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H2O Pro
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“Aandacht voor
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“Superzuster” Jantje
Sietsma
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Insectenhotels op de
Maargies Hoeve
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In de regio

Gezondheid

Dieren

Oplage: 16.000 exemplaren

Tel.: 085-1303991

Afhankelijk van status corona

Veel activiteiten in zomers Steenwijk gepland
STEENWIJK – De evenementencommissie van de Vestingstad Steenwijk heeft tal
van activiteiten gepland voor
de komende zomer in Steenwijk. Natuurlijk blijft een en
ander afhankelijk van de onzekere situatie rondom Covid-19
en de dan geldende maatregelen. De start van de zomer is
op zaterdag 10 juli met Steenwijks Ontzet.
De woensdag daarop, 14 juli, is het
circusdag in de stad, de week daarop
(van woensdag 21 juli tot en met zondag 25 juli) de traditionele Pasar Malam. De laatste woensdag van juli, de
28e, is er plaats voor Kunst & Folklore, op woensdag 4 augustus gevolgd
door het Foodtruck Festival.
Woensdag 11 augustus zal voornamelijk in het teken van de kinderen staan
met Fun for Kids. Op woensdag 18
augustus presenteert de Vinyl markt
zich en op woensdag 25 augustus is
er het afsluitende ‘ONTZETtend’
Feest met zestiende eeuwse markt.
Op donderdag 26 augustus is (onder
voorbehoud) de inmiddels traditionele en super-populaire Nacht van
Steenwijk.
Samen met de organisatie van het
Steenwijks Ontzet en De Scutterie
van Sint Clemens worden zaterdag 10
juli en woensdag 25 augustus ingevuld.

Van woensdag 21 tot en met zondag 25 juli staat de Markt in Steenwijk weer in het teken van de traditionele Pasar Malam. Foto: archief organisatie/
Istimewa Events

Ook is het de bedoeling dat elke dag
De Scutterie een officiële handeling
verricht als start van het programma.
Op deze manier worden de bijzondere verhalen van de Vestingstad nog
meer zichtbaar gemaakt.

Harry Aalderink
Met een bos bloemen en een waardebon heeft Vestingstad Steenwijk
afscheid genomen van haar voorzitter
Harry Aalderink. Gert Piest bedankte
Harry voor zijn inzet en drive afgelo-

pen jaren. Aalderink blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het
centrum. Als centrummanager heeft
hij de opdracht om de structurele
leegstand van commercieel vastgoed
te bestrijden.

Ongeacht de vraag waar en of u verzekerd bent, ik help u graag.

Maatwerk?

Richard Krist Uitvaartbegeleiding
Zelfstandig, ervaren en onafhankelijk
24/7 bereikbaar

Bij ons verrassend voordelig!

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

www.tuintotaalcenter.nl

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

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

2 0 j a ar

ACTIE!

10% KORTING
op het totale assortiment

MODEVAKSCHOOL ANNEMIEK

Alleen geldig tegen inlevering van deze bon.
Geldig t/m 15 mei 2021.

MARKT 2, 8331 HH STEENWIJK 0521-516526

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Uw zonweringsfabrikant!
Roldusol Meppel | Johan van Oldenbarneveltstr aat 3 | Meppel | tel 0522-251543 | www.roldusol.nl

Onze showroom is geopend op afspraak
Tel. 0522-251543 Mail: info@roldusol.nl

voorjaarsaanbieding!
25% Korting
op zonwering
/ rolluiken*

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

25% ko ng op
a amdecora e
aamdecora
en Horren*

* alleen geldig op Roldusol producten

Voor het monteren van zonwering en raam decoratie zoeken wij per direct een

zonweringmonteur

Werkzaamheden bevinden zich in onze werkplaats en op locatie, je bent
verantwoordelijk voor het assembleren en monteren van zonwering. Je
hebt een technische achtergrond, in bezit van rijbewijs B, collegiaal en kunt
zelfstanding werken en hebt geen last van hoogtevrees.

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…..

Wij bieden je afhankelijk van kennis en ervaring een markt conform
salaris. Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor een proefperiode met
de intentie tot verlenging. Je gaat werken in een gemotiveerd team waarbij
geen dag het zelfde is.

Boomverzorging

Ben jij die gemotiveerde monteur die wij zoeken reageer dan snel op
deze vacature via indeed of mail je CV naar Roldusol t.a.v. Erik de Vries

Sierbestrating

Rolgordijnen | Jaloezieën | Lamelgordijnen | Plissé gordijnen | Duetten gordijnen | Prestige rolgordijnen | Vouwgordijnen

Openingstijden: van maandag t /m vrijdag 8.00-18.00 uur

TuTandtechniek
inen
StationSveste

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

Houtbouw

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

Kortingen gelden tegen inlevering van deze advertentie. Acties geldig t/m 30 april

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

www.tiliahoveniers.nl

E-mail: info@tiliahoveniers.nl

Made in Holland!
TOP bank Top zit!
Inkoop van
oud goud en zilver

PRACHTIGE BANK
MET GEWELDIGE ZIT
IN VELE MATEN,

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

Oldeholtpade
Tel: 0561 - 689290
www.prakkenedelmetaal.nl

MATERIALEN
EN KLEUREN
LEVERBAAR
VAN NEDERLANDSE
BODEM

Wij kunnen ook machinaal bestraten!

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

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

Steenwijkerweg 169
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€ 899,
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Deze scholieren werken het liefst met hun handen

Kinderen van OpMaat klassen lopen te zingen en te fluiten

het jou veel verder gebracht!’
Energie
‘Ik vind het heel leuk om te doen, het
geeft heel veel energie maar aan het eind
van die (halve) dag ben je wel doodop.
Ze doen niet allemaal hetzelfde natuurlijk; het is niet:
we maken allemaal dezelfde
boot en nu gaan
we allemaal tegelijk zagen. Bij
mij gaat de een
zagen, anderen
gaan timmeren
en solderen en
die vraagt om
verf. Je moet
je voelsprieten
constant
aan
hebben staan.
Ik kom op zo’n
dag echt wel
aan mijn 10.000
stappen. Ik doe
dat samen met een onderwijsassistent,
juf Ashley, dat moet ook wel qua veiligheid. We hebben vrij heftig gereedschap, als ik met één leerling bezig ben,
moeten die anderen ook in de gaten gehouden worden. Dat werkt heel goed’.

door George Huisman

STEENWIJKERLAND / ZWARTEWATERLAND – Geen kind is hetzelfde. De een is een denker, de ander een doener. De een komt later
achter een bureau, de ander staat
dan achter een werkbank. Waarom
zou je ze dan wel allemaal precies
hetzelfde basisonderwijs laten volgen? De onderwijsstichting OpKop
is enkele jaren geleden gestart
met de zogeheten Sophia-klassen,
voor leerlingen die bovengemiddeld presteren. Vorig jaar werd begonnen met twee OpMaat klassen
(elders heet dat Klusklassen), voor
kinderen die het werken met de
handen beter afgaat.
Juf Mathilde Benak draait samen met
meester Adriaan deze beide klassen;
Mathilde op donderdag in Vollenhove,
Adriaan op woensdag in de Beatrixschool in Steenwijk. Een voorzichtige
conclusie na een corona-jaar vol onderbrekingen, Mathilde: ‘We hebben
nu twee klassen met ieder acht leerlingen, van elf, twaalf, dertien jaar. Deze
zestien (waaronder één meisje) zijn
hier heel erg mee geholpen. Dit is een
mooie, nieuwe vorm van compleet onderwijs. Hiermee raak je echt de essentie van het kind. We proberen met
de lessen aan te sluiten op de profielen
van het voortgezet onderwijs’. Dat de
OpMaat-klassen in Steenwijk en Vollenhove zijn heeft een praktische oorzaak:
daar waren lokalen vrij. De kinderen komen een dagdeel vanuit het hele gebied
hiernaartoe. ‘Adriaan en ik hebben ieder
een eigen OpMaat lokaal, met allerlei
voorzieningen, zoals grote kolomboren,
schuurmachines, spul om te kunnen solderen en heel veel gereedschap. Wij
hebben er de ruimte en kunnen er ook
gewoon dingen laten liggen, om iets te
laten drogen bijvoorbeeld’. In zo’n OpMaat klas kom je echt niet zomaar, verklaart Mathilde, dan moet je echt door
een commissie heen. Dat komt door
het maximale aantal kinderen waar plek
voor is. Als juf op de Noorderschool in
Giethoorn draait ze ook het reguliere
onderwijs. ‘Ik heb kinderen in de reguliere klas én in de OpMaat klas: hetzelfde kind, maar met twee compleet andere rapporten. In de gewone klas komen
ze moeilijk tot leren, dat vinden ze niet
leuk. Maar komen ze dan in de OpMaat
klas… Daar komen ze helemaal tot hun
recht, ze zijn er volstrekt gelukkig, zijn
ook altijd aan het fluiten en aan het zin-

Mathilde Benak: ‘OpMaat (‘klusklas’) is een mooie, nieuwe vorm van compleet onderwijs. Hiermee
raak je echt de essentie van het kind’. Foto: George Huisman

gen’.
Mathilde: ‘Ik heb een jongen die kan al
complete elektrische circuits in mekaar
zetten, of zonder de gebruiksaanwijzing
een kolomboor in elkaar zetten, dan
komt hij bij mij en zegt-ie: ik krijg alleen
de conus niet vast. Dat is zo typerend,
alleen de woordenschat van zo’n kind
al. Het zijn altijd van die stoere jongens,
echte grote jongens’.
‘Adriaan en ik maken zelf de lessen, dit
is zo nieuw, hier zijn geen kant en klare lesprogramma’s voor. We kijken gewoon wat ze leuk vinden en wat willen
ze later worden? Sommigen willen de
groenvoorziening in, hovenier worden
of ze willen boer worden, een heleboel
willen de techniek in. Soms gaan we
ook op excursie naar technische bedrijven en die mensen zijn dan helemaal
verbaasd over wat ‘onze jongens’ al weten, van een torx-schroevendraaier, van
kruiskoppen, verzink of verstek zagen,
en wat voor goeie vragen ze stellen’.
Boerendochter
‘Ik ben op een boerderij opgegroeid, in
een hele masculiene omgeving, zagen
en timmeren deed ik al van heel jongs
af aan. En bepaald technisch inzicht had
ik ook al. Ik heb heel veel gondels gebouwd, in Dwarsgracht en Giethoorn.
Ik ben heel erg geïnteresseerd in autotechniek, dus als mijn auto naar de garage gaat, blijf ik erbij staan als hij gerepareerd wordt, daar leer ik ook van.
Soms weet ik het ook, dan zeg ik: die
ene klep zit vast. Als een collega pech
met de auto heeft, zeg ik: da’s de distributieriem. Het reguliere onderwijs
vind ik prima, maar OpMaat is ook echt
een verademing. Omdat het je blik verruimt, je kijkt ook letterlijk anders naar
de kinderen. Soms denk ik: hier ben je
voor gemaakt. Ik zeg ook vaak tegen
ouders tijdens klassengesprekken: dit
zijn kinderen die wil je gewoon tien jaar

verder tillen, die komen straks in een
beroepsopleiding en dan gaan ze heel
ver komen. Dat leidt tot hele mooie gesprekken met de ouders, waterlanders
bij moeders, soms ook wel bij vaders,
die zien hun kind helemaal opknappen. Die komen op die woensdag of
die donderdag heel anders thuis dan op
andere dagen’. ‘Je ziet ook vaak doordat ze de OpMaat klas zo leuk vinden
en het zo goed doen, dat ze het dan in
hun reguliere klas ook beter gaan doen.
Sommige kinderen hebben het echt zó
naar hun zin, dat ze denken dat ze alles mogen. Zo voelen ze dat echt, dat
is natuurlijk helemaal niet zo, maar zo
voelen ze dat wel’.
Whiteboard
‘Ik heb een groot whiteboard, voor
deze kinderen is het
lastig om te plannen
en vooruit te denken. Vraag ik: wat
heb je de volgende
week nodig, schrijf
maar op. Heel veel
van deze doelgroep
zijn dyslectisch, zeg
ik: maakt mij niet uit
hoe je het schrijft,
als ik het maar snap.
Dáár zitten die mensen in het bedrijfsleven allemaal op
te wachten, op dit
soort jongens -en
meisjes. Die hebben
zoveel talent’.
‘Een
oud-leerling
van mij is hovenier
geworden, die heeft
bij mij thuis gestraat,
daarbij dacht ik: ach,
hadden we in jouw
tijd maar OpMaat
klassen gehad, wat
had jij het leuk gevonden en wat had

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Zelfverzekerder
‘Kinderen worden zelfverzekerder in
hun eigen klas en andere kinderen kijken ook heel anders naar deze jongens.
Ze weten van mekaar de Cito-scores.
Misschien heeft een van de jongens een
5, maar hij staat op hetzelfde moment
wel te presenteren in de klas, dat hij een
schakelaartje in een propeller van een
vliegtuig heeft gezet zodat de propellers
los kunnen functioneren van de wielen,
dan zitten zijn klasgenootjes met de
mond open te kijken. Je ziet die jongens
glimmen, dat begint al als ze met hun
mooie werkstuk de klas komen binnenlopen. En als ze dan van hun meester of
juf mogen vertellen wat ze gedaan hebben, ja dat doet wel wat met zo’n klas.
En met die jongen natuurlijk. Natuurlijk,
de proef is nog vrij jong maar ik vind nu
al dat het geslaagd is’.

			

3

Zicht op Steenwijk April 2021

Hengst Workwear in Steenwijk: liefst 70 verschillende werkschoenen

Bert Kruider: ‘Aandacht voor íedere klant’
door George Huisman

STEENWIJK –Mede-eigenaar Bert Kruider die samen met zijn zoon
Max Kruider, Hengst Workwear runt benadrukt het nog maar es een
keer: ‘Wij hebben aandacht voor íedere klant. En dat geldt voor de zzper (‘die weten ons zo langzamerhand ook allemaal te vinden’), voor de
particulier -die is eveneens hartelijk welkom- én voor het grote bedrijf.
Ze zijn me allemaal lief, maakt niet uit, of je nou één stuk koopt of 150’.
‘We zijn nu vijf jaar bezig en het gaat goed’, concludeert Bert. ‘Natuurlijk, afgelopen
jaar was een bijzondere periode. Onze promoactiviteiten, dus het bestikkeren, beletteren en de spandoeken, dat was wat minder in verband met corona-perikelen
en omdat er daardoor geen festiviteiten werden gehouden. We hebben in februari
nog de mazzel gehad met dat slechte weer. Iedereen kwam laarzen halen: veiligheidslaarzen en toch aangenaam warm en lekker gevoerd’. Bij Hengst Workwear aan de
Broekslagen 8a op industrieterrein Groot Verlaat in Steenwijk kan iedere kleine en
grote professional terecht voor werkkleding en werkschoenen.
Werkschoenen
‘Ik heb hier zo’n beetje 70 verschillende werkschoenen staan, op voorraad’, wijst hij.

Bert Kruider: ‘Hengst Workwear is voor iedere kleine en grote professional én voor de particuliere
klant. Foto: George Huisman
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‘Voor elke weersomstandigheid en voor elke voet maar ook: werk je binnen, werk je
in de logistiek, sta je de hele dag in de blubber: overal is een andere schoen voor. En
elke voet is anders. Wij onderscheiden drie verschillende soorten voeten: je hebt een
platte voet, een middenvoet -de ideale zeg maar- en een holle voet. Welke schoen
het meest passend is voor welke voet, meten wij hier zelf op. Wij hebben een gelplaat, waar mensen op gaan staan en door de warmte van de voet wordt het patroon
van de voet zichtbaar. Wij meten niet alleen de lengte, maar ook de breedte van de
voet. Ik schat dat 40 procent van de mensen te grote schoenen aan hebben! Als de
nieuwe schoen wat knelt dan kopen negen van de tien mensen een maatje groter.
Maar dan is die schoen te ruim, die gaat van binnen kapot en zelfs je voeten kunnen
daardoor stuk gaan. Als mensen zich door ons laten adviseren gebeurt dat niet. Wij
gaan op zoek naar een iets bredere leest, dan pak je een iets bredere schoen en dan
past hij zoals het moet. Mensen met een hoge wreef willen vaak een lage schoen. Wij
kijken eerst altijd: waar werk je, in wat voor omgeving, weeg je zestig kilo en zit je
de hele dag op een heftruck of weeg je 130 kilo en loop je de hele dag door het natte
gras. Dat is een heel ander verhaal en dan heb je dus een andere schoen nodig. Wij
verzorgen dat hele adviestraject’.

Kleding
‘Naast die werkschoenen hebben wij ook een prachtige collectie werkkleding. Wat
te denken van het Amerikaanse merk Carhartt -wordt heel veel katoen in gebruikt.
Goed voor het werk maar ook mooi voor in de vrije tijd of als je veel in de vrije
natuur bent. Daarnaast hebben wij de hele collectie van Herock hangen. Betaalbaar,
zowel voor verenigingen als voor bedrijven. We hebben een hoodie, dat is gewoon
de bestverkochte trui die ik heb, ik heb er hier stapels van liggen. Weet je: sommige werkkleding is bijna net sportkleding. Het moet comfortabel zijn, sneldrogend,
UV-beschermend, kleurecht, antibacterieel. Dat is het allemaal, topkleding.

Dassy
‘Ook hebben we Dassy, een heel mooi merk om bedrijven mee aan te kleden; ze
hebben alles in acht verschillende kleuren. Met Dassy, een Belgisch merk, kleed je
iemand volledig aan, van boven naar beneden. Broeken van Dassy heb je in de maatserie van 36 tot 66, dat zijn er al meer dan dertig. Dan heb je ze ook nog in vijf
centimeter korter en vijf centimeter langer, dat zijn er dan al negentig, en ook nog
in drie verschillende modellen. Het leuke van dit verhaal is dat we het ook allemaal
in een dameslijn hebben!’ Hengst Workwear aan de Broekslagen is zes dagen in de
week open, van maandag tot en met zaterdag -al stoppen ze op die laatste dag wel
wat eerder…

Voordelen

Waterdichtheid
Ademende schoen
Natuurlijke thermische
regulering
Maximaal comfort

Openingstijden
Ma t/m Vrij 08u30 - 17u00
Za
09u00 - 12u30

0521 - 854 939
hengstworkwear.nl
Broekslagen 8a, 8331 TJ Steenwijk
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Keuze uit 70+
verschillende
veiligheids
schoenen
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In negen jaar tijd is het aantal Sophia(plus)klassen gestegen naar tien

Ook voor hoogbegaafde kinderen geldt: fouten maken mag
STEENWIJKERLAND / ZWARTEWATERLAND– Bijna negen jaar
geleden is Manon Hof-Steennis namens onderwijsstichting Op Kop
begonnen met de eerste Sophiaklas,
die toen nog Plusklas heette. Een
dagdeel per week kwamen meeren hoogbegaafde kinderen bij elkaar
in een klas met gelijkgestemden.
Een jaar later -in 2013- startte Willeke Mos met de tweede klas. Nu,
anno 2021, zijn er maar liefst tien
bovenschoolse Sophiaklassen in de
Kop van Overijssel en Zwartwaterland: zeven voor de bovenbouw, drie
voor de onderbouw.
Manon Hof: ‘In de onderbouwgroepen
zitten op dit moment negen kinderen per
groep, het maximum is eigenlijk acht maar
met negen konden we iedereen een plekje
geven. In de bovenbouwgroepen is het maximum tien tot twaalf leerlingen. In de normale
setting krijgt elke groep een keer in de week
les, ongeveer twee uur per keer. Dan komen
ze vanuit verschillende scholen naar een bepaalde locatie. Sophiaklassen zijn te vinden
op scholen in Steenwijk, Hasselt, Zwartsluis,
Kuinre, Giethoorn en Willemsoord.

 Manon Hof-Steennis: …bijna negen jaar

geleden begonnen met Plusklas… Eigen foto

Mos: ‘Een van de doelstellingen van
 Willeke
Sophia is om gelijkgestemden elkaar te laten
ontmoeten’. Eigen foto

Fouten maken mag
‘We nemen de kinderen geen toetsen af om te kijken hoe hoog of laag ze scoren. In die zin
hebben we geen ‘meetbare resultaten’. Dat is ook niet de intentie van de Sophiaklassen. Het
aanbod van de Sophiaklassen bestaat uit verschillende onderdelen: Een verrijkend lesaanbod,
aandacht voor metacognitieve leerstrategieën zoals plannen en organiseren en aandacht voor
sociaal-emotionele vaardigheden zoals communiceren en samenwerken. Regelmatig missen
deze kinderen in hun reguliere groep de omgang met ontwikkelingsgelijken. In de Sophiaklas
zitten ze met gelijkgestemden in een groep, daar zie je ze van genieten. Verder werken we
aan het ontwikkelen en versterken van een groeimindset. We krijgen van ouders regelmatig
de opmerking, dat hun kinderen echt hebben geleerd dat ze fouten mogen maken. Natuurlijk
mogen ze fouten maken, dat mag ieder kind. Het komt alleen regelmatig voor dat deze kinderen heel perfectionistisch zijn, waardoor ze een stukje faalangst kunnen ontwikkelen. Zoiets
meet je niet met een toets of een cijfer. Wel voeren we regelmatig coachgesprekken en geven
de meeste kinderen aan dat ze heel graag naar de Sophiaklas gaan, omdat ze daar andere dingen leren, bezig zijn met leerdoelen, vaardigheden, mindset en ‘leren leren.
Raar jaar
Het is ook voor de Sophiaklassen wel een raar jaar geweest, vertellen Manon Hof en Willeke
Mos, specialisten hoogbegaafdheid van Stichting Op Kop. Willeke: ‘Alle kinderen gaan ondertussen gewoon weer naar school in hun reguliere klassen. Als Sophiaklassen komen ze nog
niet volledig bij elkaar. Dat gaat allemaal nog grotendeels online. Ik werk op de Beatrixschool,
ik heb een paar Sophia-kinderen fysiek in de klas zitten; soms heb ik er dan op hetzelfde moment ook een stuk of zeven online. Als we straks weer ‘live’ de Sophiaklassen mogen gaan
doen, denk ik dat de kinderen dat ook zo weer oppakken, daar voorzie ik geen problemen.
Een van de doelstellingen van Sophia is om gelijkgestemden elkaar te laten ontmoeten. Online
‘ontmoet’ je elkaar niet echt, natuurlijk. Voor het gros van de kinderen is het fijn om met zijn
allen weer op school te zijn’.

Leren leren
‘Deze kinderen kunnen op de basisschool veel dingen zonder dat
zij echt naar de instructie hoeven
te luisteren of de opdracht hoeven te lezen’, legt Manon uit. ‘Zij
kijken naar de opdracht en vullen
die bij wijze van spreken foutloos
in. Zij leren daardoor niet hóe je
dat aanpakt. Op een gegeven moment worden de opdrachten moeilijker en dan hebben zij
een heel stuk hersenontwikkeling gemist, die andere kinderen wel hebben gehad. Wij bieden
deze kinderen stof op maat, zodat zij ook ergens moeite voor leren doen, en daarbij een stukje
begeleiding. Hoe ga je leren? Wat ís leren? Dát moeten zij leren: zij moeten ‘leren leren’. Een
opdracht goed lezen hebben ze misschien nog nooit hoeven doen. Ze krijgen nu opdrachten
die je echt móet lezen, anders begrijp je niet wat je moet doen. Ook het vragen om hulp komt
daarbij om de hoek kijken. Veel van deze kinderen zijn ook dat niet gewend’. Manon: ‘Mijn
drie bovenbouwgroepen zijn momenteel bezig met ‘leren leren’ als in ‘leren voor een toets’.
Ik heb een schema met opdrachten gemaakt voor vijf weken. Ze weten dus voor elke week:
‘ik moet dit lezen, dit herhalen, dit filmpje kijken, ik moet een stukje van een mindmap maken,
vragen bedenken over de lesstof...’. In de les checken we hoe het gaat en of er vragen zijn. Ik
zeg regelmatig tegen mijn leerlingen: ‘Dit project doe je voor je zelf, je doet het niet voor mij.
Je moet dus ook zelf over je huiswerk nadenken’. Sommige kinderen zeggen: ‘Oh, ik ben er
helemaal niet aan toegekomen, want ...’ Dan laat ik ze nadenken of dat overmacht is (en dus
buiten hen zelf lag, want dat kan altijd) of dat ze er zelf ook een aandeel in hebben dat het niet
af is en dan herhaal ik heel simpel: ‘Je doet het voor jezelf, bedenk hoe je het een volgende keer
anders kunt aanpakken of vraag om hulp’’.
Online werken
Manon Hof: ‘Toen vorig jaar maart de coronacrisis
in alle hevigheid uitbrak en de scholen werden gesloten, heb ik allerlei opdrachten bedacht en verzameld en deze op een website gezet. Kinderen
konden via de mail vragen stellen en foto’s insturen van opdrachten die ze hadden gedaan. Deze
foto’s kregen dan weer een plekje in de galerij op
de website. Ook ben ik toen bij alle kinderen op
bezoek geweest op hun eigen school’. Willeke: ‘Bij
de tweede lockdown zijn we begonnen met online-lessen. Hoe gaat zo’n les online? Nadat iedereen
is ingelogd start ik altijd met een Grej of the day.
Dat is een raadsel; ze krijgen vijf minuten de tijd
om te kijken wat de oplossing is en die bespreken
we dan. Iedereen heeft het geluid uit. Als kinderen
wat willen zeggen, kunnen ze online een handje opsteken en dan hun geluid aanzetten. Er zit ook een
chat-functie in, dus ze kunnen tussendoor ook vragen stellen in de chat’.

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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Al meer dan
35 jaar ervaring
in montage
werkzaamheden
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Complete
badkamer
toiletset
9.995,-* 3.500,-*
voor €

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

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

Wij werken
op afspraak

YRO
.NL
Keukens en
en Badkamers
Keukens

• Een eerlijke prijs
• Met een open, transparant advies
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••Een
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prijs met vakkennis
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jarenlange
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• Vakkennis en jarenlange
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laatste trens
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Marknesse
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(0527) 20
20 33
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info@yro.nl
info@yro.nl
www.yro.nl
www.yro.nl

Keukenkasten
50%
korting *

* vraag naar
onze vriendelijke
voorwaarden

c 4.999,-

WIJ ZIJN OPEN!
Maak nu een
afspraak!
038 453 4514

dat voorkomt lange
wachttijden

WILT U DIRECT GEHOLPEN WORDEN?
Een passend advies

Snel uit voorraad geleverd!

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

E info@rikels-slaapexperts.nl
I rikels-slaapexperts.nl
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Makelaarspraat
Muurtje
Ik had hem al een paar keren eerder zien
zitten, op een muurtje van acht stenen
hoog, terwijl ik de hond tussen de middag uitliet. Een wat oudere man, volgrijs
haar, gezicht vol rimpels, niet bepaald
volgens de laatste mode gekleed, keek
sympathiek-melancholisch uit de ogen.
De eerste keer knikte ik tegen hem -toch
even de kat uit de boom kijken, wat voor
vlees ik in de kuip had. Hij knikte even
vriendelijk terug. De volgende keren was
het ‘goedemiddag’, al dan niet vergezeld
van een opgestoken hand. Een maand of
wat geleden ging ik spontaan naast hem
zitten, ik noemde mijn naam, hij de zijne.
Veel Steenwijker kon een achternaam
niet zijn.
We raakten aan de praat -voornamelijk hij. Geboren in de Tulpstraat, in het oude Rooie Dorp.
Zijn vader werkte in de sigarenindustrie, moeder had haar handen vol aan het huishouden en
hun zes kinderen. Gelukkig was zijn jeugd niet
meteen te noemen, vanwege gebrek aan zo’n
beetje van alles en nog wat, maar voor hem en
zijn broertjes en zusjes toch wel behoorlijk onbezorgd. Hij had er beslist geen nare gedachten
bij. Ze kregen elke dag van de week te eten,

al waren de porties de ene keer kleiner dan
de andere keer. De kleding was schoon; zoals
toen gebruikelijk droegen de jongste kinderen
de afgedragen kleding van de oudere. Het leven
speelde zich voornamelijk buiten af. En dat gold
voor alle kinderen uit de buurt. Daarom was er
ook voldoende te beleven. De lagereschooltijd
ging als in een droom voorbij, herinnerde de
man zich. Toen hij een jaar of zeven, acht was,
verhuisden ze naar een huis elders in de stad,
groter en mooier, met een fijne achtertuin. Zijn
vader had een andere baan gekregen, waardoor hij wat hoger op de sociale (en financiële)
ladder kwam te staan en meer ging verdienen.
Aan dat huis had hij de meeste herinneringen,
vertelde hij me. Natuurlijk omdat hij wat ouder
was toen ze daar kwamen te wonen. Hij kreeg
er een kamer met zijn jongere broertje. In dat
huis stelde hij zijn eerste liefde aan zijn ouders
voor. In datzelfde huis had hij verdriet omdat
die eerste liefde toch niet de ware bleek te zijn.
Hij had er graag gewoond, wist zich door liefde
omringd, en ging er op zijn achttiende uit. Hij
ging varen, de grote vaart, zoals dat toentertijd nog genoemd werd. Dat moest het stukje
DNA van opa van moederskant zijn, die was
ook een varensgezel. Omdat de thuishaven
Rotterdam was, ging hij dáár wonen en bouwde daar een ander, nieuw leven op. Steenwijk
vergat hij nooit. Soms was hij zeven, acht, negen
maanden op zee geweest, en na terugkomst in
Rotjeknor was een van de eerste dingen die
hij deed de trein naar huis (zo voelde dat nog
steeds) pakken voor familiebezoek. Daar waren de ontvangst en het verblijf altijd hartelijk. In
de loop der tijd vlogen al zijn broertjes en zusjes
uit. Een bleef in Steenwijk wonen, drie anderen
vertrokken naar elders in Nederland en een
emigreerde naar Portugal. Zo mogelijk waren
moeders verjaardag en de kerstdagen de enige
periodes dat ze allemaal probeerden samen te
zijn in Steenwijk. Dat lukte niet altijd. Hijzelf zat
met zijn werk, de anderen stichtten gezinnen
die ook alle aandacht opslokten. Hun vader was
een jaar of twintig geleden al overleden. Het lichaam was op. Hun moeder had het tot twee
jaar geleden volgehouden als dappere, maar
eenzame weduwe. In overleg met zijn broers
en zussen had hij toen het ouderlijk huis overgenomen. Al had hij zijn huis in Rotterdam nog
gewoon aangehouden. Samen hadden ze een

groot deel van de inboedel verdeeld. Dat was
gelukkig in goede harmonie gegaan. Hij had wat
nieuwe huisraad gekocht, niet al te veel want
de verwachting was dat hij niet heel veel tijd
in Steenwijk zou verblijven. Het was allemaal
wat tegengevallen, bekende hij. Dit was nu de
achtste of negende keer dat hij weer terug was
sinds zijn moeders heengaan -zijn hoofdadres
was Rotterdam gebleven. Hij had gehoopt bij
terugkeer naar zijn geboortestad weer wat
oude vriendschappen nieuw leven in te blazen,
maar dat had niet gewerkt. Mensen die hij zich
uit zijn jeugd herinnerde waren verhuisd, veranderd, niet in hem geïnteresseerd, ziek of dood.
Hij was een paar keer bij zijn oude voetbalcluppie wezen kijken, zag zichzelf op een oude elftalfoto aan de wand hangen, maar hij kende er
vrijwel niemand meer. En niemand kende hem.
Hij wees naar de achterkant van een woning
aan de andere kant van de straat. ‘Dat is hem.
Prachtige woning, vol sfeer. Prima om er te wonen. Maar voor mij niet’. Het kostte mij in de
maand erop geen enkele moeite om het huis
te verkopen, aan een gezin met kinderen. Vorige week zag ik hem tot mijn verrassing weer
op dat muurtje zitten. ‘Ik kom afscheid nemen’,
zei hij met een zware glimlach. ‘Van mijn huis,
mijn jeugd, van Steenwijk. Ik heb hier niet veel
meer te zoeken’. Hij ging staan en drukte mij
de hand, zoals alleen mannen elkaar de hand
kunnen drukken. We keken mekaar in de ogen.
Ik was hem gaan mogen en zei met een kleine
stem: ‘Tot ziens?’ ‘Nou tabé dan, zeggen wij in
de haven’, antwoordde hij, en liep weg. Ik had
het gevoel dat ik hem nooit weer zou zien.

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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Zwemdiploma ABC
door Willemijn Spijkerman

Mijn kind heeft het complete
ZwemABC op zak. Kan hij of zij
zich nu in alle wateren redden?
Waar moeten ouders rekening
mee houden?
Heeft je kind het volledige ZwemABC
gehaald, dan mag je ervan uitgaan dat
je kind een goede conditie heeft en de
vaardigheden beheerst om op een veilige manier te bewegen en te recreëren in een zwembad met attracties en
in open water zonder stroming of grote
golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee)
(Bron: NRZ).
Toch plaatsen we hierbij een kanttekening. Het zwemmen in open water is heel
anders dan zwemmen in een zwembad.
Het water is vaak veel kouder, er kan
een onvoorspelbare stroming staan (ook
in rivieren!), muivorming is een vreemd
verschijnsel en de wind kan zorgen voor
onverwachte situaties. Kennis van de risico’s speelt dan ook een belangrijke rol.
Overweeg je om met je kind te zwemmen in open water? Dan kun je de volgende simpele strategie gebruiken om
als ouder ter plekke een risicoanalyse te
maken van mogelijke gevaren, zodat je
kunt anticiperen op de situatie.
-

- Wat betekenen de strandvlaggen
aan de kust?
- Wat is de temperatuur van het
water?
- Hoe ver mag en kan mijn kind
gaan?
- Welke risico’s brengen vaartuigen
met zich mee?
- Welke risico’s kunnen weersomstandigheden met zich meebrengen?
- Vraag je of af of je zelf eigenlijk wel
vaardig en fit genoeg bent om
te zwemmen in open water.

Het zwemmen in open water is een
mooie vorm van recreatie. Maar houd
kinderen altijd in de gaten, zowel in het
water als op het strand. Blijf in het water op armlengte afstand bij kinderen,
dan kun je snel ingrijpen als het nodig is.
Beland je onverhoopt toch in een mui
of stroming, laat je dan meevoeren en
als de stroming minder krachtig wordt,
zwem je schuin weg en met een boog
weer terug naar het strand. Zo kun je
op een veilige manier plezier beleven in
de wateren die ons mooie land te bieden
heeft!
Zwemschool Nemo, 038-4581992
Locaties in: Zwartsluis, Meppel,
Steenwijk en Wanneperveen.

Hoe kom je in en uit het water?
Hoe diep is het?
Is er stroming?
Is er golfslag?

Lukkes Outdoor
Tuinmeubelen
en Barbecues

Napoleon
Pitmaster X

Actie set
Van € 1248,98

Voor € 999,op=op

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

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

Als het
moment daar is

Wist u dat?

Een overlijden gaat gepaard met verdriet en tranen, dat spreekt
voor zich. Daarnaast spelen er veel praktische zaken. Ook daar
nemen wij u graag eens in mee. Deze keer vertellen wij u over
wat er afspeelt rond het moment van overlijden.
Hartelijke groet,
team De Laatste Eer

Hoe zit het?

Vaststellen van een overlijden

Mensen zijn verhalen, zeggen wij als uitvaartverzorgers wel eens tegen
elkaar. Waar wij ook komen, om wie het ook gaat, we horen verhalen. Over
bijzondere momenten en persoonlijke herinneringen. We vragen er ook naar,
want wij willen degene van wie afscheid wordt genomen, leren kennen.
Een spiegeltje voor de mond houden of
een belletje om de teen wanneer iemand
wordt opgebaard. Vroeger waren er
bijzondere methodes om te bevestigen
dat een persoon was overleden. Wellicht
zijn er destijds op die manier vreselijke
drama’s voorkomen, maar gelukkig zijn
er tegenwoordig kundigere procedures
om de dood met zekerheid vast te stellen.
Protocol na overlijden
Juridisch gezien kan iedereen de
dood vaststellen, maar de wet schrijft
voor dat een arts dit moet doen. Een
geruststellende gedachte, het is immers
iemand met gedegen kennis van het
menselijk lichaam. Om de dood vast
te stellen, luistert de arts of er nog
een hartslag of ademhaling is. Ook
test hij of zij de pupilreflexen. Dit
samen is voldoende om de dood
te kunnen bevestigen.

een arts of het om een natuurlijke dood
(ouderdom, ziekte) of een niet-natuurlijke
dood (ongeluk, geweld) gaat.
De arts beoordeelt aansluitend of
iemands toestand ‘onomkeerbaar’ is,
ook wel: biologisch dood. Is dit het
geval dan geeft hij of zij een ‘verklaring
van overlijden’ af. Deze kunt u als
nabestaande afgeven bij uw gemeente,
zij stellen de akte van overlijden
op en geven vervolgens schriftelijk
toestemming tot begraven of cremeren.
Menselijk en persoonlijk
Het afgeven van de verklaring van
overlijden doen wij uiteraard graag
voor u. Het is vaak het eerste dat wij
als uitvaartbegeleiders voor u en uw
familie kunnen doen na het overlijden
van uw dierbare. Daarna begint ons
‘echte werk’: er voor u zijn. Want na
al het wettelijke en ambtelijke dat
hierboven staat beschreven, draait een
afscheid bovenal om het menselijke
en persoonlijke. Heeft u vragen naar
aanleiding van wat u heeft gelezen?
Of wilt u gewoon eens met ons in
gesprek? Neem gerust contact met
ons op. Zoals gezegd: wij zijn er voor u.

Is de dood vastgesteld, dan geldt de
Wet op de Lijkbezorging. Zie het als
een protocol na overlijden. Hierin is een
aantal zaken bij wet bepaald. Zo moet
de identiteit van de overledene bekend
zijn voordat hij of zij mag worden
begraven of gecremeerd. Ook bekijkt

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar
ik ben gek op weetjes. Met name
die weetjes, waarvan je het sterke
vermoeden hebt dat veel mensen
die niet weten. En aangezien ons
vakgebied lange tijd in nevelen was
gehuld, is de geschiedenis ervan voor
mij een bron van weetjes. Niet dat ik
er veel mee kan hoor. Vaak hebben
weetjes totaal geen functie, behalve
dat het leuk is om ze te delen. Hierdoor
kan er een bijzonder gesprek ontstaan;
sociale connectie in tijd van afstand.
Door de tijden heen heeft men zich
afgevraagd of we een ziel bezitten en
zo ja, hoe werkt dat dan als we sterven.
In 1901 heeft een chirurg het ‘bewijs’
gevonden dat we een ziel hebben,
maar ook dat de ziel uit het lichaam
verdwijnt. Hij woog een man tijdens
het hele stervensproces. Het bleek dat
de man op het moment van sterven
21 gram minder woog dan toen hij nog
leefde. Daarmee stelde hij vast dat de
ziel dus 21 gram moest wegen en wel
degelijk onderdeel van de mens was.
Maar stel nou dat die ziel nog niet
helemaal verdwenen is, dan lijk je dood,
maar toch leef je nog. Iedereen is soms
toch ‘als de dood’ dat we levend
begraven of gecremeerd zullen
worden? Voor de uitvinding van de
stethoscoop was het erg lastig om
vast te stellen of iemand echt dood
was. Door middel van een veertje of
spiegeltje controleerde men of er nog
ademhaling waar te nemen was. Voor
de zekerheid werden twijfelgevallen
een paar dagen opgebaard in een
zogenoemd schijndodenhuis met een
belletje aan hun teen. De doodgraver,
die in datzelfde huis woonde, zou
gealarmeerd worden als de teen
bewoog. Het was dan natuurlijk wel
prettig als de ‘Waker des doods’ ook
regeerde op het belletje.
Gelukkig hebben we tegenwoordig
goede middelen om vast te stellen
dat iemand echt overleden is, daarom
is het onderzoek door een arts ook
zo belangrijk. Dus altijd eerst de arts
bellen en daarna De Laatste Eer, want
als u de de eerste controle door ons laat
doen, hebt u kans dat ook de teen van
uw geliefde zo`n belletje krijgt.
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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Richard Krist over: hoe een visboer zijn bestemming in het uitvaartwezen vond
door George Huisman

STEENWIJK – Het contrast kan eigenlijk niet groter zijn. Als ondernemende
achttienjarige knul verkocht Richard Krist in zijn geboorteplaats Heerenveen
vis. Hij runde jaren de plaatselijke viswinkel van zijn neef. Zo’n 36 jaar later vond
diezelfde Richard Krist (55) zijn bestemming in zijn eigen uitvaartbegeleidingsbedrijf in Steenwijk. ‘Er waren heel veel kwartjes die op de plek vielen’, weet hij
een jaar na de start. ‘Ze vielen op de plek die ik had
bedacht. En het werkte zoals ik het in mijn hoofd
had. En soms nog beter’.
‘Ik heb altijd met en voor mensen gewerkt, ik ben immer
dienstbaar’, vervolgt de sympathieke Steenwijker Fries. ‘Dat
geldt voor alle banen die ik heb gehad’. Hij was naast visboer,
bedrijfsleider in een sportwinkel en manager in het uitzendwezen. Hij ‘rolde’ in de natuursteen toen hij kwam te werken
voor Couperus natuursteen, wat in Steenwijk beter bekend
is als De Willigen naast de oude LTS bij het spoor. Na een
tussenjaar in Groningen begon hij in Steenwijk zijn eigen bedrijf: RSL Natuursteen (de initialen van zijn drie dochters). Hij
zocht er werkzaamheden naast (‘ik ben iemand die meerdere ballen in de lucht wil houden’) en kwam terecht in Wolvega waar hij rouwchauffeur en helper
in de verzorging van overledenen werd bij een zelfstandige uitvaartverzorger. Daarop klopte
Monuta in Steenwijk aan zijn deur, daar werkte hij tot 1 april vorig jaar. Twee weken later, op
14 april 2020, startte hij zijn eigen bedrijf in het voormalige pand van De Hypotheker aan de
Koningsstraat 1/hoek Vrouwenstraat. ‘Ik heb nagedacht, beredeneerd, een businessplan geschreven, rondgekeken en tenslotte gedacht: ik ga het gewoon doen, kan mij het schelen. We
hebben veel zelf geklust, het was hier redelijk netjes, maar het is wel heel veel werk geweest’.
Eigenwijs en zelfverzekerd
Om in zo’n periode voor jezelf te beginnen, de wereld had immers net kennis gemaakt met
corona, was misschien wel een extra stimulans voor Richard: ‘Ik ben eigenwijs, maar ook zeker
van mezelf, weet wat ik doe, wat ik kan en dat ik mijn werk goed doe. En dat ik net iets verder
ga dan een ander, dus daar hoefde ik niet over in te zitten. Vergis je niet: ik was hier al een aantal
jaren bezig in Steenwijk, dezelfde branche maar dan voor een baas. Als je het dan voor jezelf
gaat doen, kun je er nóg veel meer van jezelf in leggen. Weet je, als ik vorig jaar had geweten
wat een jaar corona met ons land zou doen, had ik het nog gedaan. Dit is zo’n baan waarvan je
denkt: had ik het maar twintig jaar eerder gedaan, zeker voor mezelf! Je begint als visboer en ik
ben nu uitvaartondernemer en ik heb een Afscheidshuys. Ik weet niet of ik zou zijn begonnen
in een plaats waar ik niet bekend was geweest, dan moet je helemaal vanaf niks beginnen. Ik
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www.haaksmadehaanuitvaart.nl
Dag en nacht bereikbaar
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& deHAAN

0521-519016

Uitvaart

Froukje Tabak

Deskundig in uitvaartbegeleiding

Het afgelopen jaar
‘Mijn rollercoaster van het afgelopen jaar was niet de corona, maar dat ik dit voor mezelf ging
doen. Mijn bedoeling was dat het Afscheidshuys (twee stijlvolle afscheidsruimtes/rouwkamers,
die 24 uur toegankelijk zijn) eerst klaar moest, voordat ik me vol zou gaan toeleggen op uitvaarten. Dat liep iets anders. Ik kreeg 14 april de sleutel, had nog maar een klein deel van de
verbouwing klaar, toen kwam mijn eerste melding. Was ik net klaar met die uitvaart, kwam de
volgende...’

‘Dit ben ik’
‘Terwijl ik bezig was vond iedereen het al fantastisch, maar het was niet klaar, het was nog niet
mijzelf. Dit ben ik’, wijst Richard om zich heen. ‘Dit is de manier zoals ik werk, dit is de plaats
waar ik werk. Ik ben trots op mijn afscheidsruimtes met de namen Steenwieker Toorn en Rams
Woerthe. Zoiets heb je verder in Steenwijk niet. Alles wat je ziet hier is echt, nergens is nep.
Ik heb geen nepplanten, geen plastic spul, standaardkunst, grote lampenkappen, alles is echt.
Nee, het is hier niet echt hufterproof. Ik ga uit van mijn vertrouwen in de mensen die gebruik
maken van de diensten van mij en mijn Afscheidshuys’. ‘Ik ben heel open en eerlijk, transparant,
rechtdoorzee en rechtlijnig. Als iets niet kan zeg ik het gewoon, nee is ook een antwoord. Dat
is mijn manier van werken en ik ben heel blij dat het aanslaat, dat het overkomt zoals ik het heb
bedoeld. Of ik twijfels heb gehad? Je weet het natuurlijk nooit als je met iets begint. Maar nee,
ik heb niet getwijfeld. Zo zeker ben ik wel van mezelf, maar dan is het wel heel fijn als het zich
ook uitbetaalt. Dan heb ik het niet over letterlijk uitbetalen maar dat het gaat zoals ik hoopte
en bedoeld heb. Je doet het niet voor het geld, dan moet je dit werk niet doen. Onlangs kwam
hier zomaar spontaan een echtpaar binnen. ‘Mogen wij even rondkijken, wij hebben gehoord
dat het hier zo mooi is’. Ik heb ze een rondleiding gegeven, alles laten zien. ‘Nou, ik weet het
wel, zei die man na afloop tegen zijn vrouw: als het mijn tijd is dan weet je waar je heen moet’.

Voldoening
‘Over corona heb ik mij geen moment zorgen gemaakt. Mijn werk is gewoon doorgegaan, ondanks Lockdowns 1, 2 en 3, ondanks avondklokken, alle zaken die aangepast moesten worden
en protocollen, aantallen mensen die al dan niet aanwezig mochten en mogen zijn. Ik kan niet
alleen leunen op mijn vriendelijke gezicht, maar ik weet dat ik mijn werk altijd goed heb gedaan,
en nog steeds doe. Het gaat zoals ik wilde. Ik ben nog niet op mijn eindpunt, heb nog wel wat
wensen, maar ik heb nu de zekerheid te weten dat het werkt zoals ik het had bedacht. En dat
is voor mij heel belangrijk’, besluit Richard Krist.

Kinderen en afscheid
door Froukje Tabak

Voor ons is het al moeilijk om afscheid te nemen van een geliefde
laat staan als je kind bent en afscheid moet nemen van iemand
waar je heel veel van houdt. Je ziet
het verdriet van de ‘grote mensen’
en begrijpt misschien niet wat er nu
allemaal gebeurt.
Want wat doe je dan als ouder? Neem je je
kind mee naar de plechtigheid? Stel dat ze
door de aula gaan lopen of wat gaan zeggen
terwijl er gesproken wordt. En wat als ze erg
verdrietig zijn omdat ze zien dat wij verdriet
hebben? Eigenlijk wil je ze dat besparen omdat je er zelf al zoveel moeite mee hebt.

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

ging in mij bekend gebied aan het werk. Ik ken Steenwijk -en de Steenwijkers- nu 35 jaar, veel
mensen denken ook dat ik hier vandaan kom, heb daarvoor 22 jaar in Friesland gewoond. Ik
ben verwant met Steenwijk, ik heb wel wat met Steenwijk, ik woon nu bijna 27 jaar op Tuk,
Steenwijk is wel mijn thuis. Mijn vader werd vroeger pas weer rustig als hij de Friese grens weer
zag. Mijn schoonvader heeft hetzelfde met de Steenwijker toren. Dat heb ik niet zo zeer’.

Dit komt vaak ter sprake als ik aan tafel bij de
familie het afscheid bespreek. Het antwoord
is eigenlijk heel eenvoudig. Net zoals de kinderen nu om ons heen spelen, hun eigen
plaats in het gezin hebben, en lekker zichzelf
kunnen zijn, zo kunnen ze ook aanwezig zijn
bij het afscheid. Er zijn op hun eigen manier
zoals ze er altijd zijn! Daar kunnen wij ze bij
helpen, door ze te vertellen wat er gaat gebeuren. Sterker nog, we kunnen ze betrekken bij het afscheid nemen, een taak geven
die bij ze past, invulling geven aan hun moment van afscheid nemen. Misschien willen
ze de bloemen dragen, meelopen met de
kist, een kaars aansteken, een herinneringsboom maken vol met tekeningen, knutselwerkjes. De kist beschilderen in de door hun
zelf uitgezochte kleuren, deze met tekeningen beplakken of meehelpen met het aandraaien van de schroeven. Oudere kinderen
willen misschien zelf wat vertellen, een fijne
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herinnering of een gedicht voorlezen. Bellen
blazen met daarin een kus, bellen vol liefde.
Laat kleine kinderen gerust door de aula
lopen, even bij de kist kijken, laat ze ongedwongen en op hun eigen manier dit afscheid
beleven. Creëer een hoekje waarin ze even
kunnen spelen, kleuren of tekenen, waar ze
even zichzelf kunnen zijn. En als ze dan een
kaarsje uit gaan blazen, een dansje doen op
de muziek, luid dag opa of oma zeggen, hun
eigen liedje zingen, of rustig spelen bij de kist,
brengt het alleen maar ontroering om de
ontwapenende liefde mee, de spontaniteit
geeft een voorzichtige glimlach, geef troost
aan alle aanwezigen. Daarin willen we jullie
graag bij staan en samen met de kinderen
overleggen wat ze graag willen, wij helpen ze
om invullingen aan het afscheid te geven op
een manier die bij ze past. Laat ze kind zijn en
laat ze het afscheid op hun eigen manier beleven. Zodat ze gezien en gehoord worden,
het gevoel krijgen dat ook zij er mochten zijn.
Konden we allemaal maar als kinderen afscheid nemen, onbevangen, zonder verwachtingen, zonder vooroordelen gewoon
zoals we zijn….

Mirjam Landskroon & Froukje Tabak
Fotografie: Sjoukje Postma
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Wie prikt er in oma?
door Marjan Flobbe

Met kinderen praten over de
dood vind ik leuk. Sommige
mensen vinden het moeilijk en
weten geen antwoorden op
hun vragen. Als ambassadeur
van het project “Doodgewoon
in de klas” geef ik regelmatig
gastlessen op basisscholen en
het voortgezet onderwijs. We
beogen hiermee op scholen de
kleurrijke fantasie van kinderen
om te zetten in een meer realistisch beeld van de dood. Want
fantasie is er!
Ik mocht de familie begeleiden bij de
uitvaart van een zeer geliefde moeder
en oma. Ze was al enige tijd ziek en
had gekozen voor euthanasie. Iedereen
wordt bij het afscheid betrokken, jong
en oud. De dood en de uitvaart is met
oma zelf besproken. De hele week ben
ik er om vragen te beantwoorden en
zo goed mogelijk uit te leggen wat er

allemaal gaat gebeuren. Toch gaat de
kinderfantasie altijd verder dan ik denk.
Alle kleinkinderen krijgen een rol: één
leest een gedichtje voor, één legt bloemen neer en eentje mag met mij voor
de stoet lopen. Ze delen met mij hun
gedachten over waar oma nu is en wat
ze nu aan het doen is. ‘Ze is nu een
sterretje’, denkt Robin. ‘Welnee, ze zit
op het strand van de Bahama’s’ droomt
Julia. De aanwezigheid van kinderen
brengt vaak luchtigheid in de emotionele en beladen week..
Na afloop van het ceremoniële gedeelte wordt er nagepraat met koffie en
cake. De kleinkinderen zijn weer kind:
ze rennen achter elkaar aan de zaal
door, de druk is er weer vanaf. Maar
Julia doet niet mee, ze staart verdrietig
naar haar plakje cake maar eet er niet
van. Ik schuif bij haar aan en ze vraagt
me of oma nu al in de oven zit. ‘Ja’, bevestig ik.
Dan vertelt ze dat ze met oma leuke
dingen deed zoals knutselen en ook wel
cup-cakes bakken. ‘Die moesten dan
wel een uur in de oven, en dan pakte
oma een breipen, stak die in de cake
en als er geen beslag meer aan bleef
plakken was de cake klaar’. Ja, dat ken
ik, ik bak zelf ook wel eens een cake.
En dn zegt Julia: ‘steekt er straks ook
iemand een breipen in oma om te zien
of ze klaar is?’ Te denken dat oma nu
als geestje boven de Bahama’s zweeft,
vond ik een leukere fantasie.
Uitvaartverzorging MadelieF
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Uniek en persoonlijk; een vingerafdruk

gestuurd en door mij gelijk verwijderd. Zo blijft het privé.

door Gerda Meulman

De laatste tijd wordt er
steeds meer gedaan met de
as van een dierbare. Nabestaanden willen steeds vaker een écht persoonlijk
aandenken. Hierbij kun je
denken aan sierurnen of
een sieraad met daarin een
beetje as verwerkt. Dit kan
zowel zichtbaar, als onzichtbaar. Ook kan er prachtige,
persoonlijke kunst gemaakt
worden waarin as van een
dierbare wordt verwerkt.
Bijvoorbeeld mooie vlinders
of bloemen. Ik ken zelfs iemand die schilderijen maakt
met as erin die voelbaar is.
Dus echt een tastbare herinnering.

     
!  "     #$ % &





Daarnaast kunt u kosteloos een
wensenlijst aanvragen om alvast de
voor u belangrijke zaken in vast te
leggen.
Maak gerust eens een afspraak,
geheel vrijblijvend.

Daarnaast is het mogelijk om de
vingerafdruk van een overledene
te gebruiken voor het maken van
zo’n aandenken.




     
     

Wilt u alvast een sieraad laten maken voor uw nabestaanden om zelf
alvast te kunnen geven? Ook dit
is mogelijk. U kunt met mij vrijblijvend al uw wensen voor later
bespreken. Ik ondersteun u graag
met ideeën en advies. Met een
voorgesprek en het vastleggen van
uw wensen kunt u uw nabestaanden helpen in een toch al moeilijke
periode voor hen.

    


Sinds een paar maanden ben ik
in het bezit van een vingerafdruk
scanner. Daarmee maak ik heel
eenvoudig een scan van een vinger afdruk voor bijvoorbeeld een
sieraad. Een andere mogelijkheid
waar tegenwoordig veel gebruik
van wordt gemaakt is het laten
zetten van een tatoeage op basis
van zo’n vingerafdruk. De gemaakt
afdruk wordt direct naar uw mail
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‘Superzuster’ Jantsje Sietsma is verpleegkundig specialist
Verpleegkundig specialist AGZ is binnen de jeugdgezondheidszorg van
Zorggroep Oude en Nieuwe Land een nieuwe functie. Jantsje Sietsma
heeft dezelfde bevoegdheid als een jeugdarts op het consultatiebureau,
maar er zijn verschillen. En die legt ze graag uit. “De verpleegkundig
specialist heeft de kennis van een dokter en het hart van de verpleegkundige.”

12

Op onze consultatiebureaus werken vaste team, die bestaan uit een jeugdarts,
verpleegkundig specialist, jeugdverpleegkundigen en assistenten. Net als de arts
mag Jantsje Sietsma diagnoses stellen en doorverwijzen. Dat kan heel breed zijn.
“Ik verwijs bijvoorbeeld door naar de kinderarts, een orthopeed of een fysiotherapeut, maar ook naar jeugdhulpverlening of GGZ.”

“Wat ik zo mooi vind aan dit vak is dat het heel
breed is. De groei en ontwikkeling van kinderen tot
4 jaar wordt gevolgd en ouders kunnen met al hun
vragen bij mij en mijn collega’s terecht. Naast het
werk op het consultatiebureau ben ik ook bezig met
wetenschappelijk onderzoek. En dat is heel praktijkgericht. Veel problemen kun je individueel bekijken
maar je kunt ook de wetenschap gebruiken om te
kijken wat écht werkt om het probleem te voorkomen. De kennis die ik hiermee opdoe, kan ik namelijk gelijk in de praktijk toepassen. Daar hebben
ouders en kinderen profijt van en het is uiteindelijk
ook kostenbesparend voor de hele gemeenschap.’’

“Ik heb jarenlang als (jeugd)verpleegkundige en videohometrainer gewerkt, voordat ik de opleiding
tot verpleegkundig specialist AGZ deed. Ik kwam
daarbij veel bij mensen thuis. Dat maakt dat ik niet
alleen naar het kind kijk, maar ook naar de omgeving en de omstandigheden waarin hij of zij opgroeit.
Dit noem je systeemgericht denken.’’ Jantsje vindt
het mooi om te zien dat heel kleine aanpassingen
soms een groot effect kunnen hebben. “Ik blijf het
leuk vinden om met kinderen te werken. Ze hebben
geen oordeel over mij, ze zeggen wat ze denken en
je krijgt precies dat terug wat je zelf geeft..” Iedere
ouder loopt wel eens tegen bepaalde zaken aan en
dan is het handig om dat even met een professional
te kunnen bespreken. “Ik vind het fijn dat ik handvatten mee kan geven. Door bijvoorbeeld te vertellen dat bepaald gedrag bij een ontwikkelingsfase
hoort. Dat het, met andere woorden, normaal is.
Ouders versterken in hun rol. Want zij moeten het
uiteindelijk doen.”

Zzz...
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Wetering: kluizenaar Jan ‘Lombok’ Huisman
door Colin Hoek

Waren we vorige keer te gast in café Geertien te Muggenbeet, nu reizen wij een stukje naar het noorden toe. Onze eindbestemming? Het
gehucht de Wetering. Of preciezer gezegd; de oostzijde van de Wetering, iets ten noorden van waar het Steenwijker Diep je naar Steenwijk brengt. Het graslaantje aan de waterkant dat hier ligt, doet in
niets meer vermoeden dat hier een klein, verwaarloosd huisje stond
met daarin één der kleurrijke figuren die onze streek zo rijk is. Zijn
naam? Jan Huisman, alias ‘de kluizenaar van de Wetering’.
Veel over deze Jan Huisman blijft helaas in nevelen gehuld. Vermoedelijk is hij
ergens in de jaren 1890 geboren in de omgeving van de Wetering. Jan krijgt een
bijnaam op de Wetering: ‘Jan Lombok’. Hij heeft namelijk in zijn jonge jaren in
Nederlands-Indië gediend, op het eiland Lombok. Verder weten wij dat hij een
broer heeft, genaamd Klaas. In de periode van 1921 tot 1929 wonen Jan en Klaas
bij moeder in. Moeder – wier naam helaas nog onbekend is, zij was waarschijnlijk
de rechtmatige eigenaar van het huis - hield het huis kraakhelder, zo wilde de
overlevering. Na het overlijden van moeder gaat het al snel bergafwaarts met Jan
Lombok. Zijn broer Klaas verdwijnt na 1929 uit beeld en Jan moet het nu zelf
zien te rooien in zijn ouderlijk huis. Een taak die hem zo goed als niet lukt.
Freerk Smit zit tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken bij de buren van
Jan Lombok. Hij is een keer op bezoek geweest bij Jan en zijn beschrijving van
het huis geeft waarschijnlijk goed weer hoe de situatie was veranderd sinds het
overlijden van moeder: ‘Ik liep de (voor)kamer in en moest mij vermannen, want
ik had de neiging terug te deinzen. Voor mij twee ramen, die uitzicht moesten
bieden op de Wetering, maar dat niet deden. Ze konden dat ook niet, want ze
waren volledig ondoorzichtig van het vuil. Twee gordijntjes die er in ‘rimmen’
voor hingen en die blijkbaar nooit meer gewassen waren sinds de dood van zijn
moeder, jaren geleden. Midden tussen die twee ramen stond een kachel of beter
gezegd wat er van over was (…). Wat door elkaar en aan de andere kant (van
de kachel) lag wat stro of hooi of van beide in de vorm van een nest. Een legnest
voor kippen leek het wel maar ik kon me niet herinneren ooit kippen bij Jan op de
wal te hebben zien lopen. (Het gerucht ging dat Jan Lombok zélf in dat nest sliep,
in plaats van in zijn bedstede, CH). (…) De tafel stond vol kopjes, kommen en
ander steengoed, dat ik niet zo gauw kon thuisbrengen. Al die dingen stonden in
een laag stof, die wel een paar centimeter dik moet zijn geweest. Aan de noordkant van het kamertje was een bedstee. De deurtjes stonden open. Zijn dekens
waren oude aan elkaar genaaide jutezakken met wellicht ook oud vies stro er

Keuze uit ruim 150 modellen

onder. Je kon het ruiken. Wat ooit een witte pispot moet zijn geweest stond op
de grond vóór zijn slaapplaats’. Jan hield zich in leven met hand-en-spandiensten
voor de buurt, maar leefde voornamelijk van wat hij bijeen kon scharrelen. Rond
1952 is hij naar een verpleeghuis gebracht in Steenwijk, waar hij al na één week
overleed. Zijn huisje werd te vies en verwaarloosd geacht om op te knappen en
is in brand gestoken door de familie.

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!

Een portret van Jan Lombok in zijn huisje aan de Wetering, met kachel en bedstee, zoals geschetst
door Jaap Houwer.

Tips voor de redactie?

Colofon
Zicht Op Steenwijk: 15.000 exemplaren

Mail naar George Huisman via huisman55@me.com

Uw advertentie of artikel bij ons in de krant?
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naar de mogelijkheden.
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Roldusol is Partner van Warema “ De zonlicht manager”
De zon laat zich niet sturen, maar is wel managen.
Warema heeft zich als doel gesteld het leven en
werken met de zon zo aangenaam mogelijk te maken.
Het gemeenschappelijke doel van Roldusol en
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Fakkeloptocht tegen kernwapens gestart

Camera’s, licht, geluid en dergelijke werden door de Steenwijker
amateurs bediend.

door George Huisman

HAVELTE/STEENWIJK – Steenwijker PPR-vertegenwoordigers
hebben op een zaterdagmorgen
veertig jaar geleden aan kapitein Streefkerk van de Johannes Postkazerne in Havelte de
door voorzitter Herman Verbeek geschreven ‘Brief aan de
militairen’ overhandigd. Folkert
Jellesma (PPR-Steenwijk) verzocht de kapitein zo’n honderd
van deze brieven te verspreiden
onder de manschappen.
Plusminus vijftien PPR-ers, gewapend met fakkels, spandoeken,
vlaggen en posters, startten op
deze manier een achtdaagse fakkelestafette die gaat van Havelte, via
’t Harde naar Soesterberg en een
zwijgend protest tegen de kernbewapening heet te zijn. De Steenwijker fakkeldragers arriveerden
omstreeks twaalf uur ’s middags
in Meppel waar de toortsen werden overgedragen aan een aantal
Meppelers, die op hun beurt naar
Zwartsluis liepen. Vandaar uit werd

Foto’s: Sieb van der Laan

via Hasselt naar Zwolle gewandeld.
Op de foto overhandigt Folkert
Jellesma (met baard) de kernwapen-brief aan kapitein Streefkerk.
Vijf maal anders, maar toch…
De eerste twee episoden van het
tv-spel ‘Vijf maal anders, maar
toch…’ dat is geschreven door
Winy Pit, zijn op een mei-zaterdag
in 1981 op de beeldband gezet. Bij
het krieken van de dag vertrokken
‘s morgens om half zeven enkele
tientallen spelers en speelsters uit
de gemeente Steenwijk naar Badhoevedorp. De opnamen voor het
televisiespel, dat in de week van 30

Ik zal een jaar of 14, 15, 16 zijn geweest
dat ik in de zomervakantie regelmatig
bij opa en oma logeerde in Zuidlaren.
Opa was gepensioneerd na een actief
Van de boerderij... boerenleven. Hij mocht graag fietsen
en 50 tot 100 km op een dag was geen
uitzondering. Ik ging dan graag met hem mee en ondanks dat ik hem als
puber een oude man vond konden we het goed vinden. Hij was tenslotte al
67. (NB Ook mijn eigen leeftijd op dit moment en laten ze het niet wagen
om mij een oude man te noemen!!). Omdat opa een boerenachtergrond
had was hij nog steeds geïnteresseerd in de werkzaamheden op het land.
Maar omdat hij inmiddels ook al 10 jaar gestopt was waren de ontwikkelingen in de landbouw voor hem niet altijd meer bij te benen.
WELCOME

MAIL

EMOCLEW

WELCOME

LIAM

MAIL

Wijzelf woonden toen net een paar jaar in de Noordoostpolder dat in die tijd wel
als het beloofde land van de landbouw werd genoemd. Mooie strakke rechthoekige kavels aan één stuk. Heel anders dan opa gewend was met zijn 26 perceeltjes
op 24 ha. De graanoogst deed opa nog met zicht of zelfbinder en in de winter
kwam de dorsmachine om het graan te dorsen. Een heel circus was dat altijd in
mijn ogen. Loeiende trekkers met lange (onbeveiligde) platte riemen om de dorskast aan te drijven, mannen met jute zakken op hun hoofd die stropakken van 50
kg de strobult op droegen en pijpen die het kaf op een hoop bliezen.
Terwijl ik op één van de fietstochtjes met opa aan de rand van een bosperceel
stond te wachten tot opa weer vanachter een boom tevoorschijn kwam, de natuur
roept af en toe tenslotte, was daar dichtbij net een combine bezig met de tarweoogst. We stonden daar een tijdje naar te kijken waarbij opa zijn verbazing uitte
over dit soort machines. Omdat ik in die tijd op de landbouwschool zat dacht ik
al heel wat te weten. Ik probeerde opa ervan te overtuigen dat dergelijke ontwikkelingen steeds verder door zouden gaan. Ik heb altijd onthouden welke uitspraak
ik toen deed: ‘Opa, het komt nog eens zover dat het brood kant en klaar achter
uit de combine komt’. In hoeverre of ik dat serieus meende, ook toen had ik al
een rijke fantasie, kan ik mij niet herinneren. Dat het brood achter uit de combine
komt zal wel nooit gebeuren maar combines van toen zijn niet meer te vergelijken
met die van nu. Het Duitse merk Claas had in de jaren ’60 een combine van 3
meter breed en een tankinhoud van 1 tot 1,5 ton. Ik weet dat zo goed omdat ik er
zelf nog één in de schuur heb staan die ik tot een jaar of 4 geleden nog gebruikte.
De allernieuwste combine van Claas is de grootste ter wereld; hij is 13,8 meter
breed, heeft een motor van 790 pk, rupsbanden om het enorme gewicht goed te
verdelen en een tankinhoud van 13,5 ton. Bovenop zit een scanner die met sen-
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april tot 10 mei via de lokale televisie werd uitgezonden, werden
gemaakt in de studio van SONY.

Op excursie naar melkveebedrijf
Vrijdag werd de schooljeugd van
Blokzijl en Blankenham in de gelegenheid gesteld kennis te maken
met de gang van zaken op een modern melkveebedrijf. ’s Morgens
en ’s middags konden de jongelui
hiervoor terecht bij het bedrijf van
J. de Boer te Baarloo. Hoewel voor
de meeste kinderen in deze streek
de veehouderij niet vreemd is,
bleek men toch wel geïnteresseerd
in de gang van zaken en vielen er
heel wat vragen te beantwoorden
door de heer De Boer die zijn gasten rondleidde. Dit bezoek vormde een onderdeel van de ‘open
dag’, georganiseerd door ondermeer de Overijsselse Landbouw
Maatschappij.

sors de rand van het gewas aftast, automatische besturing zorgt er dan voor dat de
breedte maximaal benut wordt. Allerlei technische hoogstandjes in het binnenste
van de combine zorgen ervoor dat alle foute afstellingen automatisch worden gecorrigeerd en maximale capaciteit waarborgt. Verwacht wordt dat binnenkort ook
dit soort machines autonoom over de velden zullen rijden.

Zullen we dat in onze omgeving ook zien? Niet waarschijnlijk, dit soort combines is
alleen rendabel op zeer grote percelen. Met een capaciteit van 7,5 ha per uur is hij
bij de meeste boeren hier 1 à 2 uur bezig en bij mij zelfs maar 20 minuten! Dat zou
dus veel te veel transporturen kosten. Als opa nu, een kleine 30 jaar na zijn overlijden, nog eens rond kon kijken, zou hij de verregaande mechanisatie en robotisering waarschijnlijk niet kunnen geloven/begrijpen. Met zijn humor nog in gedachten
zou hij me wellicht wel vragen waar die broden nu zijn die achter uit de combine
zouden komen. Zolang je nog meegaat in de maalstroom van ontwikkelingen heb
je maar amper in de gaten hoe snel het gaat. Doe je langzaamaan een stapje terug
begin je het al te voelen maar ben je helemaal
gestopt met het
actief
boerzijn dan lijkt de
boerenrealiteit
van alledag razendsnel van je
af te gaan. De
één kan daar
beter mee om
gaan als de ander. Opa was
van het positieve
soort, ik kan me
niet herinneren dat ik opa ooit heb horen zeggen
‘dat vroeger alles beter was’. Hoewel we het ons
moeilijk voor kunnen stellen zullen ontwikkelingen
altijd door gaan en mijn kleinzoon, die nu nog niet
de leeftijd heeft om lange fietstochten met mij te
maken door landelijk gebied, zal niet van mij horen dat vroeger alles beter was maar wél dat voor
alle problemen, ook in de toekomst, altijd een oplossing gevonden zal worden.
bbuining@solcon.nl

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

NU MET

GRATIS
BEDTEXTIEL
PAKKET
T.W.V. €500,-

ELKE DAG FIT EN ZONDER KLACHTEN WAKKER WORDEN?
Het vinden van een goed matras dat bij uw lichaam en slaapbehoeften past kan een behoorlijke klus
zijn. Onze slaaparchitecten helpen u, na een duidelijke uitleg, bij het maken van de juiste keuze.
Het matras dat uw nachtrust kan verbeteren; uniek in Nederland. Zo krijgt het lichaam de ondersteuning
die nodig is voor uw perfecte nachtrust.

1

Het matras past zich volledig aan uw lichaam aan en
biedt perfecte ondersteuning in de onderrug.

2

Drukverdeler zorgt voor een gelijkmatig ligvlak door
de verspreiding van de lichaamsdruk op de veren.

3

Perfect omkeerbaar dankzij speciaal ontwikkelde zone’s.
Hierdoor gaat het matras nog langer mee.

4

Geweldige ventilatie (belangrijk omdat we ‘s
nachts liters vocht verliezen).

5

Anti–allergisch: hoes afritsbaar + wasbaar.

6

Heeft een lange levensduur = minstens 13 tot 15 jaar.

Boxspring met unieke
ergonomische schouder
en heupzone

MATRASSEN I BOXSPRINGS I HOOFDKUSSENS I SENIORENBEDDEN
BROCHURE
AANVRAGEN?
Vraag online
voor meer
informatie onze
brochure aan.

THE NIGHT STORE

THE NIGHT STORE
Langestraat 32
8281 AM Genemuiden
dinsdag
vrijdag
zaterdag

10.00-17.00 uur
10.00-17.00 uur
10.00-16.00 uur

BUITEN OPENINGSTIJDEN
GEOPEND OP AFSPRAAK
maandag t/m vrijdag
09.00-21.00 uur
Neem contact op!

KIJK OP WWW.THENIGHTSTOREGENEMUIDEN.NL OF BEL 038-234 00 30
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Project insectenhotels op de Maargies
Hoeve

Lokale eigenheid is kenmerkend voor
Rikels Slaapexperts

Eind 2020 werd zorgboerderij
de Maargies Hoeve benaderd
door het Landschapsbeheer
Drenthe met het verzoek om
een aantal insectenhotels te
bouwen. Over deze vraag hoefden ze niet lang na te denken:
een mooie en nuttige bijdrage
aan de natuur, die ook nog eens
naadloos aansluit bij de dagbesteding houtbewerking op de
locatie in Wapserveen.
De indeling van het hotel bestaat uit nea
gen kamers, voorzien van alle luxe voor
de toekomstige gasten. Zo kunnen de
kamers gevuld worden met bamboe,
gekloofd hout met voorgeboorde gaa
tjes (die zo glad mogelijk moeten zijn
zodat de insecten hun vleugels niet bea
schadigen), dennenappels, terracotta
potjes met stro voor de oorwurmen,
bladeren van de bamboe, vlinderkastjes
en nog vele meer. Een grote verscheia
denheid aan materialen wat het werken
aan het hotel ook afwisselend houdt
voor de deelnemers die op de houtbea
werking werkzaam zijn.
Het mooie van deze activiteit is dat alle
deelnemers die het leuk vinden er op
hun eigen niveau wel een bijdrage aan
kunnen leveren. Van bamboestokjes
op maat maken en het branden van
bordjes met tekst en afbeeldingen tot
het timmeren van de omkasting en het
maken van het dakje. Uiteindelijk is er
dan een gezamenlijk resultaat waarop
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Insectenhotel te Diever, gemaakt door deelnea
mers van de Maargies Hoeve'

door de betrokken deelnemers met
veel trots en voldoening wordt teruga
gekeken en waarmee de klanten, zoals
de zorgboerderij tot dusver hebben gea
merkt, erg mee in hun sas zijn.
Al met al een prachtig project dat hea
lemaal past bij een organisatie als de
Maargies Hoeve en waarmee aan beia
de kanten veel mensen blij worden
gemaakt. Maar natuurlijk niet alleen de
mensen, wat te denken van de geluka
kige insecten die straks tevreden zoea
mend, fladderend of kruipend hun ina
trek gaan nemen in al dit moois!

“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.

Borstprothesen

Borstprothesen, protheselingerie en badmode
die uw zelfvertrouwen herstellen.

Steunkousen

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

Medisch Pedicure

Medische pedicure; voor voeten die
extra aandacht verdienen.

Huisbezoek mogelijk
Noordwolderweg 43 • 8393 RD Vinkega
0561-431442 • www.praktijk-delinde.nl
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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met een effectieve
n uwCranio
klachten...
ondersteunt

Het belang van aanraken..
door Roelie Vijverberg

om fysieke en emotionele
veerkracht te herstellen

De huidige tijd benadrukt eigenlijk alleen nog maar het belang van aanraking voor lichaam
en geest. Aanraking werkt onder andere ondersteunend om
jezelf te blijven voelen en te (h)
erkennen wat er nodig is. Bijna
dagelijks bekennen mensen tijdens een behandeling schoorvoetend hoe fijn het is om weer
aangeraakt te worden.

Rug-,
nek- en
schouderklachten

dek de
werking van
aal Therapie

Spieren
gewrichtspijnen

Ella kwam via een collega van haar bij
mijn praktijk terecht. Ze had al tijden
hartkloppingen en daarnaast veel spieren gewrichtsklachten. Als succesvol
makelaar werkte Ella veel, mede daardoor was het er niet van gekomen een
gezin te stichten. Op 47-jarige leeftijd
vond ze dit begrijpelijk niet meer aan
de orde, bovendien voelde ze zich
prima met de invulling van haar leven.
Mannen waren er wel geweest, maar
momenteel was Ella alweer acht jaar
alleen. Ondanks de fysieke klachten
was Ella monter en tevreden met haar
bestaan, ze maakte ook een opgewekte
en fitte indruk tijdens de kennismaking.

Emotionele
klachten

Roelie
Vijverberg
06-15449378

Energieproblemen

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

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

CRANIO SACRAAL

therapie steenwijk

...ontdek de
krachtige werking van
bindweefseltherapie

www.craniosacraaltherapiesteenwijk.nl |info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl

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

Om te ontdekken wat u (en uw lijf)
nodig heeft, is Cranio Sacraal Therapie
een hele zachte, veilige en effectieve
methode van werken. U bent welkom
om dit te komen ervaren!
Roelie Vijverberg - 06-15449378
Cranio Sacraal Therapie Steenwijk
www.cranioscraaltherapiesteenwijk.nl
info@craniosacraaltherapiesteenwijk.nl

Nieuwe IJzeren Brug gemaakt van stalen balken zeesluizen IJmuiden
WITTE PAARDEN/BAARS – Hoe een vrij simpele brug toch bijzonder
kan zijn: het brugdek van de nieuwe IJzeren Brug tussen de buurtschappen Witte Paarden en Baars wordt momenteel opgebouwd van hergebruikte stalen balken van de zeesluizen bij IJmuiden.

van de IJmuider sluizen. Het rijdek is composiet (kunststof). In de huidige situatie is
de bovenleiding van de spoorbaan aan het brugdek bevestigd. Door nieuwe regelgeving moet de bovenleiding straks vrij onder het brugdek doorgaan. Hierdoor komt
het nieuwe brugdek hoger te liggen en daarmee de kruisingen ook.

De noodzaak van vervanging was bij alle partijen wel duidelijk; op het laatst gold
voor de brug (die uit 1865 stamt) een gewichts- en een doorrijhoogtebeperking.
Daardoor moest zwaar- en landbouwverkeer deze brug geruime tijd mijden. Dat is
straks verleden tijd. Het is de bedoeling dat de nieuwe IJzeren Brug in de maand juli
weer open kan, aldus gemeente Steenwijkerland en ProRail. Tot die tijd wordt het
verkeer omgeleid via Willemsoord.

De bouw van de nieuwe spoorbrug heeft geen gevolgen voor het treinverkeer. Voor
de omwonenden treedt wel hinder op, omdat niet alleen overdag maar ook gedurende een aantal nachten wordt gewerkt om de nieuwe brug zo snel mogelijk ter
realiseren. Overigens een leuk weetje: voor de IJzeren Brug tussen Witte Paarden
en Baars over het spoor werd bij de bouw anderhalve eeuw geleden een sterkteberekening toegepast die inhield dat de brug een colonne soldaten met volle bepakking
aan moest kunnen. De brug was niet alleen geliefd decor voor huwelijksfoto’s, ook
droeg een voetbalclub haar naam: A.D.IJ: Achter De IJzeren Brug, of beter: Achter
De Iezeren Brogge.

De nieuwe brug wordt opgebouwd uit een grondconstructie met betonnen wanden. De stalen balken voor het brugdek deden dienst als hulpbalken tijdens de bouw

Voorbereidingen om de brug te demonteren. Foto’s: Gerrie van der Hogen

Eind van een tijdperk van zo’n anderhalve
eeuw: de ‘Iezeren Brogge’ is niet meer.
De fotograaf stond eind jaren zestig midden tussen de rails om deze foto van de brug te maken.
Foto: Adri van Sleen.

Het treinverkeer ondervond geen hinder van de
werkzaamheden.

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

De nieuwe IJzeren Brug steunt op betonnen wanden.
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H2O Pro doorbraak in zoutloos water ontharden!
Wie de aanschaf van een waterontharder overweegt heeft volop keus.
Toch is er maar één die goed werkt
zonder het milieu met zout te belasten: de keramische waterontharder van H2O Pro, waarvan de
werking is gebaseerd op een zuiver
natuurkundig principe.
Nico Pleijsier gelooft heilig in het concept dat met H2O Pro is ontwikkeld.
‘Het is een uniek systeem met vele
extra voordelen. Tot dusver waren apparaten die met zout werken de enige
ontharders met een goed resultaat.
Dankzij H2O Pro is een goedresultaat
haalbaar zonder zout, zonder afvoer,
zonder verhogen van het natriumgehalte in het water, zonder regeneratie
(waarbij het leidingwater wordt blootgesteld aan de open lucht), zonder
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verspilling van spoelwater en zonder
elektriciteit. De compacte H2O pro is
overal te installeren en laag in aanschafen onderhoudskosten. Hiermee is dus
een waterontharder bedacht die voor
een grote doelgroep bereikbaar is.”
Hoe komt H2O Pro tot zo’n innovatief product?
Nico Pleijsier heeft bestaande- en recent ontwikkelde technieken gecombineerd tot een nieuw product. De ondernemer heeft al vele jaren ervaring in
behandeling van zowel leiding- als bronwater. “Daarbij ben ik voortdurend op
zoek naar innovatie, verbetering en
optimalisatie van installaties en technieken’’, legt Pleijsier uit. Zo kwam ik ook
in aanraking met de in H2O Pro toegepaste techniek van waterontharding.
Dat vond ik buitengewoon interessant,
vernieuwend en veelbelovend.’’
De H2O Pro waterontharder is vooral
onderscheidend door de manier waarop de kalkaanslag wordt weggewerkt.
De kalk wordt omgevormd tot microscopisch kleine kristallen. Eenvoudiger
gezegd: de kalk wordt opgerold tot
microscopisch kleine knikkertjes die
net als andere mineralen niet hechten,
maar gewoon met het water mee de
afvoer inlopen.
De voorloper van de H2O Pro kon de
gevormde kristallen nog niet stabiel
houden waardoor deze naar ongeveer
48uur weer uit elkaar vielen. H2O Pro
is er met een partner in geslaagd deze
kristallen een permanente, stabiele

vorm te geven. Het gepatenteerde systeem met deze techniek wordt door H2O Pro op
de markt gebracht. “We geloven
dusdanig in de toekomst van dit
product dat we oude activiteiten afbouwen en volledig concentreren op deze ontharder.
Daarbij zetten we hem met een
scherpe prijs in de markt zodat
een H2O Pro voor zoveel mogelijk mensen haalbaar is. Naast
de aanschafprijs van €675,- (large uitvoering welke het meest
geleverd wordt) kan de gebruiker een all-in onderhoudsabonnement afsluiten voor slechts
€6,95 per maand. Dit is inclusief
het driejaarlijks vervangen van
de cartridge. Alle kunststof van
de oude cartridge wordt volledig gerecycled.
Nieuwsgierig?
Neem contact op met Nico en
hij legt u graag uit waarom hij zo
enthousiast is over H2O Pro.
H2O Pro Coöperatie U.A.
Van Brandenburgstraat 2
8061 CN Hasselt (ov)
tel.: 085-1303991
www.h2opro.nl
info@h2opro.nl

De voordelen van H2O Pro op een rij:
• Doorbraak in waterontharding
• Zelfs oude kalkaanslag verdwijnt
• Milieuvriendelijk: bespaart energie en 		
water
• Overal te installeren
• Zuiver natuurkundig proces
• Uniek in prijs en prestatie
• Geschikt voor een natriumarm dieet
• Volledig geluidloos
• Zonder voorschriften voor bedrijven

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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Olde Veste 4: hardlopen in plaats van voetballen - Edwin Maters
STEENWIJK – Het is inmiddels mei 2021
en nog steeds hebben we te maken met het
welbekende virus. Al een jaar lang houdt
het ons in de greep, op het werk maar ook
privé. Ook de belangrijkste bijzaak in het
leven heeft er erg onder te lijden: voetbal.
Lege stadions, lege sportaccommodaties
en lege kantines.
In de eredivisie rolt het balletje gelukkig nog en ook de jeugd tot 27 jaar kan en
mag lekker trainen. Dat is direct ook het
probleem bij OV4. Lekker trainen willen
ze allemaal wel, alleen die leeftijdsgrens
gooit roet in het eten. De talenten van trainer/coach/medicijnman/spiritueel leider
Kenny Beverwijk wanen zich nog wel als
een stel jonge goden van begin twintig, de
werkelijkheid is helaas anders. Het leeftijds-technisch gezien zwaarst getroffen
team binnen de vereniging is niet echter
bij de pakken neer gaan zitten. We moeten
fit blijven, we moeten er klaar voor zijn als
we nog mogen meemaken dat er een wedstrijdje gevoetbald mag worden. Aangezien
voetballen er niet in zit, heeft het grote gros
de kicksen ingeruild voor een paar hard-

loopschoenen. De een nog fanatieker dan
de ander.
Het mooie van de pandemie is dat sommige jongens tot de ontdekking komen dat ze
in sommige dingen gewoon beter zijn dan
in voetballen. Stefan Moes bijvoorbeeld,
kan inmiddels als Keniaan door het leven.
Loopt afstanden en snelheden waar de gemiddelde wedstrijdloper bang van wordt.
Patrick Maris, komt met z’n hoofd net boven de bar uit, besluit om met z’n korte poo
tjes een halve marathon te lopen. Edwin
Maters en Pim van der Veen, beslist geen
trainingsbeesten, hebben er op de zondagmorgen een halve marathon opzitten
vóór de kerk de deuren heeft geopend. Vincent Jansen, de spits die normaliter alleen
de zestienmeterlijn van de tegenstander
afloopt, doet hetzelfde. Tristan Schepel,
Patrick Jansen, Ronald Smit, Bas van der
Ploeg, Jonathan van Noorloos stuk voor
stuk hardlopers. Je zou bijna denken dat we
te maken hebben met een hardloopcluppie in plaats van het talentenelftal van de
plaatselijke voetbalvereniging. Vreemde
eend in de bijt is Simon Peterson, die wordt

Toen sneeuw het landschap nog bepaalde, zochten Edwin Maters en Pim van der Veen
de grenzen van hun kunnen. Eigen foto’s
de nieuwe Marco Pantani als we Strava
moeten geloven. U zult zich nu vast afvragen: zijn ze allemaal zo fanatiek? Maakt u
zich vooral geen zorgen, het lambalgehalte is nog steeds in overvloed aanwezig. En
dat is ook te begrijpen, want waar train je
voor? Die hardlopers lopen maar doelloos
rondjes, wedstrijden worden niet georganiseerd. De zaterdagen zonder voetbal,

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

zonder biertje naderhand in de kantine en
een afzakker in de stad. Het begint bijna te
wennen, of zoals ze zo mooi zeggen: het
nieuwe normaal. Laten we hopen dat we
snel weer terug kunnen naar het oude normaal, terug naar de belangrijkste bijzaak in
het leven. Terug naar die heilige zaterdagmiddag op het sportpark aan de Parallelweg, terug naar het tiki-taka van OV4.
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Het voorjaar komt eraan, nieuw leven, geniet ervan - door Martin van ’t Veen
We naderen met grote stappen het eind
van april en het begin van mei. De periode van een nieuwe lente, een nieuw
geluid. Ik zeg nu wat ik al veertig jaar
zeg: het voorjaar komt eraan, nieuw leven, geniet ervan! In de natuur gebeurt
nu van alles tegelijk, je weet niet waar
je kijken moet. Vogeltjes die eieren leggen en daarmee voor nieuw leven zorgen, de winterresten worden uit onze
tuinen gejaagd om plaats te maken
voor ontspruitende bomen, bloemen
en planten. In het voorjaar kun je horen
en zien wat de natuur voor ons de komende maanden in petto heeft.
Maar sinds iets meer dan een jaar is die nieuwe
lente, dat nieuwe leven, dat nieuwe geluid niet
meer zo vanzelfsprekend. Ik weet nog dat die
onheilstijding klonk: het coronavirus heeft de
macht in ons land overgenomen en wij allemaal
moeten ons eraan onderwerpen. Horecabedrijven kregen op een kwade dag om 17.00 uur
het commando dat om 18.00 uur alles gesloten
moest zijn, de klanten moesten weg, de deuren
op slot. Het was de voorbode voor de meest
bizarre periode van deze eeuw. We maakten
kennis met woorden als lockdown (wie had er
eerder van gehoord?) en Corona -wat we alleen
maar als biermerk kenden. Maar gesloten winkels was niet het ergste wat ons overkwam. Het
virus bleek dodelijk, honderdduizenden mensen
werden ziek, we mochten ons land niet meer
uit, moesten in tehuis en huis blijven en bezoek

werd zo’n beetje verboden. We mochten mekaar niet meer aanraken en op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. We mochten niet
meer sporten en niet meer live naar sporten kijken. Deze regels golden voor iedereen: voor de
negentig-plussers en de twintig-minners en allen
daartussen in.
De maatregelen worden ons van boven opgelegd, daar kunnen bijvoorbeeld ook jongeren niks
mee. Maar die zitten in zo’n belangrijke fase van
hun leven! Jongelui moeten elkaar ontmoeten,
ze moeten bij elkaar zitten, ze moeten mekaar
ontdekken, ze moeten groeien, ook dat is de
natuur! Zet ze allemaal een jaar thuis achter hun
spelcomputertje en ze worden allemaal depressief. Hoe moeten ze zich ontwikkelen? Jongelui
moeten toch ook sporten, bewegen, sámen zijn.
Jongens moeten een robbertje kunnen vechten,
moeten zich kunnen meten, wie is de sterkste?
Dat is onderdeel van het volwassen worden. Je
moet twee keer de navelstreng doorknippen, de
eerste keer wordt het voor je gedaan, de tweede keer moet je het zelf doen. Kinderen tot 27
mogen nu samen in de buitenlucht voetballen,
maar ouders mogen niet kijken in diezelfde buitenlucht. En na zo’n training of onderling wedstrijdje of toernooitje stapt zo’n kind weer in je
auto. Maar datzelfde kind heeft in het uur ervoor
met zoveel mensen contact gehad, met andere
kinderen natuurlijk maar ook met volwassen
leiders en trainers. Ouders willen graag kijken,
maar moeten nu letterlijk ‘buiten het hek’ staan.
Soms is dat op een meter of twee, drie afstand

van het veld... Ouders zijn verantwoordelijk genoeg om op anderhalve meter van elkaar langs
de lijn te gaan staan kijken. Ouders wíllen betrokken zijn bij hun kinderen, zeker in deze rare
tijden, waarin hun zoons en dochters wekenlang
is verboden om naar hun eigen school te gaan
met hun eigen vriendjes en vriendinnetjes. Het
nieuws, of liever gezegd de hoopvolle geruchten,
van de afgelopen weken neigen naar een vorm
van herstel van het gewone dagelijkse leven. Het
‘oude normaal’. Daar snakt iedereen ernaar, echt
iedereen. Er komen verruimingen aan, en wat
mij betreft: hoe eerder hoe beter. Want ook al
zullen de basisdingen (anderhalve meter, mondkapje) wellicht nog even blijven bestaan, een
mens wil soms anders denken, anders dromen.
Mag je nog anders denken? Waarom niet, zou ik
zeggen. De mensen willen léven, ondernemers
willen weer aan het werk, jongvolwassenen willen weer naar school.

Al dertien jaar lang is eind december het Steenwijks Oudejaarscabaret in De Meenthe. Een
avond gewoon dom lachen, vanuit je tenen, superleuk. Als ik eraan denk begin ik weer te glimlachen. Gewoon met familie en vrienden naar
zo’n voorstelling en lachen en genieten van de
humor, de mooie zang en muziek. Daar is iedereen toch aan toe? Dat is het leven waar we weer
naar toe moeten, dat iedereen kan doen wat
hij zelf wil. Vorig jaar ging álles op slot, dat ging
heel rigoureus. Maar kijk nu eens hoe bepaalde
dingen al veel meer normaliseren. Ik denk dat
het nog veel meer gaat normaliseren, dat is ook
voortschrijdend inzicht. Toen was het ‘de angst
regeert’ en nu wordt het al veel gewoner. Ik bagatelliseer niks, maar er is ook meer dan dat. Als
jij er bang voor bent: blijf op afstand, of blijf thuis,
laat je boodschappen thuisbezorgen, doe je werk
vanuit huis. We leren er nu beetje bij beetje mee
te leven en tegelijkertijd is de angst er ook een
beetje af. Ik zeg: een nieuwe lente, nieuw leven.

Mensen: wees niet bang om ziek te worden. Ik
pleit er niet voor dat iedereen maar ziek moet
worden maar kijk waar in ons land de brandhaarden zijn. Geef die zware codes rood, en
dan denk ik dat we hier in code geel zitten.
Misschien hebben u en ik het allang gehad, zonder dat we het zelf doorhadden. Verreweg de
meeste besmette mensen kunnen het gelukkig
thuis uitzieken. Geef mekaar weer de ruimte
en gún mekaar de ruimte.

Oudejaarscabaret

Weet je was ik mis, wat ik echt gemist heb?

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.

Gezellig

FLYER T TAAL
FLYER T TAAL

Bloemen & Lifestyle

WOLDPROMENADE 59
8331 JE STEENWIJK
T. 0521 - 344999

Woldpromenade 59 | 8331 JE Steenwijk
WWW.GEZELLIGSTEENWIJK.NL

T. 0521 - 344999 | www.gezelligsteenwijk.nl

EDRUKWERK

VERSPREIDING VAN RECLAM

ERS, FLYERS ENZ.
ONTWERP, RECLAME FOLD
VOOR DE ALLERBESTE PRIJS

WIJ MAKEN VAN
ZWEMMEN EEN ABC-TJE

FLYERTOTAAL COMPLEET PAKKETTEN
drukwerk kwaliteit, juiste verspreiding en voor een zeer concurrerende prijs. Niet voor niets is onze naam FlyerTotaal.

OOK GEVESTIGD IN

STEENWIJK!

Waarom Zwemschool Nemo?
VEILIG EN VERTROUWD!

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

Dezelfde zweminstructeur

Speelse werkvormen

MEER INFO? zwemschoolnemo.nl

Flyer A4

Flyer A3-A4

Compleet incl. drukwerk
en verspreiding

Compleet incl. drukwerk
en verspreiding

Compleet incl. drukwerk
en verspreiding

€ 50,00

€ 60,00

€ 75,00

135 grams (148 x 210 mm)

135 grams (210 x 297 mm)

135 grams (420 x 297 mm)

A5 formaat

A4 formaat

A3 gevouwen naar A4

Gesatineerd MC Papier

Gesatineerd MC Papier

Gesatineerd MC Papier

Dubbelzijdig Full-Color

Dubbelzijdig Full-Color

Dubbelzijdig Full-Color

Minimale afname 10.000

Minimale afname 10.000

Minimale afname 10.000

Ondersteuning keuze

Ondersteuning keuze

Ondersteuning keuze

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

verspreidingsgebied

per 1000 stuks

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

Uw advertentie in onze krant? Of wilt u maandelijks
publiceren over uw vereniging/school of stichting?
Neem vrijblijvend contact op
met ons via info@boshuismedia.nl
Vennenland 37
7711 VG Nieuwleusen • 038-4579749
info@boshuismedia.nl • www.boshuismedia.nl
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Flyer A5
FL
FLYER
T TAAL
TAAL
T

Persoonlijk volgsysteem

VAN NEDERLAND!

Levert een compleet pakket van drukwerk en verspreiding in geheel Nederland. Dit met natuurlijk een zeer goede

SPELENDERWIJS LEREN

Kleine groepjes (max. 8 kinderen)

FLYER T TAAL

Bestel NU op

FL
FLYER
T T
TAA
TAAL
L

per 1000 stuks

Bestel NU op

FL
FLYER
T T
TAA
TAAL
L

per 1000 stuks

Bestel NU op

www.flyertotaal.nl
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl
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‘Haak aan en voetbal met ons mee!’

Trainingen meiden en vrouwen zijn hervat - door Hilda Knol
STEENWIJK – Olde Veste heeft de trainingen van de meiden en vrouwen weer hervat. ‘Iedereen die corona zat is en zin heeft
om bij ons aan te haken en mee te voetballen, is welkom’, zeggen Eva Marijke Moritz
en Sandra Lampe. Zij vormen samen de
nieuwe technische commissie voor de meiden- en vrouwenafdeling.
Sinds vrijdag 12 maart trainen de vrouwen
van Olde Veste weer. Voor de meisjes waren
de coronamaatregelen minder streng afgelopen winter. Zij hebben met uitzondering
van de winterstop gewoon doorgetraind
en op zaterdag onderlinge toernooitjes met
leeftijdsgenoten gespeeld.
De competities van de meiden en vrouwen
zullen niet herstart worden. Wel hopen
zes clubs in de regio hun vrouwen nog een
competitie te kunnen aanbieden. Zij zijn
nog in afwachting van de RIVM- maatregelen of zij die onderlinge competitie mogen
spelen.
Nieuwe trainer Vrouwen 1
In voorbereiding op het nieuwe seizoen
heeft Olde Veste een technische commissie
speciaal voor de meiden en vrouwen opgezet. Eva Marijke en Sandra bevrouwen deze
commissie en zijn momenteel druk bezig
met de inventarisatie voor dat nieuwe seizoen. ‘Onze eerste actie was het binnenhalen van een nieuwe trainer voor Vrouwen
1’, vertelt Sandra. Dat is Bert de Ruiter uit
Wolvega, die vanaf het nieuwe seizoen bij
Olde Veste aan de slag gaat. Deze trainer is
nu nog verbonden aan Vrouwen 1 van FC
Wolvega. Hij vertelt dat hij acht seizoenen
trainer is geweest bij deze Friese tweedeklasser en dat hij nu toe is aan een nieuwe
uitdaging. Olde Veste Vrouwen 1 stond
daarbij hoop op zijn verlanglijstje. ‘Ik vind
Olde Veste een goede en vriendelijke club.
De meiden ken ik van de wedstrijden die
we onderling hebben gespeeld’.
Solide basis
Eva Marijke en Sandra zien volop perspectief voor de toekomst. Ze willen graag verder
bouwen op de solide basis die er in het verleden onder het meiden- en vrouwenvoetbal is gelegd door het bestuur en de trainers. ‘We kunnen goed communiceren met
het bestuur, er is veel mogelijk’, zegt Sandra.

De technische commissie van de vrouwen en meiden van Olde Veste met links Sandra en rechts Eva Marijke. Eigen foto

Ze is ook blij met de samenwerking die
Olde Veste met de meiden- en vrouwenafdeling van VV Steenwijk is aangegaan. Komend seizoen wordt alweer het derde seizoen dat de buurclubs gaan samenwerken.
Komend seizoen zal Olde Veste aantreden
met twee vrouwenelftallen en een zevental,
dat op de vrijdagavond competitie speelt.
De meisjes zijn vertegenwoordigd vanaf de

MO 12 tot en met MO 19. Olde Veste zal het
seizoen openen met de Steenwijker Toren
Cup. Dit toernooi bestaat al jaren voor de
mannen. De vrouweneditie vindt dit jaar
voor de tweede keer plaats. De speeldata
zijn woensdag 18 en zaterdag 21 augustus. De tegenstanders van de vrouwen zijn
ASC’62 uit Dalfsen, Be Quick 28 uit Zwolle
en IJVV uit IJsselmuiden.

‘Haak aan!’
Tot slot willen Eva Marijke en Sandra nog
een oproep doen. ‘We willen gaan uitbreiden en nodigen daarom alle meiden en
vrouwen uit om bij ons aan te haken. Train
een keer vrijblijvend mee of als je eerst
meer informatie wilt, bel gerust’. Eva Marijke kun je bereiken via telefoonnummer
06-25282976 en Sandra via 06-15157480.

Steenwijk komen. De club, met nog
altijd oud-Olde Veste-spelers Justin
Torn, Brian van der Zweerde, Wiebe
de Jong en Pim ter Voorde in de gelederen, is natuurlijk geen onbekende
omdat het jaarlijks via de beker aan
Olde Veste verbonden lijkt te zijn.

bij ZAC. Beide zaterdagclubs spelen
in de Oostelijke tweede klasse. DESZ
en Be Quick’28 komen op visite aan
de Parallelweg.

Olde Veste in Regio-Cup

STEENWIJK - Op het moment dat de
coronamaatregels worden versoepeld en er weer wedstrijden gespeeld
mogen worden neemt het eerste elftal van Olde Veste het in de regio-cup
op tegen De Weide (Hoogeveen),
ASC’62, DESZ, Vroomshoopse Boys,
ZAC, FC Meppel en Be Quick 28. Het
is de bedoeling dat de competitie op
1 mei zal starten.

‘Maar als dat nog niet mogelijk is

kunnen we uiteraard later van start’,
vertelt Rick Vis. De leider van het eerste elftal is blij dat er mogelijk binnenkort weer gevoetbald kan worden. ‘Hopelijk met publiek want dat
blijft het mooiste’.
Er zal gespeeld gaan worden in een
halve competitie waarbij Olde Veste
zal starten met een uitwedstrijd bij
tweedeklasser De Weide. In de eerste
thuiswedstrijd zal FC Meppel naar

Vervolgens begeeft de eerste selectie
zich op onbekend terrein want we
moeten ver terug in de geschiedenis
voor een wedstrijd in Vroomshoop en

In het laatste duel van deze regio-cup
gaat Olde Veste op bezoek bij ASC’62.
De ploeg uit Dalfsen is competitiegenoot van Vroomshoopse Boys en
ZAC. Zo gauw het aanvangstijdstip
duidelijk is kunt u meer informatie
vinden op de website oldeveste.com.

Bestuursleden Hesse en Gerrits herkozen

STEENWIJK - Tijdens de laatst gehouden (online) ledenvergadering van
Olde Veste vond er ook een bestuursverkiezing plaats.

Voorzitter Elbert Jan Hesse en Dirk

Gerrits (Technische zaken) waren periodiek aftredend. Beide heren stelden
zich herkiesbaar en zullen dan ook de
komende vier jaar in functie blijven.
Naast Hesse en Gerrits bestaat het geelblauwe bestuur verder uit secretaris

Frans Jan Willemen, penningmeester
Henk Zwoferink, Benno Hellinga (facilitaire zaken), Jan Kik (commerciële zaken) en Jacques Wagteveld (algemene
zaken).
Tijdens de ledenvergadering gaf pen-

www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

ningmeester Henk Zwoferink een overzicht van de financiën. Ondanks de
corona was de financiële commissie tevreden over het afgelopen boekjaar en
kregen de cijfers van de penningmeester goedkeuring van de kascommissie.
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Dank zij zijn moeder kwam Bert Boonstra zestig jaar geleden bij
Olde Veste terecht - George Huisman
STEENWIJK – Bert Boonstra is 71 jaar,
en 60 jaar daarvan al lid van Olde Veste. Hij herinnert zich zijn eerste dag bij
Olde Veste nog. ‘Ik was 11 jaar toen ik
op voetbal ging. Ik had mijn moeder
beloofd dat ik niet op zondag zou voetballen, dus werd het Olde Veste’. Voor
zijn zestigjarig lidmaatschap werd Bert
onlangs in zijn gezellige huiskamer onderscheiden door voorzitter Elbert Jan
Hesse met een oorkonde en een speldje.
‘Daar heb ik er al een stel van’, glimlacht de jubilaris, ‘die van 25-, 40- en
50-jarig lidmaatschap heb ik ook nog’.
Dát hij weer een speldje zou krijgen was
geen hele grote verrassing (‘ik wist het
wel’) ‘maar ik ben er wel blij mee’.
Hij begon te voetballen in B-1 ‘met jongens als Piet Timmerman, Jan Kooi, etc.
in het seizoen 1959-1960. ‘Het jaar erna
zat ik in A-1 met dezelfde jongens. Ik
stond overal, zelfs op doel. Maar voordat
ik zelf voetbalde ging ik eerder al mee
met uitwedstrijden van Olde Veste. De
voorzitter kende ik goed, Wolter Kraak’.
‘Ik was niet zo’n ster, wel een harde werker, ik deed er alles voor. Technisch? Echt
niet’, zegt Bert, om er tussen neus en lippen aan toe te voegen dat hij bij de jeugd
wél drie keer kampioen is geweest: ‘Met
A-1, B-1 en C-1. Ik kwam als B-voetballer bij Olde Veste maar in de loop der tijd
kwam er een C-elftal bij, daar mocht ik
ook mee meedoen’. Met een glimlachje:
‘Ach ja, als je voetbalde met een kerel als
Piet Timmerman moest het raar lopen
als je géén kampioen werd. Bij de senioren waren er toen nog maar drie elftallen. Ik kwam na de A’s eerst een tijdje
in het tweede en toen ben ik uit mezelf
naar het derde gegaan. Daar voetbalde
ik nog met Appie van der Walle en met
Adrie van Sleen. Poeh, die Adrie, wat
was dat een goede voetballer! Daarvoor
had hij jaren in het eerst gespeeld’. ‘Ik
ben gestopt op mijn 37e, toen was het
mooi geweest, het hoefde niet meer.
Toen ben ik jeugdleider geworden. En ik
ben een tijdje samen met Dolf ten Veen
leider van het tweede geweest. Ik mocht
graag langs de lijn vlaggen, maakte me
niet veel uit of het bij de senioren, of de
vrouwen of bij de jeugd was. Het ging
mij om het voetbal. Ik heb ook nog een
tijdje kantinedienst gedraaid, hartstikke
leuk werk’.
Elke zaterdag
Zestig jaar lang ging hij elke voetbalzaterdag naar de velden van Olde Veste,
‘al ging ik zondags ook wel naar voetbal,
naar Steenwijk, want mijn vader was een
roodwitter. Ik mocht op zondag wel kijken naar voetbal maar niet zelf voetballen. Op het heuveltje staan kijken, toen
was het nog goed voetbal. Ze gaan nu
naar het zaterdagvoetbal, vijfde klasse,
veel beter voor ze. Nu in de derde klasse
zondag is te moeilijk voor ze’. ‘Ik mis het
wel hoor, het voetballen. Aan het begin
van dit seizoen was het er nog wel. We
hadden een mooie kans om kampioen
te worden met het eerste, ze stonden al
vier of vijf punten voor op de nummer
2. Jammer dat het niet doorging, anders
had je het nieuwe seizoen hoofdklasse gespeeld. Ik ben ergens in september-oktober voor het laatst op het voetbalveld geweest. Je mag geen eens naar
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Bert Boonstra met zijn zestig-jaar-lid-oorkonde: elke voetbalzaterdag naar
Olde Veste. Foto: George Huisman

trainen kijken’.

Bert als vlaggenist. Foto: George Huisman
www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl

Scootmobiel
Straks, als het weer
mag, zal Bert weer
vaak (‘twee tot drie
keer per week’) op
het Olde Veste complex aan de Parallelweg te vinden zijn.
Niet meer op zijn vertrouwde fiets maar
op zijn splinternieuwe scootmobiel, een
spierwitte. ‘Ik heb dat
ding net een paar weken, gemak dient de
mens. Ik kom nog wel

buiten hoor, doe zelf nog de boodschappen, als je binnen blijft zitten dan wordt
het niks!’ Vervelen is een woord dat hij
niet kent. Leest nog drie keer in de week
de Steenwijker Courant. Mag graag televisiekijken en muziek luisteren. ‘Ik
vind Nederlands mooi, Engelstalig ook’.
Even denkt hij na, dan: ‘Eigenlijk vind
ik alles wat muziek is mooi. Ik heb kasten vol cd’s en dan nog de platen, dat is
het echte werk. Blues, Rolling Stones,
The Beatles. Ik heb een dubbel-cd met
Spaanse muziek. Ach, ik houd het lekker vol zo, al loop en fiets ik niet zo goed
meer. Vroeger als je 71 was, was je oud.
Liep je krom. Ik heb nu mijn scootmobiel. Mooi, over een poos naar voetballen met dat ding’.
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Voorzitter Hesse maakt rondgang langs 18 jubilarissen - door Menno Mollema
STEENWIJK - De vrijwilligers zijn voor elke
vereniging het fundament. Ook Olde Veste
mag zich trots profileren dat het een grote
schare vrijwilligers heeft. Sommigen daarvan zijn al een groot aantal jaren lid van
de club en maakten zich op diverse fronten
verdienstelijk. Tijdens de laatste (online)
ledenvergadering maakte voorzitter Elbert
Jan Hesse een rondgang langs 18 jubilarissen. Via leuke filmpjes werden de clubmensen in het zonnetje gezet.
60 jaar lid
Karst de Boer heeft de meeste sportvelden
van Noord-Nederland wel gezien. Na zijn
actieve loopbaan als voetballer van OV was
Karst de Boer jarenlang grensrechter bij het
eerste elftal. Naast zijn vele werkzaamheden als vrijwilliger is Karst, samen met ondermeer Henk Winters, een trouw supporter tijdens de uit- en thuiswedstrijden. De
onderscheiding van lid van verdienste van
Olde Veste was dan ook meer dan terecht.
Bert Boonstra is een trouw bezoeker van
sportpark Parallelweg. Niet alleen bij wedstrijden van het eerste elftal maar ook zeker
bij de dames en de jeugd. Jarenlang hanteerde Bert Boonstra de grensrechtersvlag
bij diverse elftallen. Herkenbaar aan de gebreide blauw-gele sjaal geeft Bert Boonstra
de liefde voor zijn club aan (zie ook elders
in deze krant).
Ondanks dat zijn woonplaats M–pp-l is,
blijft Albert Groen zich inzetten voor zijn
club. Jarenlang maakte hij deel uit van diverse elftallen waaronder het fameuze Magic Six (Olde Veste 6). Zowel op het veld als
in de zaal. Na zijn actieve carrière werd hij
lid van de financiële commissie. Samen met
broertje Chris bezoekt Albert Groen steevast
de thuiswedstrijden van het eerste.
Adri van Sleen is lid van verdienste van
Olde Veste en gezien de staat van dienst in
zijn 60-jarig lidmaatschap ook meer dan
terecht. Speler, trainer, hoofdtrainer, lid van
de bouwcommissie. Het maken van foto’s
en het beheren van het omvangrijke (foto)
archief is in de juiste handen bij deze OVman pur sang. Nog steeds is Adri betrokken
bij de clubkrant en op zijn initiatief werd het
fotoboek ‘Olde Veste: 65 jaar in beeld’ gelanceerd.
50 jaar lid:
Roel de Vries voetbalde langere tijd bij Olde
Veste. Vanaf het moment dat hij destijds
lid kon worden (je moest toen minimaal
tien jaar zijn) werd hij lid van Olde Veste
en doorliep alle elftallen. De begenadigde
voetballer werd na zijn actieve loopbaan
in het blauwgeel jeugdleider. Een leider die
goud waard is voor elke club. Roel de Vries
maakte het niet uit op welk niveau het team
speelde. Hij wilde de jeugd de liefde voor
het voetballen bij brengen en dat is hem
keer op keer gelukt.
Lambert Veen valt in de categorie stille
wateren. Via diverse functies was hij van
waarde voor Olde Veste. In een grote reeks
van toernooien was Lambert Veen de man
achter de schermen die bergen werk verzette. Langere periode was hij lid van de redactie van het Olde Veste clubblad. Heden ten
dage is Lambert Veen een regelmatig bezoeker van de thuiswedstrijden van Olde Veste.
Karst Kuilder fluit nu nog wekelijks zijn
wedstrijdje. Maar in de vijftig jaar dat Karst

Karst de Boer

Bert Boonstra

Adri van Sleen

Albert Groen

Lambert Veen

Roel de Vries

Karst Kuilder

Henk de Boer

Edwin de Jong

Jaap de Ridder

Albert Strijker

André Kasel

Gerard Hup

Gerhard v/d Ploeg

Gerko v/d Sluis

Gjalt de Haan

Nel Kleiker-Forsten

André Groen

Kuilder lid is van Olde Veste zijn alle functies
wel voorbijgekomen. Speler, bestuurslid,
scheidsrechter en scheidsrechterscoördinator en jarenlang lid van de kantinecommissie. De voetballiefhebber is terecht
benoemd tot lid van verdienste van Olde
Veste.
Zo gauw het mocht werd Henk de Boer lid
van Olde Veste. Voetballen was zijn passie en jarenlang maakte hij deel uit van de
grote jeugdafdeling die de club rijk was. Op
latere leeftijd was Henk de Boer niet alleen
een seniorenvoetballer. Maar achter de
schermen hield hij zich ook bezig met het
onderhoud van de clubgebouwen. Jarenlang, in navolging van zijn vader, waren de
broers Gerard en Henk de Boer als hoofdsponsor verbonden aan Olde Veste. De
naam van hun bedrijf stond meer dan dertig jaar (!) op de shirts van het eerste elftal.
40 jaar lid
Edwin de Jong voetbalde vanaf de jongste
jeugd bij Olde Veste. Na zijn (actieve) loopbaan ging hij zich met de jeugd bemoeien.
Jeugdtrainer en -leider was daarbij niet het
enige want bij veel activiteiten was Edwin
de Jong van de partij. Ook in de organisatie
van het Cor Bakker Toernooi vervulde hij
een belangrijke rol. Edwin maakt nu deel
uit van het bestuur van de Supportersvereniging.
Gerhard van der Ploeg is een op en top
clubman die al jaren de financiële zaken
op orde houdt. Achter de schermen is hij
bij diverse zaken betrokken waaronder,
samen met broer Jan en Albert Strijker, de
snertactie. De benoeming vorig jaar als
erelid zegt genoeg over hoe belangrijk Gerhard van de Ploeg voor de vereniging is.
Jaap de Ridder maakte in 1963 al deel uit
van de Olde Veste B-junioren. Een trouw
clublid dat ook vandaag de dag nog actief
is. Door de corona is alles anders maar
normaal gesproken is de dinsdagmorgen zijn 55-plus-klusochtend. Daarnaast
is voetballiefhebber Jaap de Ridder een

trouw bezoeker op de zaterdagmiddag.
Niet alleen het eerste elftal maar ook andere teams kunnen op zijn aandacht rekenen.
Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi start
niet eerder dan dat alle vrijwilligers een
kop groentesoep van Nel Kleiker-Forsten
achter de kiezen hebben. De vrijwilligster
van de EHBO, Rode Kruis, GVG en Olde
Veste kreeg in 2019 een koninklijke onderscheiding opgespeld. Zij bekleedde tijdens
haar lidmaatschap van Olde Veste diverse functies: jeugdleider, Schoolvoetbal,
EHBO en de verloting tijdens het Cor Bakker Toernooi.
André Groen was begin jaren ’90 één van
de grondleggers van het befaamde Magic
Six elftal. Een team zoals een veteranen
elftal behoord te zijn. Sterren van weleer
werden geflankeerd door waterdragende
medespelers waarvoor de derde helft belangrijker was. Maar na zijn actieve voetballoopbaan maakte Andre Groen zich verdienstelijk binnen het clubgebouw door op
de zaterdagmiddag jarenlang iedereen van
een hapje en een drankje te voorzien.
25 jaar lid
Gerko van der Sluis is een man van de vereniging. Inmiddels 25 jaar een betrokken
lid. Niet alleen om te voetballen maar ook
bij diverse activiteiten aanwezig. Maar het
is Gerko dan ook met de paplepel ingegoten…
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André Kasel zette zich in op diverse fronten voor Olde Veste. Niet alleen als jeugden seniorentrainer had Kasel diverse elftallen onder zijn hoede. Maar ook achter
de schermen droeg hij zijn steentje bij.
Gjalt de Haan kwam op latere leeftijd in
Steenwijk wonen en werd lid van Olde
Veste. Dat hij zijn draai daar vond bleek
wel dat hij zich, naast het voetballen, ook
op andere manieren voor de club verdienstelijk maakte. Gjalt de Haan maakte als
penningmeester deel uit van het Olde Veste bestuur.
Gerard Hup speelde bij ACV en vv Steenwijk op hoog niveau en kwam op latere
leeftijd richting Olde Veste. Na zijn actieve
loopbaan nam Gerard Hup diverse functies voor zijn rekening waarbij er nog altijd
een bardienst gedraaid wordt. Als trainer
zette Gerard zich in voor de eerste selectie
van het damesvoetbal.
Albert Strijker kwam als jeugdleider de
club binnen om vervolgens diverse functies te bekleden. Naast het bezoeken van de
wedstrijden van zoons Martijn en Richard
maakte Albert Strijker veel tijd vrij voor het
opzetten van het Euro Sportring Toernooi.
Onder zijn leiding groeide het evenement
naar grote hoogte. De jaarlijkse snertactie is bij Albert Strijker in goede handen.
Daarnaast hanteerde hij een aantal jaren
de voorzittershamer van Olde Veste.
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Kozijnen, schuifpuien, deuren,
vouwwanden, terrasoverkappingen,
carports, blokhutten, priëlen & meer...
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