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Het weer

De wachttijden voor behandelin-
gen in GGZ-instellingen in het
Noorden lopen alsmaar op. Over-
bezette huisartsenpraktijken
worstelen met patiënten die
maar niet doorstromen.
Zelfs nu de coronapandemie op
zijn retour lijkt, zijn betere tijden
ver weg. Dat komt omdat naast
de vraag ook de complexe proble-
matiek is toegenomen
Nieuw zijn de wachttijden in de
GGZ niet, maar zo extreem als nu
heeft Paul Rademaker van de
Apotheekhoudende Huisartsen-
praktijk Grijpskerk het in 30 jaar
niet meegemaakt. ,,Moet je be-
handeld worden, dan heb je het
niet meer over weken wachten,
maar over maanden. Het is idi-
oot”, zegt Rademaker.

REGIO

Wachtlijsten
GGZ lopen op

In totaal werden op de A28 en A32
45 bekeuringen uitgeschreven
voor de volgende zaken:

– 36 keer voor het vasthouden van

de telefoon tijdens het rijden
– 5 keer voor te hoge snelheid
– 1 keer bumperkleven
– 1 keer losliggende lading
– 2 keer niet dragen gordel

Naast de wegcontroles werden
ook controles op het water bij
Giethoorn gehouden.
Ook hier werden bekeuringen uit-
gedeeld:

– In totaal 83 schippers zijn gecon-
troleerd door middel van een
blaastest.
Acht schippers bliezen teveel en
moestenmee naar de wal om daar
op de ademanalyse te blazen. Voor
vier schippers liep dit goed af, zij
bliezen onder de norm.
Tegen vier andere schippers werd
proces-verbaal opgemaakt omdat
zij respectievelijk 270, 540, 310 en

300 ug/l bliezen terwijl de norm
220 ug/l is.
– 4 keer snelheidsovertredingen
op het water
– 1 keer dodemanskoord dat niet
werd gebruikt.

213 km/u op A28
De politie heeft vrijdagavond om
21.00 uur op de A28, tussen Stap-
horst en Zwolle, een rijbewijs in-
gevorderd van een 32-jarige auto-
mobilist uit Steenwijkerland.
Deman reed 213 km/u, terwijl op
dat moment 120 km/u is toege-
staan. Tegen de man wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt. ■

Veel bekeuringen op weg en water
■45 Bekeuringen voor automobilisten en 9 voor schippers

REGIO De politie heeft donderdag diverse con-
troles gehouden op de A28 en de A32 en op
het water bij Giethoorn. Op de snelwegen
werden in totaal 45 bekeuringen uitgedeeld
en op het water kregen 9 schippers een proces
verbaal.

STEENWIJK Steenwijk stond
zondaghelemaal inhet tekenvan
Rock and Roll. Het normaliter
rustige stadjewas nu heerlijk aan
het swingen op de muziek van
The ultimate Elvis Presley tribute
artist Ciaran Houlihan, die speci-
aal was overgevlogen uit Ierland.
Hij maakte er een heus feestje
van en overtuigde het publiek
met zijn mooie stem en Elvis mo-
ves.
Ciaran Houlihan werd onder-
steund door de nummer één
Rock & Roll Band van Nederland:
The Explosion Rockets. De band
bestaat uit vijf bandleden die
Rock & Roll ademen in hart en
nieren.
Wie even genoeg had geswingd
kon bij de kraampjes om het po-
dium heen terecht om even lek-
ker rond te neuzen. Zo vond je er
bordjes van Elvis, mokken en an-
dere must-haves voor de Elvis-
fan. Ookwaren er bijzondere pla-
ten en toffe leren jassen te vin-
den. Voor de mannen die niet zo
van het shoppen zijn was er ook
genoeg te bekijken. Helemaal in
het Amerikaanse thema was er
ook een aantal echte Amerikaan-
se auto’s. Zo waren er een aantal
Cadillac’s en een erg mooie Ford
Mustang, ook waren er een trike
en meerde bikes. Er was voor ie-
dereen dus wel wat te beleven op
het marktplein.
Ook was het zoals elke laatste
zondag van de maand koopzon-
dag in Steenwijk. Het was dan
ook gezellig druk in de binnen-
stad. Het weer zat op een paar

druppels na helemaal mee en de
mensen waren dan ook massaal
op de been. Om Elvis Presley te
bewonderen en gewoon even te
genieten van ouderwetse gezel-
ligheid in de binnenstad.
Wie nog van zijn of haar spullen

afwildekonzichopgevenvoorde
kofferbakverkoop. Hier waren de
mensen dan ook aan het kijken
voor de beste dealtjes. Toch wa-
ren de meeste mensen terug te
vinden op het terras, waar ze ge-
noten van een heerlijk stukje

Rock & Roll en heerlijk eten. Wie
om één uur nog op het terras wil-
de zittenmoest genoegen nemen
met een plekje waar je Elvis niet
kon zien rocken. ■

Jordy Hekkema

Rock 'n roll festijn op de Markt. Martijn Bijzitter
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Peter van der Terp en zijn maatje
Stan de Groot zijn voor het twee-
de jaar op rij uitgeroepen tot
beste korfbalarbiters van Neder-
land.
Een verkiezing waarbij spelers,
speelsters en trainers van de
topteams in Nederland een be-
langrijke stem hebben. Van der
Terp en de Groot floten zowel de
Nederlandse finales van de Korf-
bal League als die op het veld.
„Een mooie erkenning”, aldus
Van der Terp.
De Steenwijker fluit komende
maand ook namens Nederland
voor het eerst in zijn leven op de
World Games, in het Amerikaan-
se Birmingham Alabama. De
World Games zijn voor niet-
Olympische sporten.

STEENWIJK

Peter van der Terp
en Stan de Groot
zijn de beste
korfbalarbiters
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Dee Laampe is now ook
neet bepaold ’n greun-
tien...

De brandweer van Steenwijk is
vrijdagmorgen iets voor elf
uur opgeroepen vanwege een
brand bij specerijenmaalderij
Polak aan de Broekslagen in
Steenwijk. Bij aankomst bleek
het brandje al geblust.
De bedrijfshulpverleners ston-
den de brandweer buiten al op
te wachten. Op de lopende
band, waar de specerijen in
bulk binnenkomen, is door
onbekende oorzaak een brand-
je ontstaan dat door de mede-
werkers zelf is geblust. De
bevelhebber van de brandweer
heeft de maalderij daarna
vrijgegeven waarna iedereen
weer aan het werk kon.

STEENWIJK

Brandje bij
Polak zelf
geblust

InSteenwijkerlandwonenrondde
270 Oekraïense vluchtelingen. Ze
willen niets liever dan terug naar
huis, maar zolang dat niet kan,
willen ze graag aan de slag.
Theo Bouius van de Business Club
Steenwijkerland probeert in sa-
menwerking met John Moes en
Romke Mulder accountmanagers
sociaal domein van de gemeente
Steenwijkerland, vluchtelingen
en bedrijven aan elkaar te koppe-
len.
Dat lukt wonderwel, want veel be-
drijven hebben handjes nodig en
de vluchtelingen willen dolgraag
werken. „Veertig mensen zijn ge-
plaatst, met nog eens veertig zijn
we nu in gesprek om dat ook te
doen”, zegt Bouius.

Bij elkaar
Moeder Lilija, dochter Liza en
nicht Alyona komen uit het oos-
ten van Oekraïne. Ze zijn drie
maanden in Nederland en twee
maanden in Steenwijk. Het trio
woont in het Fletcher hotel in
Steenwijk. „Het is erg fijn dat we
bij elkaar zijn gebleven ennuook
samen werken.” Nadia komt uit
een ander deel van het door oor-

log geteisterde land. Zij woont bij
particulieren in Steenwijkerland.
Met z’n vieren trekken ze nu op
bij Agrifac. „We hebben steun
aan elkaar. Dat is echt heel fijn.”

Heel wat anders
Liza is in haar thuisland lerares,
Alyona is bakker, Lilija is admini-
stratief medewerker en Nadia
werkt InOekraïne in debouw.Nu
doen de dames iets heel anders.
Ze werken in de assemblagelijn
van Agrifac in Steenwijk, produ-
cent van landbouwvoertuigen en
dan met name grote spuitmachi-
nes. Ze monteren spatborden,
beugels en spiegels. Alles wordt
op een vaste plek aan het voor-
tuig gemonteerd. Uiteindelijk
rolt er een complete machine uit
de hal van Agrifac. Klaar om er-
gens op de wereld aan de slag te
gaan. Het Steenwijker bedrijf is
een wereldspeler.
Het werk is heel wat anders dan
thuis, maar oh, wat vinden de
vrouwen het fijn om aan de slag
te zijn. Ze hebben een fulltime
baan. Van uitzendbureau Olym-
pia, waar ze in dienst zijn, kregen

ze een fiets en dus peddelen ze el-
ke dag naar hun werk. „Fietsen
deden we thuis nauwelijks. Als je
ons zes maanden geleden zou
hebben gezegd dat we nu in Hol-

land, in Steenwijk zouden wer-
ken, hadden we je voor gek ver-
klaard. Van Steenwijk haddenwe
natuurlijk nog nooit gehoord.
Ons leven is totaal veranderd.”

‘Aan de slag om de doffe ellende
■Oekraïense vrouwen werken bij Agrifac in Steenwijk en dat bevalt ze goed om meerdere

STEENWIJK De gemeente Steenwijkerland en de
plaatselijke Business Club Steenwijkerland
doen er alles aan om Oekraïense vluchtelingen
aan een baan te helpen. Veertig van hen zijn
aan de slag in het gemeentelijke bedrijfsleven.
Liza (24), Alyona (31), Lilija (48) en Nadia (34)
werken bij Agrifac in Steenwijk. Vier dames in
een mannenwereld.

Liza, Alyona, Lilija en Nadia in de productiehal van Agrifac in Steenwijk.

Dertig jaren heeft Stien Kaiser ge-
woond in de gemeente Steenwijk
(erland), namelijk in ‘De Koepel’
op De Bult. Ze vertrok vanwege
privéomstandigheden tien jaar ge-
leden naar Baarn. De voormalig
Olympisch en wereldkampioene
in de nacht van woensdag op don-
derdag op 84-jarige leeftijd overle-
den. Ze leed al enige tijd aan long-
fibrose.
De in Delft geboren Stien was in
1967 de eerste Nederlandse
schaatsenrijdster die wereldkam-
pioen allround werd. In 1972 ver-
overde ze op 33-jarige leeftijd in
Sapporo OIympisch goud op de
3000 meter. In 1967 werd ze geko-
zen tot Sportvrouw van het Jaar.
Dat jaar won ze op in Deventer na
drie afstandszeges haar eerste we-
reldtitel, die ze in 1968 in Helsinki
prolongeerde. Daar stond ze sa-
men met Ans Schut (zilver) Carry
Geijssen (brons) op het oranje ge-
kleurde podium. Stien pakte in
1972 op OS in Sapporo behalve
goud op de 3 km ook nog zilver op
de 1500 meter. Vier jaar eerder op
de Spelen van Grenoble won ze op
beide afstanden brons.
Directeur-bestuurder Herman de
Haan van de KNSB kwalificeerde

Stien als „een icoon van het vrou-
wenschaatsen, die de emancipatie
van vrouwen in de sport heeft be-
vorderd door haar prestaties en
door wie ze was. Ik hebmooie her-
inneringen aan haar. Want ik zag
haar als jong ventje in zwart-wit
op televisie medailles winnen in
Grenoble en Sapporo.”

Sportgala
Elf jaar lang maakte Stien Kaiser
deel uit van de jury van de Sport-
verkiezingen van Steenwijker-
land, die voor het eerst in januari
2003 zijn gehouden. Haar in-
breng was groot en daaraan werd
grote waarde toegekend. Ze volg-
de de sportieve prestaties in deze
gemeente met grote interesse en
uiterst nauwgezet. Dankzij haar
deskundigheid maakte ze steeds
serieuze afwegingen, die tijdens
het juryberaad vaak de doorslag
hebben gegeven.
Ze werd tijdens menig sportgala
in De Meenthe vergezeld door
haar schaatsvriendin Carry Geijs-
sen, die in 1968 in Grenoble als
eerste Nederlandse schaatsen-
rijdster Olympisch goud won op
de 1000 meter.Samen met Carry
vermaakte zij zich ook in de nazit

opperbest te midden van de spor-
ters van Steenwijkerland. Met
heel veel spijtmoest ze in januari
2013 afscheid nemen als jurylid,
omdat zij niet meer in de ge-
meente woonachtig was. Toen-
malig sportwethouder Peter van

der Terp sprak haar op het podi-
um van De Meenthe met respect
enwaardering toe enoverhandig-
de haar als dank een mand vol
streekproducten. Stien was een
unieke en markante sportvrouw,
die ooit (op 25-jarige leeftijd!)
door de keuzeheren van de KNSB
‘te oud’ was bevonden om voor
Nederland uit te komen op de
grote toernooien. Piet Zwanen-
burg was toen haar trainer en
stoomde haar klaar voor grote
successen. Ze zou bovendien nog
zes keer Nederlands kampioen
allround worden en reed negen
wereldrecords op de lange en
middellange afstanden en de
vierkamp. Aan haar acht deelna-
mes aan het WK Allround hield
ze 21 afstandsmedailles over.
Met recht kan Stien Kaiser een
‘laatbloeier’ worden genoemd,
die het na haar sportcarrière in
deze regio enorm naar de zin
heeft gehad. Abrupt kwam aan
die periode vandrie decennia een
einde,maar zij heeft voor altijd in
de (inter)nationale sportwereld
maar ook indeKopvanOverijssel
een onuitwisbare indruk ge-
maakt. ■

Henk Ymker

IN MEMORIAM STIEN KAISER (84)

Stien Kaiser tijdens een jury-
vergadering van het Sportgala
van Steenwijkerland. Archief
Sieb van der Laan

Oud-schaatskampioene woonde dertig jaar op De Bult

Ilse van Gelderen uit Steen-
wijk en haar sportpartners Ilse
van Dam en Mare Hogenhuis
deden mee aan het NK acro-
gym in Ahoy Rotterdam.
Ilse traint bij Acro Academy
Noord Nederland en heeft met
haar team al vele prijzen ge-
wonnen op het hoogste niveau
(A-lijn). Tijdens het NK liet Ilse
met haar team fantastische
oefeningen met prachtige
elementen zien en is Neder-
lands kampioen geworden in
de categorie jeugd dames-
groep.

STEENWIJK

Ilse van Gelderen
Nederlands
kampioen
acrogym

Het team dat Nederlands
kampioen is gewor-
den. Aangeleverde foto



Agrifac is een echt mannenbe-
drijf. Veel dames zijn er niet te
vinden ‘op de vloer’ Nu dus wel.
Het Steenwijker bedrijf zorgde
voor goede faciliteiten, zoals

apart sanitair en kleedruimtes
voor de vrouwen. „We hebben
het naar onze zin, we zijn dank-
baar en voelen ons welkom hier.
Het is leuk werk, leuke, lieve col-

lega’s en we krijgen een salaris”,
zegt Liza die in tegenstelling tot
de andere dames goed Engels
spreekt. De rest van de vrouwen
spreekt geen woord over de
grens.
Toch is de taalbarrière geen groot
probleem. „We maken veel ge-
bruik van Google Translate”, al-
dus Gert Mulder die de dames be-
geleidt. “Met handen en voeten
komen we ook een heel eind’,
glimlacht Liza. „Samen redden
we ons wel.”

Vergeten
De belangrijkste reden om aan
het werk te willen, is een trieste.
„Op deze manier kunnen we ons
hoofd even leegmaken, evenmet
andere dingen bezig zijn, dan de
oorlog en de ellende in ons land”,
zegt Liza, ook namens de andere
vrouwen. Ze knikken als ze de
vertaling horen.
Demanenvader van Lilija en Liza
zit nog in Oekraïne, net als de
echtgenoot van Alyona. Haar
kindje woont wel bij haar en zit
op school in Steenwijk. Het front
ligt op enige tientallen kilome-
ters van hun vroegere woon-
plaats. De zorgen zijn immens en
door aan de slag te zijn, zijn de
vrouwen evenmetwat anders be-
zig. „Even onze zinnen verzet-
ten.”
Ondertussen proberen Theo
Bouius, JohnMoes en zijn collega
RomkeMulder nogmeer vluchte-
lingen aan de slag te krijgen in
Steenwijkerland. „De zoektocht
gaat voorlopig gewoon door. We
zijn tevreden, want we weten
veel bedrijven en vluchtelingen
aan elkaar te koppelen.” ■

Eelco Kuiken

lende thuis even te vergeten’
e redenen

Steenwijk. Johan Bergsma
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STEENWIJK Stichting Present
wil bewustwording creëren en
vooroordelen doorbreken. Ze
heeft daaromeenmanifest gepre-
senteerd waarin zij oproept om
vooroordelen te doorbreken. Dit
manifest is vorige week overhan-
digd aan wethouder Trijn Jong-
man. ‘Iedereen kan Present zijn’,
gelooft de stichting.

Van boodschappen doen voor de
buurvrouw tot het helpen van
vluchtelingen. Er zijn veel men-
sen die er voor een ander willen
zijn. Toch zijn er volgensMarieke
Weijdema van Present Steenwij-
kerland ook veel vooroordelen
over het geven en ontvangen van
hulp, die het omzien naar elkaar

in deweg staan. „We zien dat veel
mensen graag iets willen doen
voor een ander,maar vaakhet ge-
voel hebben dat je alleen kan hel-
pen als je overvloed aan tijd hebt
of nog goed ter been bent. Terwijl
we bij Present steeds weer zien
dat iedereen wel iets kan doen
juist door iets kleins zoals een
kopje koffie drinken met ie-
mand.” Stichting Present organi-
seert projecten waarbij collega’s,
scholieren en vriendengroepen
zich, voor een dagdeel, inzetten
voor mensen in Steenwijkerland
die de hulp echt nodig hebben.
Door het uitgebreide netwerk
van Present onder zorg- en wel-
zijnsorganisaties is er goed zicht
op deze groep. ■

Het manifest voor wethouder Trijn Jongman. Aangeleverde foto

Manifest Stichting Present:
‘Iedereen kan Present zijn’

Groen is nou niet echt mijn favo-
riete kleur. Ik ben er lichtelijk af-
kerig van. En ook wanneer organi-
saties, groeperingen of wat voor
club dan ook het woord groen in
hun naam voeren, gaan bij mij
vaak de alarmbellen af. Alleen
voor de punkrockband Green Day
maak ik graag een uitzondering.

Neem bijvoorbeeld GroenLinks.
Omdeze partij te begrijpen volg ik
wat Tweede Kamerleden op twit-
ter, maar mijn conclusie is dat het
een partij van wereldvreemden is.
Maar dit zal volledig wederzijds
zijn. De GroenLinks aanhangers
op dit platvorm diemijn tweets le-
zenzullenookdenkenwat eenwe-
reldvreemde idioot is die Lampe.
Met kleding kopen ben ik ook te-
rughoudend als het de kleur groen
betreft. Het zal een familiekwaal
zijn, wantmijnwijlen Tante Pietje
Lampe zei altijd: “Alles staat mij,
behalve groen”. Nou moet ik eer-
lijk vermelden: Tante Pietje was
nou niet echt een lust voor het

oog.Wat voorkleurkleding zeook
aantrok, het bleef behelpen.

Groen heeft mij een jaar geleden
ook nog geld gekost. Vliegmaat-
schappij Green Airlines heeft mij
een poot uitgetrokken. Deze zoge-
heten groene luchtvaartmaat-
schappij zou de Lampies vorig jaar
richting Griekenland vervoeren
vanaf Groningen Airport Eelde.
Door coronaperikelen ging de
vlucht niet door en - u voelt het al
aankomen - restitutie van de be-
taalde tickets kunnenwewel naar
fluiten. Travel Noord doet juri-
disch haar best voor de gedupeer-
den, maar deze groene idealisti-
sche lapzwansen geven niet thuis.
De NBA club Boston Celtics heb ik
een zwak voor, maar de clubkleur
groen wil maar niet wennen. In
Steenwijkerland kan ik nog vro-
lijk worden van Groen. Enwel van
menig persoon die de achternaam
Groen draagt. Dat schept verplich-
tingen.Met zo’n achternaammoet
jehet levenookkleurrijk invullen.

De Steenwijkerlandse Groenen
doen daarin op eigen manier hun
best. Zoals daar zijn: André & Wij-
beGroen, die lokaal doorhet leven
gaan als Anker & Anker en op de
groene mat als de Groeninho’s.
Gertrude Groen, de enige vrouw
die samen leeft met een Koster die
nooit in de kerk komt. Lubbert
Groen,mijn oude ploegbaas. Chris
Groen, voormalig roadrunner op
de flanken bij OV. De Groene Pi-
raat uit vervlogen tijden, Bert
Groen. EvelienGroen, KeesGroen,
Jerry Groen, Roelof Groen, Appie
Groen, Wirt Groen, René Groen,
ArjenGroen, ach, het zijn er teveel
om op te noemen.

Verderhebbenwenog flamboyant
volk binnen de stadspoorten luis-
terend naar namen als Groenen-
dijk, Groenink, Groenewoud,
Groeneveld. Al deze namenop een
hoop gooiende, kan ik niet anders
concluderen dan dat er veel Groen
in Steenwijk aanwezig is, waar ik
niet afkerig van ben. ■

Door de ogen van...

Groen

Column | André Lampe

Elke maandag de rubriek SLOS
praat.Daarineensamenvatting
van wat aan de orde kwam op
de lokale radio afgelopen zater-
dag.

Wanneer corona geen roet in het
eten gooit doet de buikgriep het
wel. Aletta Makken (Veur Elkaar)
en Henk Boxum (CU) waren hier-
door geveld.WelkonHenkBoxum
telefonisch aansluiten om te ver-
tellen over de jaarrekening van
Steenwijkerland en zijn visie op
de stikstofperikelen die op dit mo-
ment spelen.
Sander Pereboom van LTO Steen-
wijkerland vertelde over deze stik-
stofperikelen vanuit het perspec-
tief van de agrarische sector. Hier-
bij pleit Pereboom voor samen-
werken met elkaar en het
luisteren naar elkaar om tot een
oplossing te komen om onze na-
tuur te beschermen. Dinsdag
wordt in de Tweede Kamer ge-
stemd over de stikstofplannen.
Het christelijke onderwijs aan de
Oostwijkstraat bestaat 25 oktober
2022 100 jaar. Op 5 november zal
er daarom een reünie plaatsvin-
den om dit te vieren, zo geeft Ha-
roldGroenewold, directeur vanSG
Eekeringe aan. Deze dag zal vooral
inhet teken staan van ‘deOntmoe-
ting’.
Het Anjerveteranenperk werd op
23 juni onthuld. Dit was een bij-
eenkomst samen met de gemeen-
te Westerveld om stil te staan bij
de inzet van veteranen bij vredes-
missies en in oorlogssituaties.

De Voorzienigheid Wandelroute
in Steenwijkerwold is afgelopen
vrijdag geopend. Deze wandelrou-
te neemt je mee langs beziens-
waardigheden die te maken heb-
ben met de Voorzienigheid.
Na een uitstel van 2 jaar kan het
corso in Frederiksoord het 60-jari-
ge jubileum vieren. Er zal stil ge-
staan worden bij de geschiedenis
van 60 jaar corso. Het middag- en
avondcorso is natuurlijk onder-
deel van het programma, net als
de mozaïekroute. Alle voorberei-
dingen zijn al in volle gang om in
het tweede weekend van septem-
ber eenmooi jubileumneer te zet-
ten, zo gaf voorzitter Joost Ottink
trots aan.
Het is alweer 3 jaar geleden dat
Kees Blokland en Famke Hajoni-
des aan een dichtbundel over en
uit Giethoorn begonnen. Hierbij
was de aanleiding dat Giethoorn
vaak eenzijdig wordt bekeken.
Binnen de dichtbundel willen we
het perspectief van de bewoners,
de bezoekers endebeweging zoals
het schaatsen en het varen samen-
brengen, zo vertelden Blokland en
Hajonidas. De gedichten zijn met
tekeningen omlijst.
Een klein stukje uit Beelden uit
Giethoorn, door Kees Blokland en
Famke Hajonides:

door het oude dorp
loopt een intieme waterweg
vol verleden
omringd door diepe dagen
en elegante tuinen ■

SLOSPRAAT

Ontmoeten



De logopedist onderzoekt de klachten
en kijkt samen met de cliënt naar de te
bereiken doelen en stelt een passend
behandelplan op. Samenwerken en
afstemmen van zorg met mantelzorgers
en andere hulpverleners is voor onze
logopedisten vanzelfsprekend. Zij
werken nauw samen met andere
collega’s binnen Noorderboog, zoals
de diëtist, de ergotherapeut en de
fysiotherapeut. Ook werken ze samen
met anders zorgverleners zoals de

(revalidatie) arts, psycholoog, audicien
en leveranciers van ondersteunende
communicatiehulpmiddelen. Zo kunnen
wij optimale zorg bieden waarbij de
cliënt centraal staat. De logopedische
behandeling kan zowel individueel als
in groepsverband gegeven worden.
De logopedisten zijn er voor onze
bewoners, maar u kunt ook bij hen
terecht als u zelfstandig woont.
Meer info

noorderboog.nl/logopedie

De zorg kunnen wij tijdelijk van u
overnemen. Dit kan voor een korte of
langere periode. U kunt even tijd voor
uzelf vrijmaken en weer nieuwe ener-
gie opdoen.

Meerdere locaties
Deze logeerzorg bieden we aan in ver-
schillende locaties, waaronder Kaailan-
den in Meppel. Op de afdeling Ooster-
boer van verpleeghuis De Schiphorst

bieden we logeerzorg voor mensen
met dementie op jonge leeftijd. Ook
op andere locaties van Noorderboog
bieden we logeerzorg aan. Onze
zorgbemiddelaars hebben een actueel
overzicht van de kamers die beschik-
baar zijn voor logeerzorg.

Eigen appartement
De logé krijgt een eigen volledig
ingericht appartement met alle nodige
voorzieningen. Een professioneel team
van verpleegkundigen en verzorgenden
is 24 uur per dag beschikbaar.

Meer info
Onze zorgbemiddelaars beantwoorden
al uw vragen, ook over kosten en ver-
goedingen. Belt u met 0522 - 498 498
of kijk op noorderboog.nl/logeerzorg

Inzet van zorgtechnologie speelt een belangrijke rol
om meer tijd over te houden voor zorg. En het draagt
bij aan meer eigen regie voor de cliënt. Om op een
goede manier gebruik te maken van innovaties
en zorgtechnologie zijn digitale vaardigheden
belangrijk. Daarom zijn binnen Noorderboog
zorgmedewerkers aangesteld als digicoaches en
ambassadeurs zorgtechnologie. Hun taak is het
ondersteunen van collega’s op de werkvloer bij
het werken aan hun digitale vaardigheden.

Verbouwingen en renovaties

Op verschillende locaties van
Noorderboog vinden er verbou-
wingen of renovaties plaats. De
Menning treft zelfs voorbereidin-
gen voor complete nieuwbouw.
‘t Vonder start eind juni met een
verbouwing. Dunninghe wordt
verbouwd en uitgebreid en krijgt
straks 32 zorgappartementen. In
Nijenstede verwachten we dat
de laatste appartementen eind
juni gereed zijn. En ook de ver-
bouwing van De Reestlanden is
afgerond. 22 bewoners verhuis-
den onlangs van Reggersoord,
dat haar deuren sloot, naar De
Reestlanden.

Met muziek men-
sen helpen die last
hebben van onrust,
moeite hebben
met praten of
met depressieve
klachten kampen
door het doel-
bewust inzetten
van muziek, dat
is wat Djemida

doet. Gewapend met een bolderkar
vol met instrumenten bezoekt ze haar
cliënten in de verpleeghuizen Kaailan-
den, Irenehuis en De Schiphorst. ‘Het
is eigenlijk mijn ‘medicijnkar’, aldus
Djemida.

Therapeutische behandeling
De cliënten die de muziektherapeut
behandelt zijn bijvoorbeeld mensen
met dementie en onbegrepen (pro-
bleem)gedrag zoals onrust en agitatie.
Muziektherapie kan ook effectief zijn
bij mensen met afasie, een taalstoornis
die het gevolg is van niet aangeboren
hersenletsel. Met muziek lukt het vaak
om weer taal te produceren, wat zonder
muziek (nog) niet lukt. ‘Als muziekthe-
rapeut werken we ook samen met de
logopedist. Op dit moment zijn er twee
muziektherapeuten die de training
SMTA (spraakmuziektherapie voor afa-
sie) hebben afgerond. Op deze manier
kunnen we onze krachten bundelen’.

Meer dan gezellig muziek maken
Djemida: ‘Muziektherapie is veel meer
dan gewoon een gezellig stukje muziek
maken. Vooraf bedenken we welover-
wogen welke soort behandeling het
meeste effect heeft bij de cliënten die
doorverwezen worden door de arts of
psycholoog. Is de therapie bedoeld om
te activeren of om te ontspannen? Elke
cliënt is anders en dus is elke aanpak
anders. Het muziekinstrument, de
muzikale parameters, alles wordt heel
bewust ingezet om het doel te beha-
len dat we met de therapie voor ogen
hebben.’

Klankschaalbehandelaar
Tijdens de master die Djemida onlangs
afrondde aan het Conservatorium
heeft ze een interventie ontwikkeld
(dementie en agitatie) die is uitgekozen
voor publicatie. Ondertussen is ze ook
gestart met een opleiding klankschaal-
behandelaar. ‘Ik gebruik nu soms als
improvisatie de klankschaal en ik merk
dat cliënten er heel goed op reageren’.
Ze vervolgt: ‘Het is fijn dat Noorder-
boog de ruimte geeft aan medewerkers
om zich verder professioneel te ontwik-
kelen met als doel om de zorg voor
onze cliënten continu te verbeteren.’

Meer info
noorderboog.nl/medewerkerinbeeld

De logopedisten van Noorderboog zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen die ten
gevolge van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) problemen ervaren op communicatief gebied (taal,
stem of spraak) of met het slikken.

Logopedie

Logeerzorg, een vorm van respijtzorg

Voorbeeld van een logeerkamer

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u de zorg voor uw naaste tijdelijk moet overdragen. Mis-
schien omdat u ziek bent of op vakantie wilt. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen
te doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als u de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen.

In gesprek met Djemida
Tönjes, muziektherapeut

ve g.
eg

zorg we

ve g.
eg Wil jij werken

bij een organisatiedie volop in beweging is enwaar jij ertoe doet?Kijk voor leuke vacatures opwerkenbij.noorderboog.nl

Noorderboog medewerkers digivaardig

Goede zorg en ondersteuning voor ouderen? Zorgen wij gewoon voor!

Juni 2022
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WILLEMSOORD De voorberei-
dingen voor de theatrale audio-
tour ‘Vluchtroute’ zijn in volle
gang.Willemsoordmaakt zichop
voor de bezoekers die zich het
tweede en derde weekend van ju-
li naar het koloniedorp begeven
om deze bijzondere voorstelling
bij te wonen. Inmiddels zijn zo’n
60% van de kaarten verkocht.

Dragan Bakema (geboren in Ap-
pelscha) dook in de historie van
het koloniedorp en schreef de
teksten en bedacht de scènes.
Daarnaast regisseert hij de voor-
stellingen. Afgelopen weken is er
nauw contact tussen de figuran-
ten en de regisseur. Bakema is ze-
ker geen onbekende. Hij speelde
Generaal Johannes vandenBosch
in de publiekstrekker ‘Het Pau-
perparadijs’, was te zien in de
film ‘De Luizenmoeder’, vertolk-
te dehoofdrol indemusical ‘Laza-
rus’ en kroop in de huid van Erik
Hazelhoff Roelfzema in de musi-
cal Soldaat van Oranje.
Gouden Kalf winnares Melody
Klaver is een van de prominente
stemmendie tehoren zijn tijdens
de audiotour. Ze vertolkt o.a.

Richtje die zo’n 200 jaar geleden
naar Willemsoord kwam om een
nieuwe toekomst op te bouwen
in de Koloniën van Weldadig-
heid. Verdere bekende ‘namen’
die meedoen: Paul Kooij, Peter
Drost, Rinus Krul en Vincent Lod-
der.
De voorstellingen worden vanaf
15.00 uur ’s middags doorlopend
opgevoerd. Omhet kwartier start

een nieuwe groep al wandelend
door het dorp aan de hand van de
audiotour. Op verschillende en
bijzondere locaties aan de Steen-
wijkerweg wordt het verhaal uit-
gebeeld door de figuranten. De
start is bij de koloniekerk en de
laatste mogelijkheid om mee te
doen is 19.45 uur. ■

❯ weldadigwillemsoord.nl

Dragan Bakema (links) regisseert theatrale audiotour Vluchtrou-
te. Aangeleverde foto

Bekenden in audiotour Vluchtroute

De oude monnik werd door de
leerlingen van de school echter
onmiddellijk ontmaskerd toen hij
naar buiten kwam. „Ha, meester
Bosch”, riepen zij in koor toen de
geestelijke aan de kinderen vroeg
of zij wel wisten wie hij was.
Bernardus, even uit het veld door
de openhartigheid van de kinde-
ren, viel echter snel terug in zijn
rol als geestelijke die de leerlingen
vertelde dat hij graag het eeuw-
feest van de school mee wilde ma-
ken. Samenmet directeur Simone
Slager bood hij even later het jubi-
leumboek over de school aan, aan
twee oud-leerlingen. Dat waren
Ida Dummer-Potiek (97) en Joop
Hartwig (94).

300 oud-leerlingen en docenten
De stemming zat er vrijdagmid-
dagvanhetbeginaf aanal goed in
op de reünie, die ’s middags werd
gehouden in en rond de school
aan de Frieseweg en ’s avonds
werd voortgezet in Dalzicht. Op
de reünie in de school waren een
kleine 150 reünisten afgekomen.
Voor het feest in Dalzicht hadden
zich300oud-leerlingenendocen-

ten aangemeld.
Schooldirecteur Slagerwas onder
de indruk van het grote aantal
mensen dat zich op het school-
plein had verzameld. „Het is fan-
tastisch om zoveel mensen te
zien”, zei ze. „We gaan het eeuw-
feest vieren in de stijl zoalswe ge-
wend zijn op deze school: met
veel kabaal en plezier.” Slager
vertelde in het kort over de histo-
rie vandekatholiekebasisschool,
die in december 1921 werd ge-

opend. „De school is destijds ge-
start met 65 leerlingen en na de
vakantie hebben we straks ook
weer 65 leerlingen.”
Ida Dummer, die samenmet Joop
Hartwig het eerste exemplaar
van het jubileumboek ontving
heeft ook aan deze uitgave mee-
gewerkt. De eerste drie jaar ging
Ida naar de katholieke school in
Steggerda en vanaf haar negende
maakte zehaar opwachting opde
Sint Bernardusschool in Olde-

markt. Doorleren na de school
was er niet bij, ze moest aan het
werk om geld te verdienen voor
de 10 kinderen van het gezin. Ida
vertelt in het boek dat ze graag
verpleegster had willen worden
als ze had mogen doorleren.

‘Op de donder’
Joop Hartwig woonde in zijn kin-
derjaren aan de Spinnerslaan,
toennogeenzandpad, in Paasloo.
Hij groeide op bij de familie Dam-

huis. Samen met Sina Alferink
ging hij ’s morgens om half acht
voor schooltijd eerst naar de kerk
in Oldemarkt. Soms moest hij
echter zijn moeder helpen en
kon dan niet naar de kerk. Op
school kreeg hij dan van demees-
ter ‘op de donder’. „Maar”,
schrijft Joop, „meester Reuver
was dan wel een kwade, maar ik
heb veel van hem geleerd.” ■

Roel Kleine

Bernardus viert eeuwfeest mee
■ ‘Fantastisch om zoveel mensen te zien bij reünie 100-jarige school in Oldemarkt’

OLDEMARKT Zelfs Sint

Bernardus van

Clairvaux was

vrijdagmiddag van de

sokkel afgedaald om

het feest van de

100-jarige school in

Oldemarkt, die naar

hem is vernoemd,

mee te vieren.

Ida Dummer-Potiek ontvangt het eerste exemplaar van het jubileumboek, waaraan door de auteurs een jaar is gewerkt. Roel Kleine

ONNA 58 Inwoners vanOnna ge-
noten vorige week van de barbe-
cue tijdens het dorpsfeest. Om 3
uurwashet feestjebegonnenmet
een kinderbingo voor de basis-
school. Bijna iedereen ging wel
met een leuke prijs naar huis toe.
De kinderdisco was niet erg in
trek. Liever ging de jeugd in de

speeltuin spelen met dit mooie
weer om gelijk hun gewonnen
waterpistool uit te proberen. In
de avond was er een quiz. Er wer-
den spontaan 4 groepen gevormd
die het in 4 rondes tegen elkaar
opnamen.Het team ‘DeHouthak-
kers’ won, maar bovenal zege-
vierde de gezelligheid. ■

De bbq tijdens het dorpsfeest in Onna Aangeleverde foto

Inwoners Onna genieten van
barbecue op dorpsfeest
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VOLLENHOVE Ondernemers
troffen elkaar vrijdagmiddag en
-avond tijdens de haringparty, ge-
organiseerd door de Business
Club Steenwijkerland. Dit jaar
werd de netwerkbijeenkomst ge-
houden in de Tuinen van Marx-
veld in Vollenhove, waar later op
de avond het Openluchtspekta-
kel Vollenhove van start ging.
Het zijn (weer) moeilijke tijden:
inflatie, schaarste aan diverse
materialen die de prijzen om-
hoog drijven én personeelste-
kort.
Wat betreft personeel zijn er in
Steenwijkerland drie bijzondere
projecten. “Dat doen we samen
met de ondernemers”, zei wet-
houder Brams Harmsma in een
korte toespraak.
Hij noemde en roemde de Regio-
nale Praktijk Academie, het pro-
ject NEXT: Network for interna-
tional Exchange of Talent en de
Horeca College.
De Regionale Praktijk Academie
heeft als doel leerlingen op te lei-
den voor een vak bij bedrijven in
de buurt. Overheid en bedrijfsle-
ven werken samen om interna-
tionaal toptalent uit het buiten-

land te verleiden hier te komen
wonen en werken. Royal Huis-
man Shipyard, ELEQ en Agrifac
gaven aan hooggeschoolde werk-
nemers nodig te hebben, om tot
de mondiale top te blijven beho-
ren. Daarvoor richtten zij NEXT
op: internationaal toptalent uit
het buitenland verleiden hier te
komenwonen enwerken. De eer-
ste is al aan de slag gegaan bij
ELEQ.
Door de coronacrisis lagen de
plannen even op een wat lager
pitje. Maar inmiddels staat het
Horeca College Weerribben Wie-
den stevig inde steigers. Vanafdit
jaar kunnen scholieren en zij-in-
stromers er terecht voor een car-
rière als kok of gastheer/gast-
vrouw.
Theo Bouius, accountmanager
van de Business Club Steenwij-
kerland, meldde dat vrijwel alle
kavels - op één na - op Eeserwold
is verkocht en dat de club samen
met de gemeente op zoek gaat
naar een nieuw te ontwikkelen
bedrijventerrein. Nog nooit in de
geschiedenis van Steenwijker-
land zijn zoveel bedrijfskavels
verkocht als vorig jaar. ■

Wethouder Bram Harmsma
roemt personeelsprojectenGIETHOORN Een mooier com-

pliment kon dichter Kees Blok-
land niet krijgen voor zijn nieuw-
ste gedichtenbundel ‘Beelden uit
Giethoorn’ die zaterdag ten doop
werd gehouden in de Doopsge-
zinde kerk aan het Binnenpad.
De loftuiting werd uitgesproken
door de rasechte Gieterse Femmy
Woltman-Groen die de gedich-
tenbundel ‘merakels mooi’
noemde en ‘poëzie waarin voor
Gietsersen veel herkenning zit’.
De bundel van de ook in Giet-
hoornwoonachtige Blokland zou
al in maart 2020 gelanceerd wor-
den, maar de coronapandemie
gooide roet in het eten.
Het boek is geïllustreerd door
Famke Hajonides. In het Engels
heet de bundel ‘Images from
Giethoorn’. Coronawas zaterdag-
middag overigens opnieuw een
spelbreker bij de presentatie,
want Henk van Os, oud-directeur
van het Rijksmuseum en presen-
tator van kunstprogramma’s,
moest thuisblijven in Amster-
dam, geveld door het coronavi-
rus. Van Os zou in Giethoorn een
voordracht houden over het be-
lang van landschap in de kunst.

‘Verborgen wereld’
Blokland zelf gaf een korte uit-

eenzetting over de totstandko-
ming van zijn gedichten over
Giethoorn.
„Mijn bedoeling is omde rijkdom
achter Giethoorn te laten zien.
Achterhetdorpzit eenverborgen
wereld. Ik heb geprobeerd dat
zichtbaar te maken”, hield de
dichter zijn gehoor voor. Famke
Hajonides heeft de bundel inge-
kleurd met gouaches, gebruik
maken van de sjabloontechniek,
legde de kunstenares uit. „Steeds
heb ik geprobeerd de essentie
van de gedichten in mijn gou-
aches te vangen”, stelde Hajoni-
des.

Kleurrijke en fantasierijke hom-
mage
Woltman-Groen liet weten dat de
gedichten van Blokland haar di-
rect aanspraken. „Een kleurrijke
en fantasierijke hommage aan
Giethoorn”, betitelde zij de po-
ezie over haar geboorte- enwoon-
plaats. Woltman-Groen maakte
ook nog even van de gelegenheid
gebruik om te pleiten voor de
streektaal, waarin zij schrijft.
„Streektaal is aan het verdwijnen
en dat is jammer, want streektaal
voelt als een warme jas die goed
van snit is.”
Voorafgaande aan de presentatie

van de gedichtenbundel werd
een film vertoond van Roel Boer
over Giethoorn, doorspekt met
gedichten van Blokland en gou-
aches van Hajonides. Voor een
muzikaal intermezzo werd ge-
zorgd door violiste Kirsti Goed-
hart en organist Jeroen Koop-
man. Aanhet einde vandebijeen-
komst konden de bezoekers het
boekwerkje laten signeren door
de auteur Blokland. ■

Roel Kleine

Kees Blokland signeert zijn
gedichtenbundel 'Beelden uit
Giethoorn'. Roel Kleine

Kees Blokland presenteert gedichtenbundel

Twee jaar lang kon vanwege de co-
ronacrisis het Spektakel geen
doorgang vinden en dat gegeven
speelde de organisatie van het eve-
nement dit keer parten. Het deel-
nemersveld was flink uitgedund,
omdat volgens Peter Zelhorst, be-
stuurslid van de Stichting Open-
luchtspektakel, een aantal vereni-
gingen de tijd tekort vond om zich
goed te kunnen voorbereiden. „Zij
waren vanwege corona net weer
gestart. Die vielen af, maar ook
een aantal koren kon niet mee-
doen vanwege hun deelname aan
andere al geplande activiteiten.”
Teleurgesteld was Zelhorst, die
vrijdagavondzelf ook zijnpartijtje
meeblies bij Vollenhoofsch Fanfa-

re, over de geringe deelname van
de jeugd in Vollenhove. „De jeugd
heeft het deze avond laten afwe-
ten”, zegt Zelhorst. „Erg jammer,
terwijl wewelmeerdere oproepen
hebben gedaan om mee te doen.”
Aan de andere kant toont de Veno-
se muzikant ook wel weer begrip,
omdat volgens hem „de scholen
ook een erg druk programma heb-
ben”.
Zelhorst is wel optimistisch over
de volgende editie van het evene-
ment in 2023. „We zijn al weer be-
naderd door vier verenigingen die
volgend jaar graag mee willen
doen.”

De ene na de andere polka
De eerste klanken van het Open-
luchtspektakel kwamen vrijdag-

avond van de ToutenburgherMu-
zikanten, die de ene na de andere
polkaoverdehoofdenvanhetpu-
bliek strooiden.De bezoekerswa-
ren overigens op de eerste avond
van het evenement nog niet in
grotengetalekomenopdagen.De
aanwezigen bleken echter volop
te genieten van de Duitse muzi-
kale fruitmand die door de ‘Tou-
tenburghers’ werd geserveerd.
Dat gold evenzeer voor het (inter-
nationale) repertoire van Vollen-
hoofsch Fanfare. Composities uit
alle delenvandewereld, vanklas-
siek tot modern, bracht het or-
kest met veel schwung ten geho-
re. Veel waardering was er ook
voor het swingende optreden van
de Slagwerkgroep van Vollen-
hoofsch Fanfare.

We kunnen terugkijken op een
heel geslaagd evenement”, zegt
Jos Lok, de voorzitter van Stich-
ting Openluchtspektakel Vollen-
hove. Onder de pagode tenten in
de Tuinen van Marxveld van An-
dré Hammer was de sfeer zomers
en swingend te noemen.
Drie dagen van optredens met
grote variëteit uit de omgeving
van Vollenhove; van de Egelän-
der muziek van de Toutenbur-
gher Muzikanten naar Vollen-
hoofsch Fanfare met drumband,
naar Pianomuziek van Anne Ziel,
Accordeonklanken van Crescen-
do Marknesse en Con Brio uit
Ens, tot countrymuziek van Way
Fairing, naar het swingende ko-
per van the QBrass Collective om
dan af te sluiten met de jazzy

klanken van the Basement Big-
band.
Op zaterdagmiddag is het tradi-
tioneel voor de kinderen. De kin-
deren konden hun eigen instru-
ment knutselen met Inspiria en
verschillende instrumenten uit-
proberen die door de jeugdfanfa-
re en Crescendo Marknesse be-
schikbaar werden gesteld. „De
jeugd willen we graag kennis la-
ten maken met instrumenten,
want we hopen dat dit soort eve-
nementen en verenigingen kun-
nen blijven bestaan. Zoals ieder
jaar in het laatste weekend van
juni hopen we ook in 2023 weer
een mooi programma neer te
kunnen zetten.” ■

Roel Kleine

Openluchtspektakel in Tuinen van Marxveld
■Drie dagen van optredens met grote variëteit

VOLLENHOVEMet
optredens van de
Toutenburgher
muzikanten,
Vollenhoofsch Fanfare
en de Slagwerkgroep
van dit korps is
vrijdagavond het
Openluchtspektakel
begonnen. Zondag
werd dit muzikale
evenement afgesloten
met concerten van de
Basement Bigband,
Q-Brass en Way
Fairing in de tuinen
van Marxveld.

Het optreden van de Toutenburger Muzikanten. Martijn Bijzitter
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EESVEEN Eesveen blikt terug op
een mooi dorpsfeest. De vereni-
ging kon eindelijk het 70-jarige
dorpsfeest vieren.
Donderdagmiddag begon het
feest voor de ouderen. Demiddag
werd gevuld door een lezing van
de Steenwijker weerman Jacob
Kuiper over de extremen van het
weer ‘vroeger en nu’. Dat de don-
derdagmiddag zeer warm was
paste mooi bij het thema.
Donderdagavond was de zes-
kamp, met aansluitend goede
muziek van de band B’84. Vrijdag
werd een spannende dag qua
weersvoorspelling en de regen,
maar desondanks konden ’s mid-
dags gewoon buiten de kinder-
spelletjes plaatsvinden. Deze kin-
dermiddagwas voor kinderen tot
en met groep 8 die met veel ple-
zier hebben meegedaan.

Op de vrijdagavond stond de tra-
ditionele zitmaaierrace op het
programma. De mannen streden
op speciaal opgevoerde zitmaai-
ers om als eerste over de finish te
komen. Elk jaar gaat het steeds
harder en spectaculairder, dus
voor het publiek leuk om naar te
kijken. Ondertussen stonden de
kleinste feestvierders in de tent
te springen op foute muziek; de
foute minidisco.
De tent liep mooi vol en de band
‘Een keer wat anders’ begon te
spelen. Deze partyband wist de
stemming er in Eesveen goed in
te brengen en de dansvloerwas al
gauw vol.
Zaterdags had Eesveen de versier-
de wagens, die bij prachtig weer
door het dorp gingen. De route
was door omstandigheden aange-

past, maar datmocht de pret niet
drukken. Zaterdagavond liep de
tent gauw vol voor Melrose, een
band die bekend staat om mee-
zingers en classics welke een
spoor van feest achterlieten.
Omdat de feestvereniging het
70e dorpsfeest vierde was er zon-
dagmiddag een barbecue voor al-
le leden van de feestvereniging.
Voor een geringe bijdrage kon
men zich opgeven, de rest betaal-
de de vereniging. „Een zeer ge-
slaagd dorpsfeest dat goed be-
zocht is. Mensen waren er best
weer aan toe na twee jaar en ke-
ken er naar uit”, aldus voorzitter
Pieter-Bas Elshof, die ook nog wil
benadrukken dat zo’n mooi feest
niet te realiseren is zonder de
sponsoren ende vele vrijwilligers
die de vereniging ondersteu-
nen. ■ Het dorpsfeest werd goed bezocht. Aangeleverde foto

Mooi dorpsfeest Eesveen: ‘Er werd naar uitgekeken’

Het is niet zomaar een wandel-
tocht. Op de route staan achttien
paaltjes met een QR-code. Als je
deze scantop je smartphoneopent
de tijd zich. De historische route
die ookmet een rolstoel te doen is,
is 5,5 kilometer lang. Er is ook een
verkorte versie van 2,2 kilometer.
Dompel je onder in het bijzondere
religieuze leven van De Voorzie-
nigheid. De start is bij het monu-
ment tegenover de katholieke
kerk aan Gelderingen.
Steenwijkerwold lijkt een ‘nor-
maal’ dorp. Niets is minder waar.
Tientallen jaren was De Voorzie-
nigheid een bruisende plek van
onderwijs en naastenliefde. Het
was sinds 1894 een enorm kloos-
ter- en onderwijscomplex, gerund
doordeZusters vanDeVoorzienig-
heid. Op het hoogtepuntwoonden
enwerktener tachtig zusters, non-
nen mag je ze eigenlijk niet noe-
men.
Aanvankelijk begonnen als tehuis
voor oude mannen en de opvang
voor arme kinderen, opgericht
doordeplaatselijkepastoorMuite-
man, groeide het uit tot een
enorm bedrijf. Na de oorlog was

het een kweekschool, een ULO,
een huishoudschool en een basis-
school. Leerlingen vanuit heel Ne-
derland woonden er intern. Geza-
menlijk telden de scholen in 1969
ruim 1.200 leerlingen en dat alle-
maal in Steenwijkerwold, een ka-
tholieke enclave in de Kop van
Overijssel.

Vergetelheid
Alles is weg. Alleen de basis-
school is er nog. De Stichting Mo-
nument van De Voorzienigheid
wil dat het verhaal dat dreigt weg
te zakken, blijvend verteld wordt
en daarom is, naast een monu-
ment wat er al sinds 2005 staat,
een interactieve wandelroute ge-
maakt. Op plekken die directmet
dit verleden te maken hebben,
staan paaltjes, met korte uitleg

en een QR-code. Vorig jaar was er
ook al een theaterstuk. „Het ver-
haal van Steenwijkerwold is te
mooi en te bijzonder om te verge-
ten”, zegt Jan Kuit (75), oud-direc-
teur van de Don Boscoschool in
het dorp en voorzitter van de
stichting.
Drie jaar geledenwerd dit alles in
ganggezetdoordeoud-rector van
de Theologische Universiteit
Kampen, professor dr. Mees te
Velde uit Hasselt. Hij verzocht de
stichting hem te helpen bij het in
kaart brengen van het cultureel
religieus erfgoed van Steenwij-
kerwold.
Het kloostercomplex behoorde
tot de grootste van Overijssel. De
stichting leidde tot dan toe een
wat slapend bestaan. Immers al-
leen het monument diende on-
derhouden te worden. Dat is nu

veranderd.
Na jaren noeste arbeid is de route
klaar. Het is alsof je terug in de
tijd gaat. Zuster Riet mocht de
openingdoen. Ze deeddit door de
bonnet (hoofddeksel) van gele-
genheidspriester Henk Vording
(60) te verwijderen, waardoor de
eerste QR-code zichtbaar werd.
Vording hoorde bij een gelegen-
heidskoor wat optrad bij het mo-
nument. Nadat Tineke Munster-
man een laatste lied zong, was de
opening daar.
Zuster Riet: „Prachtig om hier
weer even terug te zijn. Op deze
plek was er individuele aandacht
voor mensen. Hier werd je nog
echt gezien. Datmis ik op de plek
waar ik nu woon. Daar word je
niet eensmeer gegroet op straat.”
Hendriksen is de laatste zuster
die begin vorig jaar van Steen-

wijk naar Heemstede verhuisde.
Daar wonen nog 28 zusters van
De Voorzienigheid. De gemiddel-
de leeftijd is boven de negentig.
Riet is het kleine zusje. De voor-
malige docent is nog altijd kwiek
en vlijmscherp.
OokzustersRenéevander Linden
(88) en Mathea Levering (85) wa-
ren er vrijdagbij. De eenwoont in
Heemstede, de ander inWolvega.
Ze waren even terug op de plek
die zo bepalend voor hen was.
Aan tafel bij café Gelderingen be-
kijken ze krantenknipsels en fo-
to’s van de tijd toen alles anders
was. Leven in dienst van God en
de naaste. „Een mooi leven”, vin-
den de zusters, nog altijd lid van
de Congregatie van de Voorzie-
nigheid. „Ja hoor, trouw tot het
einde.” ■

Eelco Kuiken

Een wandeling terug in de tijd
■Historische route met QR-code belicht tientallen jaren De Voorzienigheid in Steenwijkerwold

STEENWIJKERWOLDVoor
even was ze terug op
de plek waar ze zoveel
jaren woonde en
werkte. Zuster
Wilbrord, oftewel Riet
Hendriksen (80),
opende
vrijdagmiddag in
Steenwijkerwold een
wandelroute door
Steenwijkerwold en
het voormalige
kloostercomplex van
De Voorzienigheid.

Zuster Riet doet de opening. Wilbert Bijzitter
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96e bezocht ze voor het eerst een
dokter.’’ Dat was toen wel met-
een schrikken, want er werd
darmkanker geconstateerd. Ze
herstelde echter goed van een
operatie. Haar 100ste verjaardag
werd zaterdag in familiekring ge-
vierd. Hennie Veen heeft twee
kleinkinderen en vier achter-

ANSENHet was zaterdag feest in
woonzorgcentrum Sanniek in
Ansen. Bewoonster Hennie Veen-
Kuik vierde er een bijzondere
mijlpaal. Ze werd 100 jaar.
Ze laat het glunderend over zich
heenkomen, de felicitaties, de
bloemen, kaarten en andere pre-
sentjes. Hennie Veen-Kuik is het
stralendemiddelpunt.Geenwon-
der, 100 jaar worden is een spe-
ciale mijlpaal.
Hennie Veen is van meer grote
getallen. Haar leeftijd, vanzelf-
sprekend, maar ook het feit dat
ze 84 jaar lang indezelfdeboerde-
rij in Koekange heeft gewoond.
Ze werd er geboren enwoonde er
later met haar man, die twintig
jaar geleden overleed. Ze hadden
er een melkveebedrijf.
De inwoonster van Ansen heeft
ook lange tijd de zorg voor haar
vader en moeder op zich geno-
men. De eeuwelinge was vroeger
actief inhet volksdansenenbij de
plattelandsvrouwen.

Amper ziek
Het echtpaar kreeg één zoon,
Kor.Hij vertelt dat zijnmoeder al-
tijd een sterke vrouw was en ge-
zond leefde. ,,Ze rookte en dronk
niet. Ookwas ze amper ziek.Moe-
der heeft nimmer tabletten of
poeders nodig gehad. Pas op haar

kleinkinderen. Burgemeester In-
ge Nieuwenhuizen van De Wol-
den zou de eeuwelinge namens
het gemeentebestuur een be-
zoekje brengen, maar dat ging
niet door. De burgemeester heeft
corona. ■

Harald Buit

Hennie Veen-Kuik (100) viert eeuwfeest

Hennie Veen-Kuik uit Ansen is 100 jaar geworden. Mediahuis
Noord

Van den Bosch staat niet op een
voetstuk, maar gewoon met zijn
voeten op de grond tussen demen-
sen. Ookdaar is over nagedacht. Al
loopt Johannes nu wel het risico
dat een passerende hond iets min-
der eerbiedig omgaat met de
grondlegger van de Maatschappij
van Weldadigheid. „Ik denk dat
uiteindelijk zijn laarzen daardoor
wel groen worden.”
„Deze Johannes is een echteman”,
zo stelt de kunstenares. Met 1.85
meter zal hij wel iets te groot zijn,
de gemiddelde lengte was 200 jaar
geleden rond de 1.60-1.70 meter.
„Maar dan wordt het zo’n lilliput-
ter.”
Verder toch levensecht, want Her-
ma vindt abstract best mooi.
„Maar ik heb er geen verstand van.
Dit is op de grens van ambacht en

kunst.” Ze heeft het beeld van was
gemaakt inmuseumDeProefkolo-
nie. En werken tussen alle muse-
umbezoekers was voor haar van
toegevoegde waarde. „Het was
spelen met elkaar, praten over de
techniek, mensen zien toch een
bijna uitstervend ambacht. En ik
word er ook door gedragen. Ik
word daar ook beter door.”

Beeld heeft dubbelfunctie
Zo’n honderd mensen wonen de
onthulling zaterdagmiddag te-
genover hotel Frederiksoord bij.
Dorpsbewoner Hijlco Komen,
voormalig brigade-generaal van
de Landmacht, staat daar nadruk-
kelijk stil bij de schaduwkant van
Van den Bosch, die actief was in
Suriname en ook gouverneur-ge-
neraal was in Nederlands-Indië.
Want verering van mensen die
een relatie hebben met ons kolo-
niale verleden lijkt steeds meer
een taboe te worden. En ook Van
den Bosch had een schaduwkant.
„Hij heeft een plantage gekocht
en heeft slaven gehad”, aldus Ko-
men. „Hij zag slaven echter niet
als dingen, maar als mensen. Hij
stelde dat vrijemensenmeer pro-
duceren. Hij voerde in Neder-
lands-Indië het cultuurstelsel in,

waarbij mensen een percentage
van de opbrengst van hun gewas-
sen moesten afstaan. Dat werd
steeds meer. Dat was toch uitbui-
ting. Maar of hij dat allemaal

heeft meegekregen…”
De Unesco-status voor de Koloni-
en van Weldadigheid is wat dat
betreft indirect toch ook eenwel-
kome internationale erkenning

voor Johannes.
Dat ervaart de directe familie
ook, dieheeftmeebetaald aanhet
beeld. „Het geeft de betrokken-
heid van de familieweer”, zo zegt

Ook schaduwkant van Johannes van den Bo
■Minne Wiersma: ‘Hier hoort het beeld te staan, gewoon tussen de mensen’

FREDERIKSOORD „Het werd tijd.” Kunstenares
Herma Schellingerhoudt (55) is kort, maar
krachtig als haar gevraagd wordt waarom ze
het bronzen beeld van Johannes van den
Bosch heeft gemaakt. Zaterdagmiddag onthul-
de nazaat Otto van den Bosch het beeld van
de stichter van de Maatschappij der Weldadig-
heid.

Kunstenares Herma Schellingerhoudt en Otto van den Bosch poseren bij het standbeeld van Johannes van

LHEE De Oogstdag in Lhee is dit
jaar toe aan de veertigste editie.
Op 15 augustus 1981 vond dit
jaarlijks terugkerende evene-
ment voor het eerst plaats. Dit
was ter gelegenheid van het 800-
jarig bestaan van de gemeente
Dwingeloo en werd geïnitieerd
door het toenmalige bestuur van
de VVV.
Vanwege het grote succes werd
besloten om de Oogstdag elk jaar
te organiseren en hiervoor werd
de huidige stichting opgericht:
Stichting Oogstdag 1981 Dwinge-
loo. De locatie is in de loop der ja-
ren een paar keer gewijzigd.
De eerste Oogstdag vond plaats
aan de Bosrand en ook aan de
Brug-es werd de Oogstdag enkele
jaren gehouden. De huidige loca-
tie,midden in Lhee tussende Sak-
sische boerderijen, sluit perfect
aan bij de sfeer de Oogstdag uit
wil stralen.
Voorzitter Jantiene Huizinga ver-
telt dat door de jaren heen de
Oogstdag steeds meer is uitge-
breid en dat educatie ook een be-
langrijke plek heeft ingenomen.
„Het verbouwen, dorsen en ver-
werken van de rogge is waar de
Oogstdag om draait, maar daar-
buiten is onder andereook te aan-

schouwen hoe groenten en fruit
verwerkt werden en is er ook te
ontdekken waar onze zuivelpro-
ducten vandaan komen. Daarbui-
ten worden nog vele andere am-
bachten uitgeoefend die dag.”
Sinds de vorige editie in 2019 is er
een samenwerking met Rundvee
Show Noord tot stand gekomen,
waardoor bezoekers ook de vee-
keuring, waar de beste koeien be-
oordeeld worden, kunnen bezoe-
ken.

Belangeloze bijdrage
Huizinga: „Omdit evenement tot
stand te doen komen, leveren
ruim 300 vrijwilligers elk jaar
weer belangeloos een bijdrage
aan de Oogstdag. Zonder deze
Dwingelers zou het organiseren
van een dergelijk evenement on-
mogelijk zijn. Zoals bij velebestu-
ren van verenigingen en stichtin-
gen is het momenteel lastig om
nieuwe bestuursleden te vinden.
Om het voortbestaan van dit
prachtige evenement te waarbor-
gen, zijn we op zoek naar nieuwe
bestuursleden.”
Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij een van de huidige be-
stuursleden of een e-mail sturen
naar info@oogstdag.nl. ■

Oogstdag Dwingeloo is op
zoek naar extra vrijwilligers

‘Hij zag slaven niet

als dingen, maar

als mensen. Hij

stelde dat vrije

mensen meer

produceren’



directeur Minne Wiersma van de
Maatschappij van Weldadigheid.
„Dit beeld had al veel eerder ge-
maaktmoeten worden. Johannes
is zo belangrijk geweest. Hier

hoort het beeld te staan, gewoon
tussen de mensen.”
NazaatOtto vandenBosch, die sa-
menmet Herma het beeldmocht
onthullen, meldt heel blij te zijn
met het beeld. „En de familie
ook.” Hij spreekt de verwachting
uit dathetbeelddeaandacht voor
de historie nog verder zal vergro-
ten. En ja, er is al 200 jaar discus-
sie over Johannes.
In ieder geval heeft de kunstena-
res een slimme manier bedacht
om toch die schaduwkant letter-
lijk te belichten. Van den Bosch
leunt op een stalen sokkel, waar-
in symbolisch koffiebonen zicht-
baar zijn, waardoor zonlicht valt
op de schaduwzijde van het
beeld.
Een beeld met een hoog aaibaar-
heidsgehalte. Dat is ook de wens
van Herma Schellingerhoudt. „Ik
vind dat mensen aan hem moe-
ten kunnen zitten.” Dat blijkt als
na de onthulling echt iedereen
met Johannes op de foto wil. En
uiteraard even aanraken.

Tweede beeld in de maak
Ondertussen is Herma in het mu-
seum begonnen aan een tweede
beeld. Dat van oud-majoor Frede-
ric Henri Louis van Swieten, de
stichter van de tuinbouwschool
in Frederiksoord. Dat beeld komt
in opdracht van Komen voor de
voormalige bosbouwschool. En
nee, ze heeft geen idee wanneer
dat beeld af is. „Maar het is lekker
om dit project nu af te sluiten.”
De genie zorgt ter afsluiting voor
een toost op genieofficier Van
den Bosch. Een glaasje brande-
wijn zoals een militair het hoort
te drinken, „uiteraard zonder sui-
ker”. ■

Lourens Looijenga

Bosch doet er toe

van den Bosch. Lourens Looijenga
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OOSTEINDE Hoeveel inwoners
heeft Oosteinde? Zaterdag werd
duidelijk dat ze bijna allemaal op
de been waren, hetzij op een van
de mooie versierde wagens, het-
zij als toeschouwer. De optocht
zag er mede dankzij het thema
fleurig en vrolijk uit: Flower Po-
wer.
Het bestuur van de organiseren-
de Buurtvereniging Oosteinde
liep rond in prachtige kleurige
feestpakken, waar bij menigeen
het zweet naarstig naar een uit-
weg zocht. Erwaren vele jaren bij
dat de paraplu’s de beste vrien-
denwaren, nu gold dat voor para-
sols en petjes. Toepasselijker kon
niet, de stemming werd er gratis
door verhoogd.
De hang naar vroeger, toen de
koude oorlog nog gewoon koud
was en er nergens gevochten
werd, was voelbaar onder de wat
oudere deelnemers. Een jointje
hier, een plakje spacecake daar;
voor een aantal deelnemers werd
nu paswerkelijkheidwat ze in de
jaren zestig en zeventig mis-
schienwel nooit aandurfden. Een
optocht met deelname van jong
en oud, alle groepen van de open-
bare basisschool De Wezeboom,
maar ook de tieners, de ouders en
zelfs opa’s en oma’s waren crea-
tief geweest.

Bejaarde Zweedse supergroep
In Oosteinde was er mede door
het thema beperkte actualiteit,
maar de apenpokkenkwamenui-
teraard voorbij, net als ABBA
Gold, een verwijzing naar de we-
deropstanding van de bijna be-
jaarde Zweedse supergroep uit de
zeventiger en tachtiger jaren. De
wagenwas echter door vier jonge
meiden bedacht, een bewijs dat
die muziek eeuwigheidswaarde
heeft. Bij de schoolwagens won
die van Max Verstappen.
Veel Flower Power met kleuren,
bloemen en smoothies. Edwin
Weide vatte het begrip power iets

anders op en toonde juist zijn
spierkracht. René Burgwal liep
met zijn dames met een tent op
het hoofd – de winnende vondst
bij de individuele deelnemers - en
Lydia van der Linde bezorgde de
omstanders een delirium met
haar spacecake. Presentator Jo-
han van Dijk deed zijn best om
kinderen opwagens totwatmeer
actie te bewegen. „Voer een stuk-
je op, de jury zit naar jullie te kij-
ken”, riep hij de kinderen onder
de rokende vulkaan toe. „Er komt
hier wel veel stikstof en CO2 vrij,
maar dat nemenwemaar evenop
de koop toe.”

Fleurige lampenkappen
Behalve wagens, waren er ook
heel wat fietsende en wandelen-

de deelnemers. Drie dames met
fleurige lampenkappen op hun
hoofd: zwaailampen. Twee spo-
ken op twee fietsen: spookrij-
ders. Twee Chinezen waarvan
één met een spuugbakken en de
ander ingezwachteld: de chinees
is verkeerd gevallen. Aande grote
fietsende groep hippies viel niet
te ontkomen en de twee dames
van deNoorderboog die daarvoor
fietsten, scoorden als het Zorg-
team ook veel applaus. De stoet
werd afgesloten door de Vrou-
wen die Bouwen, een mooie wa-
gen met twee ‘stratenmaaksters’
en een werkende hijskraan. Het
was ook de wagen die door de ju-
ry als beste werd beoordeeld. ■

Peter Nefkens

De winnende versierde wagen was 'Vrouwen die Bouwen'.
Artizzl Media / Peter Nefkens

Oosteinde duikt in hippietijdperk

WAPSERVEEN De open dag in
het kader van het 12,5-jarig be-
staan van de Plus Boerderij in
Wapserveen is zaterdag druk be-
zocht. Met ruim 300 belangstel-
lenden die de jeugd-zorgboerde-
rij bezochten, werden alle ver-
wachtingen overtroffen.
De Plus Boerderij is een bijzonde-
re zorgboerderij. Niet alleen van-
wege de specifieke opvang van
kinderen,maar ook de hoge kwa-
liteit zorg is opvallend. Het kwali-
teits-jaarverslag van de boerderij
is bijvoorbeeld uitgeroepen tot
landelijk voorbeeld. Ook op een
recent gehouden landelijke con-
ferentie over jeugdzorg was de
boerderij van de partij. In een
film, mede op de boerderij opge-
nomen, kregen de aanwezige
conferentiedeelnemers te zien
hoe mooi de zorg op een zorg-
boerderij kan zijn.
De Plus Boerderij in Wapserveen
heeft zo’n 42 kinderen ‘in zorg’,
die verspreid over de week en de
weekenden ondersteuning ont-
vangen of zelfs langere tijd loge-
ren op de boerderij.
Het twintigkoppig team van me-
dewerkers bestaat uit medici
(arts, verpleegkundige), weten-
schappers (orthopedagoog, be-
wegingswetenschapper) en soci-

aal pedagogisch experts.
De bezoekers waren zaterdag
vooral onder de indruk van de
‘prachtige plek’ aan het Midden
in Wapserveen, waar de zorg-
boerderij is gevestigd. „Ik snap

wel dat kinderen het hier naar
hun zin hebben”, liet een van de
bezoekers weten.
Ook oprichtster en huisarts Ghis-
laine Heesen hoorde tot haar ge-
noegen veel complimenten. „We

hebben de afgelopen jaren heel
veel tijd, geld en energie gestopt
in het nog mooier maken van de
boerderij. Dat heeft echt ge-
werkt. We horen van veel bezoe-
kers terug dat ze het bijzonder

vinden dat we een plek hebben
weten temaken die zo afgestemd
is op kinderen die hier komen.”
Het grootste compliment dat de
medewerkers van de Plus Boerde-
rij kregen was misschien wel dat
mensen opmerkten dat de plek
van de boerderij rust uitademt en
dat dit erg prettig is. „Bijzonder
dat de rust er vanaf straalt, terwijl
er ondertussen 300mensen rond-
lopen”, zo vond mede-eigenaar
Kalle Heessen van de zorgboerde-
rij.

Nieuw logo
Het 12,5-jarig bestaan van de Plus
Boerderij werd ook aangegrepen
omhet nieuwe logo te onthullen.
„Het oude logo liet voor ons niet
meer goed zien welke kwaliteit
wewillen bieden.”Het nieuwe lo-
go van de boerderij is een pauw
met in zijn staart alle kleuren van
de regenboog. „Met deze pauw
willenwe latenzienwatonzepas-
sie is voorditwerk.Wewillenalle
kinderen die hier komen, onder-
steunen inde zoektocht naarhun
talenten en kracht zodat ze trots
en fier de rest van hun leven tege-
moet kunnen treden”, legt Hees-
sen uit. ■

Arjan Jonkers

Het was zaterdag druk bij de Plus Boerderij in Wapserveen. Aangeleverde foto

Complimenten voor jubilerende zorgboerderij
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Je zou het de getijdewerking van
de politiek kunnen noemen, de
niet aflatende beweging van eb en
vloed in wetgeving en de uitvoe-
ring ervan. Eerst en vooral was er
het bestuurlijke uitgangspunt van
welzijn en welvaart voor de bur-
ger. Dat was de belangrijkste op-
dracht voor de politiek: opkomen
voor de belangen van de burger en
zijn/haar bestaanszekerheidwaar-
borgen. Onder invloed van het
neo-liberalisme dat ons land in
zijn greep kreeg, kwam er een ver-
harding in de attitude jegens de
burger.
Niet geheel toevallig werden de
bakens verzet onder leiding van
VVD-premier Mark Rutte. Publie-
ke voorzieningen werden verso-
berd, de marktwerking kreeg
veel meer speelruimte. De poli-
tiek ging niet meer uit van het
vertrouwen in de burger. Er werd
een vorm van geïnstitutionali-
seerd wantrouwen ingevoerd.
Fraude moest keihard worden
aangepakt. Drieste uitvoerings-
praktijken veroorzaakten collec-
tieve en particuliere ellende. De
toeslagenaffaire, de zwarte sanc-
tielijst van de Belastingdienst en
de bureaucratische afhandeling
van de aardbevingsschade inGro-
ningen zijn daar schrijnende
voorbeelden van.

Hulp van een vriend
Incidenten haalden de media.
Een inwoonster uit onze regio die
werd getroffen door borstkanker
kreeg hulp van een vriend. Hij
bleef af en toe overnachten om
haar bij te kunnen staan. Waar-
schijnlijk hebben wantrouwige
buren de afdeling sociale zaken
van de gemeente gebeld. Sociale
rechercheurs hielden af en toe de
woning in de gaten en besloten
uiteindelijk tot een huiszoeking.
Ja hoor, daar vonden ze een twee-

de tandenborstel voor een vol-
wassene. Deze dappere constate-
ring leidde tot een korting op
haar uitkering. Na publicaties
greep de politiek verantwoorde-
lijke wethouder in.
Waren de actieve ambtenaren in
deze kwestie de echte boosdoe-
ners? Nee, zij voerden het opwet-
gevinggebaseerdedagelijkswerk
ordentelijk uit. Dat de wetgeving
was doorgeslagen ten koste van
het welzijn van de burger drong
pas later tot de verantwoordelij-
ke politici door. Maatwerk ont-
brak.

Bijstand
Carola Schouten (ChristenUnie),
minister voor Armoedebeleid,
Participatie en Pensioenen, reali-
seerde zich bij het bestuderen
van het dossier over de bijstand
dat de menselijke maat ont-
breekt. Elke fout, ieder cadeautje
met gratis boodschappen van fa-
milie leidt onherroepelijk tot
boetes en eenkorting opdeuitke-
ring. Empathie en compassie ont-
breken tenenenmale.Hetpolitie-
ke kompas van Schouten is de
christelijke geloofsovertuiging
dat het goede in de mens altijd
voorop staat ondanks de neiging
tot het kwade. Zij heeft het bij het
kabinet voor elkaar gekregen dat
de bijstandsregels worden ver-
soepeld.
Dit is een duidelijke trendbreuk
methetneoliberalehardvochtige
beleid dat is ingegeven door wan-
trouwen. Daar wil het kabinet
van af. Nu mogen mensen met
een bijstandsuitkering geen acti-
viteiten ondernemen die met
geld kunnen worden gewaar-
deerd. Het gaat bijvoorbeeld om
schoonmaken bij de buren of
spulletjes verkopen via Markt-
plaats.
De uitvoering van de regels ver-

schilt per gemeente, zodat
rechtsongelijkheid voor de hand
ligt. Hoe de versoepelingen exact
vormmoetenkrijgen, gaatminis-
ter Schouten bespreken met de
gemeenten. Mogelijk komen er
bepaalde normen voor giften.
Hoe de nieuwe regeling in de
praktijkmoet worden getoetst, is
onderdeel van het overlegmet de
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten. Het begin is er.
Ook de ‘kostendelersnorm’ gaat
in de papierversnipperaar. Dit is
een korting die wordt opgelegd
aan gezinnen met volwassen in-

wonende kinderen die een wo-
ning met elkaar delen. Het moet
in de ogen van Schouten voorals-
nog gaan omeen crisissituatie als
iemand dakloos is geworden of
omdat er sprake is van huiselijk
geweld. Een aantal oppositionele
fracties in de Tweede Kamer wil
dat de ‘kostendelersnorm’ hele-
maal verdwijnt. Deze regeling
heeft geleid tot dakloosheid bij
jongeren. Ouders trokken hun
handen van de thuiswonende
zoonof dochter af, omdatkorting
op de uitkering dreigde.
Minister Schouten is duidelijk.

„Fraude moeten we blijven aan-
pakken, dat is de basis vande soli-
dariteit, maar het verschil tussen
een fout en fraude is nu ver-
vaagd.”
Columniste Sheila Sitalsing van
de Volkskrant slaat de spijker op
zijn kop. „Als je lang genoeg re-
geert, komt er vanzelf een mo-
ment waarop je zwemt in de rot-
zooi die je zelf heb neergekwakt.
Dus staat het vierde kabinet van
Mark Rutte nu de gierput leeg te
scheppen.”
Het vorige kabinet verdiepte zich
niet in de ellende van ouders die
werdenachtervolgdna een foutje
in de aanvraag voor kindertoe-
slag, maar klaagde over het
streng controlerende Kamerlid
Pieter Omtzigt. De ministerraad
vroeg zich daarentegen af hoe ze
belangrijke informatie kon ach-
terhouden voor kritische Kamer-
leden, zodat die geen lastige con-
troles konden uitoefenen. Daar-
door duurden de problemen voor
de betrokken ouders veel langer,
aldus Omtzigt.

Niet transparant
De democratie wordt volgens
hem beschadigd door een rege-
ring die niet transparant is, door
een meerderheid van de Tweede
Kamer die niet in oplossingen is
geïnteresseerd en doormedia die
daarin meegaan en naar de me-
ning van Omtzigt vooral inciden-
ten beschrijven en niet naar
structurele oplossingen op zoek
zijn.
Eéndingmoet indepolitiek voor-
op staan: hoe zorgen we goed
voor onze burgers? Een essenti-
ele vraag waarop Pieter Omtzigt
en minister Carola Schouten een
adequaat antwoord formuleren.
Een antwoord dat begintmet ver-
trouwen en wantrouwen de deur
wijst. ■

Commentaar

Vertrouwen in de burger

Commentaar | Ton Henzen

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en
Pensioenen en vice-premier, staat de pers te woord na afloop
van de wekelijkse ministerraad. ANP

Jarenlang werd er geroepen dat
wij het beste pensioenstelsel ter
wereld hebben. Dat klopt, dat heb-
ben we ook. Een paar jaar geleden
werd ons verteld dat ons pensioen-
stelsel nietmeer van deze tijd is en
dat we moeten veranderen. Waar-
om werd er niet bij gezegd. Er
werd iets geroepen over de jeugd,
persoonlijke potjes, zware beroe-
pen en indexeren. Als je iets maar
vaak genoeg roept, gaat iedereen
het geloven en hoef je niets meer
uit te leggen. Voor alles wat er ge-
roepen werd, hoef je geen nieuw
pensioenstelsel op te tuigen, dit
kun je allemaal regelen met een
paar aanpassingen van het huidi-
ge stelsel. Pak als eerste de reken-
rente aan, laat de pensioenfond-
sen rekenen met het daadwerke-
lijk behaalde rendement en de

dekkingsgraden tikken de 200
aan.
Pensioenfondsen zijn in het leven
geroepen om te zorgen voor een
goed pensioen voor de premiebe-
talers. Zij zijn niet in het leven ge-

roepen om de politiek te behagen,
niet om beleggingsfondsen aan
dikke winsten te helpen, niet om
aan zelfverrijking te doen.
In Nederland wordt er 34 miljard
aan premies geïnd, 32 miljard aan

pensioenen uitgekeerd en 90 mil-
jard aan rendementen bijgeschre-
ven, hiervoor wordt 10 miljard
aan kosten gemaakt. Dus ieder
jaar groeit het vermogen van de
pensioenfondsen met 82 miljard.
Niemand kan zich een voorstel-
ling maken van het huidige ver-
mogen van onze pensioenfond-
sen, 1800 miljard is een niet te be-
vatten bedrag. Als er met 20 pro-
cent geïndexeerd zouworden, dan
nog zouden de fondsen groeien
met meer dan 76 miljard per jaar.
De pensioenfondsen weten dit en
toch indexeren ze niet. Het wordt
de hoogste tijd dat de pensioen-
fondsen hun verantwoording pak-
ken en gezamenlijk het besluit ne-
men om te gaan indexeren en zich
geen snars meer aantrekken van
de politiek. Geld genoeg, het geld
klotst tegen de plinten.
Wat die 150 volksvertegenwoordi-
gers inDenHaagdoen, opeenpaar
uitzonderingenna, ismij een raad-
sel. Of ze hebben zich niet in de
materie verdiept, of ze begrijpen

het niet of het interesseert ze alle-
maal niet. Talloze economen en
pensioendeskundigen hebben
aangegeven dat we moeten stop-
pen met deze waanzin, de volks-
vertegenwoordigers in Den Haag
lijken zich hier weinig van aan te
trekken en gaan door op de inge-
slagen weg, het nieuwe pensioen-
stelsel zal er komen koste wat het
kost. Dat het vertrouwen in de po-
litiek blijft dalen, schijnen ze geen
probleem te vinden. ■

J.H.P. Wouters,
Lid ONP Ouderen Netwerk PvdA

Voorzitter Drents Beraad
Gepensioneerden

INGEZONDEN BRIEVEN

Belangstellenden tijdens een actiebijeenkomst van de FNV over
pensioenen in 2018. ANP

Fondsen, pak uw
verantwoordelijkheid
en ga indexeren

Reageren?
E-mail naar meppelercourant@
medianhuisnoord.nl. Brieven mogen
niet langer zijn dan 200 woorden en
moeten voorzien zijn van naam en
adres van de afzender. De redactie be-
houdt zich het recht voor brieven te
weigeren, te redigeren of in te korten.
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N og krap twee weken tot
het EK vrouwenvoetbal en

Nederland kreeg een ongeloof-
lijk pak op de broek van de
Engelsen. De Europees kampi-
oen, die zijn titel binnenkort
moet verdedigen, ging in Leeds
painfull off the pitchmet 5-1.
Bondscoach Mark Parsons zag
vanaf de kant dat Nederland
werd weggespeeld door de
titelfavoriet. De hand van
oud-Oranjecoach Sarina Wieg-
man is zichtbaar op de Engelse
bank.

V orige week lanceerde de
KNVB het bericht dat de

Oranjevrouwen vanaf 1 juli
dezelfde commerciële premies
krijgen als de mannen. Een
lange strijd tussen spelersraad
en KNVB-top leidde tot dezelf-
de behandeling. De Oranje-
vrouwen kregen daarvoor al
een opwaardering op het ge-
bied van trainingsomstandig-
heden, kleding, vluchten en
hotels. Als het gaat om de
duobaan van de bondscoach
oogt het nog steeds weinig
professioneel. Vorig jaar stunt-
te Parsons nog toen hij vluch-
ten miste en knullig op het
laatste moment kwam invlie-
gen voor een kwalificatiewed-
strijd. Nou niet bepaald de
uitstraling die je wenst als
Oranje.

E rgens vijftien jaar geleden
begon de KNVB serieus

werk te maken van het vrou-
wenvoetbal. De kandidaatstel-
ling voor het EK 2013 liep
eerst uit op een fiasco omdat
toenmalig voorzitter Michael
van Praag nog onvoldoende
begreep hoe de hazen liepen
bij de UEFA. Door toenmalig
advies van secretaris-generaal
Harry Been uit Nieuwleusen
deed de KNVB bij de kandida-
tuur voor 2017 het huiswerk
beter. Het momentum was
daar: de Oranje Leeuwinnen
werden thuis Europees kampi-
oen.

N a het afscheid vorig jaar
van Sarina Wiegman lij-

ken de leeuwinnen getemd. In
de WK-kwalificatiereeks moe-
ten ze IJsland voor zich dul-
den. Binnenkort wachten
Zweden, Portugal en Zwitser-
land in de poulefase op het EK.
Parsons mag al zijn zwarte
magie aanspreken om de leeu-
winnen weer te laten brullen.
Een blunderende keeper,
schutterende verdedigers, een
gemiste strafschop en een
overlopen elftal. „Feel shit. We
hadden defensiever moeten
spelen. Vooral omdat we con-
ditioneel minder goed zijn dan
de Engelsen. Ik heb ze laten
zitten”, sprak Parsons. „Bonds-
coach is geen duobaan”, zei
Sarina Wiegman enkele maan-
den geleden scherp. Had ze
damned weer gelijk.

COLUMN

Erik Mensink

Ophet complexvanDalto inDrie-
bergen versloeg DOS’46 A1 de
leeftijdgenoten van PKC met 14-
19. De wijze waarop was indruk-
wekkend. De Nijeveners over-
klasten de ploeg uit Papendrecht
in de beginfase volledig. Via 4-8
kwam de rust bij 4-11. Een straf-
worp van Jorne van der Zee bete-
kende direct na rust 4-12. Hoewel
er nog veel tijd resteerde, was de
wedstrijd gevoelsmatig al beslist.
Twee keer kwam PKC terug tot
vier doelpunten verschil, maar in

gevaar kwam DOS’46 niet meer.
SamMeijer: „Wehebbeneenheel
seizoen zóveel spanning gehad.
Wehebbenzo’n leuk teamenwil-
den er alles voor doen. Dít was
ons doel. Het is geweldig ommet
deze titel af te sluiten.
Het talententeammoest twee co-
ronajaren met een afgebroken
competitie overleven om hier te
komen.DOS’46haddit seizoen in
de zaal drie play-offwedstrijden
nodig om zich te plaatsen voor de
finale in Ahoy. Die ging verloren

tegen TOP/LITTA. Datzelfde TOP
versloeg de ploeg van de coaches
Kelvin Borrink, Emiel Katoele en
Daniël Hulzebosch vorige week
in de kruisfinale. Een laatste keer
volledig opladen bracht de Nij-
eveners afgelopen zaterdag dan
toch het landskampioenschap.
„Eindelijk de titel, hier heb ik zo
lang op gewacht”, zei Jorne van
der Zee, die net als Meijer zijn
emoties de vrije loop liet. „In de
eerste helft hebben we ze over-
donderd, in de tweede helft was
het overleven. Het was pittig,
door de warmte en de vermoeid-
heid. Maar nu zijn we er.”
Cerèn Wonink straalde van oor
tot oor. „We hebben het met el-
kaar gedaan, de koppies stonden
dezelfde kant op”, prees ze de
teamprestatie. „Het was een van
onze beste wedstrijden van het
seizoen. Dit is pieken op het juis-
te moment. Voor de wedstrijd
kwamen de zenuwen maar niet.
Ik stapte het veld in en dacht: we
gaan ervoor! We hebben ze afge-
troefd. Fleur (Pruim, J.S.) maakte
zo’n heel handig balletje bij de
korf. Het is heerlijk om dan sa-
men te juichen, omdat we ze ge-
woon te slim af waren.”

Strijdlust
Met Friso Kienstra had DOS’46 de
verpersoonlijking van de Nij-
eveense strijdlust in huis. Her-
haaldelijkmoest hij vanwege een
bebloede knie worden behan-
deld, omdat hij niet naliet om
waar nodig voor de bal naar de
grond te gaan. „We zijn er 100
procent voor gegaan. We hebben
ze afgebluft en nu staan we als
team met die beker in onze han-
den”, aldus Kienstra.
Daniël Hulzebosch bekeek van-

wege een coronabesmetting de
wedstrijd vanaf de bank in Nij-
eveen. Kelvin Borrink: „Er was
wel contact met hem. Hij heeft
voor de spelers nog iets ingespro-
ken, dus indie zinhebbenzehem
niet gemist. We misten wel iets
aan de kant natuurlijk en het
liefst hadden we het feestje met
z’n allen gevierd.” Over de wed-
strijd zei hij: „PKC verdedigde
slecht, daar hebben we goed ge-
bruik van gemaakt. Wat we wil-
den is gebeurd: we hebben ze af-
getroefd.”
Emiel Katoele bevestigde de
woorden van zijn collega, „Onze
belevingwas er. Je zaghet aanhet
juichen bij iedere onderschep-
ping. Friso dook op iedere bal. Bij
PKC gingen ze op elkaar zeuren
en dat leidde tot het gat van vier,
vijf, zes doelpunten. Dat hebben
we niet één keer weggegeven”,
zei Katoele. Hij prees onder meer
de jongelingen Yvo de Vries en
Sam Deckers. „Ze hebben in één
seizoen een enorme ontwikke-
ling doorgemaakt. Die jongens
zijn zó volwassen geworden.”
De helft van het team kan zich
gaan opmaken voor de stap rich-
ting de selectie van DOS’46,maar
de junioren lijken ook volgend
seizoen een talentvolle ploeg
neer te kunnen zetten.MirneRig-
hart zal er wederom onderdeel
van zijn. Zaterdag na afloop van
het duel zei ze: „Het verlies van
Ahoy heeft ons enorm gemoti-
veerd. We wisten wat we aan het
doen waren. Ik heb tijdens de
wedstrijd geen enkelmoment ge-
dacht dat het fout zou gaan. Het
heeft ons het Nederlands kampi-
oenschap gebracht.”

Joyce Smits

De junioren van DOS'46 zijn zaterdag in Driebergen landskampioen op het veld geworden. Herry Borrink

‘We hebben dit zó verdiend’
Nederlandse titel is ultieme bekroning voor talententeam DOS’46

Nadat ze al haar teamgenoten had geknuf-

feld, kwamen daar de tranen bij Sam Meijer.

Het lange, zware seizoen eindigde zaterdag

in de ultieme bekroning voor de 18-jarige

korfbalster, die met haar juniorenteam van

DOS’46 het Nederlands kampioenschap op

het veld pakte. „We hebben dit zó verdiend,

daar word ik gewoon een beetje verdrietig

van”, zei aanvoerster Meijer.

Keukens - Badkamers - Tegels

Concordia Keuken & Bad Heerenveen Jousterweg 44 t 0513 - 653 365

Concordia Keuken & Bad Meppel Zomerdijk 3b t 0522 - 276 510
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Francesco Bagnaia heeft zondag
op imposante wijze het klapstuk
van de 91ste TT van Assen op zijn
naam geschreven. De Italiaanwon
voor het oog van 100.000 toe-
schouwers de race in de MotoGP
door van start tot finish aan de lei-
ding te rijden.
De coureur van Ducati profiteerde
overigens wel van het uitvallen
van de Franse WK-leider Fabio
Quartararo van Yamaha, die tij-
dens de race op het TT-circuit twee
keer crashte. De Italiaan Marco
Bezzecchi (Ducati) verraste vriend
en vijandmet diens tweede plaats,
de Spanjaard Maverick Viñales
(Aprilia) eindigde als derde.
Quartararo behield ondanks zijn
nulscore inAssenweliswaar de lei-
ding in strijd om het kampioen-
schap, maar de Fransman zag
Aleix Espargaró naderbij sluipen.
De Spanjaard haalde in de laatste
bochten voor demeet tweeman in
en finishte als vierde. „Ik heb geen
antwoord op de vraag wie numijn
belangrijkste rivaal is. Elke race
vecht ik tegen een andere tegen-
stander; het niveau is heel hoog en
ikdenkdat erwel zes titelkandida-
ten zijn”, aldus Quartararo.

ASSEN

Imposante zege

Italiaan Bagnaia

in MotoGP-race

Hetwas even na de start in deMo-
to2 toen Jurgen van den Goor-
bergh het te kwaad kreeg. Zijn
zoon ophet TTCircuit voor volge-
pakte tribunes: dat deed hem te-
rugdenken aan de tijd waarin hij
zélf als coureur in het wereld-
kampioenschap over de baan
raasde. De spandoeken voor Zon-
ta, de tienduizenden fans in As-
sen: dit alles ontroerde de oud-
coureur.

Met vlag en wimpel
„Het is gewoon de spanning die
eruit komt”, zei Jurgen, die op-
nieuw natte ogen kreeg toen hij
aan het moment terugdacht. „Ik
zag dat publiek en ik dacht: foc-
king hell. Hier heb ik zelf altijd op
de motor gezeten. En nu staat
Zonta maar mooi even in Assen
aan de start, op 16-jarige leeftijd.
En hij maakt het waar. Hij is met
vlag en wimpel door zijn eerste
TT gekomen.”
Het racetalent uit Breda, uitko-
mend voor het RW Racing GP-
team uit Dwingeloo, is bezig aan
zijn eerste seizoen in de Moto2,
demiddenklasse van de strijd om
het wereldkampioenschap. Hij
pakte weliswaar nog geen enkel
punt, maar langzaam wordt het
gat met de snelste coureurs op de
baan kleiner. Ruim 28 seconden

gaf Van den Goorbergh, die als
18de werd afgevlagd, toe op de
winnaar en dat is eerder dit sei-
zoen weleens het dubbele aantal
seconden geweest.
Jurgen van den Goorbergh: „We
proberen de achterstand naar 25
seconden te krijgen, want dan
heb je goede kans om in de pun-
ten te rijden. Op dit moment is
het verschil 28 tellen terwijl we
eerder op een minuut zaten, dus
we mogen wat dat betreft niet
klagen.” De prestatie in Assen
stemt de familie tevreden, ook
omdat Zonta dit weekend veel
voor zijn kiezen kreeg. De tiener
heeft nogniet eerdermoetendea-
len met handtekeningenjagers,
veel media-aandacht en de druk
van thuispubliek. Als ‘zoon van’
zijn automatisch de ogen op hem
gericht,meer dan bij welk Neder-
lands racetalent dan ook. Het liet
Zonta vanzelfsprekend niet on-
beroerd, al liet hij zich niet gek
maken door de hectiek die steeds
meer om hem heen heerst.

Degelijke prestatie
„Normaal gesproken zou ik na de
race mijn pak uittrekken en ver-
volgensniksdoen,maarnuben ik
eenuur na dewedstrijd nog bezig
met iedereen te woord staan”,
raegeerde de jonge coureur op de

TT-gekte. „Maar dat hoort er dit
weekend nou eenmaal bij.”
Hij zette ophet TTCircuit dus een
degelijke prestatie neer, net bui-
ten de punten. Bij Van den Goor-
bergh leeft al het besef dat het
niet uitmaakt of hij 18e of 17de
wordt, omdat beide posities geen
WK-punt opleveren. Jonge rijders
willen in hun enthousiasme, ze-
ker in eigen land, nog weleens
een onnodige inhaalmanoeuvre
maken, waardoor ze uiteindelijk

door een val de finish niet berei-
ken.
Hij heeft de kenmerken van een
ijskonijn,met eenvolledige focus
op zijn sport, maar ongevoelig
was hij niet voor bijvoorbeeld de
mensenmassa rondom de baan.
„Als ik op de grid sta, heb ik nor-
maal niet door dat er zóveel pu-
bliek zit. Nu wel. Ik schrok van
mezelf en dacht: waaromdenk ik
hier nou aan? Maar toen de lam-
pen voor het startsignaal een-

maal uit waren, had ik nergens
meer last van.”
Wat resteert is nu een vakantie
van maar liefst vijf weken voor-
dat de snelheidsduivels van het
wereldkampioenschap weer de
baan op mogen. Voor Van den
Goorbergh is die periode veel te
lang. „Het is fijn om even rust te
hebben, maar het liefst zit ik vol-
gende week weer op de motor.”

Frank Molema

Zonta van den Goorbergh (84) en teamgenoot Barry Baltus van RW Racing GP uit Dwingeloo heb-
ben elkaar in het vizier tijdens de Moto2-race in Assen. Marcel Jurian de Jong

Debuut Zonta maakt emoties los
Vader Jurgen van den Goorbergh schiet vol bij optreden jonge coureur Dwingeler RW Racing GP-team

Jurgen van den Goorbergh was zondag zó

trots op zijn zoon Zonta dat hij het niet

drooghield. Meer dan tevreden keken beiden

terug op het TT-debuut van de pas 16-jarige

coureur in de Moto2-klasse.

TT-voorzitter Arjan Bos (links) en circuitdirecteur Peter Ooster-
baan: ‘Het was weer een goeie.’ Marcel Jurian de Jong

ASSEN Het was net geen record,
maar directie en bestuur van de
TT knepen zondag hun handen
dicht met de 166.000 toeschou-
wers die gedurende drie dagen de
poorten van het circuit in Assen
passeerden.
Hetwasna twee coronajarenaf-

wachtenhoeveel publiekde91ste
TT zou trekken. In 2020 werden
de races helemaal niet gehouden,
in 2021 waren er slechts 20.000
toeschouwers welkom in de As-
ser ‘kathedraal van de snelheid’.
Genoeg organisaties ondervin-
den inmiddels de grootstemoeite
om de oude achterban van vóór
het coronatijdperk weer te acti-
veren.
Daar waren ze bij de TT ook

best een beetje bang voor, hele-
maal in de wetenschap dat met
Valentino Rossi ook nog eens een
van de grootste publiekslievelin-
gen met racen is gestopt. En met
Marc Marquez is bovendien een
andere belangrijke troef langdu-
rig uitgeschakeld.

Toeschouwersaantallen
Tot hun grote opluchting zagen
TT-voorzitter Arjan Bos en cir-
cuit-directeur Peter Oosterbaan
de toeschouwersaantallen vanaf
de eerste dag al weer flink oplo-
pen. Op vrijdag, toen twee vrije
trainingen op de rol stonden,

kwamen 23.500mensen naar het
circuit. Op zaterdag, de dag van
de kwalificaties, waren het er
38.500 en op zondag, de wed-
strijddag, zaten 104.000 toe-
schouwers op de tribunes en de
publiekswallen.Het recordaantal
staat op 167.500.
Het deed Bos goed dat er na ‘het
tijdperk Rossi’ meteen andere
helden opstonden op de Asser ra-
cebaan. „Iedere sport heeft zijn
legenden en iconen, en die wor-
den altijd weer van onderaf aan-
gevuld. Bij het tennis dacht je
toch ook dat het na Nadal, Fede-
rer en Djokovic zou ophouden,
maar er staan gewoonweer twee,
drie nieuwen op, onder wie die
Spaanse sensatie.”

Bos denkt dat in het wegracen
Quartararo net zo’n grote kan
worden als Valentino Rossi. „En
watme verder opviel bij het podi-
um van de MotoGP was dat daar
drie jonge gasten stonden die el-
kaar bestrijden op het asfalt,
maar elkaar knuffelen na afloop.
Dat zie je in de Formule 1 ook bij
de nieuwe generatie. Zo van: oké,
jij bent eerste en ik ben tweede,
maar we hebben er wel lekker
voor gevochten met elkaar. Ik
vond het verfrissend om te zien.”
Eigenlijk hadden de beleidsbepa-
lers helemaal niets te klagen over
editie 2022 van de TT. Ook de ver-
keersafwikkeling verliep, zowel
voorafgaand aan de races als na
afloop, nagenoeg op rolletjes. Er

ontstondennauwelijks files en ie-
dereen was vlot weg.
„In het nieuwe verkeersplan dat
we hebben, kruist het verkeer el-
kaar nergens meer. Het schampt
elkaar nog hooguit”, legt Ooster-
baan uit. „We gebruiken alle as-
falt dat nodig is, ook al ligt het in
de richting waarheen je normaal
gesproken niet rijdt. Het komt er
over drie banen in en het gaat er
ook over drie banenweer uit. Dat
is wel vet hoor. Het lijkt erop dat
het we het onder controle heb-
ben.”

Nog drie jaar WK Superbikes
Tot slot had de grote, mondiale
baas van het wegracen - Dorna-
CEO Carmelo Ezpeleta - ook nog
goed nieuws voor Bos. Het con-
tract dat het TT-circuit heeft met
het WK Superbikes, de mondiale
titelstrijd onder de straatmoto-
ren, werd tijdens dit TT-weekein-
de met drie jaar verlengd. Het be-
tekent dat de motorsportliefheb-
ber in ieder geval nog tot en met
2025 kan genieten van de straat-
motoren op het Asser asfalt. Het
contract van de MotoGP loopt
nog door tot en met 2026. „Daar-
over zullen we de komende jaren
de gesprekken weer openen”, al-
dus Bos.

William Pomp

TT trekt 166.000 toeschouwers en er is nog meer goed nieuws
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Eens temeer toonde de regionale
voetbalwereld aan dat men soms
met elkaar overhoop kan liggen
maar dat, als het erop aankomt,
clubkleuren en clubbelangen aan
de kant geschoven kunnen wor-
den. Zeker als het om Boxum
gaat.
De wedstrijd tussen de ‘Jan

Boxum All Stars’ en SC Emme-
loord liet zien hoe intensief iede-
re betrokkene met de aan de
spierziekte ALS lijdende trainer
meeleeft. Niet alleen spelers en
begeleiders, maar ook bestuurs-
leden en veel supporters van de
club uit de Noordoostpolder wa-
ren naar Steenwijk afgereisd.
Die grote belangstelling deed

de initiatiefnemers goed. Rob
Nugter, assistent-trainer van de
eerste selectie van SC Emme-
loord van destijds, had het team
dat onder Jan Boxum naar de
tweede klasse promoveerde bij-
eengebracht. „Toen in dewandel-
gangenduidelijkwerddat ikhier-
mee samenmet Albert Outjes be-
zig was, kwamen de reacties van-
zelf. Ook spelers van SC
Emmeloord die niet in dat team
speelden,wilden graagmeedoen.
Ik had denk ik wel een bank van
26 reservespelers kunnen forme-
ren”, sprak Nugter lachend. Aan
de andere kant stond ook Albert
Outjes te genieten. „We wilden
graag iets doen om Jan in het zon-

netje te zetten. Als dit dan dit de
reactie is van al die mensen: ge-
weldig, in één woord.”

Rechtstreeks uit het hart
Toen de spelers van beide teams
een erehaag vormden, kreeg de
man waarom deze avond draaide
het even heel moeilijk. Tranen
vloeiden, maar die verdwenen
snel toen op het veld twee kistjes
bier op elkaar werden gezet. De
spelers en begeleiding van SC
Emmeloord wisten al wat er zou
gaan gebeuren toen Stan Mus-
ters, destijds trainer van het
tweede elftal van SC Emmeloord,
het ‘podium’betrad enYou’ll never

walk alone inzette. Misschien niet
de zuiverste versie van dit beken-
de lied,maar wel rechtstreeks uit
het hart gezongen.
Langzamerhand vertrok de spe-
lersgroep richting het al overvol-
le terras voor het clubgebouw
van de Steenwijker Boys. De geel-
zwarte club had uitgepakt en liet
zien waarin ze als ‘kleine’ vereni-
ging groot kan zijn. Voor Jan
Boxum was het een avond met

eenhoog reüniegehalte.Veel trai-
ners, spelers en clubbestuurders
hadden de moeite genomen om
even langs te komen. Medeorga-
nisator Harry Woldman stond in
eenhoek vanhet clubgebouwhet
geheel trots te bekijken. Jannes
Mulder prees nog even de verlo-
ting aan, terwijl de gesponsorde
hamburgers gretig aftrek von-
den.

Hossende menigte
En toenwas daar ineens Orlando.
Vanaf het kunstgras deed de zan-
ger een poging om het dak van
het clubgebouw te blazen. Bin-
nen enkele minuten kreeg de ar-

tiest wat hij wilde: een hossende
menigte. Jan Boxum genoot er
zichtbaar van. In de ogen van Jan
waren er deze zaterdag evengeen
manipulerende scheidsrechters
of vervelende tegenstanders,
maar was er sprake van gewoon
een mooie ‘derde helft’ waarin
rangen, standen en clubkleuren
niet gelden.
Een stille getuige op de achter-
grond was het scorebord, dat de
gehele dag dienst had geweigerd.
Dat maakte niet uit, want op da-
gen als deze doet een uitslag er
niet toe.

Menno Mollema

De twee teams vormden zaterdag een erehaag voor hun (oud-)trainer Jan Boxum. Sieb van der Laan

‘Geweldig om hem in zonnetje te zetten’
Een lach en een traan, maar vooral gezelligheid rond benefietwedstrijd voor Jan Boxum

Dat de ene benefiet-

wedstrijd de andere

niet is, werd zaterdag-

avond op sportpark

De Koperberg in

Steenwijk wel heel

duidelijk. Deze

speciaal voor Jan

Boxum georganiseer-

de activiteit zat

immers vol emoties.

Mooie ‘derde helft’

waarin rangen en

standen niet gelden

Momentopname van de eerste
editie van het toernooi om de
Punterbokaal. Sieb van der Laan

GIETHOORN De organisatie van
het voetbaltoernooi om de Pun-
terbokaal kijkt met veel plezier
terug op de eerste editie. „Het
krijgt volgend jaar dan ook zeker
een vervolg”, aldus Jord Wilde-
boer, die samen met Sten de
Graaf dit nieuwe evenement
heeft opgezet.
Een gemêleerd gezelschap

bood zaterdag een vrolijke aan-
blik op de velden van SV Giet-
hoorn. Niet alleen teams die de
olympische gedachte - meedoen
is belangrijker dan winnen - in
acht hielden, maar ook teams die
al vroeg een schuin oog op dewis-

selbeker richtten. Verdeeld over
3 poules maakten ’s ochtends in
totaal 15 teams kans op de grote
trofee. Voor sommige teams
bleek het valse hoop, getuige uit-
slagen zoals 11-0. Terwijl de grote
feesttent grondig werd geïnspec-
teerd door de dienst handhaving
van de gemeente Steenwijker-
land werkten de deelnemers zich
in het zweet. De organisatie con-
stateerde echter dat de tempera-
turen heerlijk waren en dat het
gezelligheid troef was op en rond
de velden. De teams van Green
Long Rovers, De All Stars en De
Kroegtijgers waren de winnaars
van de drie poules. Uiteindelijk
ging het team van De Kroegtij-
gers met de grote wisseltrofee
richting thuishaven Meppel.

Toernooi Punterbokaal
krijgt zeker een vervolg
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Vijfdeklasser Blankenham krijgt
in het nieuwe voetbalseizoen op-
nieuw een andere trainer. Het is
Rob Ton (74) uit Dronten die over-
komt van het tweede team van
BAS uit Biddinghuizen. Hij volgt
Roy de Boer op, die op zijn beurt
het stokje - halverwege vorig sei-
zoen - overnam van Henk Beek-
man.
De geboren Hilversummer Ton, in
het bezit van UEFA B en C, trainde
een aantal seizoenen in ’t Gooi.
Ook was hij actief als hoofd jeugd-
opleidingen bij SVMMarknesse en
als jeugdtrainer bij VSCO’61 in
Oosterwolde en bekleedde hij di-
verse functies bij Creil, ASV Dron-
ten en Nunspeet.
In 2021 begon hij als hoofdtrainer
bij vv Langweer, maar dat avon-
tuur eindigde inmaart vandit jaar.
In oktober werd hij trainer van
BAS 2.
Rob Ton kiest komend seizoen op-
nieuw voor een dubbelfunctie,
want de Drontenaar neemt ko-
mend seizoen ook het eerste vrou-
wenelftal van Swift’64 uit Swifter-
bant onder zijn hoede.

VOETBAL

Rob Ton is nieuwe
trainer Blankenham

„Voor het eerst in de clubhistorie
van MZ&PC De Reest hebben we
straks een waterpoloteam in de
eredivisie”, meldt een trotse
voorzitter Martijn Schuring. „Na
een uitvoerig verkenningsproces
hebben het bestuur en de TC wa-
terpolo gezamenlijk besloten om
in het seizoen 2022-2023 het CJ1-
team van De Reest te laten uitko-
men in de landelijke eredivisie C.
Onze jeugdafdeling heeft de afge-
lopen jaren de nodige ontwikke-
lingen doorgemaakt, en de leef-
tijdscategorie van 12 tot en met
14 jaar is bij ons een heel grote
groep. Deze lichting jongens en
meiden beschikt bovendien over
veel talent. Afgelopen seizoen
hadden we hierdoor demogelijk-
heid omde jongens en demeiden
in eigen teams te laten uitkomen

in de D-competitie. DJ1 is het af-
gelopen seizoen met grote over-
macht kampioen geworden ende
twee C-teams boekten het afgelo-
pen jaar eveneens mooie resulta-
ten. Daarom hebben we besloten
om voor het eerst in de historie
van De Reest een team te laten
uitkomen in de eredivisie, het
hoogste niveau in Nederland.”

Passende uitdaging
Door de geweldige resultaten van

het afgelopen seizoenheeft de TC
waterpolo onderzocht op welke
wijze de talentvolle lichting van
de C-jeugd komend seizoen een
passende uitdaging geboden kan
worden.
Trainer en mede-initiatiefnemer
Richard Kamphuis geeft een toe-
lichting op het gezamenlijke be-
sluit: „DeC-jeugdvanvolgend sei-
zoen bestaat uit 15 jongens en 12
meiden, daarmee ontstaat demo-
gelijkheid van 3 teams. Gelet op

de resultaten van het afgelopen
seizoen is het eenmoeilijke afwe-
ging om de juiste setting te vin-
den voor verdere ontwikkeling
en spelplezier. De meiden van de
D-jeugd hebben het afgelopen
seizoen ervaren hoe waardevol
het is om in een meidenteam te
spelen. Ook dat willen we conti-
nueren. Door spelers van een ge-
lijkwaardig niveau bij elkaar in
een team te zetten, ontstaat voor
ieder individu het beste klimaat

voor verdere ontwikkeling. Daar
horen dan wel tegenstanders bij
voor de benodigde weerstand. De
ReestDJ1 ishet afgelopen seizoen
zó overtuigend kampioen gewor-
den dat we niet verwachten dat
het nieuw te vormen CJ1 team in
de regio Noord op een eigen ni-
veau en uitdaging kan spelen. De
volgende stap in Nederland op
het gebied van waterpolo is dan
de landelijke eredivisie voor deC-
jeugd.”

Voorzitter Martijn Schuring van MZ&PC De Reest. Martijn Bijzitter

Jeugd De Reest naar eredivisie
Voor het eerst in clubhistorie komt Meppeler waterpoloteam op hoogste niveau in Nederland uit

Een jeugdteam van

MZ&PC De Reest gaat

komend seizoen in de

eredivisie spelen. Na-

dat in tijden van coro-

na veel verenigingen

te kampen hadden

met een teruggang in

het aantal leden en

vrijwilligers, is bij de

Meppeler waterpo-

loërs juist het tegen-

overgestelde het ge-

val.

Trainer/mede-initiatiefnemer Richard Kamphuis. Martijn Bijzitter

Dit kwintet van Meppeler Meppers streed in Wijk bij Duurstede om het NK. Stefan Lindhout

WIJK BIJ DUURSTEDE Het
jeugdteam van Meppeler Mep-
pers heeft dit weekend de groeps-
fase van het Nederlands kampi-
oenschap voor competitieteams
niet overleefd.

Even wennen
In totaal zes teams namen deel
aan deze nationale titelstrijd
voor de leeftijdsklasse ‘onder 17
jaar’, gehouden inWijk bij Duur-
stede. Het Meppeler badminton-
team - bestaande uit Eva Schuten,
Mike Vos, Nienke van Gasteren,
Niek Jonker en Ramon Doppen-
berg - had zich voor dit NK als bes-
te team van Noord-Nederland ge-
kwalificeerd. „Ze zijn alle vijf bo-
ven zichzelf uitgestegen”, kijkt
begeleider Berry Schuten terug
op dit weekend. „Het was even
wennen voor ze. Het niveau ligt
echt wat hoger op een NK.”
Het tweedaagse NK bestond uit
een groepsfase - twee groepen
van drie teams - en een finaleron-
de, waarvoor de beste twee teams
van elke poule zich plaatsten.
Een wedstrijd op het NK bestaat
uit vijf delen: een jongens- en een
meidenenkel, een jongens- en
een meidendubbel en een ge-

mengd dubbel. In de eerste
groepswedstrijd kwam het Mep-
peler team dicht bij de overwin-
ning: tegen Good Luck uit Belfeld
(bij Venlo) werd het 2-3. Ramon
won zijn enkelpartij, Nienke en
Eva wonnen hun dubbel. „Ach-
teraf gezien waren er kansen op
meer”, aldus Berry Schuten.

Daarmee doelde hij vooral op het
gemengd dubbel, waarbij Mike
en Eva een spannende driesetter
nipt verloren.
Tegen Almere BV begon de Mep-
peler ploeg voortvarend. Ramon
en Nienke wonnen nog wel hun
mix,maarnadrie opeenvolgende
verliespartijen was duidelijk dat

ook tegen deze groepswedstrijd
verloren zou gaan. Ramon en Mi-
ke geven nog alles om de eer te
redden in de laatste wedstrijd op
het NK,maar trokken na drie sets
aan het kortste eind. De beslis-
sende set was met 21-18 voor Al-
mere, dat er uiteindelijk met de
titel vandoor zou gaan.

Jeugdteam Meppeler Meppers strandt in groepsfase NK
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Steenwijker Courant

Zo tegen de lente van 1960 was de
toenmalige Amerikaanse presi-
dent Eisenhower erg huiverig ge-
worden om nog toestemming te
geven voor spionagevluchten bo-
ven de Sovjet-Unie, temeer omdat
er een enorme voorraad nog niet
bestudeerde foto’s van eerdere
missies in het bezit van de CIA
was. Hij wilde de Sovjet-Unie niet
onnodig provoceren door het ma-
ken van nieuwe spionagevluchten
voordat dit fotoarchief was door-
genomen. Maar op dringend ver-
zoek van het hoofd van de spiona-
gedienst, gaf Eisenhower toch nog
toestemming om nog één spiona-
gevlucht boven Rusland te gaan
maken. De piloot die voor deze op-
dracht was uitgezocht was Gary
Powers, een van de eerste vliegers
die (in 1955) was omgeschoold op
de U-2. Op 1mei 1960, om5.20 uur
plaatselijke tijd klomPowers in de
cockpit van eenU-2 die op de start-

baan van de vliegbasis bij Pesha-
war in Pakistan stond. Een uur na
te zijn opgestegen, passeerde Po-
wers de Sovjet-grens. Als een lo-
pend vuurtje ging het bericht door
de Sovjet-luchtverdediging dat er
weer een vijandelijk vliegtuig het
Sovjet-luchtruim was binnenge-
drongen. Afweersystemen langs
de U-2 route werden ogenblikke-
lijk in staat van alarm gebracht.
Een van die systemen lag vlakbij
Sverdlovsk, een grote stad enmili-
tair centrum zo’n 1000 kilometer
ten oosten van Moskou. Powers
was blij dat Sverdlovsk in zicht
kwam. Dat betekende namelijk
dat hij zo’n beetje halverwege de
lange vlucht was. Op dat moment,
zonder enige waarschuwing voor-
af, werd de U-2 getroffen door een
luchtafweerraket. Powers: „Ik
voelde en hoorde een flinke explo-
sie en dacht direct bij mezelf: het
is met me gebeurd.” Het vliegtuig

raakte onmiddellijk in een duik-
vlucht. Alles wat Powers nu nog
zag was een rondtollende blauwe
hemel. Hij moest nu zo snelmoge-
lijk zijn vliegtuig zien te verlaten,
maar eerst moest hij nog het zelf-
vernietigingsmechanisme van de
U-2 nog in werking stellen, om te
voorkomen dat het vliegtuig heel
in handen van de vijand zou val-
len.
Bijna verliep alles volgens plan.
Het cockpitdakmaakte zichnetjes
los van het vliegtuig en verdween
ogenblikkelijk uit het gezicht.
Maar toen ging hetmis. Een secon-
de nadat hij zijn veiligheidsriem
had losgemaakt, werd de U-2 pi-
loot, nog voor hij het zelfvernieti-
gingsmechanisme had weten te
activeren, door de luchtstroomuit
de cockpit gezogen. Alleendoor de
zuurstofslang die aan z’n helm be-
vestigd zat, bleef Powers nog met
het vliegtuig verbonden.Numoest

hij weer in de cockpit zien te klim-
men om het zelfvernietigingsme-
chanisme alsnog in werking te
stellen. Maar dat was gemakkelij-
ker gezegd dan gedaan voor ie-
mand die lag te spartelen op de
neus van een neerstortende U-2.
Verblind door het vizier dat be-
sloeg op hetmoment dat het cock-
pitdak verdween, probeerde Po-
wers de schakelaar te bereiken
waarmee het vliegtuig vernietigd
konworden. Iedere secondedienu
voorbij ging bracht hem 100 me-
ter dichter bij de grond. Maar het
lukte hem niet. Nu was er alleen
nog maar tijd om zichzelf te red-
den.

Luchtstroom
Wanhopig trok Powers aan de
zuurstofslang, die in eerste in-
stantie echter niet wilde breken.
Hij troknog eens ennog eensmet
alle kracht diehij in zichhad. Ein-
delijk brak de slang. De lucht-
stroomtrokhemdirectwegbij de
crashende U-2. Zijn parachute
opende zich automatisch dankzij
een ingebouwde hoogtemeter.
Langzaam naar beneden zak-
kend, zag hij de U-2 enkele hon-
derden meters verder tegen de
grond slaan. Numoest hij een be-
langrijke beslissing nemen. Po-
wers pakte de in gif gedoopte
naald uit zijn bepakking. Zou hij
zichzelf hiermee doden omuit de
handen van de vijand te blijven?
Maaromdathij noghoopkoester-
de aan de Sovjets te kunnen ont-
snappen, gooide hij de het ding
weg. Maar van ontsnappen was
geen sprake. Even na de landing
arriveerden enkele lokale autori-
teiten die gewaarschuwd waren

door de bemanning van de lucht-
afweerstelling die hem neerge-
haald hadden. Enkele uren daar-
na zat Powers al in de KGB-gevan-
genis in Moskou.
De Sovjets wisten dat ze ‘een gro-
te vis’ gevangen hadden en speel-
den hun troeven slim uit. Ze lie-
ten de internationale pers in eer-
ste instantie niet weten dat ze Po-
wers gevangengenomenhadden;
maar zeiden alleen dat ze een
spionagevliegtuig hadden neer-
gehaald. De VS ontkenden daar-
op natuurlijk alles en zeiden dat
het neergeschoten vliegtuig een
meteorologische opdracht had
en verdwaald was. Sterker: ze
probeerden de rollen om te draai-
en en beschuldigden de Sovjets
ervan een onschuldig vliegtuig in
koelen bloede te hebben neerge-
schoten. Toen kwam de Sovjet-
president Nikita Chroetsjov tri-
omfantelijk voor de camera’s
met de mededeling dat de piloot
nog in leven was.De afgang voor
de VSwerd compleet toen de Rus-
sen ook nog eens met ander be-
wijsmateriaal op de proppen
kwamen zoals: het vliegtuigw-
rak, de verwrongen, maar nog
steeds goed herkenbare spiona-
geapparatuur en andere spiona-
gespullen,waaronder de gifnaald
die in een korenveldwas terugge-
vonden. Powers werd tot 10 jaar
cel veroordeeld, maar korte tijd
later vrijgelaten in ruil voor de
Sovjet-spion Abel. In 1977 kwam
Gary Powers nog een keer in het
nieuws, dat was toen hij dodelijk
verongelukte bij een helikopter
crash. ■

Gerrit Boxem

Gary Powers gefotografeerd voor zijn U-2. Het legendarische spionagevliegtuig kon een hoogte bereiken van ruim 21 kilometer. Amerikaanse luchtmacht

De legendarische Lockheed U-2

De Koude Oorlog is weer helemaal terug van weggeweest. Oost en
West staan weer lijnrecht tegenover elkaar en spierballentaal is aan de
orde van de dag. Ook op het gebied van de militaire luchtvaart is
duidelijk te merken dat de internationale spanningen zijn toegenomen.
De vliegtuigfabrieken kunnen het aantal nieuwe bestellingen
nauwelijks aan. Ook militaire spionage zal ongetwijfeld weer een
belangrijke rol gaan spelen in onze samenleving. Heb je tegenwoordig
vooral satellieten die worden ingezet voor het spionagewerk, vroeger
werd dat gedaan door vliegtuigen. Vandaag in Luchtpost het verhaal
van de Lockheed U-2, het bekendste spionagevliegtuig uit de eerste
Koude Oorlog.

■Het bekendste spionagevliegtuig uit de eerste Koude Oorlog
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Informatie en reserveren:

www.reisenco.nl of bel Marrea op 0571- 27 77 44.

Hotel DoniaState (3*) ligt op loopafstand

van het dorp en het strand, met 32 moderne

kamers.

Geniet van het gezellige dorp Oost-Vlieland.

Klim naar de vuurtoren met een adem-

benemend uitzicht. Laat alle drukte achter en

kom onthaasten op prachtig Vlieland.

Inbegrepen: 2 of 3x overnachting inclusief

ontbijt, 1 dag fietshuur, Vlielandse lekkernij,

fietsroutes Vlieland, bagagevervoer van en

naar het hotel, 10% korting in schoonheids-

salon ‘De Eilandparel’ in het hotel, 20% korting

op de overtocht met Rederij Doeksen

(m.u.v. feestdagen, evenementen en vakanties).

LEZERSPRIJS V.A. € 118,50 TOT € 158,- p.p.

* excl. bijkomende (reserverings)kosten en eventuele toeslagen

OMARM HET VAKANTIEGEVOEL EN GENIET

VAN DE EILANDSFEER, BOSSEN, ZEE EN

DUINEN.

Voel je vrij op Vlieland
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VERTREK T/M DECEMBER 2022, M.U.V. FEESTDAGEN

Auto’s diversen

AUTO'S GEVRAAGD
Elk merk en bouwjaar, km. geen bezwaar,
contant geld + RDW vrijwaringsbewijs.

Tel. 06-25 48 69 96.

ACTIE ACTIE AUTO'S
gevraagd. Bel nu elk merk
en bouwjaar, contant geld
+ RDW vrijwaringsbewijs.

Tel. 06-25 48 69 96.

ZORGT U DAT HIJ IN HET

VLUCHTELINGENKAMP

NAAR SCHOOL KAN?

sms ONDERWIJS naar 4333
€ 2,50 per bericht - excl. telefoonkosten
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Caravans en kamperen

Caravans en campers

CARAVAN VERKOPEN?
Alle merken / leeftijden

0598-232038 / 06-34272744
RDW ERKEND

www.noordcaravans.nl

Telecom en GSM

AfghanistanAndorra (mobiel)Anguilla (vast)Arab. EmiratenArmeniëAruba (mobiel)Azerbeidzjan (vast)Bonaire (mobiel)Bosnië-Herzegowina (vast)Botswana (mobiel)Cayman-eilanden (mobiel)Congo-Kinshasa (vast)Curacao (mobiel)Dominica (mobiel)DubaiEcuadorEstland (vast)Faeroer (mobiel)FilipijnenFrans Polynesië (vast)

Georgië (vast)Gibraltar (mobiel)IrakIranIvoorkust (vast)Japan (mobiel)JordaniëKaapverdië (vast)Kameroen (vast)KeniaLiberia (vast)Liechtenstein (mobiel)LuxemburgMacedonië (vast)Malta (mobiel)MauritiusNamibië (mobiel)Ned. Antillen (mobiel)NepalNieuw-Caledonië

Nieuw-Zeeland (mobiel)Niger (vast)NigeriaNoord-Korea (vast)Noorwegen (mobiel)OekrainePeru (mobiel)Rusland (mobiel)Senegal (vast)Servië (vast)Slovenië (vast)Sri LankaSt LuciaSuriname (vast)Trinidad en TobagoTurkije (mobiel)TurkmenistanUruguay (mobiel)Zuid SoedanZuid-Afrika

Algerijë (vast)Aruba (vast)Australië (mobiel)Bahamas (vast)Bahrein (mobiel)België (mobiel)BermudaBolivia (vast)Bonaire (vast)Botswana (vast)Brazilië (mobiel)Bulgarije (vast)Cayman-eilanden (vast)Costa Rica (mobiel)Curacao (vast)Denemarken (mobiel)Dominicaanse rep. (mobiel)Duitsland (mobiel)Egypte (vast)Engeland (mobiel)

Faeroer (vast)Finland (vast)Frankrijk (mobiel)Gibraltar (vast)Griekenland (mobiel)Hongarije (mobiel)Ierland (mobiel)IJsland (mobiel)Indonesië (mobiel)Israel (mobiel)Italië (mobiel)Jamaica (vast)KoeweitKosovo (vast)Kroatië (mobiel)Laos (mobiel)Liechtenstein (vast)Malawi (vast)Mexico (mobiel)Mongolië (mobiel)

Namibië (vast)Ned. Antillen (vast)OezbekistanOostenrijk (mobiel)ParaguayPolen (mobiel)Portugal (mobiel)Roemenië (mobiel)San MarinoSaoedi-Arabië (vast)SingaporeSlowakije (mobiel)Spanje (mobiel)St Maarten (vast)Taiwan (mobiel)Thailand (mobiel)Tsjechië (mobiel)Vaticaanstad (vast)Venezuela (mobiel)Vietnam

AlaskaAmerikaans Samoa (vast)Argentinië (vast)Australië (vast)Bahrein (vast)België (vast)Brazilië (vast)BruneiCanadaChiliChinaCosta Rica (vast)CyprusDenemarken (vast)Dominicaanse rep. (vast)Duitsland (vast)Engeland (vast)Frankrijk (vast)Griekenland (vast)Guadeloupe (vast)

Guam (vast)HawaiiHong KongHongarije (vast)Ierland (vast)IJsland (vast)IndiaIndonesië (vast)Israel (vast)Italië (vast)Japan (vast)Kazachstan (vast)Kroatië (vast)Laos (vast)MaleisiëMalta (vast)Marokko (vast)Martinique (vast)Mexico (vast)Mongolië (vast)

Nieuw-Zeeland (vast)Noorwegen (vast)Oostenrijk (vast)Panama (vast)Peru (vast)Polen (vast)Portugal (vast)Puerto Rico (vast)Roemenië (vast)Rusland (vast)Slowakije (vast)Spanje (vast)Taiwan (vast)Thailand (vast)Tsjechië (vast)Turkije (vast)USAZuid-KoreaZwedenZwitserland (vast)

TOT 95% GOEDKOPER NAAR
HET BUITENLAND BELLEN

MET TELEKORTING.NL
HOE WERKT HET:1. Bel het 0900 nummer bij uw bestemming en wacht op verbinding2. Toets het buitenlandse nummer in (00...)3. Toets hekje (#). U wordt nu doorverbonden

WWW.TELEKORTING.NL

ZONE 1: 0900-123 80 91 (5cpm)

ZONE 2: 0900-123 80 92 (10cpm)

ZONE 3: 0900-123 80 93 (25cpm)

De getoonde tarieven zijn exclusief de gebruikelijke belkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van uwaansluiting, raadpleeg hiervoor de website van uw telefonie aanbieder. Tarieven kunnen tussentijds wijzi-gen. Deze dienst is niet bedoeld voor het bellen naar nederlandse mobiele nummers in het buitenland.

82
7

www.reisenco.nl

* excl. bijkomende (reserverings)kosten
en eventuele toeslagen

Vertrekdatum: 18 juli 2022

Bus-boottocht Amsterdam naar Volendam

Inbegrepen:vervoer per touringcar • boottocht
Amsterdam naar Volendam • koffiemet gebak
• broodjeslunch aan boord • drie gangen diner

Informatie en reserveren: www.reisenco.nl
of bel Paulusma Reizen 0512 - 51 41 74.

LEZERSPRIJS

LEZERSPRIJS

Vertrekdata: 29 juli en 6 augustus 2022

Dagtocht Zaanse Schans

Inbegrepen: • vervoer per touringcar • koffiemet
gebak • bezoek De Zaanse Schans • 2 uur durende

cruise naar Amsterdam • drie gangen diner

Informatie en reserveren: www.reisenco.nl
of bel Paulusma Reizen 0512 - 51 41 74.

Een bezoek aan De Zaanse Schans met oude molens,
Hollandse huisjes en andere prachtige historische
bezienswaardigheden, inclusief een 2 uur
durende cruise naar Amsterdam via de Zaan.

Vertrekdatum: 19 augustus 2022

Unieke rondvaart Amsterdam

Inbegrepen: • vervoer per touringcar • rondvaart
Amsterdam • broodjes lunch met soep en kroket ,

koffie/thee aan boord • drie gangen diner

Informatie en reserveren: www.reisenco.nl
of bel Paulusma Reizen 0512 - 51 41 74.

Beleef onze hoofdstad vanaf het water! Via
een 4 uur durende vaartocht dwars door onze
hoofdstad gaat de route over de Amstel
richting Ouderkerk aan de Amstel.

LEZERSPRIJS

€99,-
p.p.*

€89,-
p.p.*

€99,-
p.p.*

Een unieke dagtocht met prachtige boottocht
vanuit Amsterdam-Noord naar Volendam.
Bekijk de haven met oude-Hollandse schepen
en leer meer over de historie van Volendam.

Wilt u graag naar het theater of een
concert, maar gaat u niet graag
alleen de deur uit? kijk dan op

www.4hetleven.nl

neemt ouderen mee uit!

16 maandag 27 juni 2022
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Steenwijker Courant

Maandag 21 juni 1976
Steenwijk. Aan het slot van het
lopende schooljaar zal een be-
kend figuur in de Steenwijker on-
derwijskringen afscheid nemen
van zijn school en functie in het
onderwijs. Het is de heer S. de
Haan, hoofd van de St. Clemens-
school in de Molenstraat, die dan
de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt. Op 2 juli neemt de
school afscheid van meester De
Haan, die 45 jaar verbonden was
aan het onderwijs, waarvan 15
jaar aan de St. Clemensschool. Na
de kerkdienst is er feest met o.a.
cabaret en kinderkermis. En om
16.30 uur volgt een receptie bij
hotel De Gouden Engel, waar
heel de Steenwijker gemeen-
schap in de gelegenheid wordt
gesteld afscheid te nemen van
een man, die men daarna bij an-
dere gelegenheden nog vaak
hoopt te ontmoeten.

Steenwijk. Een kampioenschap
voor de 16-jarige Vrougien Win-
ters en een tweede plaats voor
Henkde Jong.Datwashet schitte-
rende resultaat van de atleten
van de Steenwijker Atletiekclub
bij de Nationale jeugdkampioen-
schappen in Amsterdam. Op de
sintelbaan aan het Olympiaplein
stondVrougien opdehoogste tre-
de van het erepodium voor haar
vertesprong van 5.74m., die haar
de titel opleverde. Henk de Jong
stond even daarvoor op de twee-
de trede voor zijn 15.5 seconden
opde 110meter hordenbij de jon-
gens-A.

Steenwijk. De hengelwedstrijd
die zaterdag georganiseerd was
door de winkeliers van de Wold-
promenade, is een groot succes
geworden. Meer dan honderd ge-
gadigden dongen mee naar de ti-
tel ‘Vader van het Jaar’. De wed-
strijden werden gehouden in het
kanaal bij de Heerenbrug. Het
voltallige bestuur van de hengel-

sportvereniging was hierbij aan-
wezig. Winnaar van de wedstrijd
en dus ook van de titel werd de
heer D. Kist uit de Aastraat met
211,4 cm vis. Een uitschieter,
maar ook de resultaten van de an-
deredeelnemersmochtener zijn.
Winnaar Kist ontving een fiets en
daarnaast de fraaie wisselbeker.

Woensdag 23 juni 1976
Steenwijk. Ter afsluiting van het
schooljaar werd dinsdag voor de
kinderen van de Clemens-kleu-
terschool aan de Onnadwars-
straat een dag gehouden, die in
het tekenvandebakker stond.Bij
bakker Steenstra aan de Markt
konden de kinderen naar harten-
lust zelf broodbakken. Tussen de
middag werden de broodjes op
school verorberd.

Top Tien, juni 1976. 1. Arms of
Mary, Sutherland Brothers; 2.
Rocky, Don Mercedes; 3. Jungle
Rock, Hank Mizell; 4. Voor niets,
Bob Bouber; 5. Blueberry Hill,
Fats Domino; 6. Tonight's the
Night, Rod Stewart;7. Ik krijg een
heel apart gevoel van binnen,
Corry Konings; 8. Single bed, Fox;

9. You can do it, Anita Meyer; 10.
Show me the way, Peter Framp-
ton.

Steenwijkerwold. In zwembad ’t
Tolhekke vond dinsdagavond de
start plaats van de daar vorig jaar
zo succesvol verlopen zwemvier-
daagse. In totaal trokken rond
750 zwemmers en zwemsters
(meer dan vorig jaar) hun baan-
tjes. Vier avonden achtereen zal
telkens weer 500 meter moeten
worden overbrugd. Vrijdag is de
slotavond.

Vrijdag 25 juni 1976
Steenwijk. Het repetitielokaal
‘Viva la musica’ van het jeugd-
koor Jong Zanglust was geduren-
de tientallen jaren een begrip in
de plaatselijke samenleving.
Maarmet ingang van 16 augustus
zal er geen gebruik meer worden
gemaakt van het bescheiden ge-
bouwtje aan de Goeman Borgesi-
usstraat. Jong Zanglust heeft nu
onderdak gevonden in een der
ruimten van De Meenthe, waar
tevens de anderemuziekgroepen
van de heer Paul Ruiter, koorlei-
der van Jong Zanglust, zullen

worden ondergebracht.

Blankenham. De vierde Dorpen-
zeskampavond IJsselham is een
overwinning geworden voor de
thuisclub Blankenham. Op deze
prachtige zomeravondwas er een
record aantal bezoekers. Zeker
500 supporters stonden en zaten
langs de lijnen van het voetbal-
veld om de ploegen aan temoedi-
gen. Door deze overwinning staat
Blankenham eerste in het totaal
klassement.

Steenwijk.Burgerlijke stand.Ge-
boren: Saskia, d.v. E. Mulder en
H. Brinkert; Jantiena Albertje,
d.v. E. Sikkema en A. Boschma;
MelanieWinetta, d.v. J. Kuiper en
M. Visser (Steenwijkerwold); An-
drea, d.v. A. Schipper en G. Cloo.
Getrouwd: Rudolph Herman Jo-
hannes Sam-Sin en Lucia Berna-
dette Mendeszoon (Basse); Harm
Visserman (Zwartsluis) en Vrou-
wegje Winter (Tuk).

Opregte Steenwijker Courant
100 jaar geleden:
50 jaren Waagmeester. Voor de
heer D. van der Heide is 16 juni
1922 een onvergetelijke dag ge-
worden. Het stadsbestuur vereer-
de hem met een bloemenmand
en een couvert met inhoud en
bracht hem de gelukwensen van
Steenwijks burgerij i.v.m. zij 50-
jarig dienstjubileum. Familie en
goede kennissen, kooplieden en
slagers - demensen die in hun da-
gelijks leven met waag en waag-
meester te maken hebben - zij al-
len kwamen uit de hoekmet hun
bewijzen van achting en blijd-
schap. Tal van geschenken, waar-
onder een gouden bril, gouden
zegelring, etui met zes zilveren
lepels en vorken, verhoogden de
feestelijke stemming, die tegen
de avond haar hoogtepunt be-
reikte, toen een equipage voor de
deur stilhield om de held van de
dag en zijn echtgenote naar de

bovenzaal van ‘Onder de Linden’
te vervoeren, waar hun een fees-
telijke ontvangst was bereid. In
aanwezigheid van een 70-tal gas-
ten werd de heer Van der Heide
met waarderende woorden toe-
gesproken. De vreugde werd ver-
hoogd door populaire pianomu-
ziek en uitte zich meermalen in
een gemeenschappelijk gezang.
Men begrijpt dat de feestelijke
sfeer het scheiden later op de
avond moeilijk maakte.

Oldemarkt. Zaterdagavond 17
juni 1922 ontstond brand in de
caseïnedrogerij van de stoomzui-
velfabriek Kingma Oldemarkt.
Hoewel de vlammen reeds uit het
dak van het gebouwtje sloegen,
mocht hetmet behulp der brand-
spuit gelukken de brand te blus-
sen. ■

Advertenties diemennietmeer
leest:

UIT OUDE JAARGANGEN

‘Viva la musica’ verhuist van Goeman Borgesiusstraat naar De Meenthe

'Viva la Musica'. Historische Vereniging Steenwijk e.o.

FREDERIKSOORD Het was in ju-
ni 2012 precies een kwart eeuw
geleden dat Prinses Margriet de
gehandicaptentuin in Frederiks-
oord opende. Zaterdag 30 juni
2012 werd dit heugelijke feit ge-
vierd met een open dag.
Stichting Gehandicaptentuin
Frederiksoord beheert aan deMa-
joor van Swietenlaan een voor-
beeldtuin of ideeëntuin waar
zichtbaar gemaaktwordt hoe een
mens ondankshoge leeftijd of be-
perking toch nog actief kan zijn
in de tuin.
De naam gehandicaptentuin is
dan ook achterhaald. In Frede-
riksoord praten ze liever over een
voorbeeldtuin waarin erg veel
aandacht besteed wordt aan ge-
makstuinieren.
„Voormensen diewat ouderwor-
den, minder kracht hebben of
niet veel tijd en voormensenmet
een lichamelijke beperking”, zei
Pieter Bos van Stichting Gehandi-
captentuin Frederiksoord.

Een kwart

eeuw

voorbeeldtuin

De open dag van de gehandicaptentuin. Archief Sieb van der Laan



Meppeler Courant en Opregte Steenwijker Courant
(abonnee) - vaste combinatie

verschijnt elke maandag, woensdag en vrijdag

Uiterste aanlevertijd van familieberichten
daags voor verschijning tot 22.00 uur

U kunt uw advertentie zelf samenstellen of uw tekst
doorgeven via: www.familieberichten.nl

of opgeven per mail:
weekbladen@familieberichten.nl

Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden
en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.
Iedere opdracht per mail krijgt een ontvangstbevestiging.

(u ontvangt uiterlijk ‘s ochtend 9.00 uur op de dag van
plaatsing het voorbeeld van uw advertentie)

Telefonisch bereikbaar,
uitsluitend voor familieberichten:
088 800 5700
Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.30 uur

Alle familieberichten worden op de eerste dag van publicatie
geplaatst op www.mensenlinq.nl

Samen leven, samen delen

Tijdens het uitoefenen van zijn grote hobby is plotseling
overleden onze lieve schoonzoon, zwager en oom

Geuchien Dekker

Wat zullen wij hem missen!

Jan en Alie Echten
Jan †
Jantinus en Jessica
Rianca en Daniek
Joran en Marijn
Alianne en Wiljan

Zeer onverwacht is overleden onze kameraad

Geuchien Dekker

Wij wensen Alie, kinderen en familie veel sterkte toe.

Lense-Jan en Henny Baas
Egbert en Margot Steenbergen
Roel-Jan en Geesje Stapel
Herman Hempen
Gerard en Hillie Hempen
Hendrik en Jannie Benning
Hilco van Dijk
Emma en Peter van Kampen
Gerda Stapel
Sjaak † en Ina van der Sterre
Jennie van Zegeren en Klaas Waninge
Anneke Scheper
Sent Waninge en Wilma Adema
Klaas-Jan en Berthilde de Blecourt
Jan en Annie Steenbergen

Sprakeloos...

Onverwachts is overleden

Geu Dekker
Wij wensen onze lieve vrienden Angela, Christiaan

en verdere familie veel kracht toe.

Maaike en Jeroen,
Sofie
Carmen en Steven
Naomi en Taric
Sandra en Brian

Marit en Melvin
Miriam en Bart
Eline
Denise en Niels,
Maren, Evan

José en Stefan
Manon en Maurice
Alicia en Stefan
Natascha en Robin
Janita

Verdrietig en stil
zijn wij door het overlijden van de (schoon)vader

van onze vrienden Angela en Christiaan.

Geu Dekker

Onze gedachten gaan uit naar de familie om dit
onbeschrijfelijke verlies te verwerken.

Jan Willem & Mariska Jeroen & Marieke
Jack & Karlijn Sander & Natalie
Mosa & Alien Walter & Karin
Erik & Mannie Erik & Annelien
Randal Melvin & Henriette

Plotseling is uit onze vriendenkring weggerukt
de man van onze lieve vriendin Alie

Geu Dekker
Wij wensen Alie, kinderen, kleinkinderen en verdere
familie veel sterkte toe.

Geesje en Jan
Marjan en Roelof
Hennie en Gert

Ruinerwold

Geheel onverwachts is overleden

Geu Dekker
Wij wensen Alie, Janique, Edwin, Angela, Christiaan
en de kleinkinderen veel sterkte

Bertus en Henny
Linda en Nico
Richard en Rianne
en kinderen

Ansen, 22 juni 2022

Geschokt zijn wij door het onverwachte overlijden van
mijn zoon, onze broer, zwager en oom

Geuchien Dekker

Stil omdat de juiste woorden niet te vinden zijn

Wij wensen Alie, Janique en Edwin, Angela en Christiaan
en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Freek Dekker †
Coba Dekker Doren
Roelof
Gert en Greetje

Stefan en Marieke
Maud en Stijn

Erik †
Sander en Jalien

Andre en Ria
Anouk en Gernand
Rosan
Marit en Luuk

22 juni 2022

Verdrietig en stil zijn wij door het plotselinge overlijden
van de (schoon)vader van onze vrienden Janique en
Edwin.

Geu Dekker

Wij wensen Alie, de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte met dit grote verlies.

Ruinerwold: Martin en Marieke
Henk en Jolanda
David en Alina
Johan en Diane
Ronald en Paula
Bertil en Yvonne
Gerwin en Henriët
Tim en Sylvana
Jan en Carina
Jeroen
Erwin
Mariska

Altijd bezig en nu is het stil ...

Onverwachts hebben we afscheid moeten nemen van
onze actieve buurman

Geuchien Dekker
Geu

We wensen Alie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte
bij het dragen van dit verlies.

Erwin en Henriëtte
Jan Arend en Geertje
Dick en Mathilde
Jan Roelof en Albertje
Aaltje
Birgit
Henry
Geert

Mark en Sandrine
Jan en Arina
Ed en Suzan
Ronnie en Alieke
Ingrid
Lineke
Robbin
Jeanetta

De Wijk, juni 2022

18 maandag 27 juni 2022



Geschokt vernamen wij dat is overleden
onze oud-medewerker en collega

Geuchien Dekker
Wij wensen Alie, kinderen, kleinkinderen en familie
veel sterkte met dit grote verlies.

Huisjes mechanisatie
Fam. Huisjes en
medewerkers

Rogat, juni 2022

Na een lang en zeer welbesteed leven, nemen we afscheid
van mijn man, onze vader en opa

Gerard Huisman
“Ik ben een tevreden mens”

Gerard is op 95-jarige leeftijd op 24 juni rustig thuis overleden.
Gerard en Gé waren 66 jaar getrouwd.

Gé
Stef en Evelien, Menno, Marthe en Rafaël

Marion
Willemien en Klaas, Mijke, Doutsen

U bent van harte welkom om samen met ons afscheid te
nemen van Gerard in de Grote Kerk, Brouwerstraat 11

in Blokzijl, op woensdag 29 juni om 14.30 uur.
Vanaf 14.00 is er gelegenheid om te condoleren.

Na de dankdienst begeleiden wij Gerard met
een klein gezelschap naar de begraafplaats in Baarlo.

Daarna ontmoeten we elkaar weer bij het Prins Mauritshuis,
Brouwerstraat 2 in Blokzijl om met elkaar samen te zijn

en herinneringen op te halen.

Zuiderkade 5, 8356 EB Blokzijl
e-mail: stef.huisman@ziggo.nl

De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op
woensdag 29 juni 2022, aanvang 14.30 uur.
Haskerpoort, Haskerpoarte 2, 8465 HP Oudehaske

Degene die geen persoonlijk bericht heeft ontvangen,
mag deze advertentie als zodanig beschouwen.

Correspondentieadres:
Vredenburg 28, 8341 RP Steenwijkerwold

Man van Betty van deWalle

Emile en Nynke
Elise en Arjen

Kim
Debbie

Carlo van de Walle
*Steenwijkerwold, 22 september 1949 †Hoogeveen, 22 juni 2022

Na een lang leven kennis, wijsheid en humor te
hebben geschonken, is op 72 jarige leeftijd overleden

Wij zijn diepgetroffen na het
plotseling overlijden van onze

medewerker en collega

Geuchien Dekker
GEU

Zijn inzet van 42 jaar
bij de Firma Huisjes

hebben wij zeer gewaardeerd.

Onze gedachten zijn bij
Alie, kinderen en kleinkinderen.

Harry en Aly
Falco en Alina

Mandey en Frank
Esmee

Camiel en Marja
Elvira
Sophie

Gert en Anna
Ria en Roelof

De Wijk, juni 2022

Mark

Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden,
maar intens verdrietig om het verlies, geven wij u
kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw,

onze zorgzame moeder en schoonmoeder

Remke Harens-Guichelaar

* 6 juni 1943 † 23 juni 2022

Teunis Harens

Margriet en Nico
Hans

De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van
verpleeghuis de Bremhoeve, voor hun lieve, goede en
respectvolle verzorging.

Fort 50, 7924 RC Veeningen

Ons bereikte het droevige bericht dat ons Lid van
Verdienste,

Ageeth Troost
op 60-jarige leeftijd is overleden. Wij wensen Reinie en de
verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur en Supp.ver. C.S.V. FC Meppel

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze fiets vriend

Geu Dekker

Wij wensen Alie, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met dit grote verlies.

Fietsgroep de Wiek

Het afscheid van Roelof heeft in besloten kring
plaatsgevonden op vrijdag 24 juni 2022.

Onze dank gaat uit naar Hospice Hoogeveen.

cHoogeveen, 21 juni 20225DeWijk, 7 mei 1930

Roelof Koster

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen
hand houdend, is rustig ingeslapen, onze lieve

vader en opa

Meilof
Bert enMayurin
Karin
Krista
Menila

Henk en Gre

Correspondentieadres:
Dorpsstraat 35, 7957 AS DeWijk

Sinds 18 december weduwnaar van
Hennie Koster- deWitb 64 jaar

Toch nog plotseling is overleden onze

Arie van Betlehem
Zaandam De Wijk
18 december 1933 23 juni 2022

Sinds 2007 weduwnaar van Tini Uittenbosch

Minke van Dijk

Gérard en Margot, Bo Esther en Ivo, Sabine
Martin en Anouk, Maaike, Mart Heidi
Yvonne en Arend-Jan, Dion Tineke en Roelof, Levi
Ingrid en Gert-Jan, Anniek

Correspondentieadres:
Nijsinghweg 53, 7957 CD De Wijk

De afscheidsdienst vindt plaats op woensdag 29 juni om
11.00 uur in de Hervormde Kerk, aan de Kerkweg in IJhorst.

Na afloop ontmoeten we u graag in de Reesthof
tegenover de kerk.

Om 13.00 uur zullen we van daar vertrekken om Arie
in besloten kring te begraven.

Laatste woorden
van afscheid
Stel in een paar stappen eenvoudig uw
rouwadvertentie op.

Met familieberichten.nl kunt u in meer dan 250

kranten een rouwbericht plaatsen, rechtstreeks bij

de desbetreffende uitgever.

maandag 27 juni 2022 19
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Sudoku 5021

Sudoku 5022

Sudoku 5023

Sudoku 5024

eyeliner
Prijswoordzoeker 25a

Oplossingen

Op elke rij
(horizontaal en
verticaal) alsmede
in elk vierkant
van drie bij drie,
moeten de cijfers
1 tot enmet 9
komen te staan.

ABDIJBIER
AFGAAND
BEPERKEN
DENKTANK
DINAR
EIERMAND
FINISH
GELUKKIG

GESTELDE
HEKELING
HUISSTIJL
HUISSTOF
INBEGRIP
KIPFILET
KROKANT
LEDIG

LITURGIE
NAAMBORD
ROSARIUM
STAALWOL
TAMPON
TERUGWEG
VISAREND

Breng de overgebleven letters over naar het balkje.

Een fool is – naast iemand die niet
goed bij zijn hoofd is – de Engelse
benaming voor een romig dessert
met fruit. Deze simpele mango-
fool is zó klaar en wordt extra bij-
zonder door toevoeging van een
beetje kardemom.
Voor eenmango-fool of welke fool
dan ook kun je opgeklopte slag-
room gebruiken, maar ook yog-
hurt of een mix van beide. Omdat
het hartje zomer is, houden wij
het fris en licht door alleen yog-
hurt te gebruiken.

Ingrediënten (voor 2 desserts):
250grammango, inblokjes (diep-
vries of vers)
1 theelepel gemalen kardemom
235 ml koud water
het sap en de rasp van 1/2 limoen
yoghurt of opgeklopte slagroom,
naar smaak

Bereiding
Doedeblokjesmangomet dekar-
demom en 235milliliter water in
een steelpannetje. Als je hele,
verse mango’s gebruikt, kun je
zelfs de pit erbij doen.Het vrucht-
vlees laat door de hitte los van de
pit.
Breng het aan de kook, zet het
vuur laag en laat ongeveer 20 mi-
nuten sudderen.Wat jewil, is een

mengsel vanzachtgekookteman-
go waarin ook nog wat stukjes
zichtbaar zijn. Dus geen comple-
te fruitmoes.
Haal de pan van het vuur en
breng de mango op smaak met
wat limoensap en eventueel wat
geraspte limoenschil. Dat staat
ook leuk ter garnering.
Schep de yoghurt of de opgeklop-
te slagroom in een glas. Maak de
mango-fool af met een lekkere

hoeveelheid van de mango. ■

Mango-fool met yoghurt en kardemom

Deze wesp laaft zich aan het water in het vogeldrinkbakje. Theo Leferink

RECEPT

LEZERSFOTO PUZZEL

0909 50 10 154

WIN!

WEEK RIJSEKPRIJ

Speel mee!

U kunt uw oplossing telefonisch

tot maandag a.s. doorgeven via

bovenstaand nummer (€0,60 per

gesprek) of door middel van sms:

DBDW<spatie><oplossing> naar

3553 (€0,60 per sms). Tarieven zijn

excl. gebruikelijke kosten.

Geen retour-sms ontvangen? Waarschijnlijk

bent u niet gemachtigd ommee te spelen.

Neem contact opmet uw provider.

Voor de spelvoorwaarden kijkt u op:

mediahuis.nl/spelvoorwaarden

MAAK

KANS OP

€ 150,-

Ook in deze rubriek? Mail uw foto naar steenwijkercourant@mediahuisnoord.nl

Dit recept wordt verzorgd door Nancy van Batenburg van Culy.nl

Simpele mango-fool met yoghurt en kardemom.

COLOFON

Opregte Steenwijker Courant
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en vrijdag.
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