur
woord ‘postmortale zorg’, is onderdeel
van elk afscheid. Het komt al kort na
een overlijden aan de orde. Wassen en
kleden van de overledene, verzorging
van het haar, scheren, wanneer nodig
het sluiten van de ogen en mond; het
zijn enkele van de meest voorkomende
handelingen bij de laatste zorg.
Het kan zijn dat er meer zorg nodig is.
Bij uitgebreide laatste verzorging kunt
u denken aan hechten van eventuele
wonden, verwijderen van een katheter
of infuusnaalden en aanbrengen van
postmortale make-up.

Dit laatste doen wij niet vaak, zoals u
kunt lezen in de column die onze Janet
deze maand schreef – zoals altijd met
vlotte pen, dat mag best eens gezegd
worden.
Samen afscheid nemen
U leest het, er komt veel kijken bij
de laatste verzorging. Het vraagt
deskundigheid, ervaring en oog voor
ethiek en detail. Juist daarom goed om
te weten dat wij die zorg bij De Laatste
Eer zelf in huis hebben. Onze collega
is speciaal opgeleid in postmortale
zorg. Zo kunnen wij bieden wat nodig
is. Uiteraard altijd in overleg met de
familie, de nabestaanden.
Wist u overigens dat een deel van
de laatste zorg ook met en door
nabestaanden kan worden gedaan?
Samen bijvoorbeeld de overledene
wassen en kleden, draagt bij aan
verwerking van het verlies en verdriet;
het helpt bij het rouwproces. En daar
gaat het immers om, goed afscheid
kunnen nemen; iemand herinneren
zoals hij of zij was.

“Wat mooi dat jullie make-up hebben
gebruikt”, hoor ik soms een dag na de
laatste verzorging van een overledene.
“Doen jullie dat altijd?” Ik zou graag
in hoofdletters ‘NEE’ willen roepen.
Sterker nog, we doen het nooit, ténzij
daar om gevraagd wordt. Waarom dan
toch die vraag?
Omdat overledenen er een dag later
vaak anders uitzien dan wanneer ze net
overleden zijn. Het lichaam wordt tijdens
de verzorging gedraaid en bewogen,
eventueel overgebracht naar een andere
plek; kortom, er is een hoop reuring.
Als dat allemaal klaar is, komt het
lichaam tot rust. Dan kan het gebeuren
dat de gelaatskleur verandert en er een
vredige uitstraling te zien is. Soms lijkt
er zelfs een glimlach te verschijnen.
En dat allemaal zonder make-up.
Die keren dat wij make-up gebruiken
vraagt de familie daar zelf om, omdat
moeder of oma dat altijd droeg.
Dan stiften we met liefde haar lippen
in haar favoriete kleur, zorgen we voor
oogschaduw en tekenen we wenkbrauwen. Maar iemand die bij leven
geen make-up droeg, moet je ook na
overlijden niet willen opmaken, dat
past niet. Het wordt anders als iemand
gevallen is en een grote blauwe plek
heeft, of een wond die niet prettig is
om te zien. Dan komen we in het
gebied van camouflage- en airbrushtechniek. Hiermee kun je zelfs iemand
die een afwijkende kleur of een grote
hoofdwond heeft weer toonbaar
maken, zodat er toch afscheid kan
worden genomen.
Wij zijn blij dat wij deze expertise bij
De Laatste Eer zelf in huis hebben.
Daar hoeven wij geen externen voor
in te huren, maar bellen gewoon onze
collega. Zij heeft alle benodigdheden
bij de hand en is snel inzetbaar. Zij kan
vlekken en plekken wegwerken, waardoor het lijkt alsof ze er nooit gezeten
hebben. En dat kan best prettig zijn want
stel, u heeft ooit in een onbezonnen
bui een tatoeage laten zetten…
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 meer informatie

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

Animatiefilmpje maken bij Scala Korte cursus tekenen en schilderen voor kinderen
Meppel – Scala Centrum voor de
Kunsten organiseert een korte cursus
‘Tekenen en meer’ voor kinderen
van 8 tot en met 12 jaar. In 6 lessen
maken ze onder begeleiding van
vakdocent Marjelle Barneveld hun
eigen animatiefilmpje. Ze ontdekken
allerlei teken- en schildermaterialen
en
gebruiken
verschillende
technieken.
Marjelle vertelt: Met één enkele tekening
kun ja al een heel verhaal vertellen. Door je

M ÉMENT

GEDENKSTENEN

onderwerp op een vrije manier te tekenen
geef je karakter en roept de tekening op
om te fantaseren over wat er gebeurd. In
verschillende stappen bouwen we in deze
cursus op papier een verhaallijn op en daar
maken we een animatiefilmpje van.’
De lessen vinden plaats vanaf woensdag 24
november van 14.30 tot 16.00 uur bij Scala
in CCM De Plataan aan de Vledderstraat
in Meppel. Meedoen kan vanaf € 75,-.
Aanmelden en informatie via
www.ontdekscala.nl en 0522-258855.

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

Gezellig
Bloemen & Lifestyle

• 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.
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Woldpromenade 59 | 8331 JE Steenwijk
WWW.GEZELLIGSTEENWIJK.NL

T. 0521 - 344999 | www.gezelligsteenwijk.nl

WOLDPROMENADE 59
8331 JE STEENWIJK
T. 0521 - 344999

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

E info@mement.nl • www.mement.nl

www.haaksmadehaanuitvaart.nl
Dag en nacht bereikbaar

HAAKSMA
& deHAAN

0521-519016

Uitvaart

Verlicht
Terwijl iedereen al weer begint
te denken aan Sinterklaas, Kerst,
de feestelijke versiering die de
winkelstraten vrolijk verlichten, staan
jouw gedachten helemaal niet in het
teken van de decembermaand. De
maand van bij elkaar zijn, cadeautjes,
plezier, vieringen, warmte en licht.
Licht, maar zo voelt het niet in je hart. Je kunt
het bijna niet opbrengen om mee te gaan in de
voorbereidingen, terwijl je weet dat dat je er
niet aan voorbij kunt gaan. Omdat voor jouw
dierbaren en de mensen om je heen, alles
weer “gewoon” door gaat. En zo probeer je de
kracht te vinden om mee te denken, om mee
te gaan….
Maar wat valt jou dat zwaar want vorig jaar
was het nog zo gezellig geweest. De mooie
gedichten, de cadeaus met zorg uitgezocht,
het samen koken en je samen verheugen op de
komende dagen, kortom de aanwezigheid van
jouw geliefde. Het zal nooit meer zijn zoals
het was.

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

Froukje Tabak

Deskundig in uitvaartbegeleiding

Het maakt dat je enorm tegen de komende
maand op kijkt, je niet weet hoe je deze dagen
door moet komen, en al helemaal niet hoe je
“gezellig” zou kunnen doen, je voelt je alleen
en onbegrepen. Omdat het lijkt alsof er geen
aandacht is voor jou.

Tekening: Harriët Kalthof - PrimaPrent
Dat sterkt jou, je bent niet alleen, ze missen
hem of haar allemaal, en door daar met elkaar
over te praten brengt het diegene weer
dichterbij, alhoewel dat het gemis niet weg kan
nemen.
Je beseft je dat het misschien tijd wordt, om
naast de bestaande tradities, ruimte te maken
voor nieuwe rituelen. Rituelen die we in elke
familie kennen, want het zal voor altijd anders
zijn nu er iemand in de familiekring mist. Door
met elkaar herinneringen te blijven delen, zijn
of haar naam te noemen, voel je de warmte,
maar ook het licht in je hart toe nemen. Wordt
je hart verlicht door de liefde die er altijd zal
zijn.
Team Haaksma & de Haan

Maar de mensen die dicht bij je staan die,
voelen met je mee, die weten wat er in je om
gaat. Juist als je het niet verwacht komen ze
langs, nemen wat lekkers mee, en vooral tijd,
tijd om bij jou te zijn, herinneringen op te halen
te praten over diegene die er niet meer is en
die ook door hun zo gemist wordt. Juist nu…

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

GEEF UW SINTERKLAAS
BESTELLING ONLINE DOOR!
Om ervoor te zorgen dat we alles klaar kunnen maken
voor een ‘Heerlijk avondje’, vragen wij u om uw
bestelling in onze webshop te plaatsen.
Ga hiervoor naar bouma.uw-slager.nl/c/sinterklaas,
bekijk ons assortiment speciaal voor een Heerlijk
avondje & bestel direct! Lukt dit niet, dan helpen wij u
uiteraard verder in de winkel.

Hapjesplankje
Borrelplankje,
diverse soorten
tapas en vleeswaren,
zongedroogde tomaat
en olijven.
Inclusief de plank!

Bouma
Oldemarktseweg 77, 8341 SC Steenwijkerwold
0521 588 226
info@bouma.uw-slager.nl

per stuk

17.

95

Gourmet Standaard

Gourmet All-in

Salade 4 bolletjes

10 stuks vlees: Hamburger,
Biefstuk, Boerenburger,
Cordon Bleu,
Varkensschnitzel,
Beefburger, Kipfilet,
Saté, Slavink en
Shoarma. Alles uit
eigen keuken!

10 stuks vlees: Hamburger,
Biefstuk, Boerenburger, Cordon
Bleu, Varkensschnitzel, Beefburger,
Kipfilet, Saté, Slavink en Shoarma.
Inclusief: Rund en scharrelsalade in
bowls, Stokbrood met kruidenboter,
3 soorten eigengemaakte saus
+ Gratis ijstaart

Rund, Scharrel,
Kartoffel en
Huzaren-salade.
Lekker als
aanvulling bij het
avondeten, of te
gebruiken bij het
voorgerecht!

per persoon

8.50

per persoon

13.50

per stuk

10.00

Tapasschaal

Luxe Hapjes

Opgemaakte Salade

Gevuld met diverse
huisgemaakte worstsoorten en
gegrilde specialiteiten

Bestaat uit:
4 Hamrolletjes,
4 Gevulde eieren,
4 Knapzakjes
en 4 Wraps.

Luxe opgemaakte saladeschotel,
een lust voor
het oog! Vanaf
4 personen.

Klein per stuk ±
Groot per stuk ±

10.00
20.00

16 stuks
30 stuks

12.75
24.00

per persoon

4.25

Inspiratie weekend Bergsma-Photography 18+19 december 2021
Terwijl Nederland weer langzaam rood kleurt
blijven we toch positief over de mogelijkheden
qua reizen voor 2022. Ook dit jaar kwam het
uiteindelijk goed met de fotografiecursussen,
workshops en reizen. We gaan ervoor. En dit
positieve signaal gaan wij graag met fotografie
liefhebbers delen.

Per dag zullen we drie keer een presentatie verzorgen.
Dan laten we beelden zien van de reizen zoals we ze
hebben gemaakt en nemen we de reizen met jullie
door qua programma. En natuurlijk is er voldoende
tijd voor alle vragen. Maar we beginnen natuurlijk met
een kop koffie/ thee. De presentaties zijn om 10.00
uur, 13.30 uur en 16.00 uur.

Op 18 en 19 december organiseren wij een
Inspiratieweekend in onze studio in gebouw
EeserVeste, Beukenhof 8 te Steenwijk.

Wat moet ik aan...?
Deze vraag stel ik bij iedere familie waar
ik de uitvaart van een dierbare mag
begeleiden. Ik heb de vraag ook wel eens
gehad van:” Waarom vraag je dat?” Ik vraag
dit omdat het voor een compleet beeld
van het afscheid kan zorgen. Een jacquet
met hoge hoed bij een “gewone”man? Ik
ben van mening dat door de kleding aan te
passen een nog betere vorm gegeven kan
worden aan een afscheid.
“Mijn moeder zou het liefst een oude spijkerbroek
met gaten en verfvlekken willen. Zo kleurrijk
mogelijk.” Aangegeven dat dan net iets te zal zijn,
heb ik voor deze uitvaart wel een andere “oplossing”
bedacht. Ik heb de meest bonte sokken op dat
moment in mijn kast aangetrokken onder mijn pak
(zonder gilet en stropdas). Op een bepaald moment
heb ik de zoon laten zien, zonder dat anderen dit
meekregen, welke Happy Socks ik op dat moment
droeg. De glundering in zijn ogen van dankbaarheid
zal ik nooit meer vergeten. “Kleine moeite, groot
gebaar.” Wetend dat alleen hij een ik wisten van deze
kleurrijke sokken als eerbetoon aan zijn moeder geeft
een speciaal gevoel. “Heb je een donkerblauwe trui
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met een ronde hals?.” “Ja.” “En een donkerblauwe
broek?” “Eh. Ja.” “Met een wit overhemd met een
stropdas die je dan net ziet… Zo zag mijn vader
er altijd uit.” “Wat voor schoenen moet ik hierbij
aantrekken?” Of ik van schoenen van een bepaald
merk en kleur in de kast had staan. En die had ik. Dus
op de dag van de uitvaart van meneer droeg ik wat de
dochter mij had gevraagd.

comfortabel zitten
begint hier!

Als dit een kleine bijdrage kan leveren aan de invulling
en het gevoel van de dag van afscheid…doe ik dat.
Met veel liefde en plezier. Loop ik voor een auto
uit met een kostuum aan, maar geen stropdas. Of
compleet in zwart met jacquet en hoge hoed? U
vraagt, wij draaien! Als we kunnen draaien, draaien
we. Alles voor “mijn” familie.
Door deze op het oog misschien kleine dingen te
doen kan een afscheid nog persoonlijker worden.
Afscheid nemen van een dierbare is als moeilijk
genoeg en als er dan teruggekeken kan worden op
een compleet “plaatje” geeft dit een beetje meer
basis voor de toekomst wellicht.
En als ik daarin bij kan dragen is dat voor mij
vanzelfsprekend.
Dienstbaar én dankbaar voor wat ik mag en kan
doen!!

WALTER
Hoekbank Walter

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

Richard Krist
06 48415584
info@rk-uitvaart.com

Prijs hoekbank vaste uitvoering

€ 1795,-

meerprijs elektrisch verstelbaar €

495,-

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

Kerst op de Maargies Hoeve
Hoewel je het met spelbreker
Corona nooit zeker weet, hoopt de
Maargies Hoeve ook dit jaar weer
een flinke duit in het jaarlijkse
kerstzakje te doen. Als eerste is het
kerstdiner met de deelnemers aan
de beurt. Op 11 december staat de
hele dag voor hen in het teken van
kerst met allerlei kerstspelletjes
en
een
heus
kersttoneelstuk
dat wordt opgevoerd door de
begeleiders met enkele deelnemers.
De dag wordt afgesloten met het
beroemde kerstdiner dat ieder jaar
weer uit hetzelfde menu bestaat:
pannenkoeken met ijs na! Extra
feestelijk wordt het met de muziek
van de enige echte Maargies Hoeve
Band. Vooral als ze Jingle Bells
spelen gaat iedereen los en wordt er
zo hard mee gegalmd dat het tot ver
in Steenwijk is te horen.

kan doen aan eten en drinken, net als op
diverse andere plekken. Iedereen is van
harte welkom, de entree is gratis. Maar
dat is nog niet alles want op woensdag
22 december en donderdag 23 december
moet u in het Maargies Kooklokaal zijn. Men
een overheerlijk driegangenmenu en een
in kerstsfeer aangekleed eetlokaal wordt
u helemaal in de kerstwatten gelegd. De
aanvang van de avond is 18.00 uur en de prijs
bedraagt € 22,50 euro exclusief consumpties.
De avonden zitten altijd snel vol, dus tijdig
reserveren is aan te raden.

Klaar voor de LENTE
is

Realiseren in de WINTER

Voor meer informatie over kerst op de
Maargies Hoeve: www.demaargieshoeve.nl

Op 18 december wordt de kerstmarathon
vervolgd met de inmiddels traditionele
kerstmarkt. Dit jaar wat anders dan de
voorgaande edities, want in plaats van op
zondag vindt de markt op zaterdag plaats
van 14.00 – 21.00 uur. Ook is het dit jaar
voor het eerst helemaal buiten, omdat op
de plek waar het voorheen plaatsvond de
boerderijwinkel is gebouwd. Wat zeker niet
is veranderd: de diverse kraampjes vol kerst-,
sfeer-, cadeau- en ambachtelijke artikelen,
de levende kerststal waar op gezette tijden
een kleine voorstelling zal worden gegeven,
de kerstknutselactiviteit voor kinderen en
het sfeervolle kerkje. Als extraatje kom je
onderweg ook nog de Maargies Kerstkroeg
tegen, waar de inwendige mens zich tegoed

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

“Rikels dé enige onafhankelijk
Slaapexpert in uw regio”
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

Sander van Klompenburg,
eigenaar Rikels Slaapexperts

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
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Goed advies,
!
Prima service

Heerlijk wakker worden met

Het bed van
je dromen!

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

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

Nieuwleusen

bosbedden.nl

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Wetering: een nat pak of een crash
WETERING - Vanuit Oldemarkt
keren wij terug naar de Wetering.
Om precies te zijn naar Wetering
Wijk VI-35. Hier woonde Wicher
Wind de laatste twee jaar van zijn
leven (1919-1921).
Het huisje stond zó dicht op het fietspad
dat je moest oppassen als je erlangs fietste;
gooide Wicher de deur open dan kreeg je
die anders vol in je snufferd! Andersom kon
ook; kwam je met hoge snelheid aanrijden
en Wicher had de deur open laten staan, dan
restte soms niets anders dan met piepende
remmen het huisje binnen te rijden. Uitwijken
naar de andere kant kon niet, of je moest de
vaart in willen rijden, wat voor niemand een
aanlokkelijk idee was.
Het huisje is tegenwoordig verbouwd tot
schuurtje voor de nabijgelegen woning. Het
fietspad loopt nu achterlangs de huizen; men
kan vandaag de dag rustig de deur opengooien
zonder angst iemand de vaart in te duwen of
dat er een ongenode gast bij je naar binnen
racet! Bron: Plaatselijk Nut Wetering en
omstreken (2013). 100 jaar leven en wonen;
Wetering, Muggenbeet, Nederland en de
Kikkerij. Drukkerij Hovens-Gréve, Steenwijk
Opmerking. We zijn weer open! Het
Historisch Centrum IJsselham is weer open
voor bezoek! Eenieder is van harte welkom
op ons adres aan de Hoofdstraat 23 te
Oldemarkt. Openingstijd: zaterdagochtend
10.00-12.00 uur. U kunt voor vragen of
informatie ook een e-mail sturen naar
redactie@historischeverenigingijsselham.nl.

Het huisje van Wicher Wind in Wetering stond een eeuw geleden zó dicht op het fietspad, dat met enige regelmaat fietsers in onzachte aanraking kwamen
met de openslaande voordeur. Eigen foto
Kijk ook eens op onze website
(https://www.historischeverenigingijsselham.nl/) of
bezoek onze Facebookpagina (https://www.
facebook.com/historischeverenigingijsselham)
voor meer verhalen over onze boeiende
oude gemeente IJsselham. Of wilt u

diepgaander verhalen over de geschiedenis
van onze mooie streek? U kunt zich altijd
abonneren op ons blad de Silehammer.
Via onze website kunt u zich opgeven.
U bent welkom. Daarnaast zoekt de
HVIJ nog vrijwilligers en in het bijzonder

bestuursleden. Lijkt het u leuk om ons
te helpen om de geschiedenis van deze
prachtige streek extra goed in kaart te
krijgen? Informeer bij het bestuur naar de
mogelijkheden. U kunt dit doen via
bestuur@historischeverenigingijsselham.nl

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

MODEVAKSCHOOL ANNEMIEK

MARKT 2, 8331 HH STEENWIJK 0521-516526

Inkoop van
Keuze uit ruim 150 modellen

oud goud en zilver

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

Oldeholtpade
Tel: 0561 - 689290
www.prakkenedelmetaal.nl

Deze moderne en comfortabele relaxfauteuil past in elk interieur
Rollecate 27
7711 GG
Nieuwleusen
Tasveld 2
8271 RW
IJsselmuiden
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Zwartsluziger tekstschrijver al dertig jaar verbonden met voormalige eiland

‘Urk, het eiland in de verte’ wordt troetelkind van Jan Blei

gemaakt en een hele serie met oorlogsverhalen
uit onze regio. Ik had toen ook van die
polderpioniers in de uitzending, die vertelden
juist over dat facet, daarom dacht ik: Razzia,
daar moeten we wat mee doen. Dat konden
we gelukkig koppelen aan Harmen Visser, de
plaatselijk politieman die op Urk werkte en in
1943 overgeplaatst werd naar Vollenhove en
zich daar ontpopte als leider van het verzet. We
kregen wonder boven wonder permissie van
de veiligheidsregio om dat in de buitenlucht, op
Old Ruitenborgh in Vollenhove, te doen. Dat
liep heel goed. Afgelopen jaar hebben we dat
in het theater in Steenwijk gedaan, voor 1.600
kinderen en twee of drie voorstellingen voor
volwassenen’.

ZWARTSLUIS – Jan Blei. Geboren en
groot geworden in Zwartsluis. Altijd
in een straal van 100 tot 150 meter
rondom zijn geboortehuis geleefd.
Nu geen verhuisplannen meer, ja,
het kerkhof… Passies: sterrenkunde,
buitenaards leven (ufo’s) en muziek.
Jan Blei: ‘En het schrijven zat al heel
vroeg op mijn pad’. Grootste deel
van zijn werkzame leven in Flevoland
doorgebracht, kwam al dertig jaar in
de Noordoostpolder en op Urk. ‘Het
arbeidsethos op Urk is ontzettend
goed,
stevig,
uitgebalanceerde
mensen vind ik dat.
Ik kon het heel goed vinden op Urk, een
prachtig plekkie’. Hij schreef teksten voor de
uiterst succesvolle streekmusicals (‘muzikale
vertellingen’) over Het verdronken dorp
Beulaeke, ‘Het Mysterie Wardenier’ en
‘Razzia’. Het zal dus geen verbazing wekken
dat de nieuwste theaterproductie gaat over
Urk, (Jan Blei’s) eiland in de verte, dat volgend
jaar na 19 juni een aantal keren zal worden
opgevoerd op het grote Havenplein van het
bekende vissersdorp.
‘Weet je wat ons streven is? Dat Nederland
eens een keer op een ándere manier naar Urk
kijkt. Dat is de basis, een doelstelling, omdat
ik persoonlijk zoveel geluk heb ondervonden
op Urk, op mijn werk en met de mensen die
ik ken. Ik wil Urk positief neerzetten, graag
een hart onder de riem steken. Ik heb veel
waardering voor die samenleving’, zegt Blei.
‘Het stuk zal op een aantal momenten wellicht
ontroeren. Wanneer je dat bereikt als schrijver
of componist, dan is je ding wel geslaagd.
Dat vind ik een belangrijk criterium. Ik hoop
dat de mensen het mooi vinden’. Jan Blei is
vers met pensioen, 66 jaar, getrouwd, twee
dochters en een zoon, die alle drie de deur uit
zijn. ‘Ik ben vrij om te doen en te laten wat
ik wil’. Hij schreef jarenlang voor de digitale
Zwartewaterkrant columns, doet dat nu voor
de Stadskoerier, ‘dat zijn meer reflecties op
mijn jeugd. Wil ik graag bundelen’.
Zijn muzikale-tekst kant ontwikkelde hij al heel
vroeg bij vocalgroep Choral in Vollenhove,
waarvan hij samen met zijn vrouw Christien lid
was. Uit die jaren kende hij ook Barbara Lok;
zij kwam in 2017 bij Jan Blei met het idee, in
samenspraak met Han Evers van Theater De
Meenthe in Steenwijk, om ‘iets te gaan doen’
met het verdronken dorp van Beulaeke.
Barbara Lok was samen met Wim Rebergen
verantwoordelijk voor de muziek, Blei nam de

Tekstschrijver Jan Blei heeft een warm plekje in zijn hart voor Urk, waar hij een muzikale vertelling
voor samenstelde: ‘Ik heb veel waardering voor die samenleving’. Foto: George Huisman
schrijverij voor zijn rekening.
Storm over Beulaeke
‘Hoe je zoiets begint? Ik ben geen
verhalenschrijver, ik denk meer in liedjes, in
scenes en dergelijke. Ik ben natuurlijk geen
professional, maar ik ben wel taalgevoelig.
Ik kan redelijk overweg met tekst. Als ik een
onderwerp heb, begint het in mijn hoofd
te malen. Ik rijd erlangs en ik kijk of er veel
over geschreven is. Als dat niet zo is, dan
dicht ik mezelf al heel veel vrijheid toe, in
interpretatie en uitwerking. Dan maak ik een
verhaal, een intrige en daar schrijf ik liedjes op
en Barbara zorgt voor de melodie; soms gaat
het andersom, komt Barbara met de muziek en
dan gaat het stromen bij mij. Ik ben gewend
als ik liedjes schrijf, dat ze dan heel ritmisch,
metrisch, couplet, couplet, refrein, couplet,
soms brug/bridge, dan weer refrein, zijn,
ik ben wat dat betreft heel gestructureerd.
Allemaal afgeronde liedjes. Ik heb ook wel
eigen melodietjes in het hoofd. Maar die
laat ik niemand horen want ik ben geen
componist. Dat deel ik verder met niemand,
dat zijn gewoon melodietjes om de teksten te
kunnen schrijven. Eigen melodietjes, dat werkt
eigenlijk altijd, en het liefst met deadline. Dat
vind ik prettig, fijn. Samen met Barbara en
Wim Rebergen knutselen we samen een liedje
in elkaar. Dat gaat heel makkelijk. Beulaeke
was een groot succes. Over het algemeen
schrijf ik het verhaal, de liedteksten en de
dialogen. Bij alle producties hebben wij een
andere regisseur gehad, en die heeft natuurlijk

ook heel veel invloed. Soms moet je ergens
schrappen, soms ergens wat bijschrijven.
Ik ben heel makkelijk in het aanpassen van
teksten. Soms is het lastig om mooie zinnen te
schrappen. ‘Kill your darlings’ zeggen ze wel.
Ik heb wel gesprekken met de regisseur als er
een bepaald liedje uit moet, dat gaat me aan
het hart maar uiteindelijk bepaalt de regisseur
hoe het eruit gaat zien, daar heb ik dan wel
vrede mee. Hoort erbij. Storm over Beulaeke
was in de regio een groot succes, zes, zeven
keer uitverkocht in Steenwijk, toen buiten in
Giethoorn, prachtig zomerweer, dat vond ik
echt magisch. Was ook -tig keer uitverkocht,
vond ik zo bijzonder’.
Na Storm over Beulaeke kwam Han Evers
met Mysterie Wardenier. ‘Ik houd wel van
regionale verhalen met landelijk uitstraling.
Wardenier was met zijn brandstofloze motor
wereldnieuws in de jaren dertig. Korte periode,
bijzonder verhaal. Dat liep ook heel goed, en
zou vervolgens in 2020 in Wolvega gedaan
worden. Dat is gecanceld vanwege corona.
En ik denk ook niet dat dat nog gaat gebeuren,
vind ik wel jammer. Mijn dochters deden daarin
mee, mijn oudste dochter deed trouwens ook
mee in Beulaeke’.
Razzia
‘Toen kwam Razzia, daar had ik wel wat mee,
met de mensen die hier in Zwartsluis door de
straten liepen op weg naar het station in Meppel.
Daar kende ik verhalen van. Ik heb vroeger bij
de lokale omroep een geschiedenisprogramma

Nu staat Urk voor de deur. ‘Verhaal is klaar,
liedjes zijn klaar. Stand van zaken? We zijn
nu bezig met het werven van kandidaten;
we gaan werken met een projectkoor, daar
hoef je in principe geen auditie voor te doen.
Urk wordt echt een megaproductie, met een
koor van misschien wel honderd zangers
en zangeressen. De audities zijn inmiddels
gestart. Daar zijn we deze dagen druk mee,
we zoeken solisten. Die krijgen muziek
thuisgestuurd, die krijgen tekst thuisgestuurd,
moeten dat instuderen en tijdens de audities
worden ze in feite beoordeeld om te kijken
of ze geschikt zijn voor een hoofdrol. Het
gaat over de Noordoostpolder en over Urk,
dus zoeken wij mensen uit die contreien, die
de stukjes dialect kunnen zingen. Sommige
liedjes in het Urks. We proberen dat Urker
accent mee te nemen in de dialogen. Ach, dat
gaat wel goed komen. We hebben contact
gelegd met Christianne Kapitein, zij leidt
de musicalschool Light Up op Urk, heeft
zo’n 80- tot 100 leerlingen, die iedere week
musicallessen van haar krijgen. Jacob Schenk,
pianist, dirigent en arrangeur, hebben we ook
in het kernteam vanwege de Urker culturele
inbreng, dat is onmisbaar. Mitchell ten Hove
uit Kampen was de regisseur van Razzia, en is
ook de regisseur voor dit nieuwe stuk’.

Tribune voor 1500 man
‘Op het Havenplein wordt een tribune
neergezet voor zo’n 1500 man’, zegt Jan
Blei. ‘Dan is het plein zelf het speelvlak
voor de spelers met om hen heen, en op de
achtergrond, het water en de Urker huisjes.
Ik verwacht een productie die te vergelijken
is met de andere musicals, en hoop op
draagkracht vanuit de Urker samenleving. En
ja: wanneer er iets op Urk gebeurt, heeft heel
Nederland het erover, dus als de landelijke
media hierop afkomen, zou me dat ook niet
verbazen. Nu maar hopen dat het weer een
beetje meezit…’

Tu i n e n
Boomverzorging
Sierbestrating
Houtbouw

PVC - LAMINAAT - PARKET - TRAPRENOVATIE

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

www.tiliahoveniers.nl

14

E-mail: info@tiliahoveniers.nl

- Gratis plinten bij uw vloer
- Kosteloze voorinspectie
- Duurzame vloeren
- Groot aanbod visgraat vloeren

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Woldpromenade 43
8331 HJ, Steenwijk
Wo/Za 10:00 - 17:00

Steenwijkers oppermachtig tijdens biertapwedstrijd
door George Huisman
STEENWIJK - De selectiewedstrijd
van de Nationale biertapwedstrijden
die november 1981 in de Oosterzalen
in Steenwijk werd gehouden, is
een
Steenwijker
aangelegenheid
geworden.
Uit een veld van veertig deelnemers,
overigens beduidend minder dan het jaar
ervoor, komende uit Steenwijk, Meppel,
Giethoorn, Havelte, Zwartsluis, Hasselt
en het Groningse Glimmen, sleepten de
oppermachtige Steenwijker combinaties
vijf van de zes ereprijzen weg. Op de foto
Bert Spin (met vlinderstrik), een tappende
Gerard Stroeve en een glimlachend
toekijkende Alie stroeve.
Edelzangers
De onderlinge vogelshow van de vereniging
‘De Edelzangers’ die in november 1981
in hotel Van der Zee werd gehouden,
liet weer veel moois zien op het gebied
van vogelkweek. Niet minder dan
226 inzendingen kwamen er binnen
waaronder veel fraaie exemplaren. In
zijn openingswoord wees wethouder
Henk Visser (links op de foto tijdens
de prijsuitreiking) op de wenselijkheid
dat de deelnemers aan deze hobby niet
genoodzaakt zullen zijn hierin de moeten
bezuinigen.
Kalenberg
Een van de meest markante trekjes van
de Kalenberger is: zich te verenigen. Op
een bevolking van -veertig jaar geledenruim tweehonderd zielen kent men daar

meer dan twintig verenigingen en clubs.
De jongste loot aan de stam was de
vrouwengymnastiekvereniging DIOS ofwel:
Door Inspanning Ontspanning. Op de foto
zijn de dames uiterst geconcentreerd met
hun sport bezig!
OZO
Eind november 1981 was er feest
in de OZO-studio aan de Matth.
Kiersstraat in Steenwijk want de OZOstreekprogramma’s NW-Overijssel en ZWDrenthe vierden hun twaalfjarig bestaan. De
grondlegger van het streekprogramma was
wijlen de heer Henk Bruinenberg, fotograaf,
journalist en boekenschrijver, waaronder
het indrukwekkende naslagwerk Duizend
Jaar Steenwijk. Op de foto een groep
medewerkers aan het streekprogramma
van wie een aantal vanaf het eerste uur aan
het OZO-werk deelnam. Staande van links
naar rechts Harm Holtjer, Joop Greven,
Sjouke van Dijk en Jan Kroeze. Daarvoor de
dames Ineke le Clerq, Janneke Tiesnitsch,
Janny Winters en Albertje Smit.

Foto’s: Sieb van der Laan

Don’t rescue your child from a challenge,
teach them how to face it’

Business Club Olde Veste
het sportieve netwerk
voor zakelijk Steenwijkerland

Hoe gaan we om met spanningen van een
kind tijdens het zwemlestraject? Tijdens
het zwemlestraject kan een kind te
maken krijgen met spanning. Dit is soms
onvermijdelijk en mag er zijn, maar we
willen voorkomen dat een kind er last van
krijgt.

Om het kind te kunnen helpen, is het allereerst
belangrijk om te weten waar de spanning vandaan
komt. Het opbouwen van een vertrouwensband
tussen lesgever en kind is dan ook essentieel! Door
de interactie met het kind kunnen we achterhalen
wat hij of zij nodig heeft. Tijdens de zwemlessen zijn
we voortdurend bezig om het zelfvertrouwen bij de
kinderen te vergroten. Daarbij spelen succesmomenten
en complimenten een grote rol! Vindt je kind het
spannend of moeilijk? Dan is ieder stapje een succes.
Dit vieren we, door het te benoemen en de kinderen
veelvuldig positief te stimuleren. We leggen de focus
dan met name op het proces. Het zelfvertrouwen en
een positief zelfbeeld zijn nodig om de oefeningen zo
ontspannen mogelijk te kunnen doen.

Hoe kun je als ouder helpen? Het is belangrijk dat je
vanaf de eerste les rust en vertrouwen uitstraalt en je
kind situaties zelf laat ontdekken en ervaren. Geef hem
ruimte om zichzelf te ontwikkelen en geef aandacht aan
wat goed gaat en wat steeds beter gaat. Laat je kind z’n
angsten overwinnen, moedig hem aan en ondersteun
waar nodig, maar leg de lat niet te hoog. Rond het
einde van het lestraject komt het diplomazwemmen
in zicht. We proberen zo min mogelijk lading te geven
aan dit moment. We weten wat de kandidaten kunnen,
dit hebben ze immers tijdens de lessen veelvuldig
laten zien. Het afzwemmen is enerzijds een ‘officieel

"Sponsoren investeren in
de jeugd"
moment’. Echter, de focus ligt op de succeservaring
van de kinderen in een feestelijke, maar rustige sfeer.
We ervaren dat het prettig werkt, als er een beperkt
aantal mensen bij het diplomazwemmen aanwezig is.
De spanning bij de kinderen is minder groot en de rust
lijkt een positief effect te hebben op de uitvoering van
alle vaardigheden. De inzet van de meezwemmende
ouder tijdens het diplomazwemmen, blijkt bovendien
een succesformule! Samen met papa of mama naar de
eindstreep zwemmen, is voor veel kinderen en ouders
een geweldige ervaring. Het levert vaak grappige
situaties op, waardoor het diplomazwemmen luchtig
verloopt. Zo sluiten we het lestraject op een feestelijke
manier af en kunnen de meeste kinderen er met
plezier op terugkijken.

ONDERNEMERS OPGELET!
Steun Olde Veste
en word sponsor!
Kijk op www.oldeveste.com op de pagina sponsoring voor de mogelijkheden.
sponsoravonden . bedrijfsbezoeken . running dinners . netwerkevenementen . thuiswedstrijden
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Van de boerderij (20) – ‘Genoeg te overdenken’
Het is de tijd van weer een jaarlijks
terugkerende
bezigheid,
namelijk
ploegen. Zoals zoveel terugkerende
veldwerkzaamheden is ook dit niet heel
ingewikkeld meer na ruim 45 jaar ervaring.
Als de ploeg eenmaal goed staat afgesteld
is het een kwestie van vaak heen en weer
rijden en draaien op de kopakker. Soms staat Radio 1 aan maar ook heel vaak is de radio uit en zit ik wat
te mijmeren. De ene keer word ik daarbij vermaakt door zwermen meeuwen die de vers omgeploegde
grond doorzoeken op wormen en het volgende moment zit ik met lichte heimwee terug te denken aan
onze vakantie in Sauerland een paar weken geleden. De laatste jaren ben ik het plezier van wandelen gaan
waarderen, hierbij aangezet door mijn vrouw die het zat was om altijd maar in de auto te zitten tijdens de
vakantie. Toen ik daar jaren geleden mee begon dacht ik dat het me niet veel moeite zou kosten, ik liep
tijdens het venten immers dagelijks bijna 9 uur aan één stuk. Maar wandelen in heuvelachtig of bergachtig
gebied is toch heel anders. Daarbij worden spieren aangesproken die bij het aardappelen bezorgen in
Steenwijk in diepe slaap zijn. Na een klein wandelingetje, op onze aankomst dag, van 4 km gingen we
de volgende dag voor een kleine 10 km over eenzame bospaden in het Rothaargebergte met hoogte
verschillen van een kleine 250 meter, 3 uur aan één stuk. De volgende dag lieten spieren in de lies en kuiten
zich flink voelen. Een dagje rust en nog maar eens 10 km in een andere regio. Ervaren wandelaars zullen
hierom lachen maar voor ons was het wel genoeg. Vroeger wilde ik veel zien in een groot gebied, met de
auto dus, maar de leeftijd zal er wel voor zorgen dat je nu makkelijker kunt genieten van kleine dingen en
dat hebben we zeker gedaan.
WELCOME

MAIL

Van de boerderij...
EMOCLEW

WELCOME

LIAM

MAIL

Terwijl de ondergaande zon precies in het verlengde van mijn ploegvoor schijnt moet ik opeens denken
aan het ploegen in 2013. Er was toen een zeldzaam mooie zonsondergang die ik met meerdere foto’s heb
vastgelegd. Het leek of de natuur me nog een keer blij wilde maken met een dergelijk natuurverschijnsel.
Ik had kort daarvoor namelijk minder leuk nieuws gekregen. Tijdens het zoveelste routineonderzoek van
mijn darmen zegt de onderzoeker van het AMC opeens: dat ziet er niet goed uit! Mijn suggestie om het
direct weg te halen werd afgewezen omdat het geen poliep was maar een kleine tumor. Twee uur later
had ik alle vervolgafspraken al in de zak. En dat ging snel achter elkaar, in een week tijd wist ik waar ik aan
toe was en een aantal weken later zou ik geopereerd worden. De decemberronde van dat jaar was een
emotionele, alle klanten waren op de hoogte gebracht via mail of een brief tijdens de ronde. We dachten
wel twee of drie maanden weg te blijven en ik kreeg daarbij alle steun van de klanten. De weken voor de
operatie verliepen als in een roes, er was opeens zoveel te regelen. Opeens was er bijvoorbeeld wel tijd
om alle inlogwachtwoorden eens op te schrijven zodat mijn vrouw niet helemaal met de handen in het haar
zou komen te zitten. Het was op een zaterdagavond dat mijn vrouw, toch enigszins voorzichtig aftastend,
zegt dat we nog iets moeten bespreken. ‘Stel je voor dat het niet allemaal verloopt zoals we graag willen,
wat wil je dan?’ Ik wimpel het weg maar weet ook meteen dat het niet de juiste reactie is. We praten even
over het meest slechte scenario, dat is heel moeilijk maar zeer noodzakelijk.
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9 januari 2014, de dag van opname en de dag voor de operatie. Zenuwachtig? Helemaal niet. Het
is dan wel een zware operatie maar door regelmatige controles en een voorgeschiedenis weten
we dat het goed komt. Na
nog een operatie, wegens
een complicatie, begint het
herstel. Ik heb het goed
naar de zin hoe vreemd
dat ook klinkt. Met mijn
overbuurman op zaal heb
ik een enorme klik, hij is
ook zelfstandig ondernemer
geweest. Met mijn vrouw
beleef ik intieme momenten.
Ik hoef niet aan de boerderij
te denken. Ik maak alweer
plannen voor mijn vrije tijd
gedurende de herstelperiode.
Veertien dagen na opname
ga ik met een klein beetje
heimwee, heel vreemd ik weet
het… het lijkt wel net zoiets
als het Stockholmsyndroom, weer naar
huis. In april rijden we weer ons rondje
langs de klanten.
Terwijl ik mijn zoveelste rondje ploeg
en andere herinneringen aan mij
voorbij laat gaan bedenk ik dat ploegen
misschien een goede therapie zou
zijn voor mensen met een burn-out.
Na 4 à 5 uur ploegen komt de geest
helemaal tot rust en is er tijd voor
rustige overdenkingen. Ik ga in de
toekomst uittesten of wandelen het
ploegen kan vervangen als ik ooit
mijn rondjes op de trekker niet meer
hoef te doen.
bbuining@solcon.nl

Aardappelteelt &
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In Oldemarkt woonachtige scheidsrechter na jaren pijn en amputatie weer actief bij vv Willemsoord

Jan Lolkema weer terug op het voetbalveld
WILLEMSOORD - Jan Lolkema (46) uit
Oldemarkt is weer terug op de Nederlandse
voetbalvelden. Hij was vroeger een niet
onverdienstelijk voetballer maar ontdekte
dat scheidsrechteren zijn echte passie
was. Hij floot wedstrijden op topniveau in
binnen- en buitenland, zowel op het veld als
in de zaal. Totdat in mei 2012 het noodlot
toesloeg: Jan kreeg een knieblessure die in
de loop der jaren zó pijnlijk werd, dat hij
zelf aangaf dat zijn onderbeen maar moest
worden geamputeerd.
‘Morfine noch spuiten met zuivere heroïne, twee keer
per week, brachten verlichting. De bijna ondraaglijke
pijn bleef’, vertelt hij. Direct na de amputatie in 2018
ervoer Lolkema een nieuwe sensatie: hij was compleet
pijnvrij en kon weer genieten van zijn dochter én
het leven. En als klap op de vuurpijl fluit hij weer, zij
het nu nog bescheiden wedstrijden van het niveau
Willemsoord 2 en3, zijn cluppie. Maar de top van
het amateurvoetbal kan erop wachten: Jan Lolkema
komt eraan! Mét een blade die aan zijn prothesekoker
is vastgemaakt. En die blade kreeg hij na een zelf
georganiseerde crowdfunding; het publiek heeft de
32.000 benodigde euro’s bijeengebracht omdat de
verzekering niet wilde uitkeren.
Knie
Jan werd geboren in Berlikum, iets verderop in
de Friese klei. Toen hij 8 jaar was kreeg zijn vader
een baan bij de Hoogovens ‘en wij emigreerden
naar Alkmaar’. Daar bleef hij de volgende 28 jaar
wonen. Toen de fabriek waar hij werkte verkocht
werd, kwam hij voor een nieuwe baan in Steenwijk
terecht, bij de biomassacentrale. Hij kwam te wonen

in Wolvega, leefde daar een tevreden leven en floot
zijn wedstrijdjes op niveau. ‘Tot negen jaar geleden
bij mij in mijn knie alles afscheurde. Ik belandde in de
ziektewet en na twee jaar in de WIA. Wat volgde was
een pijnlijke periode van een jaar of zes. Ik leefde met
botpijnen, die zijn niet te sturen met medicatie. Dus ik
begon met lichte morfine, dat werd steeds zwaarder
tot injecties met zuivere heroïne, twee keer in de week
geïnjecteerd door een arts. Dat was geen leven. Door
die heroïne was ik ook geen vader voor mijn dochter.
Zij is geboren in augustus 2012, het voorval was in
mei 2012, dus ik kon er eigenlijk niet voor mijn kind
zijn. Tot ik na jaren vast liep en ik aan de arts vroeg
om te amputeren. Dat gebeurde in 2018. Ik kan er
wat makkelijker mee omgaan omdat ik zelf om de
amputatie heb gevraagd. We hebben geamputeerd
en ik was gelijk pijnvrij. Echt: de pijn was weg, dat is
zo mooi. Drie dagen na de amputatie kon ik al met de
scootmobiel op pad. Dat was zo’n verademing. Geen
pijn, ook geen fantoompijn. Bij een eerdere operatie
was een zenuw geraakt, dus ik had geen gevoel meer in
het been. Ik kon gewoon in glas lopen, ik voelde niks’.
Blades
‘Toen zag in het in de kranten en op tv. De
paralympische sporters die heel veel kunnen met
blades. Ik heb steeds gedacht: wat zij kunnen kan ik
ook. En zij doen moeilijkere dingen dan alleen maar
op een fluitje blazen. Die mogelijkheid zag ik voor
mezelf, ik zie alleen maar mogelijkheden, ik zie geen
beperkingen. Mijn positieve instelling heeft me altijd op
de been gehouden. Het komt altijd wel weer goed,
dat rotsvaste vertrouwen heb ik altijd gehad. Dat heeft
me gered. Ik had achter de geraniums terecht kunnen
komen, ik had me zielig kunnen voelen. Ik zie gewoon:
elk ding heeft zijn voordeel’. En met zwarte humor: ‘Ik
zie alleen maar voordelen: ik betaal maar de helft van
de pedicurekosten want ik heb maar een been. Maar

Jan Lolkema en zijn grootste hobby: scheidsrechteren.
zo moet je ook in het leven staan vind ik, want anders
wordt het heel moeilijk. Mijn leven is alleen maar
beter geworden sinds mijn amputatie. Weet je: ze
vragen me wel eens: wat is het mooiste, de geboorte
van mijn dochter (was een heel mooi moment) maar
eigenlijk vind ik de amputatie nóg mooier, want door
de amputatie kan ik er ook weer zijn voor mijn dochter.
‘Ik ben me nu aan het omscholen tot social worker, dus
omgaan met mensen en daarbij mijn ervaringen mee
te nemen en uit te dragen naar mensen die het nodig
hebben. Dat ze hun problemen of situatie positief
benaderen’. ‘Ik was al als scheidsrechter betrokken
bij Willemsoord. Ik heb hier de zondag gefloten, de
zaterdag 2 was altijd mijn vaste elftal, ik floot hier de
jeugd. Ik ben hier in 2011 terecht gekomen, en nooit
mee weggegaan. Toen floot ik ook eredivisie in de

Foto: Gerrie van der Hogen.

zaal. Ik heb stagegelopen in de eerste divisie, maar
daar zakte ik door het ijs, ik was te jong. Terug gegaan
naar de hoofdklasse amateurs, dat is nu tweede divisie.
Vervolgens ben ik gaan zaalvoetbalfluiten en voordat
ik het wist zat ik op eredivisieniveau en ben ik ook
internationaal gaan fluiten; ook beachsoccer heb ik
internationaal wedstrijden gefloten. Ik heb dankzij de
sport heel veel gezien van de wereld. Ondertussen
woon ik sinds een paar maanden in Oldemarkt en
kwam weer terug bij het warme nest Willemsoord. Ik
kan hiermee doorgaan tot ik er dood bij neerval. Al is het
op mijn 115e. Er is geen leeftijdslimiet bij de amateurs,
niet voor spelers en niet voor scheidsrechters. Voetbal
op amateurniveau is leuk. Dat moet ook leuk blijven.
Sportiviteit en plezier moeten hand in hand gaan. Want
plezier kent geen grenzen’.

Persoonlijke aandacht en kwaliteit staan centraal bij Volare Exclusieve Damesmode
ZWOLLE – Sinds februari 2019 is
Hanneke van Sluis met haar winkel
Volare Exclusieve Damesmode
gevestigd aan de Oude Vismarkt
21A in Zwolle. Dames kunnen
in de warme en sfeervolle zaak
terecht voor exclusieve mode en
accessoires uit het midden- en
hogere segment, die over het
algemeen weinig in de regio te
koop zijn. Ook beschikt Volare
over een uitgebreide webshop.

en ingekocht: ‘Bij het selecteren van de
kleding ga ik in gedachten mijn klanten
langs, om te bepalen wat voor wie geschikt
zou kunnen zijn. Ik zorg er altijd voor dat ik
kleding in diverse maten, kleuren, stoffen
en stijlen in huis heb, zodat er voor iedere
klant wat wils is. Daarnaast houd ik zeker
rekening met het modebeeld, dat ik op de
voet volg. Ik kijk ook welke kledingstukken
van verschillende merken mooi met elkaar
te combineren zijn. Door exclusieve
merken en kleine voorraden per artikel in
te kopen, gaan klanten ook echt met iets
unieks naar huis.’

Voordat Hanneke haar eigen exclusieve
damesmodezaak opende, werkte ze bijna
acht jaar met veel plezier bij DueDonna.
Toen deze winkel ermee ging stoppen, was
voor haar de keuze snel gemaakt om voor
zichzelf te beginnen. Niet alleen omdat
ze haar werk ontzettend leuk vindt, maar
ook om klanten een volwaardig alternatief
te bieden, met persoonlijke aandacht en
mooie, vertrouwde merken. De naam
Volare is niet toevallig gekozen, vertelt
Hanneke: ‘Volare is Italiaans voor vliegen.
Ik vond deze naam wel toepasselijk, omdat
ik in 2019 letterlijk ben uitgevlogen’.

Klanten krijgen bij Volare ook een stukje
extra service: ‘Niet alleen geef ik uitgebreid
kledingadvies en denk ik met de klant mee,
maar ook bied ik private shopping aan,
waarbij mensen buiten openingstijden
kunnen komen winkelen. En kan iemand
echt niet naar de winkel komen, dan kom
ik met mijn kleding naar de mensen toe.
Uiteraard staat er voor iedereen die in
de winkel komt een kopje koffie klaar. Ik
vind het ontzettend leuk om mijn klanten
mooi aan te kleden. Als iemand gelukkig de
deur uit gaat, geeft me dat echt een stukje
voldoening’.

Het assortiment dat Hanneke verkoopt,
is met veel zorg door haar samengesteld.
Kwaliteit, exclusiviteit en diversiteit
staan hierbij voorop: ‘Dames kunnen bij
mij terecht voor kleding in maat 34-46
in allerlei kleuren en stijlen. Ik verkoop
niet alleen chique kleding of feestmode,
maar ook bijvoorbeeld vrijetijdskleding en
sportieve kleding. De kleding heeft een
tijdloze uitstraling en is ontworpen om lang

Koopjesdagen
Van 22 tot en met 27 november vinden
bij Volare Damesmode de koopjesdagen
plaats. Klanten kunnen dan mooie kleding
komen uitzoeken met 50 tot 70 procent
korting. Ook heeft Volare regelmatig leuke
aanbiedingen in de webshop.
mee te gaan. Zo hebben mijn klanten extra
lang plezier van hun aankoop. Daarnaast
verkoop ik diverse prachtige accessoires,

zoals leren tassen en riemen en een ruime
collectie oorbellen’. De collectie wordt
door Hanneke persoonlijk uitgezocht
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Kijk voor meer informatie op
https://www.volarewebshop.nl/
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Jacques Wagteveld verlaat het bestuur, niet de club

- George Huisman & Menno Mollema

Sympathiek algemeen bestuurslid stopt wegens persoonlijke omstandigheden
STEENWIJK – Hij liep eerst een jaar stage om
te kijken hoe het bij de club toegaat. Daarna
werd Jacques Wagteveld benoemd in het bestuur van Olde Veste. Deze maand zitten zijn
reguliere drie bestuursjaren erop en zou hij
herkiesbaar zijn. Daar koos hij echter niet
voor. Voornaamste reden zijn persoonlijker
omstandigheden. Maar al gaat Wagteveld
verloren voor het bestuur, hij blijft actief voor
de club.
Heel even was er sprake van dat Jacques
Wagteveld voorzitter zou worden. ‘Maar daar
werd al snel vanaf gezien, dat wilde ik zelf ook
liever niet’, zegt hij. ‘Als voorzitter moet je de
vereniging verschrikkelijk goed kennen en de
leden ook. Ik ken een boel oudere leden, en zij
mij, maar de jeugd ontgaat je. Elbert Jan Hesse was een betere kandidaat: hij kent meer
leden, ook bij de jeugd omdat hij een voetballende zoon had en zelf tot redelijk recent nog
voetbalde. Hij is ook clubscheidsrechter’.
Algemeen bestuurslid
‘Ik werd toen algemeen bestuurslid, met verantwoordelijkheid voor de lagere seniorenteams, de scheidsrechters en de dames- en
meisjesteams. Dat laatste werd na verloop
van tijd overgenomen door Sandra Hesse.
Een van de eerste dingen die we veranderd
hebben was: bij Olde Veste was te laat bekend
wie van de lagere senioren in welk team zou
voetballen. Toen zijn we met de leiders en
trainers gaan praten. Dat had ook te maken
met de A’s die overgingen naar de senioren,
waar gingen die heen als ze niet bij de selectie
kwamen? Het derde, vierde of vijfde? Er is enige tijd sprake geweest dat er een zesde team
zou komen, maar dat kwam in een spagaat
omdat senior-spelers van Olde Veste naar
Steenwijker Boys-zaterdag gingen. Geen zesde team voor Olde Veste dus. Maar de verandering hebben we doorgezet: iedereen wist
in ieder geval vóór de zomervakantieperiode
wie waar voetbalde, en dat wilde ik. Je moet
mensen niet in het onzekere laten waar ze in
de nieuwe competitie voetballen. Is niet nodig. In het vijfde zitten heel veel jonge jongens
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uit de A’s, die konden vanwege studie weinig
of niet trainen maar wilden toch graag bij elkaar blijven in hetzelfde team en toen bleek
het vijfde daar heel geschikt voor te zijn. Ze
doen het ook leuk in de competitie. Ik was
ook voorstander, en dat is me helaas niet gelukt, dat het derde veel meer zou aansluiten
bij het tweede. Daar zit nu nog een groot gat
tussen’.
Drie zaterdagclubs
Jacques: ‘Persoonlijk vind ik het zonde dat dat
team naar de Steenwijker Boys is gegaan. Dat
is trouwens ook de mening van het bestuur.
Wat ik óók jammer vind dat je nu in Steenwijk
drie clubs hebt die op zaterdag voetballen:
Steenwijk, Steenwijker Boys en Olde Veste.
Ik kan me nog heel goed herinneren toen
wij met Steenwijk in gesprek waren om één
vereniging te worden -daar was ik voorstander van- ik stond ergens te wachten, komt
Anne van der Meulen (vv Steenwijk) naar
mij toe. ‘Jacky’, zei hij, ‘zorg ervoor dat het
één vereniging wordt’. Vergeet ik nooit meer.
Vv Steenwijker in hart in nieren, ‘maar het
gaat mij om het spelletje, het gaat mij om het
voetballen’, vertelde hij. Iedereen weet dat ik
ook bij Steenwijk gevoetbald heb. Ik voetbalde vanaf mijn twaalfde jaar bij Olde Veste, in
1965 begonnen, later toen mijn moeder overleden was, ben ik in de winkel gekomen. Dat
betekende dat ik op zaterdag moest werken
en ben ik naar Steenwijk -zondagvoetbal- gegaan. Ik heb wel de indruk dat de samenwerking met de Steenwijker Boys stilaan wat beter wordt. Er is een periode geweest, zeg maar
vier jaar geleden toen ik zo’n beetje opnieuw
bij Olde Veste begon, dat ik wel eens het idee
had van jongens: de Boys is toch ook gewoon
een collega-voetbalclub? Er is vandaag de
dag meer overleg, zo deed de Boys ook mee
met de Led-veldverlichting, ‘Wat voor club is
Olde Veste? Ik heb het van meerdere kanten
kunnen zien, als voetballer, als supporter en
als bestuurslid. Olde Veste zit van alles wat in.
Het is een mengeling van, het is van hoog tot
laag. Bij Olde Veste is de drempel gelukkig
laag want we hebben bijvoorbeeld een aantal

jeugdleden die via het jeugdfonds Sport en
Cultuur hier voetballen. Zouden wij een dure
club zijn? Dat is ook relatief. Selectieteams
betalen meer contributie omdat ze over duurdere trainers beschikken, ze moeten lange
reizen maken, voetballen meestal op kunstgras, ze trainen allemaal op kunstgras. Iedereen krijgt bij Olde Veste standaard een tenue,
alleen de voetbalschoenen niet. Bij ons zit er
ook de Grote Club Actie in’.
Hoe zie jij Olde Veste sportief?
‘Wat natuurlijk een groot pluspunt is, is dat
nu tachtig procent, misschien wel negentig
procent eigen kweek in het eerste zit. Dat is
ook de doelstelling van dit bestuur geweest.
Zoveel mogelijk eigen mensen in het eerste
en tweede laten voetballen. Dit bestuur is er
hartstikke blij mee. We spelen goed, maar
overgang naar de hoofdklasse, dat moet allemaal nog’, zegt Jacques Wagteveld voorzichtig. Maar als we geen pechwedstrijden
hebben dan gaat het gebeuren. Als we dit jaar
geen kampioen worden, dan volgend jaar’, is
zijn stellige overtuiging. ‘Over vijf jaar zijn wij
een stabiele hoofdklasser. Dat is goed voor de
club en goed voor de gemeente Steenwijkerland. Hoe beter en hoe hoger een eerste elftal
speelt, hoe groter de aantrekkingskracht. Ook
als we naar de hoofdklasse gaan is de filosofie hetzelfde: zoveel mogelijk eigen jongens.
Beloningssystemen moet je niet willen, an-
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ders maak je dezelfde fout als vv Steenwijk
en andere clubs jaren geleden. Als je andere
voetballers aantrekt, krijg je scheve verhoudingen met de eigen kweek. Die krijgen een
kleine vergoeding, dan kunnen ze beter gaan
vakkenvullen bij Albert Heijn, dan verdienen
ze meer. En als er dan eentje van buiten komt
die gaat daar overheen. Dat moet niet’.
En tot slot: ‘Ik hoop ook dat de plannen met
het oog op de vernieuwde accommodatie
gaan lukken. Toegegeven, het is een groot
plan voor een club van 800 leden. Maar onze
huidige accommodatie heeft geen smoel, dat
hoor je ook van gasten van andere clubs. En
áls we dan straks hoofdklasser zijn…’

d' Olde Veste '54 VOETBALBIJLAGE

November 2021 Zicht op Steenwijk

Johan Dolstra: stille kracht die bergen werk verzet
- door George Huisman
STEENWIJK – Het ging bij Johan Dolstra (68) zoals die dingen zo vaak gaan.
Toen wedstrijdsecretaris Andries Huberts zomer 2019 moest afhaken wegens
lichamelijke klachten, werd Johan door
de vereniging gevraagd die klus over te
nemen. Hij zei ja. ‘Ik was toen met prepensioen’, weet hij nog. ‘Samen met Jack
Berghuis en Henk Hielkema hebben wij
opgeknapt’.
‘Wat doet een wedstrijdsecretaris?’, legt
Dolstra uit. ‘Hij is contactpersoon voor
de KNVB en intern binnen de club om de
wedstrijden op zaterdag geregeld te krijgen. Ik hoef alleen niet de scheidsrechters
te regelen. Je weet het aantal teams binnen de vereniging. Ik heb van mijn voorgangers Jan Smook en Andries Huberts
geleerd, dat er altijd een evenwichtige
verdeling over de dag moet komen op de
zaterdagen, vanaf een x-tijd in de ochtend
tot ver in de middag. Zaterdag 1 en 2 noemen we dat, even en oneven zaterdagen.
Laten we zeggen dat we 40 teams hebben
bij Olde Veste, dat betekent dat de ene
zaterdag 20 teams thuis voetballen en de
andere zaterdag de andere 20 teams. Niet
meer, niet minder. Wat ik heb geleerd
van die beide mannen, die helaas allebei
overleden zijn, is hoe de organisatie staat
en hoe je die verder of anders wilt ontwikkelen. Wil je aspecten veranderen?’
Inventarisatie
‘Je informeert bij trainers, leiders, coördi-

natoren naar hun wensen met betrekking
tot trainingstijden. Daarbij moet je ook
rekening houden met actieve voetballers
die ’s morgens als trainer of scheidsrechter moeten fungeren. Dan moet je voorkeurstijden en aanvangstijden afspreken,
we hebben natuurlijk ook te maken met
de kunstgras- en de echt-gras-voetbalvelden. Je moet bij de oudere jeugd daarnaast meewegen dat ze misschien wel een
bijbaantje hebben, zoals vakkenvuller.
Die moeten op bepaalde tijden aan het
werk en daar probeer je dan met de wedstrijden zoveel mogelijk rekening mee te
houden. Soms heb je ook uitwedstrijden
voor de oudere jeugd die ’s morgens om
09.00 uur beginnen, zodat ze na de wedstrijd de rest van de dag kunnen werken’.
‘Als die jaarlijkse inventarisatie rond is,
dat moet begin juni zijn, dan moet je een
opgave doen bij de KNVB van het aantal
teams en voorkeurstijden. Zo’n opgave
bij de voetbalbond geldt in principe voor
het hele seizoen. Trefwoorden dus: juiste
verdeling, spreiding over de hele dag. Aan
elke wedstrijd moet natuurlijk ook een
scheidsrechter of spelleider gekoppeld
worden. De KNVB zelf heeft overigens
een ernstig scheidsrechterstekort. Dat is
een drama, een extra bijkomstig actueel
probleem’.
‘We hebben ooit binnen de vereniging
afgesproken dat de oudere jeugdvoetballers (meisjes en jongens), die doorgaans
’s middags zelf moeten voetballen, in de

Johan Dolstra heeft een béste klus aan het wedstrijdsecretariaat van Olde Veste. Foto: Adri van Sleen

ochtenduren wedstrijdjes van de jongere
jeugd gaan fluiten, vanaf een jaar of acht
tot twaalf jaar. Natuurlijk ook afhankelijk
of hun wedstrijd uit of thuis is. Eerlijk is
eerlijk: in de coronatijd was het mooi ontspannend fluiten voor de jongelui want er
waren geen al dan niet schreeuwende ouders aan de kant! Dat gaf de jongelui zelfvertrouwen. We hebben zo een goed systeem neergezet. Het is toch ook mooi dat
je een heren 4 en heren 5 kunt vragen een
wedstrijdje te fluiten. Dat maakt het voor
de vaste clubscheidsrechters een stuk gemakkelijker, dat ze ook eens een zaterdag

Patrick de Vente: van F-pupil tot publiekslieveling
STEENWIJK – ‘Natuurlijk willen we
graag naar de hoofdklasse. Kampioen
worden is toch altijd leuk’, vertelt Patrick de Vente met een lach. Ondanks
zijn 25-jarige leeftijd behoort de Olde
Veste-man al tot de inboedel van het
eerste elftal van de club waar hij als
zesjarige begon. Een uitstekende voetballer die in het seizoen 2014/15 zijn
debuut maakte in de hoofdmacht van
OV
‘Marcel Boudensteijn haalde me als
tweedejaars A-junior bij het eerste. Dat
ging met vallen en opstaan, al moet
ik zeggen dat ik toen wel veel geleerd
heb’. In dat seizoen, waarin OV op een
zesde plaats eindigde met HZVV als
kampioen, speelde Patrick de Vente
ongeveer vijftien wedstrijden. ‘Het was
met het ontslag van de trainers een
rommelig seizoen’, weet hij nog. In de
verloren wedstrijd tegen Oranje Nassau kopte hij de enige treffer voor OV
binnen. Het moeilijke jaar was echter
wel de doorbraak voor het kind van de
club, waarvan inmiddels veel supporters fan zijn. Het trainersduo Leo Blom
en Jan Derk Brandsma sloot het talent
direct in de armen en niemand van de
supportersschare keek verwonderd op
dat Patrick al snel tot de vaste basis elf
behoorde. ‘We zijn natuurlijk een keer
dicht bij promotie geweest maar goed,
we hebben óók de andere kant gezien’,
klinkt het kritisch als de hoofdklasse
ter sprake komt. Patrick doelt op het
jaar 2016/17 toen opnieuw HZVV als
kampioen uit de bus kwam. ‘We speelden dat jaar erg goed’. De 77 treffers die

kunnen overslaan. Maar er zijn natuurlijk
ook vaders en moeders die wel eens een
wedstrijdje kunnen fluiten, dat zijn we nu
aan het finetunen. Als je naar de dag van
vandaag kijkt heeft Olde Veste voldoende
scheidsrechters. We zijn erop berekend.
We zien het enthousiasme van scheidsrechters, de jongens en meiden van 17,
18, 19 jaar die ’s morgens hun wedstrijdjes fluiten, dat werkt perfect. Het systeem
loopt, mensen kennen hun verantwoordelijkheid. En, verder denkend: dit is misschien een voorbeeld voor andere verenigingen’, besluit Johan Dolstra.

- door Menno Mollema

werden gemaakt zullen voor altijd in
de archieven blijven staan.
Inmiddels is Patrick de Vente leerkracht op de Johan Frisco school. ‘In
februari heb ik mijn Pabo afgerond en
vervolgens dit schooljaar gestart bij de
school’. De vraag of er een geboren onderwijzer in het schuilt moet Patrick
lachend ontkennen. ‘Ik wist echt niet
wat ik wilde en toen ben ik maar het
CIOS gaan doen. Daar ben ik er langzamerhand achter gekomen dat het
onderwijs wel wat voor me was. Vandaar de Pabo Zwolle. Gelukkig bleek
het de juiste beslissing want ik heb het
geweldig naar mijn zin’. De gang naar
het CIOS leverde ook voor Olde Veste
de voordelen op want ook dit seizoen
is Patrick de Vente weer trainer. ‘Ik doe
onder de 13 en dat gaat leuk’. Een bewuste keuze blijkt later wanneer uitleg
volgt. ‘Doordat dat elftal vroeg speelt
kan ik ook vaak de uitwedstrijden mee
want dat wil ik graag’. Daarmee staat
niet alleen de zaterdag in het teken van
de sport, maar ook de zondag. ‘Ik ben
trouw supporter van het MHC-vrouwenteam’.
Wat de nabije toekomst gaat brengen is
voor iedereen een vraag maar dat Olde
Veste met de huidige selectie mee kan
doen om de prijzen is ook voor Patrick
de Vente geen verrassing. ‘Zo lang iedereen maar fit blijft. We hebben een
leuke selectie met een echt groot gehalte Olde Veste-jongens en dat geeft
net iets meer. Dat stapje extra kan net
het verschil maken’.

Patrick de Vente, kind van de club: ‘Leuke selectie met een groot gehalte Olde Veste-jongens’.
Foto: Adri van Sleen
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