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‘Wij willen dé handwerkspeciaalzaak van Noord-Nederland worden!’

Obbink & Clean Inn al vijf jaar aan de Markt
door Hilda Knol

STEENWIJK – Obbink & Clean
Inn bestaat vijf jaar. In die tijd
is de winkel van eigenaresse
Annemiek Obbink (50) uitgegroeid tot een begrip in de
regio. ‘Je moet bij Annemiek
aan de Markt zijn’, zeggen tevreden klanten. In de winkel
op nummer 2 vind je volop
handwerkartikelen, maar ook
een stomerij, verkooppunt van
naaimachines, werkplaats voor
kledingreparatie en modevakschool.
‘Do what you love, love what you do’
is de lijfspreuk van Annemiek. Met sierlijke letters heeft ze dat op een bord
achterin de winkel geschreven. Ze
oogt energiek en opgewekt. ‘Stilzitten
is er voor mij niet bij’, zegt ze lachend.
Voor een bezoek aan de handwerkwinkel, kun je een afspraak maken. De
eigenaresse neemt daarbij de tijd voor
je. ‘Ik plan voor iedereen een half uur
in’. Het afgelopen jaar heeft zij veel
handwerkartikelen verkocht. ‘Ik heb
een record hoeveelheid aan sokkenwol verkocht, de groothandel kon het
soms niet meer bijbenen’, illustreert
ze.
DMC-garen
Dat de populariteit van borduren is
toegenomen, heeft Annemiek ook gemerkt. ‘Mensen haalden afgelopen jaar

Maatwerk?

oude borduurwerkjes uit de kast omdat ze eindelijk weer eens tijd hadden
om die af te maken’. Daarvoor vind je
bij Obbink & Clean Inn volop DMC-garen. Het mooie daarvan is volgens Annemiek dat dit garen in tallozen kleuren
verkrijgbaar is, waarbij zelfs na tientallen jaren geen kleurverschil ontstaat.
Verder vind je in de handwerkwinkel
het basisassortiment aan modestoffen en fournituren, zoals drukknopen,
spelden, elastiek en band.
Naaimachines
In de afgelopen vijf jaar heeft Annemiek haar aanbod handwerkartikelen
steeds meer uitgebreid. ‘In mijn winkel vind je voor iedere portemonnee
handwerkspullen van goede kwaliteit’.
In 2019 werd Annemiek bovendien
depothouder van de naaimachines
van Dinie Kleine uit Nieuwleusen. Ze
verkoopt de kwaliteitsmerken Pfaff
en Singer, maar ook minder bekende
merken en zelfs tweedehands naaimachines. Stomerij Clean Inn heeft haar
service uitgebreid met schoenenreparaties. In verband met corona kan
Annemiek momenteel geen cursisten
ontvangen in haar modevakschool. Dat
mist ze wel en daarom hoopt ze dat de
school binnenkort weer open mag.
Sociaal ondernemerschap
Mooie herinneringen aan de eerste vijf
jaar heeft Annemiek volop. Een bijzonder opdracht kreeg ze van de makers
van twee musicals. ‘Ik mocht kleding-

stukken maken voor de hoofdrolspelers van Storm over de Beulaeker waaronder voor mijn eigen man, die de rol
van Lompe Lamme speelde. Voor de
musical Wardenier maakte ik 94 kledingstukken’. Met plezier kijkt ze ook
terug naar alle opdrachten van particulieren en bedrijven, zoals kledingzaken
en horecaondernemers. ‘Voor alles
met textiel en een naald weten ze mij
wel te vinden’. Mooi vindt Annemiek
verder dat scholieren van Landstede
en Deltion een stageplek kan geven.
Sociaal ondernemerschap vindt ze ook
belangrijk en daarom biedt ze mensen

Bij ons verrassend voordelig!

www.tuintotaalcenter.nl

In de toekomst hoopt Annemiek dat
haar winkel uitgroeit tot dé handwerkspeciaalzaak van Noord-Nederland. Zeker nu onlangs de eigenaren
van handwerkwinkels in Meppel, Wolvega en Drachten met pensioen zijn
gegaan. ‘Ik ga nog jaren door en breidt
mijn assortiment binnenkort nog verder uit met meer borduurartikelen en
stoffen voor quilten’, verzekert Annemiek. Kijk voor meer informatie op
www.stomerijcleaninn.nl.

‘Je moet bij Annemiek aan de Markt zijn’, zeggen tevreden klanten. Foto: Hilda Knol

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

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

met een afstand tot de arbeidsmarkt
graag een werkervaringsplek aan.

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

Koningstraat 1, 8331 HV Steenwijk, 06 48415584
info@richardkrist-uitvaart.com | www.richardkrist-uitvaart.com
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10% KORTING
op het totale assortiment
Alleen geldig tegen inlevering van deze bon.
Geldig t/m 11 april.
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Maak nu kennis met een effectieve
behandeling van uwCranio
klachten...
ondersteunt

Gezellig

Zicht op Steenwijk Maart 2021

om fysieke en emotionele
veerkracht te herstellen

Bloemen & Lifestyle

WOLDPROMENADE 59
8331 JE STEENWIJK
T. 0521 - 344999

Woldpromenade 59 | 8331 JE Steenwijk
WWW.GEZELLIGSTEENWIJK.NL

Rug-,
nek- en
schouderklachten

...ontdek de
krachtige werking van
Cranio Sacraal Therapie

T. 0521 - 344999 | www.gezelligsteenwijk.nl

Keuze uit ruim 150
modellen
Cranio Sacraal Therapie is een lichaams-

Spieren
gewrichtspijnen

Sisalstraat 13

gerichte behandeling
waarbij ontspan8281JJ Genemuiden
ning in het bindweefsel
038 - 30 gebracht
33 970 wordt.
Het is zeer effectief bij allerlei
lichamelijke klachten en het brengt
meer emotionele stabiliteit.

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

Emotionele
klachten

Cranio Sacraal Therapie helpt het
lichaam op een dieper niveau ontspannen waardoor veel klachten verdwijnen.
Denkvanwettedakkapellen.nl
hierbij aan schouder, rug,
nekklachten en klachten die ontstaan
zijn door overbelasting.

Deze moderne en comfortabele relaxfauteuil past in elk interieur
Rollecate 27
7711 GG
Nieuwleusen
Tasveld 2
8271 RW
IJsselmuiden

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

Roelie Vijverberg
06-15449378
www.craniosacraaltherapiesteenwijk.nl
info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl

Gebroeders Seinen Meubelen

2

Roelie
Vijverberg
06-15449378

Energieproblemen

CRANIO SACRAAL

therapie steenwijk

Knudsen 5876

...ontdek de
krachtige werking van
bindweefseltherapie

www.craniosacraaltherapiesteenwijk.nl |info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl

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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IJzersterke horecaman Frank Vos ging in 2,5 jaar van 285 kg naar 140 kg

‘Opgeven was geen optie. Nooit geweest ook’
door George Huisman

DWARSGRACHT - Frank Vos is in de afgelopen 2,5 jaar zo’n twee
mensen aan lichaamsgewicht kwijtgeraakt. Vos, een vrolijke dertigjarige horecaman uit Dwarsgracht, woog op 1 november 2018 precies
285 kilogram. In 2,5 jaar tijd is daar 142 kilo vanaf. Zijn gewicht halveerde door zijn ijzersterke instelling, een doorzettingsvermogen om
u tegen te zeggen én niet in de laatste plaats zijn familie, zijn béste
vrienden en een Belgisch medisch centrum dat wél in hem geloofde.
‘En of het moeilijk was’, zegt hij eerlijk. ‘Maar opgeven was geen
optie. Dat is het ook nooit geweest. Als ik ergens voor ga, dan ga ik
er ook voor’. Rond deze dagen is hij weer in het Belgische centrum
te vinden: in twee sessies wordt zijn overtollige huid verwijderd. Het
zal hem nog eens tussen de 8 en 12 kilo gewicht schelen. ‘Ik ben 1.94
meter, als ik straks 120 kilo weeg ben ik tevreden. Minder hoeft niet’.
Frank is samen met zijn moeder uitbater van het familie-horecabedrijf caférestaurant De Otterskooi. Hij was altijd al een fors gezette jongen, zoals hij het
zelf omschrijft. Door een goed en gezellig leven kwam hij flink aan. ‘Met name
de laatste jaren. Er kwam steeds meer bij en er ging niks meer af’. Wel vaker
geprobeerd om te diëten, shakes, vlierbessensap, vaak bij de dokter geweest,
het hielp allemaal niks.
Ben er klaar mee
Wat exact het omslagpunt is geweest, weet hij niet meer, wel wanneer. Oktober 2018 kwam hij terug van weer zo’n bar mooi weekend met vrienden in
Valkenburg. ‘We zaten hier ’s maandags aan de tafel, toen zei ik tegen mijn moe:
ik ben er klaar mee’. Via zijn huisarts contact gekregen met Leeuwarden, waar
een specialistisch centrum is. Wachttijd: anderhalf jaar… ‘Dat duurde veel te
lang, ik had voor mezelf dé stap gezet, dan ga je geen anderhalf jaar wachten
natuurlijk. Ik had via via al een keer eerder gehoord van een consultatiebureau in
Papendrecht, voor een medisch centrum in België. Daar kon ik dezelfde week al
terecht. Dat ging me een beetje té snel. Ik ben er dinsdags erop naar toe gegaan;
de weegschaal gaf daar 285 kilo aan. Ik schrok er zelf niet eens echt van, ik had
het al een beetje door. Schatte mezelf tussen de 270 en 290 kg in. Dáár heb ik
lang en veel gepraat. Als je er geestelijk niet aan toe bent, hoef je er niet aan te
beginnen. Het wordt een hele zware strijd, zei mijn begeleider, maar ik heb bij
jou door dat je het gaat redden’. Hij kreeg meer dan gelijk. Het is nooit een makkelijke tijd om zoiets ingrijpends te beginnen maar 1 november 2018, nog geen
twee maanden voor allerlei feestdagen, is wel heel uitdagend. ‘Iedereen heeft
feest, iedereen heeft het gezellig en ik zat aan de shakes. Dat was wel confronterend. De eerste twee weken moest ik alleen maar kip, vis en groenten eten. Het
was zeker te doen die periode. Ik moest twee keer op een dag warm eten, soms
drie keer. Dat was meer eten dan wat ik normaal at over de hele dag. Ik at thuis
alleen maar ’s avonds, de rest van de dag niet. Die eerste twee weken ben ik ook
direct twintig kilo afgevallen. Ik mocht ook geen alcohol meer drinken. Ik heb
het mijn beste vrienden verteld, het personeel hier ook. Samen met mijn familie
stonden ze allemaal achter mij én klaar voor mij. Zonder hen had ik het denk ik
ook niet gered. En mijn ouders natuurlijk ook niet te vergeten’.

Frank Vos is na een sterke strijd meer dan 142 kilogram afgevallen en het einde is nog niet in zicht.
Foto George Huisman

Frank Vos in de tijd dat zijn weegschaal meer dan 280 kilogram aanwees. Foto privé-collectie

Dip
‘Vanaf toen kreeg ik wekelijks speciale boxen uit België. Shakes, aangepast eten,
soms moest ik een pannenkoek maken, of een pudding, of koffie, dat zat er allemaal in, in die zakjes. Een keer per week wegen, vaste dag, vaste tijd. Dat appte
ik dan door aan mijn begeleider, kijken hoe het gaat. Na vijf weken kwam er een
dip. Toen wou het niet meer. Ik stond op 30, 32 kilo eraf en dat bleef een poos
zo, wel tien dagen. Maar als je met zoiets bezig bent moet je echt resultaat hebben, ik kreeg een dip van die stilstand. Mijn begeleider gaf me hét zetje in mijn
rug. Zo’n dip hoort bij het afvalproces, leerde ik. Ik moest voor de operatie eerst
60 kilo afvallen, dat lukte me. Ik merkte het aan mijn lichaam. Je gaat meer doen,
bent minder moe. Ik mocht dat eerste half jaar niet sporten. Ben wel gewoon aan
het werk gegaan. Weer in de keuken, later in de bediening gegaan. Mijn moeilijke
momenten kwamen voorheen altijd als het werk erop zat. Bier drinken, hapjes
op tafel. De rest doet het nu nog steeds zo. Daar zit ik moeiteloos bij, ik drink
mijn glaasje rosé en neem af en toe een stukje kaas of een bitterballetje’. ‘Het
werd uiteindelijk 13 februari 2019 dat ik in België geholpen werd. Ik kreeg een
gastric sleeve, waarbij 70 tot 80% van de maag verwijderd wordt. Daar hebben
ze tijdens de drie uur durende operatie voor gekozen, dan heb je in elk geval nog
een stukje maag over. Heb je gauwer een vol gevoel, zes happen met eten en ik
zit vol. Méér eten hoef ik niet eens te proberen, want dan gaat alles er weer uit.
Aan die ingreep zit wel een kostenplaatsje vast. De verzekering wil er niets voor
doen, ik moest alles zelf betalen: 10.000 euro’.

-100 kilo
‘De honderd kilo eraf tikte ik aan na de zomer, september, oktober 2019. Toen
ging het allemaal minder snel. Logisch, want het is er ook niet in een keer bij
gekomen, zoiets gaat geleidelijk aan. In die fase krijg je óók dat het vet zich gaat
omzetten in spieren. Ik was ondertussen gaan sporten, met een personal trainer.
Hardlopen, fietsen, gewichten, dat werk. Hij verbaasde zich over mijn conditie.
Tsja, ik had tijdenlang honderd kilo extra mee gesleept, daar krijg je wel conditie van’.Toen hij 140 kilogram was kwijtgeraakt, gooide hij het resultaat van zijn
enorme inspanningen op de sociale media. Foto’s erbij: van vroeger en nu. ‘Wat
ik vele jaren met me hebt meegesleept, ik kan het me niet meer voorstellen,
nee. Het is heel bizar. Toen ik 285 kg woog had ik geen klachten, helemaal niks.
Was wel eens moe, maar ik werkte ook elke dag. Iedereen is wel eens moe’.
Maar, realiseert hij zich nu: ‘Als ik twee jaar geleden dat besluit niet had genomen
en ervoor was gegaan, was ik nu misschien wel 300 kilo, of misschien wel de
pijp uit geweest’. Ook het wegsnijden van de overtollige huid wordt niet door
zijn ziektekostenverzekering vergoed. ‘Ach, ik vind het allemaal wel goed, krijg
maar het heen en weer. Deze twee ingrepen (eerst rug en buik, over een half
jaar benen en borst) kosten me 2x 7.000 euro, totaal 14.000 euro’. ‘Ja, ik heb
welzeker een ander leven, een goed leven, zeer blij dat ik het gedaan heb. Maar
ik zou de afgelopen tien jaar ook niet graag gemist hebben, afgezien van mijn
buik. Wat een gezelligheid. Ik was een type dat niet graag iets wilde missen. Ik
werkte keihard, kwam overal, zoop een fust bier in de week op. Dat was een
periode van mijn leven, mooi dat ik het meegemaakt heb, maar ik sta nu volop
in de volgende fase. Ik was 17,5 jaar toen ik begon met bierdrinken en precies
10 jaar later ben ik ermee gestopt. Ja, ik vind het ook knap van mezelf en nee: ik
had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik het zover zo lang kon volhouden. Hier zit
een tevreden man’.

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Dwarsgracht neemt afscheid van de winter
We kunnen zeggen dat we in 2021 een beetje echte winter hebben gehad. Sneeuw, gladheid, vorstdagen, ijs en schaatsen. Ook Dwarsgracht
bloeide deze winterweek in februari op; het was voor de duizenden
liefhebbers mooi het waterlintdorp per schaats aan te doen, waar in
alle zomermaanden de boot het meest voor de hand liggende vervoermiddel is. Dit buitenkansje liet menigeen zich niet ontnemen.
Deze maand nam Dwarsgracht, evenals alle andere zusterdorpen natuurlijk, geleidelijk aan afscheid van de winter, om met een knipoog de lente te begroeten.
Het zijn traditiegetrouw de eerste maanden van elk jaar dat de rietsnijders hun
vak uitoefenen. Het riet moet gesneden en opgebost worden, om spoedig op een

4

boerendak of burgerwoning te worden
gebruikt. Het door hen gekortwiekte
rietland zorgt gelijk voor enige tijd voor
fraaie doorkijkjes op het open landschap
met wilgen en geriefhoutbossen. Je ziet
hazen en herten met verbaasde blik
rondturen. Her en der zijn watermolens
te zien, de traditionele, van Bakker IJlst.
Spoedig, gauwer dan je denkt, zal hier
het riet echter weer wuiven en het landschap weer in bezit nemen.
Foto’s: George Huisman

2de paasdag geopend!

Slaapadviesdag
Op afspraak tussen 11.00 - 17.00 uur
Informatieve gezellige dag!
Met 4 vertegenwoordigers die aanwezig zijn
voor extra advies en informatie.
- Waterbed specialist
- Pullman specialist

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

- Auping specialist
- Eastborn specialist

Showroom open op afspraak
I.v.m. COVID-19 zijn wij alleen geopend op afspraak. Wij reserveren 2 uur
voor u waarin u samen met een adviseur ongedwongen de tijd voor elkaar heeft.
Ma t/m woe: 10.00 - 18.00 uur
Do en vrij:
10.00 - 20.00 uur
Zat:
10.00 - 17.00 uur

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Afspraak maken?
Bel: 0529-481223
of mail naar:
info@bosbedden.nl

Of scan onze
QR-code

Nieuwleusen | bosbedden.nl
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Makelaarspraat
Galstenen
Soms gaat het met de verkoop van
een huis niet vlot. Elke makelaar
heeft daar bij tijd en wijle mee te
maken. Dat heb je vaker in een
markt waarin de huizen bij wijze
van spreken voor het oprapen liggen, maar ook nu, in een periode
met lage hypotheekrentes en niet
veel aanbod. Je kunt de huidige
markt momenteel gerust ‘spannend’ noemen. Af en toe, en dat is
iets van alle tijden, blijft een huis
gewoon langer te koop staan dan
gemiddeld. Over het algemeen kun
je daar de vinger wel opleggen: het
huis is te duur -dan heb je te maken met een te optimistische makelaar of (en dat komt vaker voor)
met verkopers die de waarde van
hun eigendom veel te hoog inschatten. Ik probeer daarop in te praten,
ze te wijzen op wat de markt doet
voor die huizen, maar als ze per se
een bepaald prijskaartje aan hun
huis willen hangen: doe maar dan,
de opdrachtgever is baas.
Zo heel af en toe heb je een huis dat potentiële kopers om onduidelijke redenen links laten liggen.

Ikzelf had een paar jaar geleden ook zoiets. Prima
jaren dertig huisje, niet bijster goed onderhouden
maar met een sféér om u tegen te zeggen. Mooi
vormgegeven voorgevel, hoge ramen, want binnen hoge plafonds. Een kamer en suite die nog
geheel intact was gebleven, een keuken met granieten blad en koperen watertappunt, eenvoudig
vierpits gasstel. Er was een fraaie trap naar de verdieping met gedraaid ijzerwerk en handgemaakte houten leuningen met houtsnijwerk, zoiets als
je in een oud Engels landhuis zou verwachten.
Boven drie slaapkamers, geen van allen groot,
maar je zou makkelijk van twee slaapkamers
één grote kunnen maken, en dan was er nog een
zolderruimte waar hooguit de kerst- en vakantiespullen pasten. Er was een kleine douche, met
daarin zo’n elektrisch kacheltje dat je activeerde
door aan een touwtje te trekken, en een piepklein
wastafeltje. Achter het huis was een verrassend
binnenplaatsje met kleine schuur. De verkopende partij was een iets ouder echtpaar, rond de
zestig, dat met de opbrengst (ik vermoed dat het
huis vrij was) een chaletje op een van de campings in de buurt wilde kopen én een camper
om de wereld te ontdekken. Ze hadden hun hele
leven gewerkt en wilden nu van datzelfde leven
gaan genieten. Ze hadden kind noch kraai noch
kat maar ze hadden elkaar en ze waren gelukkig.
Appeltje-eitje dacht ik toen ze bij me kwamen
voor de verkoop. Ik zocht en vond een verkoopprijs waar ikzelf helemaal achter kon staan, en het
echtpaar ook.
Tot mijn stomme verbazing was de animo vrijwel nihil. Er werden geen brochures opgehaald,
ik zag op mijn site dat mensen het huis nauwelijks bekeken en ik had geen een telefoontje van
een potentieel-belangstellende gehad. Ik snapte
er helemaal niks van -en trouwens: nu nog steeds
niet. De prijs was bepaald netjes te noemen, een
beetje handige klusser zou dwars door het achterstallige onderhoud heen kijken, het was ideaal
voor een stelletje of een jong gezin. Ik probeerde
op meerdere manieren extra aandacht voor het
huis te krijgen. Ik adverteerde meer, ging bij open
dagen persoonlijk in de woning zitten wachten
op kijkers en bij iedereen die bij mij op kantoor
kwam noemde ik dit huis altijd. Het mocht niet
baten. Ik zat een beetje met mijn handen in mijn
niet al te royale haardos. Na anderhalf jaar: Daar.
Was. Het. Verlossende. Telefoontje!!! Een jonge vent had wel belang bij de woning, had een
poosje verkering en zij wilde wel samenwonen
met hem. Hij was bouwvakker, dus een Handige Harrie met Handige Vrienden. Hij wilde diezelfde dag nog met zijn vriendin komen kijken.

Ik kreeg geen contact met het echtpaar maar ik
had een sleutel, en ik waagde het erop. Het jonge stel was dolenthousiast, wilde er bij wijze van
spreken meteen wel intrekken. ‘Ik heb er wel een
beetje haast mee’, zei de jongen, en dat klonk mij
als muziek in de oren. De volgende dag had ik al
een concept-koopovereenkomst klaarliggen, de
jongen en het meisje kwamen meteen een handtekening zetten, maar ik kneep hem wat want ik
had het echtpaar nog niet gesproken… Ik belde
nog een keer en kreeg gelukkig mevrouw aan de
lijn. Haar man was gisteren opgenomen in het
ziekenhuis met waarschijnlijk een galblaasaanval. Met hevige pijnen was hij per ambulance
naar het hospitaal gebracht. Ik vertelde het heugelijke nieuws en wilde graag meteen hun beider
signaturen. IJzer dat gesmeed moet worden als
het heet is, zoiets. Even bleef het stil. Toen: ‘Maar
hij moet over een uur geopereerd worden’. En:
‘Och, wat zou hij hier blij mee zijn, een pak van
zijn hart’. Zij ging nu vóór de ingreep bij hem
op bezoek. Mijn grijze hersencelletjes werkten
als een malle. ‘Mag ik met u meegaan?’ vroeg
ik. ‘Neem ik ook gelijk de papieren mee, je weet
maar nooit’.
Precies 25 minuten later stonden wij aan zijn ziekenhuisbed. Ik had gelukkig nog ruim tijd om
alles te vertellen en uit te leggen. ‘Hier met die papieren!’ zei de man. Hij zette met zwierige doch
ferme hand zijn handtekening en keek erop toe
dat zijn vrouw hetzelfde deed.
De zuster die hem kwam voorbereiden op de ingreep, keek hem verbaasd aan. ‘Ik heb nog nooit
iemand zo blij gezien vlak voor de operatie’. De
man antwoordde: ‘Ik ga onder narcose met een
huis en kom er weer uit met een camper om de
wereld in te trekken’.

Edwin

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

www.hetmakelaarshuis.nl

Taxatie - Aankoop - Verkoop
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Lukkes Outdoor
Tuinmeubelen

Loungeset
Belezza
Nu Van € 1.299,-

Voor € 999,-

Lekker genieten in de tuin?
Wie wil dat nou niet?
Jachtwerfstraat 1a
8471XW Wolvega
06 311 77 486
info@lukkesoutdoor.nl

Maak een afspraak of bestel online
www.lukkesoutdoor.nl

Heel abrupt was de lockdown
voor Zwemschool Nemo een
feit. We kunnen stellen, dat een
tijd vol uitdagingen volgde. Op
zakelijk vlak zorgde het voor de
nodige hoofdbrekens. Maar wat
ons allen nog wel het meeste
bezighield, was de vraag: ‘Hoe
pakken de kinderen het zwemmen na deze lockdown weer
op?’ Want, net als met autorijden, neemt de vaardigheid
af, als je lange tijd niet zwemt.
Met als gevolg dat de zwemveiligheid als maatschappelijk belang, daardoor in het gedrang
kan komen. De herstart van de
zwemlessen, kwam dan ook als
een welkome boodschap!

Na tijden van niet kunnen sporten, minder bewegen of misschien wel aan huis
gekluisterd zijn, is het logisch dat de
conditie is afgenomen. Daarom hebben
wij de zogenaamde opfrislessen in het
leven geroepen. Enerzijds om het vertrouwen terug te krijgen, maar ook om
van daaruit te werken aan vaardigheid
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“We streven ernaar om onderscheidend te zijn door onze lokale eigenheid”, zegt Sander van Klompenburg,
mede eigenaar van Rikels Slaapexperts, vol overtuiging. “Met korte lijnen, persoonlijke service en geloof in
eigen kracht.”
Rikels Slaapexperts is dan ook sinds 1897 een
volbloed, maar zeer eigentijds familiebedrijf,
dat nog altijd volop in ontwikkeling is. “We
hechten veel waarde aan een informele, gezellige sfeer en een persoonlijke benadering.
Maar we nemen ons vak zeer serieus. Dat
moet ook wel, want we brengen gemiddeld
een derde deel van ons leven in bed door.
Goed slapen is essentieel om uitgerust aan
een nieuwe dag te beginnen.”
Rikels Slaapexperts is met ruim honderd jaar

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

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

Lentekriebels

Opfrissen na de lockdown!

Inmiddels zitten we weer volop in de
zwemlesmodus. De kinderen komen
stralend binnen en hebben er echt zin
in. Die kleine helden blijken ook nog
eens behoorlijk flexibel te zijn, ze pakken de draad makkelijk op. Daar kunnen wij als volwassenen nog iets van
leren. Onze instructeurs geven ze de
tijd om weer te wennen en stellen ze
op hun gemak. Dat dit de basis is om te
leren, blijkt eens te meer!

Lokale eigenheid is kenmerkend voor
Rikels Slaapexperts

Heerlijk zitten, voor een geweldige prijs!
Nederlandse kwaliteitsproduct! Made in Holland
Grote keus in maten, materialen en kleuren!

en conditie. Pas gestart, al een tijdje
bezig of alle diploma’s gehaald bij ons
of een andere lesaanbieder? Voor iedereen bestaat er een mogelijkheid om
deel te nemen. Soms leidt dit zelfs tot
een gezellige ‘zwem-reünie’!

Lente
Actie!

Tijdens de Lente Actie!:

Ruime 2-zits al vanaf
vanaf€€ 699.799

Het is enorm verhelderend dat we
door deze bizarre tijd tot nieuwe inzichten komen! Maar, opnieuw in lockdown? Liever niet…
Reserveren voor
de opfrislessen? Ga
naar www.zwemschoolnemo.nl –
Even opfrissen na
de lockdown?

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

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Het verhaal van
een mensenleven
Momenten in muziek
De soundtrack van het leven. Heeft u die? Een lijst van nummers of
muziekstukken die de momenten van uw leven ‘bezingen’? Muziek
vangt voorbije jaren en verleden tijden. Wat een mooie gedachte:
we kunnen ons leven terugluisteren. Of dat van iemand anders.
We ‘ﬁlosoferen’ erover, deze maand op deze pagina.
Hartelijke groet,
team De Laatste Eer

Muziek, drager van herinneringen en
troost
Muziek haalt het verleden naar het nu. Die ene plaat uit uw tienerjaren, zodra
u die hoort zit u weer even op uw tienerkamer. Die zomerhit, u voelt het
warme zand aan uw voeten. Het muziekstuk dat gespeeld werd tijdens die
bruiloft – zó mooi. Muziek roept herinneringen op, en meer.
Muziek is de drager van het verleden.
En misschien zelfs wel van het leven
– in elk geval van bepaalde periodes
en jaren. Of u nu wel of geen grote
muziekfan bent, er zijn ongetwijfeld
nummers of muziekstukken die
herinneringen oproepen. Goede en
mooie herinneringen, verdrietige of
pijnlijke. Hoort u de muziek van toen dan
voelt u wellicht zomaar de emotie van
dat moment.

De filosofen hadden het toen al bij het
juiste eind: muziek werkt troostend, het
maakt emoties los. Daarom speelt het
een belangrijke rol tijdens een afscheid.
Ook omdat de muziekkeuze vaak al is
gemaakt door de overledene. Bij het
horen van die muziek kun je je weer
even dicht bij iemand voelen. Je denkt
terug aan momenten die je samen
deelde. Het verleden is zo ineens weer
aanwezig in het heden.

Taal der emoties
Momenten en muziek zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Het is alsof een
belevenis of ervaring in de klanken gaat
zitten en die klanken in ons lichaam en
brein gaan nestelen. Dat is overigens
een reële gedachte, een feit zelfs,
volgens bepaalde onderzoeken. Sterker
nog, filosofen als Plato en Pythagoras
schreven al over de invloed van muziek
op onze geest en emoties – helend,
genezend én troostend.

Luisteren naar herinneringen
De kracht van muziek is enorm tijdens
een uitvaart. Maar ook vóór het
moment van afscheid nemen, werkt
muziek als een arm om je schouder.
Samen muziek uitkiezen, is een begin
van het rouwproces. Het is terugkijken,
en misschien zelfs al even glimlachen
bij het horen van bepaalde nummers
of stukken. Ons advies: neem er de
tijd voor, ga er samen voor zitten.
Luister. Naar klanken, naar elkaar, naar
herinneringen.

Waar woorden
tekortschieten
Muziek is een ongelooflijk belangrijke
schakel in het uitvaartproces. Ik kan
me niet heugen dat ik ooit een
uitvaartdienst zonder muziek heb
meegemaakt. Muziek is emotie; met een
paar minuten muziek maak je levenslange
herinneringen en elke herinnering
heeft zijn eigen muziek.
Door de jaren heen heb ik heel wat
muziekstukken leren kennen; van zwaar
klassiek tot metal, van hardrock tot
carnavalskrakers. En dat allemaal tijdens
uitvaarten. Ongepast? Nooit! Als iemand
zijn hele leven metal luistert, dan is het
logisch dat The Ripper van Judas Priest
boven het graf schalt. En als vader
jarenlang in de Raad van Elf heeft
gezeten, dan hoort daar een carnavalskraker bij. Toch is het niet altijd makkelijk
voor nabestaanden, want niet iedereen
heeft een voorkeur voor een bepaald
genre.
Soms houden mensen helemaal niet
van muziek, dan wordt het erg lastig. En
toch zoeken ook dan de nabestaanden
naar passende muziek. Niet als wens
van de overledene, maar als troost voor
zichzelf. Want dat is wat muziek ook doet,
troosten. Tegelijk verbindt het; kinderen
die tijdens de afscheidsdienst het refrein
samen meezingen: “Papa, ik houd steeds
meer van jou”. Het wordt persoonlijk als
een familielid of de overledene zelf een
lied ingezongen heeft. Dat hoeft dan echt
geen kwalitatief hoogstandje te zijn, het
verhaal erachter maakt het tot een
Top- song.
En soms is alleen muziek genoeg; geen
gesproken woorden, maar veelzeggende
liederen. Eerlijk gezegd was ik lichtelijk
sceptisch toen ik slechts een muzieklijst kreeg voor een uitvaartdienst. Een
levensloop door middel van verschillende
muziekstukken achter elkaar. De uitleg
klonk logisch, maar ik was nog niet om.
(Dat is ook niet nodig, want mijn mening
doet er totaal niet toe). Er werd door de
nabestaanden geen woord gesproken,
maar wat was het een mooie plechtigheid.
De afwisseling in de muziekkeuze was
prachtig en ik hoorde de verschillende
levensperiodes van de overledene
voorbijkomen; dit afscheid was voor mij
een pareltje. Zelfs een ervaren uitvaartbegeleider kan nog verrast worden,
waar woorden tekortschieten spreekt de
muziek.
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.

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

Bel in het geval van een overlijden met
één van onze uitvaartbegeleiders:

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

De Laatste Eer Uitvaartverzorging, Kornputsingel 40-42a, 8331 JV Steenwijk, T: 0521 - 51 36 60, info@dle-uitvaart.nl, www.dle-uitvaart.nl
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Een zorgbaan ontdekken tijdens ‘Expeditie Noorderboog’
Zorgmedewerkers die van baan willen veranderen, afgestudeerden of mensen die
met de gedachte spelen om in de zorg te
gaan werken, kunnen de mogelijkheden
ontdekken tijdens ‘Expeditie Noorderboog’. De zorgorganisatie haakt hiermee
aan bij de landelijke campagne ‘Ontdekdezorg Week’, die plaatsvindt van 22 tot en
met 27 maart. Bezoekers kunnen via de
website van Noorderboog een uitstapje of
reis maken naar Werken bij Noorderboog,
Ontwikkeleiland, de Vrijwilligersbaai of
Surfen naar Vakantiewerk Tijdens de online expeditie kunnen bezoekers onder andere een webinar bijwonen waarin medewerkers van Noorderboog laten zien wat
hun werk zo leuk maakt.
De stap naar werken, leren en ontwikkelen, vrijwilligerswerk of vakantiewerk Noorderboog heeft
veel mogelijkheden voor mensen die in de zorg aan
de slag willen. Bezoekers kunnen via noorderboog.
nl/expeditie deze mogelijkheden ontdekken. Tijdens een ‘ontdekkingsreis naar Ontwikkeleiland’
of een ‘uitstapje naar de Vrijwilligersbaai’ kunnen
video’s bekeken worden waarin toekomstige
collega’s laten zien wat hun werk zo mooi en interessant maakt. Medewerkers van de afdeling
Leren en Ontwikkelen zitten klaar voor een online
oriëntatiegesprek. Bezoekers kunnen ‘surfen naar
Vakantiewerk’ en zich meteen inschrijven voor een
vakantiebaan. En wie een ‘droomreis naar Werken
bij Noorderboog’ boekt, schrijft zich in voor een
webinar waarin eveneens medewerkers enthousiast vertellen over werken bij Noorderboog en aansluitend is er de mogelijkheid om vragen te stellen
aan een medewerker of recruiter.
Meer informatie over expeditie Noorderboog is te
vinden op noorderboog.nl/expeditie.

Van harte gecremeerd!
door Marjan Flobbe

Vooraf aan de uitvaart werd een
condoleance-avond gehouden.
Vaak is de overledene daarbij
aanwezig en krijgen belangstellenden gelegenheid van hem of
haar afscheid te nemen, en om
de familie te condoleren.
Volgens Van Dale betekent condoleren
‘deelneming betuigen bij een overlijden’.
En ‘deelneming’ betekent medegevoelens
tonen, mede-voelen met betrekking tot
leed. Niet te verwarren met medelijden!
Tegenwoordig gaat de condoleance gepaard met een handgebaar maar vóór corona ging het met een handdruk en soms
een zoen. Vaak mompelen genodigden
‘gecondoleerd’ en dan is dat moeilijke,
lastige woord eruit. Met regelmaat hoor
ik ‘gefeliciteerd’ steevast gevolgd door
‘oeps’! Een vriendelijke variant is ‘van harte gecondoleerd’. De echte toegevoegde
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waarde van ‘van harte’ is mij onduidelijk,
omdat ik hoop dat het tonen van medevoelen sowieso wel hartelijk is. Maar het
klinkt wel leuk. Deze avond schudde iemand de hand van een kleindochter en zei:
‘nou van harte gecremeerd hoor’! Het zou
de volgende dag een begrafenis zijn dus
haar reactie “nee toch!” zorgde wel voor
enige verwarring.
Uitvaartland kent een scala aan termen.
We verpakken de harde termen liever in
iets zachtere: dood is overleden, lijkenhuis
is mortuarium, en toen Herman mij belde
dat Jeroen ‘was overgegaan’ moest ik even
goed nadenken wat hij bedoelde, maar ik
begreep het. Een paar jaar geleden werd
de overledene nadat hij ‘het tijdige voor
het eeuwige had verruild’ “afgelegd”. Tegenwoordig zeggen we liever dat we hem
“de laatste verzorging” geven. Of is het juist
de éérste verzorging, als gestorvene? Een
overledene kan met een rouwauto overgebracht worden. Of is het een lijkwagen,
want dat is wat het is: een wagen met een
lijk. Niet een auto om in te rouwen. Soms
gebeurt het met Mercedes Vito, zo’n zwart
of grijs busje met vlaggetjes aan de zijkant.
In plaats van ‘de overbrengbus’ hoorde ik
laatst een collega ‘Motuance’ zeggen. Een
term die mijns inziens iets naars, verdrietigs en stoms op een gekke manier mooier
proberen te maken. Bij kinderen is al die
opsmuk gelukkig niet van toepassing. Een
buurjongetje riep verbaasd en vrolijk dat
de buurman (in plaats van op de gekoelde
onderlaag) zomaar op de binnenkant van
de koelkastdeur lag!
Uitvaartverzorging MadelieF

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

Of bent u gewoon aan een nieuw kunstgebit toe?
Tandtechniek StationSveste kan u altijd helpen!
Bel of kom langs en dan kijken wij wat het beste voor u is.
Tandtechniek StationSveste
Stationsplein 8
8331 GM Steenwijk
Tel: 0521 – 522651
www.tandtechniekstationsveste.nl

Heeft u problemen met uw kunstgebit?

De Boterberg 4
8375 HJ Oldemarkt
T 0561 45 11 74
M 06 55 86 79 26
Of bent u gewoon aan een nieuw kunstgebit toe?
E info@mement.nl
Tandtechniek
StationSveste
kanE
u altijd
GEDEN
KSTEN
N helpen!!!www.mement.nl
Is uw kunstgebit gevallen?
Zit uw kunstgebit los?
Kunt u niet goed kauwen?
Durft u niet meer te lachen?

M ÉMENT

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

• Leverancier van GRAFMONUMENTEN
Tandtechniek StationSveste
Leverancier
van
ALLE GRAFWERK.
en URNGEDENKSTENEN
Stationsplein
8
8331
GM
Steenwijk
• Ruwe grafstenen
OokTel:
voor
onderhoud, reparatie, restauratie,
0521 – 522651
graveren,
tweede inscriptie.
• Ook voorwww.tandtechniekstationsveste.nl
onderhoud, reparatie,
restauratie,
graveren,
tweede
inscriptie.
AANDACHT voor uw persoonlijke
wensen.
• AANDACHTOpeningstijden
voor uw persoonlijkema.
wensen.
t/m za. 10.00-19.30 u.

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

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

E info@mement.nl • www.mement.nl
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Afscheid in coronatijd
door Gerda Meulman

Twee weken geleden kreeg ik
een telefoontje van een collega
uit het hospice.Haar dochter Judith was mantelzorgster van een
mevrouw die nu overleden was.
De vrouw had alleen nog maar
een neef in Duitsland. En Judith,
die haar tien jaar geleden leerde kennen in de winkel waar ze
werkte. Ze werden steeds closer
met elkaar. Dus ook met het gezin van Judith.
De neef had haar vanuit Duitsland gevraagd de uitvaart te regelen. Hij kon niet
bij de uitvaart aanwezig zijn omdat de vader van zijn vrouw ook hulp nodig had.
Ook lukte het niet door de corona maatregelen. Hij moest dan een test doen en in
quarantaine en vervolgens terug weer in
quarantaine. Dat was dus geen optie. Die
avond gingen we de uitvaart bespreken.
Mevrouw was een kleurrijk persoon. Lief
en altijd vrolijk, hield van lekker eten en
van Duitse muziek. Maar het liefst luisterde ze naar Lady Gaga. Heel hard, zodat
de buurman er af en toe gek van werd.

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

06 - 28 30 48 75
(24/7 BEREIKBAAR)
WWW.UITVAARTZORGGIETHOORN.NL

www.haaksmadehaanuitvaart.nl
Dag en nacht bereikbaar

HAAKSMA
& deHAAN

0521-519016

Uitvaart

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

Froukje Tabak

Deskundig in uitvaartbegeleiding

zwarte rouwwagen. Nee, natuurlijk niet!
De witte stond mooi bij de kist. En de
bloemen? “Rote Rosen”, want daar keek
ze altijd naar op de Duitse tv zender.
Kaarten en een advertentie waren niet
nodig. Want er waren maar weinig gasten. Toen mevrouw de andere dag vanuit het ziekenhuis naar het rouwcentrum
was gebracht en was verzorgd, zag ik
haar en dacht ja, het hele verhaal klopt.
Mevrouw zelf was overleden aan corona.
Ik moet zeggen dat dit mijn eerste coronadode was.

Met de anderhalve meter afstand en
mondkapjes hebben we haar een waardig afscheid kunnen geven

Ik had mevrouw nog niet gezien maar
toch had ik al een beeld, door de verhalen
van Judith. Al snel had ik door wat voor
soort kist ze mooi zou vinden en liet het
boek zien. Gelijk toen ze dat zag was ze
eruit en wilde geen andere kisten meer
zien. De koffietafel moest natuurlijk met
koffie en gebak. En de muziek tijdens de
dienst was dus ook snel gekozen. Geen

De kracht van het woord
door Froukje Tabak

Als we het afscheid voorbereiden van een dierbare praten we
uitgebreid met elkaar over zijn
of haar leven. Intense gesprekken waarin meestal veel emoties voorbij komen, tranen om
dat wat was geweest en nooit
meer terugkomt, een glimlach
bij het delen van de mooie herinneringen, respect voor de wijze waarop hij of zij had geleefd.
Ik geef altijd aan dat we vrijuit kunnen praten, vertel wat in je hart zit
en soms maakt dat veel emoties los,
vloeien de tranen rijkelijk, waardoor
iedereen soms stil wordt omdat je
aan voelt dat die tranen een diepere
betekenis hebben.
Vanuit die stilte worden dan gevoelens, bespreekbaar. Je buitengesloten voelen, “anders” dan de
rest, je niet geaccepteerd
voelen, en als een gevolg
daar van niet bij het afscheid
aanwezig willen zijn.
Ook na deze woorden, blijft
het vaak stil, en laat ieder
zijn gedachten gaan over
deze onverwachte wending
van het gesprek. Ik besloot
om ruimte te geven aan deze
gevoelens, en liet het even
stil zijn.

als het gaat om het tonen van gevoelens, gevoelsmensen, rationeel
denken, maar vooral ook over de
liefde voor elkaar, als gezin, familie waarin voor iedereen plaats is.
Ik zag een kentering ontstaan, gevoelens verzachten zich, iedereen
kwam dichterbij elkaar, begreep elkaar doordat nu eindelijk de woorden die nooit uitgesproken waren,
uitgesproken werden. Er werd vrij
uit gesproken en geluisterd naar
elkaar. De kracht van het woord
bracht dit teweeg. Het gaf dat dit
gezin met elkaar, afscheid kon nemen. En dan ook echt “met elkaar”
verbonden door de onvoorwaardelijke liefde voor hun geliefde.

Voor mij een waardevol moment,
waarop ik mocht ervaren dat stilte
de kracht van het woord sterker
maakt.

Langzaamaan kwam het gesprek weer op gang, en spra- Mirjam Landskroon & Froukje Tabak
ken we over liefde, onmacht Fotografie: Sjoukje Postma
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Verftechnischadvies

op locatie.

‘Verf is verf’ denk je misschien. Maar niets is minder waar. Buitenverf is echt iets anders
dan binnenverf. Voor de buitenboel, waaronder de kozijnen bijvoorbeeld, heb je een verf
nodig die bestand is tegen weersinvloeden. Vooral felle zon kan veel schade aanrichten
aan hout. Dit droogt de verf uit, waardoor er kleine scheurtjes kunnen ontstaan, met
houtrot als gevolg.
Maar ook regen en vorst
beschadigen op den duur de
verflaag buiten. Vooral de
liggende delen krijgen het
zwaar te verduren, want
daarop blijft al het vocht en
condens liggen. In principe is
de gemiddelde duurzaamheid
van een goede lak zo’n zes
á acht jaar. Maar het is
verstandig om iedere twee
jaar te checken of alles nog
in goede staat is, zodat je
grote problemen voor kunt
zijn.
Een echte kwalitatief
hoogstaande lak voor
buiten, heeft minstens drie
keer langere levensduur dan een gewone buitenlak en soms nog wel
langer. Een goede buitenlak verdient zichzelf terug. Kortom, welke verf je
nodig hebt voor buiten is afhankelijk van de situatie.
Kom je daar niet uit en wil je dat we met je mee kijken, maak dan gebruik
van ons advies zelfs op locatie. Bel, mail of app en wij helpen je verder!
Bel 0521-870046
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Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00.

App 06-24155214
Mail info@decokaysteenwijk.nl

Volg ons op facebook en instagram
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Geef mensen hun gewone leven terug
Wijlen professor dr. Wim ter Horst, hoogleraar
pedagogiek, schreef het boek ‘Herstel van het
gewone leven’. Daar denk ik aan in deze tijd.
Eigenlijk zou dat het credo moeten zijn: herstel
van het gewone leven. Mensen zijn bang, al een
jaar lang. Bang voor hun gezondheid, bang voor
hun omgeving, bang om bij elkaar op de koffie
te gaan, grootouders zijn bang om hun kleinkinderen te knuffelen, bang om zonder mondkapje de winkel in te gaan. Het gewone leven
zoals we dat ooit kenden, is al meer dan een
jaar helemaal naar de knoppen. Geef mensen
weer de ruimte om te leven, geef ze óók ruimte
om dood te gaan, dat geloof ik ook; je kunt niet
iedereen redden. We worden gedomineerd
door een vreselijk virus, laat daar geen enkel
misverstand over bestaan, maar iedereen vráágt
gewoon om herstel van het gewone leven. Als
je iedereen zou vragen: wat zou je graag willen?
is het antwoord: terug naar toen. Natuurlijk, er
zullen wat restricties blijven, maar we moeten
elkaar toch weer gewoon ontmoeten! Als mijn
kleinkinderen komen, houden we afstand, al
een jaar lang. Hoe je het wendt of keert: dat is
niet meer normaal.

Niet bagatelliseren

Ik geloof oprecht dat mensen echt doodziek van
dit virus worden, je hoeft het niet te bagatelliseren, maar het wordt soms ook zo overtrokken. Over hoeveel procent praten we? Moet je
daarvoor het land helemaal maanden en maan-

den op slot gooien? Dat je niet de zorg biedt
aan mensen die óók erg lijden, alleen niet aan
corona. Herstel, alsjeblieft, het gewone leven.
Laat mensen vrij, geef ze de ruimte. Doe lekker.
Door angst leg je mekaar zo’n moraal op. Dat is
niet goed, dat moet zo snel mogelijk afgelopen
zijn. Ik denk dat het kan, weer een vrijer leven.
Het offer dat aan de ene kant gevraagd wordt
vind ik onevenredig groot ten opzichte van wat
er aan de andere kant gevraagd wordt. Zie de
mens. Let op de menselijke waardigheid.
Ik heb het op deze plaats al vaker gezegd. Alle
ondernemers zijn het kind van de rekening in
deze situatie. Ik ben ook ondernemer. Geloof
me: er komen straks nog een aantal flinke lastenverzwaringen. Er zullen nog veel klappen
vallen. Daar ben ik van overtuigd. Nu, na de
verkiezingen, zou ik willen oproepen: zorg voor
je ondernemers, want ze zijn wél de motor van
je economie, plaatselijk en landelijk. Natuurlijk:
ik zie ook ondernemers die het goed hebben
maar die hebben er ook donders hard voor
gewerkt, die hebben risico’s genomen, verantwoordelijkheid genomen, voor personeel en
hún families! Al die ondernemers in de Steenwijker binnenstad, die nu ‘achter de geraniums’
zitten, die hebben hier niet om gevraagd. Niemand heeft hierom gevraagd. Ik zou wat meer
clementie verwachten in deze tijd, zorg voor
de ondernemers. Zie ze als mens. Zorg voor
elkaar, zorg voor ondernemers en zorg dat die
motor de economie op gang brengt en houdt.
Geef mensen het gewone leven weer terug, in

werken, in sport, in privé, in alles.

Inenten

Nee, ik zal me niet laten inenten. Ik heb een
gevoel van: ik weet het niet. Er is iets bij van:
ik vertrouw dit niet. Er zit zo’n raar gevoel van
‘controle’ omheen. Ik ben echt geen doemdenker, zo zit ik niet in elkaar, dat ik denk dat het
virus bewust over de hele wereld verspreid is.
Maar ik houd het gevoel van alles onder controle willen hebben. Alles is gericht, gefocust, opdat
iedereen zich maar moet laten vaccineren. Als je
op vakantie wilt, moet je gevaccineerd zijn, dan
krijg je een speciaal paspoort. Dan zit er iets in
me, dan ga ik steigeren. Hoe zit het met vrije
wil? Misschien héb ik wel corona gehad het afgelopen jaar. Dan ben ik toch immuun? Ik ben
afgelopen jaar wel eens een dag of twee dagen
niet lekker geweest. Dat geldt voor iedereen in
Nederland. Een lentegriepje, een zomergriepje, een herfstgriepje, een wintergriepje van een
dag of drie. Een paar dagen snotteren, een paar
dagen rillerig. Dat heeft iedereen toch elk jaar
wel es? Nou misschien was het bij mij en andere
mensen wel corona, waarbij het lichaam zichzelf
herstelde. Maar omdat mijn lichaam zichzelf beter maakt krijg ik geen speciaal paspoort en mag
ik niet reizen…

in elk geval te maken met werken met mensen.
Als je het oog voor de mensen verliest, gaat het
werk je beheersen. In negen van de tien gevallen
zie je mensen met ideologieën hartstikke goed
een bedrijf beginnen of voortzetten, totdat alles
wat er omheen zit belangrijker wordt dan de
mensen die er werken. In dit specifieke bedrijf,
met mooi werk, hadden wel twintig mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. Waardoor laat je je als werkgever, als eigenaar beheersen? Mijn crux: ik geloof dat het
bestaan van de mens en van de mensen eromheen is, dat je er bent. Ik ben er. Gaat dan alles
zoals jij wilt? Nee, ook dat gaat nooit gebeuren.
Maar als het grote, het geld, meer gaat heersen
dan de mens, de mensen, dan gaat het mis. Dan
heb je je doel gemist. Jammer, het had zo anders
kunnen zijn.

Werken met mensen

Onlangs stopte een bedrijf dat ik goed kende,
hier in de regio. Jammer. Ik vraag me af waar
en waardoor het is misgegaan. Het had niets
met het corona-gebeuren te maken. Het had

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

De actie Noordwesthoek Schoon
van medio april 1981 beleefde
een buitengewoon teleurstellend
tweede lustrum. Niet eerder
werd een zo gering aantal vrijwilligers op de been gebracht. In vier
plaatsen gingen in totaal ‘slechts’
150 man -groot en klein, gewapend met plastic zakken, erop uit
om zoveel mogelijk troep en rotzooi uit de natuur weg te halen.
Dat resulteerde in ongeveer 300
zakken gevuld met allerlei soorten rommel.
Verkeer Oldemarkt
De gemeenteraad van de toenmalige gemeente IJsselham kreeg in het tweede
kwartaal van ’81 een voorstel voor een
aantal verkeersmaatregelen. Enerzijds
zouden enige parkeerverboden worden opgeheven, terwijl aan de andere
kant nieuwe parkeerverboden zouden
worden ingevoerd. Zo zal in Kuinre aan
beide wegzijden van het Vijverpark een
parkeerverbod worden ingesteld. Zo
ook in Kalenberg aan de rechterzijde
van de Berkenlaan, gerekend vanaf het
Kalenbergerpad. Op de foto de Hoofdstraat van Oldemarkt.
Reconstructie binnenstad Steenwijk
Op een maandagmorgen in alle vroegte in de lente van 1981 hebben burgemeester J.J. Hoeksema en wethouder
H. Robaard van Steenwijk het startsein
gegeven voor de grote reconstructie
van de Oosterstraat en een deel van de
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Foto’s: Sieb van der Laan

Markt. Zij deden dat in samenwerking met leden van
de winkeliersvereniging,
door een begin te maken
met het opbreken van de
straat. Verwacht werd dat
de werkzaamheden inclusief het vernieuwen van
de riolering die in totaal
ruim één miljoen gulden
zou gaan kosten, enkele
maanden in beslag zouden
nemen. Dan zou de Oosterstraat en omgeving zijn
‘omgeturnd’ tot een winkelerf, zoals de Gasthuisstraat. Op de foto zijn de
burgemeester (links) en de
wethouder (rechts) bezig
met het kruien der wagens.
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Herkennen wat een klacht te vertellen heeft…
door Roelie Vijverberg

De overgrote meerderheid van de mensen die zich aanmeldt
bij mijn praktijk loopt al jarenlang met klachten. Hiervoor
werd vaak vooral buiten zichzelf de ‘oplossing’ gezocht met
allerlei therapieën en middelen. Een vermoeiende zoektocht
met vaak onvoldoende resultaat.
Saskia maakte aan de telefoon al een uitgeputte indruk en had eigenlijk
‘de hoop’ een oplossing te vinden al opgegeven. Toch had ze al een half
jaar lang met nieuwsgierigheid de columns in de krant gevolgd en was
er iets wat haar interesse wekte. Ze vertelde al tien jaar slikproblemen
te hebben en daardoor was ze erg afgevallen en verzwakt. Ze ging dus
letterlijk minder eten omdat het zoveel ‘gedoe’ gaf. Ze was volledig door
de KNO-arts onderzocht en had ook allerlei andere dingen geprobeerd,
maar niets gaf echt soelaas. Ze werd ook wat geïrriteerd toen ik doorvroeg of ze zich ook afgevraagd had of er iets anders (emotioneel) in
haar keel vast kon zitten. ‘Je denkt toch niet dat ik dit zit te verzinnen?
Ik kan nauwelijks iets naar binnen krijgen’, reageerde ze verbouwereerd.
Ik stelde haar gerust door te vertellen dat ik kon zien en horen hoeveel
het haar kostte en toen kon ze weer wat ontspannen.
Tijdens de eerste behandeling richtten we ons samen vooral op ontspanning van het gehele systeem, Ze ging wat rustiger de deur uit. De
volgende afspraak moest ik helaas van mijn kant verzetten en toen ze de
volgende keer kwam, leek ze wat geïrriteerd. Ik vroeg of haar iets dwars
zat en ze reageerde ontkennend. Ik vroeg vervolgens hoe haar keel op
dit moment voelde en ze gaf aan erg last te hebben en zelfs het theedrinken ging moeizaam. Tijdens de behandeling vroeg ik of ik mijn handen
in de buurt van haar keel mocht plaatsen en of zij wilde voelen wat dit
opriep. Ze vond dit akkoord en in stilte waren we samen met aandacht
bij haar keelgebied. Ik voelde vervolgens ook veel spanning in haar hele
lijf opbouwen. Ik nodigde Saskia uit om te vertellen wat ze voelde. Ze
kreeg een kleur en zei het niet te weten. Met veel uitnodiging dat alles
welkom was, begon ze voorzichtig te vertellen. ‘Ik vond het lastig dat je
de vorige afspraak verzette, terwijl je weet hoe moeilijk ik het heb’. Vervolgens vroeg ik haar wat voor gevoel dit haar had gegeven en Saskia zei
dat ik haar niet serieus nam voor haar gevoel. Ik legde eerst verder uit
waarom de vorige afspraak niet door kon gaan en vroeg haar vervolgens
of ze het gevoel herkende niet serieus genomen te worden. De reactie

van Saskia was heftig, ze vertelde dat ze voor haar gevoel van kinds af
aan niet serieus genomen werd. Haar overtuiging was geworden dat ze
het niet waard was om er te zijn en haar strategie was geworden om alles te ‘slikken’. Tot ze dus zo vol zat dat er niets meer bij kon. Langzaam
leerde Saskia voor zichzelf te gaan staan en minder te slikken, ze sprak
zich meer uit en mensen gingen haar meer zien. Haar keelgebied ging
meer ontspannen en haar regelmatig had ze er helemaal geen last meer
van. Op de momenten dat haar keel opspeelde, was ze onbewust toch
weer dingen gaan (in)slikken.

Dit is slechts een voorbeeld van hoe (vaak onbewuste) strategieën en
overtuigingen tot fysieke en emotionele klachten kunnen leiden. Maar
ook hoe het soms eenvoudiger is dan we denken om beweging in een
klacht te krijgen, mits je de bereidheid hebt om binnenin jezelf te gaan
onderzoeken.

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

Op Goede Vrijdag online meezingversie Johannes Passion
door Hilda Knol

STEENWIJK/ZWOLLE – Net als vorig jaar kunnen er dit jaar opnieuw
geen concerten gegeven worden voor en tijdens Pasen in Steenwijk en
omliggende plaatsen. De Zwolse zangpedagoog Bert van de Wetering
heeft daarom het online project ‘Zingend naar Pasen’ bedacht. Op Goede Vrijdag 2 april streamt hij de opnames van een Johannes Passion,
waaraan zoals professionals als amateurs meedoen.
Grote Kerk
De opnames van de professionals vonden half maart plaats in de Grote Kerk van
Steenwijk. Het Nederlands Bach Consort onder leiding van Systse Buwalda en Heleen Koele zongen toen hun partijen in. Jeroen de Vaal was verantwoordelijk voor de
partijen van de evangelist. Het orkest dat de zangers begeleidde was Combattimento. Van de Wetering had eigenlijk de professionele opnames willen doen in Zwolle,
maar omdat de Grote Kerk daar in de steigers staat, is hij uitgeweken naar Steenwijk.
Ook vanwege de goede akoestiek van de Grote Kerk kwam hij hier naar toe.
Het unieke aan het project ‘Zingend naar Pasen’ is dat er ook honderden amateurs
aan meedoen. Ze zingen hun partijen, de koralen, thuis in en versturen de filmpjes
daarvan naar Van de Wetering. Hij monteert ze vervolgens in de opnames van de
professionele zangers en muzikanten. Op Goede Vrijdag is vanaf 20.00 uur het resultaat op internet te horen en zien via www.zingalsvanzelf.nl.
Koralen
Het enthousiasme voor het project van ‘Zingend naar Pasen’ is heel groot. Van de
Wetering stelde daarvoor begin van dit jaar 500 plaatsen beschikbaar. Binnen een
etmaal waren die allemaal vergeven. Ook de extra 500 plaatsen gingen vanaf half februari als warme broodjes over de toonbank. Voor de zangers en zangeressen biedt
de meezingpassie een educatieve ervaring. Zij hebben lesmateriaal thuisgestuurd gekregen. Dat zijn instructiefilmpjes met uitleg, een warming up en zangoefeningen.
Gedurende vijf weken leren de deelnemers elke week twee koralen.
Stem gaat weer vooruit
De Johannes Passion is gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het is een oratorium met als onderwerp het lijden en sterven van Jezus volgens het Evangelie van
Johannes. Coby van den Berg uit Zwartsluis is een van de zangeressen die de koralen
daarvan thuis inzingt. ‘Het is zo fijn om Bach’s koralen weer te mogen zingen, maar
ook om me verder in de passie te verdiepen. Ik zie het als een opmaat naar volgend jaar om deze passie weer live te kunnen uitvoeren’. De online meezingpassie

In de Grote Kerk van Steenwijk vonden de
opnames voor de Johannes Passion plaats.
Foto: Gouwenaar

vindt ze een waardevol alternatief omdat
ze momenteel niet in haar eigen Kleinvrouwenkoor LaMuze kan zingen. ‘Het culturele leven en mijn zangwereld ligt al heel lang
stil. Langzaam aan zing je minder en word
je motivatie kleiner. Van dit project krijg ik
veel energie van en mijn stem gaat weer
vooruit’. De koralen online inzingen vond
ze eerst wel spannend. ‘Soms doe ik het
tien keer over, maar het gaat steeds beter’.
Coby is heel nieuwsgierig naar het resultaat.
‘Ik heb al in een online meeting met Bert van
de Wetering en andere zangers er iets van
kunnen haren. Het belooft erg mooi te wor- De eerste bladzijde van de Johannes Passion
van Bach. Foto: Photo/Scan: Furfur
den’, voorspelt ze.
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Van de boerderij
Vroemm… Vroemm… Vroemm…
Vroemm… Vroemm… Terwijl ik op
de wekkerradio kijk en constateer
Van de boerderij... dat het 5 uur is, dringt het tot me
door dat het de dronies zijn die net
zijn gestart. Dit is al de 4de dag dat ze de akkers gaan scannen om te
onderzoeken of de grond droog genoeg is om te bewerken. Met z’n vijven
vliegen ze naast elkaar met een snelheid van 70 km per uur. Zo worden
de akkers in stroken van 3 meter breed beoordeeld op droogte. Van de
5 drones die ik wel liefkozend dronies noem is er één met geavanceerde
computertechniek aan boord. De data van alle 5 wordt daar opgeslagen
op een harde schijf. Ook kan deze ‘opperdrone’ een scherp piepend geluid
voortbrengen als actie vereist wordt.
WELCOME

MAIL

EMOCLEW

WELCOME

LIAM

MAIL

Ondanks dat ik nog even kan blijven liggen lukt het me niet om de slaap nog te vatten. Gistermiddag ben ik toch nog even het land opgelopen om met eigen ogen te zien hoe de akkers erbij
liggen. Ik heb er nog steeds moeite mee om helemaal te vertrouwen op deze nieuwe methodes.
Het zou wel eens kunnen zijn dat de drones vandaag groen licht geven voor het aardappelpoten.
Daarom heb ik gister mijn robottrekker de pootmachine aan laten koppelen. Ook heeft de
hefrobot de kisten met aardappelen uit de koeling gehaald en op de lopende banden gezet. Het
boeren is wel wat saaier geworden sinds we jaren geleden hebben geïnvesteerd in de robot
technologie. Voor de grap zeg ik wel eens ‘ik boer nu vanuit mijn verkeerstoren’. Op een strategisch punt op het erf is een 5 meter hoge toren gebouwd met bovenop een ruimte met rondom
glas waardoor ik het volledige erf kan overzien. Daar staan 10 monitoren die elk aangesloten zijn
op 4 camera’s. Daardoor heb ik overzicht op alle belangrijke punten op het bedrijf. Al het rijdend
materiaal op het land is voorzien van camera’s die ik naar wens kan bekijken, allemaal tegelijk,
full screen of evt. sterk ingezoomd. Als mijn verwachting, dat het poten vandaag kan beginnen,
uitkomt komt de opperdrone straks voor mijn slaapkamerraam hangen en geeft een scherp
piepend geluid. Je zou denken dat het bijna menselijke eigenschappen heeft maar het is gewoon
een kwestie van programmeren. Geef de coördinaten in van de positie voor het raam en klaar
is kees. Met mijn afstandsbediening geef ik dan opdracht om naar de home positie te vliegen, te
weten de ‘verkeerstoren’. En dan moet ik in actie komen. Na een snel ontbijtje beklim ik mijn
toren, vroeger keek ik voor het ontbijt nog naar de weersverwachting voor die dag maar ook
dat is niet meer nodig. Bij de beslissing om wel of niet het groene licht te geven wordt ook de
weersverwachting voor die dag meegenomen. Aangekomen in de toren haal ik de harde schijf
uit de opperdrone. Daar staan de scangegevens in met betrekking tot de droogte van het land.
Deze gegevens worden ingevoerd in de computer van de robottrekker. Het scanprogramma
is zo ingesteld dat maximaal 10% van de stroken een te hoog vochtgehalte mag hebben. Die
stroken worden dan eerst overgeslagen, piep…piep…piep…piep kijk daar heb je het seintje
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PIEP…PIEP…PIEP…PIEP… BERT…BERT wakker worden, de wekker loopt af, hoor ik mijn
vrouw roepen. Dus ik heb dit allemaal gedroomd. Het leek allemaal zo echt maar als ik er goed
over nadenk was het ook wel erg futuristisch. Toch moeten we niet onderschatten wat er allemaal in ontwikkeling is in de agrarische sector en daar hoort de tuinbouw ook bij. Robot trekkers
worden al uitgetest op de akkers. Sinds kort zijn er drones die een akker scannen op onkruid
en deze gegevens worden dan ingevoerd in de spuitcomputer zodat er alleen gespoten wordt
waar het zinvol is. Hierdoor kan tot 88% bespaard worden op middelen heeft machinefabrikant
Amazone bekend gemaakt.

Er zijn bodemsensors te koop die de grond en buitenlucht kunnen meten op bodemvocht,
luchtvochtigheid, temperatuur en bodemtemperatuur. Het bodemvocht kan zelfs op 3 verschillende dieptes worden vastgesteld. Nu alleen nog die sensoren onder een drone bevestigen en
voilà, mijn droom zat niet eens zo ver naast de realiteit. Een Deense firma heeft een zelfstandig
werkende werktuigdrager ontwikkeld met de naam Robotti. Deze kan uitgerust worden met
een zaaimachine, schoffels of een rijenspuit. Afgelopen jaar zijn er succesvolle proeven mee
gedaan. Op een 2 ha groot perceel bieten was
het niet nodig om in te grijpen, de robot kon
alle noodzakelijke bewerkingen uitvoeren
met 70% minder inzet van herbiciden (onkruidbestrijdingsmiddelen). De capaciteit van
schoffelen en zaaien was 2 ha per uur en dat
lijkt mij helemaal niet gek voor zo’n beginfase
van een nieuwe ontwikkeling. Tot slot: 3 jonge
ondernemers hebben een drone van slechts
een aantal centimeters ontwikkeld die motten
in kassen onschadelijk maakt. Ze opereren
vanaf basisstations en komen in actie als stereocamera’s een mot hebben geregistreerd.
Tijdens zijn vlucht wordt de drone bijgestuurd door de
meetgegevens van de camera’s. De motten worden door
de propellers geëlimineerd. De drone vliegt daarna weer
terug naar zijn standplaats.
Deze nieuwe manier van boeren noemen we smart
farming of precisielandbouw. Het is onmisbaar om de
wereldbevolking te blijven voeden, daarbij bodemuitputting te voorkomen en met 90% minder gewasbeschermingsmiddelen.
bbuining@solcon.nl
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Openingstijden: van maandag t/m vrijdag 8:00-12:00 uur & 13:00-18:00 uur. Kortingen gelden tegen inlevering van deze advertentie.

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Actie van Bespaarpartner steunt Olde Veste
door Menno Mollema

STEENWIJK - In de maanden april,
mei en juni van 2021 zal Bespaarpartner een actie organiseren waarbij het voetbalvereniging Olde Veste
een steuntje in de rug zal krijgen.
‘Leden, donateurs en supporters van
de club die via ons overstappen op
groene energie, zorgen er voor dat
er vijf euro per zonnepaneel wordt
gestort in de clubkas van Olde Veste’, vertellen Patrick Visser en Jeroen
Bouwknegt.

‘Iedereen heeft natuurlijk met de maatregelen rond om de corona te maken. Niet
alleen wij maar ook winkels en bedrijven.
Maar ook zeker de sportclubs en vandaar
dat we met deze actie Olde Veste willen ondersteunen’, geven Patrick Visser en Jeroen
Bouwknegt aan. In de gezellige showroom
van Bespaarpartner aan de Roomweg in Tuk
is het rustig. ‘Ook wij ontvangen de klanten
op afspraak’, klinkt het met een berustende
lach. Tussen een keur aan blinkende zonnepanelen wordt duidelijk dat de keuze voor
een gemiddelde burger lastig gaat worden.
‘Zo lijkt het misschien wel maar met het
juiste advies blijkt het uiteindelijk wel mee
te vallen. Het heeft natuurlijk alles te maken 'Actie van Bespaarpartner steunt Olde Veste’, gemaakt door Adri van Sleen
met de ligging op het dak, de hoeveelheid
panelen en het vermogen’, vertelt Jeroen Bouwknegt. ‘Maar dat rekensommetje elftal al aan de vereniging verbonden was, voorzag een maand geleden het dak van
maken we graag voor de mensen. We hebben verschillende merken zonnepanelen het Olde Veste-kleedgebouw van 150 zonnepanelen en daardoor draait de energiemaar zijn onafhankelijk bedrijf dus we kunnen kiezen voor het merk dat het beste meter aan de Parallelweg nu nul. ‘Als je daar dan even bent zie dat alle activiteiten
nagenoeg stilliggen. Doordat we zelf bij een vereniging betrokken zijn weet je dat uibij de klant past’.
teraard maar op zo’n moment wordt het extra benadrukt. Vandaar dat wij met deze
Het is één van de reden waarom Bespaarpartner zich als regionaal bedrijf profileert. actie Olde Veste extra willen ondersteunen en voor ieder paneel dat Bespaarpartner
‘We willen de afstand naar de klant niet te groot laten worden om iedereen een op- levert aan iemand die bij Olde Veste betrokken is, storten we vijf euro in de clubkas.
timale service te kunnen bieden’. Bespaarpartner, dat als shirtsponsor van het eerste Informatie over zonnepanelen is te vinden op de website www.bespaarpartner.nl.

Deel 2, moeder en dochter Geertien
Muggenbeet; café Geertien
door Colin Hoek

MUGGENBEET - Het bekende café Geertien ligt in het pittoreske gehucht Muggenbeet. Het heeft een goede naam en menig hongerig en dorstig voorbijganger
vindt er zijn heil. Maar wie was nu precies deze ‘Geertien’, naar wie het café
vernoemd is?
Zoals we vorige maand al zagen, begon ene Poortman Eker een kroeg in de huiskamer van
zijn boerderij, op de plek waar nu Geertien ligt. Poortman Eker hield het in 1886 voor gezien
en verkocht het pand. De gelukkige nieuwe eigenaar was Jan Huisman (1847 – 1913), een
boerenknecht uit het gehucht Baarlo. Hij was getrouwd met Geertje Alberts (1860-1943).
Geertje was al op jonge leeftijd haar moeder verloren en moest dus snel opgroeien en zelfstandig worden. Waarschijnlijk trok die zelfstandigheid Jan erg aan. Jan zelf had in ieder geval
geen zin in het kasteleinschap, maar in Geertje zag hij daar de perfecte persoon voor. De taken
waren zodoende snel verdeeld; Jan zou in het achtergedeelte het boerenbedrijf verder runnen,
en Geertje schonk in de huiskamer voorin het huis de borrels. Het bleek al snel de succesvolle
combinatie zoals verwacht, en het stel werd ook nog gezegend met vier kinderen: Marrigje,
Wicher, Grietje en Geertje.
Toen Jan stierf op
66-jarige leeftijd, bleef
Geertje het beroep
van
‘caféhoudster’
uitoefenen. De naam
‘Geertien’ kreeg meer
en meer bekendheid.
Dochter
Grietje
trouwde in 1925 met
Jacob Oord van de
Wetering en trok in
het ouderlijk huis,
waar zij samen met
haar man de boerderij-afdeling van de
familie voortzetten.
Moeder Geertje
stierf in 1943 en
dochter Geertje –
inmiddels Geertje
to
II – zette het café
fo
en
Eig
n.
fé Geertie
Ca

voort. Daar zij
altijd ongehuwd
bleef, heeft zij
waarschijnlijk
de
grootste
stempel op de
naam van het
café gedrukt.
Zus
Grietje
Grietje en Geertje.
hielp overigens
Eigen foto
steeds meer in
het café. ‘Vrogger göng er vreewel gien
avond veurbeej, of weej hadd’n een
schip veur de wal ligg’n. De schippers Geertje Alberts, beter bekend als Geertien. Eigen foto
muss’n in Muggenbeet wacht’n, tot de
wiend guunstig was, as ze over het Gieterse Meer of de Beulakker wol’n. (…) De mens’n ko’n
nu overal weg. Vroeger hadd’n wi’j nog wel vaste klaant’n in Muggenbeet. Now niet zoe zeer
meer want jonge mens’n bint er hier weinig!’, aldus Geertje II in een interview uit 1970.
Drie jaar later vertrok zij naar Blokzijl om daar haar oude dagen te slijten. Neef Wolter Oord en
zijn vrouw Immie zetten de kroeg een jaar of twee voort, waarna zij het verkochten. Sindsdien
is Café Geertien al een paar maal van eigenaar gewisseld, maar wie er ook intrekt en erover
denkt zijn eigen naam op het uithangbord te zetten, die komt bedrogen uit. Het mystieke van
de naam ‘Geertien’ heeft zich namelijk eigenaar gemaakt van het pand in Muggenbeet: een
naam die synoniem is geworden met een oud-knusse sfeer en gerechten van een kwaliteit,
zoals alleen oma die kon maken! Had Poortman Eker, de oprichter van het café, dit allemaal geweten in zijn tijd, dan had hij misschien toch twee keer nagedacht voor hij zijn kasteleinsschort
aan de wilgen hing...

Bronnen: - Houwer, Jaap (2012). Tussen Steenwijk en Blokzijl; de wereld van bakker Jonkman.
Uitgeverij Ten Brink B.V., Meppel
- Plaatselijk Nut Wetering en omstreken (2013); 100 jaar leven en wonen; Wetering, Muggenbeet, Nederland en de Kikkerij. Uitgeverij Hovens-Gréve, Steenwijk
Opmerking; door de Coronacrisis is het Historisch Centrum IJsselham gesloten tot nader order. Ook alle exposities en lezingen komen voor nu te vervallen. Tóch zijn wij beschikbaar voor
al uw vragen en opmerkingen. U kunt een e-mail sturen naar redactie@historischeverenigingijsselham.nl. Kijk ook eens op onze website (https://www.historischeverenigingijsselham.nl/)
of bezoek onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/historischeverenigingijsselham)
voor meer verhalen over onze boeiende oude gemeente IJsselham!
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Terrasoverkappingen, carports,
blokhutten, priëlen & meer...

Aluminium overkappingen

Houten overkappingen

Vraag
vrijblijvend een
offerte aan

Aluminium overkappingen

Blokhutten & priëlen

Bezoek onze
showroom
of vraag een
vrijblijvende
offerte aan op
onze website.

Kunststof schuur

Bezoek onze showroom:
Korte Baan 20 | 8331 LA Steenwijk | 0521 76 40 40
info@terrasoverkappingen4u.nl | www.brouwer4u.nl

