Jan Ketelaar uit Een: ‘Ik zie het
als een dorpsmuseum. Als de
baanderdeuren open staan
mag iedereen een kijkje nemen’
Pagina 9

De laatste Noordenveld Plus van dit jaar
ligt alweer voor u. Een editie met prachtige
verhalen van bijzondere inwoners van deze
mooie gemeente. Zo vertelt Jan Ketelaar uit

Een over zijn eigen unieke dorpsmuseum, besteedt Ludy Rozema zijn vrije tijd graag aan
een potje golf, brengt Hendrik Jongsma op zijn
90e nog steeds kerstbomen aan de man (en de

vrouw) op het Volkstuinencomplex van de Vrije
Tijd Tuinders én leest u over de Old Stars die
steeds populairder worden. Veel leesplezier
en vooral heel fijne feestdagen!

Het volgende nummer
verschijnt op

8 maart 2022

Uitvaartzorg Noordenveld
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Regie op eigen dood
Sterven is vandaag de dag al
lang niet meer lijdzaam wachten op het einde, maar een
woud aan keuzes. Het liefst
denken we niet aan de dood.
Maar dat is wel nodig, want
aan sterven gaan steeds meer
keuzes en moeilijke beslissingen vooraf.
Maar laten we beginnen met
het goede nieuws: we leven nog. Dat kan niet gezegd worden van de naar
schatting honderd miljard
mensen die voor ons zijn
gestorven. Met zoveel sterfgevallen in de geschiedenis
zou je denken dat we gewend
zijn geraakt aan de dood en
inmiddels wel weten hoe we
hier mee om moeten gaan.
Maar nee. We hebben geen zin
in het ongemakkelijke, naargeestige gevoel dat het onderwerp kan oproepen. Maar helaas, we ontkomen er niet aan
ons bij tijd en wijle, zelfs lang
voordat het zover is, bezig te
houden met ons levenseinde.
Want sterven is niet meer,
zoals vroeger, een kwestie
van doodziek of stokoud op je
bed gaan liggen en gelaten je
laatste ademtocht afwachten.
Doodgaan was al nooit makkelijk, maar is anno 2021 (onder
andere door Corona) nog veel
ingewikkelder geworden. Er
gaan, zelfs al lang voordat het
zover is, heel wat dilemma’s
en beslissingen aan vooraf die
niet alleen voor onszelf moeilijk zijn, maar soms ook voor
onze naasten.
Omdat we er vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen, is
het van groot belang kwesties
en keuzes rond de dood eens
op een rij te zetten. Zodat we
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er alvast over na kunnen denken. Al is het maar voor even.
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Wie mogen lid worden?
Iedereen in de gemeente
Noordenveld mag lid worden.
Ook als u (ernstig) ziek bent.
Wij stellen geen voorwaarden
aan gezondheid, leeftijd en of
u elders verzekerd of lid bent.
U betaalt eenmalig 17,50 euro
inschrijvingskosten per persoon en verder geen jaarlijkse
contributie.
Waarom lid worden?
 Omdat u dan precies weet
wie voor u de uitvaart gaat
verzorgen en wat de geschatte kosten zijn. U kunt
tijdens een vrijblijvend en
kosteloos gesprek kennis
maken met de uitvaartverzorger.
 U belt rechtstreeks met
de uitvaartverzorger in
Noordenveld zonder tussenkomst van een Callcenter, verzekeraar of penningmeester.
 U ontvangt dan naast de
eventuele uitkering van uw
verzekeraar ook nog eens
20% korting op het tarief
‘uitvaartverzorging’ van Uitvaartzorg Noordenveld.
 Omdat
Uitvaartzorg
Noordenveld de kosten laag
kan houden door geen marges en provisies te hanteren
op de kist, de opbaring, het
vervoer, de bloemen, de catering etc.
Hoe kunt u uw nabestaanden
helpen?
Nadenken en beslissen over
de eigen uitvaart was vroeger minder moeilijk dan tegenwoordig. Daar waar er
vroeger bijna alleen vaste
rituelen en gewoonten wa-
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ren, zijn er nu alleen nog een
paar wettelijke beperkingen
waaraan eenieder zich moet
houden. Voor de rest is zo’n
beetje alles denkbaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat
het voor degenen die achterblijven veel uitmaakt bij de
rouwverwerking en de acceptatie van bepaalde keuzes
en beslissingen als zij er van
tevoren met de stervende
goed over hebben kunnen
praten. Word daarom lid bij
Uitvaartvereniging Noordenveld en leg uw laatste wensen
vast in een Wilsbeschikking
bij Uitvaartzorg Noordenveld.
De Wilsbeschikking is ook te
downloaden vanaf de website.
U kunt deze vervolgens heel
gemakkelijk printen, handma-

tig invullen en bewaren bij uw
belangrijke papieren.
Moet ik perse lid zijn als ik
mijn uitvaart door Uitvaartzorg Noordenveld wil laten
verzorgen?
Nee, dat is niet nodig. U kunt
ons dag en nacht bellen en wij
staan altijd voor u klaar, ook
als u geen lid bent. Wel is het
zo dat u dan de korting van
20% misloopt. Alleen daarom
al adviseren wij u om lid te
worden en uw uitvaartwensen
in kaart te brengen.
Hoe kan ik mij inschrijven
en lid worden?
U kunt bellen met het nummer 050 – 211 1983, waarna
wij u het aanmeldformulier
toe zullen sturen. U kunt
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ook online aanmelden of
het formulier ‘downloaden’
op
www.uvnoordenveld.nl.
Wilt u hulp bij het invullen
van het aanmeldformulier,
de Wilsbeschikking of wilt u
gewoon persoonlijk het een
en ander met ons bespreken, wij komen graag bij u
langs. Alle gesprekken zijn
overigens kosteloos en vrijblijvend!
De uitvaartwinkel
(aan de Tolberterstraat 39 in
Leek) is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Voor het melden van een overlijden zijn wij dag en nacht bereikbaar op het telefoonnummer 050 – 211 1983.
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Old Stars sporten steeds populairder

‘Bij Old Stars gaat het niet om het willen winnen,
het gaat om het verbeteren van je algehele conditie’
NOORDENVELD - Veel mensen sporten in teamverband. Dat samen
sporten is gezellig en gezond. Voor mensen in de leeftijd van 55
+ is er vaak geen passend sportaanbod. Mede gefinancierd door
het Nationaal Ouderenfonds is Old Stars ontwikkeld met 9 landelijke sportbonden en 400 clubs in Nederland. Zo ook in de gemeente Noordenveld. Op initiatief van de sportcoaches van Welzijn
in Noordenveld Marten Vogt en Wouter Meertens werden lokale
sportcontacten benaderd om aan te haken bij Old Stars.
‘Op dit moment zijn er via WiN
drie concrete projecten te benoemen waar Old Stars wordt
gepromoot. Dan hebben we het
over Walking Korfball, Walking
Football en Oldstars Boksen. Verder zijn er opstartplannen voor
Walking Hockey en nemen enkele
tennisverenigingen het op in hun
aanbod,’ zegt Marten Vogt. Als De
Krant een rondje langs de velden
maakt is er overal een enthousiast verhaal te horen.
Christéan de Weerd is professioneel bokstrainer bij Power Body
Soul in Roden aan de Kanaalstraat. Wekelijks op de woensdagochtend staan er 8 deelnemers klaar om lekker met elkaar
aan de slag te gaan. Wat opvalt
is het gegeven dat er meer vrouwen dan mannen de bokshandschoenen aan hebben. ‘Dat vind
ik alleen maar erg fijn,’ zegt
Christéan de Weerd. Van boksen
word je zelfverzekerder. Kijk, bij
Old Stars gaat het niet om het
willen winnen. We boksen niet
om iemand hard te slaan of pijn
te doen. Het gaat om het verbeteren van je algehele conditie,
het vergroten van je spierkracht
en ja, natuurlijk gaan ook de
bokshandschoenen aan en dan
is het rammen op de boksbal altijd een leuke oefening.’ De les
duurt een dik uur. We hebben
een goede warming-up met veel
gevarieerde oefeningen, daarna
doen we de bokshandschoenen
aan en dan tot slot, - ja dat mag
je gerust verrassend noemen-,
gaan we onder begeleiding van
Lilian aan Yoga doen. Even rust,
je balans hervinden en vooral
ook letten op je ademhaling en
lichaamshouding.’
Walking Football
Wat bij alle Old Stars activiteiten doorklinkt is dat het samen
sporten leuk is en op een veilige
en toegankelijke manier wordt
aangeboden. Met aangepaste
spelvormen en goede begeleiding
wordt er gezamenlijk getraind om
de conditie te verbeteren. Het sociale aspect wordt niet uit het oog
verloren. Er wordt met z’n allen
eerst een kop koffie gedronken.
Wat ook opvalt is dat bij alle deelnemers het enthousiasme ervan
afstraalt. Jan Dijkstra doet mee
aan Walking Football. ‘Wij zijn nu
bezig met een soort van tournee
door onze gemeente. We zijn ge-

EERSTVOLGENDE KEER EN
INFORMATIE ADRESSEN
Jan Dijkstra
start bij ONR in Roden, daarna
Nieuw Roden en Peize en nu voetballen we elke dinsdag bij VV Roden. 12 deelnemers tellen we op
dit moment, een leuk ploegje. In
februari 2022 gaan we nog naar
GOMOS in Norg en in maart voetballen we in Veenhuizen. Wie mee
wil doen kan gewoon aanhaken.
We krijgen training van Johan
Wardenier en dat is geweldig. Het
wordt serieus opgepakt. Natuurlijk gaat het allemaal niet meer
zo fanatiek als vroeger, maar de
techniek verleer je niet snel. Het
is Walking Football, dus hard rennen is er niet bij. Een beetje snel
lopen, ja dat kan nog, maar verder is het gehele spel aangepast
aan de Old Stars methode waarbij de basisregels van het voetbal
gewoon gelden. Alleen het veld is
kleiner.’

Walking korfball
Ook KV Noordenveld doet mee. In
het clubblad staat een lovend verhaal over haar deelname aan Old
Stars en de Korfbalvereniging wil
dan ook maar wat graag deze activiteit doortrekken naar het volgend jaar. Jaap Bos is kartrekker.
‘Het is echt een schot in de roos.
16 deelnemers hebben we aan
ons kunnen binden na de start in
juni. Het loopt echt als een trein.
Het gaat niet alleen om het korfballen, we hebben onderling veel
plezier, we doen sociale contacten op en we geven zo de oudere
doelgroep de gelegenheid om te
blijven sporten en bewegen,’ zegt
Jaap Bos. De bewegings- en spelvormen staan onder begeleiding
van fysiotherapeut Clara Penninga en de training is in handen van
Gerrit Hazekamp. Iedere dinsdag

wordt er getraind in sporthal de
Hullen in Roden. Bij goed weer
kan dat weer op de eigen korfbalvelden van KV Noordenveld. Old
Stars werkt volgens een geheel
eigen concept met aangepaste
spelvormen. Jaap Bos: ‘In balans
blijven is erg belangrijk voor iedereen, zeker voor ouderen. Door
gevarieerd te bewegen komen
stabiliteit, lenigheid en kracht
aan de orde. Het is een soort van
omdenken in de sportwereld.
Het is een veelzijdige benadering waar je als 60-plusser goed
aan mee kunt doen. Onze oudste
deelnemer is zelfs 80plus. Naast
jeugd en volwassenen is onze
korfbalvereniging nu ook een oudervriendelijke sportvereniging.
Best wel iets om trots op te zijn,’
laat Jaap Bos weten.

Walking Korfball
Dinsdag 14 december
11.00 - 12.00 uur
Sportcentrum De Hullen Roden
Info: info@kvnoordenveld.nl
Tel: Welzijn in Noordenveld
050 3176500
Walking Football
Dinsdag 14 december
10.00 - 11.30 uur
VV Roden Norgerweg
Info: service@stwin.nl
Tel: Welzijn in Noordenveld
050 3176500
Oldstars Boksen
Woensdag 15 december
10.30 -11.30 uur
Power Body Soul
kanaalstraat 60 Roden
Info: contact@powerbodysoul.nl
06 24658723
Tel: Welzijn in Noordenveld
050 3176500

Kaarstdaogen
het is ons feest van licht
wai doun dan graog de ogen even dicht
wie willen nou vrede met mekaor
daortegen het gien ein bezwaor
gezeten an ons kerstbuffet
denken wie neit an Jan-met-de-pet
die gien geld meer kan besteden
ok al wordt der nog zo beden
wie denken neit an rampen of hongersnood
niet an I.C’s en coronadood
of an de priklozen op de Dam
waordeur ons laand in tweistried kwam
gaon wie zo naor ’t naaie jaor?
willen wie zo deurgaon met mekaor?
of geven wie nou mekaor de haand
veur een mooier Nederlaand
Jaap Bos
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Uw woning
verkopen?
Wĳ komen graag bĳ u langs
voor een gratis waardebepaling!
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Gert Klinker

Marion Schotanus

Boveneind 18 Leek
Telefoon 0594 - 510100

www.jonkmangarantiemakelaars.nl
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Kleur- en interieuradvies

interieurstyling
Kanaalstraat 25, Roden

Telefoon 050 5017835

Oók schilderen/behangen

www.rodeowonen.nl
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Voor helder advies
maatwerk
goede service
hét adres in Roden

Julianaplein 12 Roden
050-8504499

“Ook voor het aanmeten van
Therapeutisch Elastische Kousen”
Voor meer informatie kunt u
ons bellen op: 050 - 501 96 25

Meester Wychgellaan 2a
9301 HR Roden

www.deronerapotheek.nl

Gevestigd in Fitnesscentrum Roden

Fysio
Rugpijn
Nekpijn
Valpreventie
Online intake plannen

Praktijk voor Fysiotherapie en
Oefentherapie Cesar G. van Vliet
Kanaalstraat 60D • 9301 LT Roden • 050-501 65 54
Email: vlietro@hetnet.nl • www.fysio-cesartherapieroden.nl

Kanaalstraat 60M
9301 LT Roden
06-34147056
info@beweegpost.nl
www.beweegpost.nl

Een nieuwe bril?
Contactlenzen?
Uw kunstgebit, onze zorg:
 Aanmeten en vervaardigen

 Volledig kunstgebit

 Reparatie

 Gedeeltelijk kunstgebit

 Opvullen

 Frameprothese

 Advies

 Kunstgebit op implantaten

 Nazorg

 Noodprothese

Ridder

Tandprothetische Praktijk

Uw
Uw kunstgebit,
kunstgebit, onze
onze zorg:
zorg:

Meidoornlaan 21a






OPENINGSTIJDEN

Volledig
kunstgebit
Maandag t/m
Vrijdag
Volledig
kunstgebit
08:30 uur - 17:00 uur
Gedeeltelijk
Gedeeltelijk kunstgebit
kunstgebit


 Advies
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Hond Esha, gewenst en geliefd, ondanks al haar beperkingen

‘Ze is ongeneeslijk ziek, maar het
beestje heeft geen pijn, dat gaf troost’
‘Zolang het kan en Esha niet gaat
lijden gaan we hier mee door.
Er zijn geen medicijnen voor
de ziekte DM, maar met enkele
hulpmiddelen zijn we in staat
om onze hond nog op een mooie
manier te laten leven’, zegt eigenaar Michiel Boerma. Samen met
zijn vrouw Liesbeth verzorgen zij
Esha nu al meer dan vier jaar en
doen dat met alle liefde die zij
hem kunnen geven. ‘Esha betekent in het Japans, gewenst en
geliefd. Ondanks haar beperkingen hebben we de indruk dat ze
bij ons nog steeds goed naar haar
zin heeft. Ze kijkt helder uit haar
ogen, blaft als we naar buiten
gaan en is nog steeds waaks. We
hoeven geen bel op de voordeur,’
zegt Liesbeth. Esha hoort alles.
Als iemand het grindpad op loopt
naar onze woning weet Esha dat
eerder dan wij.’
Esha werd geboren op het Brabantse platteland. Veghel om precies te zijn. Moeder was een Jack
Russell en de vader een witte
Zwitserse Herder. Een bijzondere
combinatie. Via een nicht en na
het zien van een foto op internet
werd er contact gelegd. ‘Acht weken oud was ze toen we haar voor
het eerst zagen. Een week later
werd de puppy door de eigenaar
vanuit het Brabantse naar Drenthe gebracht. Dat was in 2009. In
de jaren daarna hebben we enorm
veel plezier van Esha gehad. Vier
jaar terug begon Esha te slepen
met haar achterpoten. Zo erg zelf
dat het begon te ontsteken. Toen
hebben we dierenartsen bezocht
en bij Dierenarts Hopmans in Roden werd de diagnose vastgesteld
op DM. Ongeneeslijk ziek, maar
het beestje heeft geen pijn. Dat
gaf troost,’ zegt Michiel Boerma.
De familie is altijd al hondenliefhebber geweest. Nooit was er in

NORG – Even buiten Norg, wanneer het fietspad richting Zuidvelde in
zicht is, wordt hond Esha drie keer daags uitgelaten. Dat uitlaten gaat
niet vanzelf. Esha is ziek, ze heeft DM, wat staat voor Degeneratieve
Myelopathy. Dat is een aandoening aan het ruggenmerg en het verloop
van de ziekte is afhankelijk van de fysieke conditie van de hond. Esha
kan niet meer lopen. Met behulp van een zelfgemaakte hondenkar
wordt zij dagelijks uitgelaten.
hun leven ergens geen hond. De
familie Boerma is in Norg bekend
als oud-eigenaar van café-restaurant Norgerholt. Vanaf 1971
werd op die manier de kost verdient. Zoons Bert en Mark wer-

den er geboren. Onlangs werd
het Norgerholt verkocht. De woning erachter en de naast gelegen midgetgolfbaan is nu hun
domein. In de goede tijd dartelde
en rende Esha hier in het rond.

Soms werd koers gezet naar een
tweede woning in Spanje. Altijd
ging de hond mee. ‘2000 kilometer op de achterbank en nooit
geen problemen,’ laat Michiel
trots weten. ‘Autorijden vindt ze
geweldig, nog steeds. Het is jammer dat ze zo ziek is geworden.
Haar een spuitje geven willen we
op dit moment niet. Daar is ze nog
veel te opgewekt voor. We zien dat
ze nog geniet van alles wat er om
haar heen gebeurt. Dat willen we
koesteren.’
100 procent afhankelijk
Esha wordt door beide eigenaren voortdurend vertroeteld. Ze
krijgt regelmatig een aai over
haar bol en er wordt veel tegen
haar gesproken. De hond wordt
niet aan haar lot overgelaten, dat
is zeker. Michiel Boerma heeft
alle hulpmiddelen zelf bedacht
en aangepast aan de omstandigheden. Er werd een hondenkar
gekocht en met zijwieltjes van
een kinderfiets werd er een ligkar van gemaakt. Een soort van
rolstoel voor de hond. Esha ligt er
zo op een dekentje comfortabel
bij. Toen de achterpoten het helemaal opgaven werden kinderschoentjes gekocht en kreeg ze
die aan zodat de pootjes niet over
de grond sleepten. De plas en de

poep komt achterop een rekje
terecht en kan dan worden opgeruimd. Als Esha uit wordt gelaten
in het donker geven lampjes op de
kar extra licht. ‘Van een hond die
goed is heb je minder werk dan
met onze hond,’ zegt Liesbeth
Boerma. ‘Esha is helemaal 100
procent afhankelijk van ons. Om
doorliggen te voorkomen hebben
we in huis verschillende plekjes
waar we haar overdag kunnen
neerleggen. Michiel tilt haar dan
op en dan krijgt ze een ander
plekje in het huis. ‘s Avonds wordt
ze de trap op naar boven getild.
Daar hebben we een grote mand
liggen waar ze de nacht zonder
problemen doorbrengt.’
Of Esha nog lang te leven heeft
is onduidelijk. Het ziektebeeld is
niet rooskleurig. De verlamming
is tot nu toe beperkt gebleven tot
de poten. ‘Er komt een dag dat we
een beslissing moeten nemen om
afscheid van haar te nemen. Maar
dat kan ook nog best een jaar duren,’ hoopt Michiel. ‘Wij hebben
nog steeds veel plezier van de
hond. Ook van haar hebben we
de indruk dat ze het nog niet wil
opgeven. Dat is mooi, want het
is een lieve hond, nog nooit gegromd of gebeten. Zolang het kan
blijft ze bij ons.’

Onder een wiebelende tafel
doe je toch ook
een viltje?
Mocht je nog meer
informatie nodig hebben dan
hoor ik het graag.
Bas Becht
Register Podoloog
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Haandrikman Uitvaartverzorging

Wat kost een uitvaart – Schrik niet!

Over de kosten van een uitvaart wordt veel gesproken. Dat er
soms overdreven veel gevraagd wordt en dat velen buikpijn
krijgen van de uitvaartnota is bekend. Maar laten we voor een
keer eens een paar zaken concreet maken. Ik ga u vertellen
wat de echte kosten zijn van de onderdelen van een uitvaart.
In ieder geval bij Haandrikman.

We gaan uit van….
Voor de berekening van de uitvaartkosten gaan we uit van
een uitvaart die het vaakste voor komt. Het gaat om een overlijden thuis. De opbaring is ook thuis in een nette eenvoudige
kist. We versturen 50 rouwkaarten en bij de crematieplechtigheid in De Boskamp in Assen komen 70 mensen. Tijdens
de condoleance schenken we twee kopjes koffie en serveren
we een lekkere koek of een plak cake.
Aanname- of regeltarief
Aan de uitvaartverzorger betaal je een bedrag om de hele
uitvaart tot in de puntjes te regelen. Dit noemen we het aanname- of regeltarief. Bij Haandrikman noemen we dat de
kostprijs van de dienstverlening want aan de rest verdienen
we helemaal niets. Ons tarief (2021/2022) is € 1975,-. In dit
bedrag zitten ook onze auto- en kantoorkosten en de belastingen die we betalen.
Laat je nooit misleiden door uitvaartbedrijven die goede sier
willen maken met een laag aannametarief, maar daarnaast
nog een start- of een basistarief rekenen voor hun vaste
kosten. Daarnaast zijn er talloze uitvaartondernemers die
schermen met een laag aannametarief maar op de kist al
een extra winstmarge zetten van bijvoorbeeld € 400,- en dan
hebben we het nog niet eens over de rest. Let dus goed op,
ook bij alle aanbieders met ‘vanaf’-prijzen.
Laatste verzorging en opbaring
Als u ons belt om een overlijden te melden, komen we zo
snel mogelijk om de overledene de laatste verzorging te geven en het lichaam meteen te kunnen koelen. Bij een laatste verzorging mag u als nabestaande ook helpen als u dat
graag wilt, maar dat hoeft niet.
We nemen, als u weet wat voor een soort kist er moet komen, ook meteen de kist mee. Dat scheelt namelijk een keer
extra rijden en dus ook kosten.
De kosten van de laatste verzorging zijn € 200,-. Als er een
pacemaker of ICD verwijderd moet worden, kost dat € 35,meer. Bij een crematie is een verwijdering van een pacemaker of ICD verplicht. Laten we er in het voorbeeld van uitgaan
dat dit moet gebeuren.
De koeling (met schragen en rok) die we onder de kist plaatsen kost € 125,- ongeacht hoelang de opbaring duurt.
De kist
Over een kist kun je veel zeggen. Maar de meeste mensen
(90%) kiezen voor een nette eenvoudige kist. Bij ons ben je
dan altijd klaar voor minder dan € 240,- (fabrieksprijzen) en

dan heb je nog steeds keuze.

We hebben namelijk een prachtige spaanplaten kist met
biologisch afbreekbare toplaag. We hebben een hele mooie
lichte ongelakte populieren kist van hechthout. En we hebben onze EKO-kist, een massieve ongelakte kist van naaldhout. Alle kisten hebben een mooi binnenwerk van ongebleekt katoen met een kussen en een deken. En een prachtig
dik koord rondom de bovenkant.
Er zijn heus nog goedkopere kisten te krijgen. En als het echt
nodig is, nemen we die mee. Maar omdat dat het mooie beeld
van de opbaring niet bevordert, kiezen we liever voor een van
de drie andere kisten. Moet er op een natuurbegraafplaats
begraven worden, kiezen we voor de naaldhouten of een
massief populieren kist.
Natuurlijk kunnen we iedere kist leveren die er is. Alleen verzorgen we dan eerst een bed-opbaring tot de kist geleverd is.
Geen enkel probleem.
De kennisgeving van overlijden
Om de wereld te vertellen dat iemands dierbare is overleden, worden er meestal rouwkaarten verstuurd. Rouwkaarten heb je in allerlei vormen en kleuren. Wij hebben ervoor
gekozen om iedere rouwkaart uniek te laten ontwerpen. Je
krijgt dan de meest persoonlijke rouwkaart die je je voor kunt
stellen. Zo één die dan vaak nog heel lang in het wandmeubel staat.
Voor 50 rouwkaarten ben je € 192,- kwijt. Hier zitten dan de
ontwerp- en drukkosten in, maar ook de enveloppen. Voor de
kaarten komen er dan ook nog rouwzegels bij en verzendsets om de rouwpost gescheiden te houden van alle andere
post. Dit kost € 56,-.
Heel vaak plaatst de familie ook een rouwadvertentie in ‘De
Krant’. De gemiddelde kosten hiervan zijn € 150,-. De opmaak van de advertentie en het plaatsen verzorgen wij ook
voor de familie.
De staatsierit
De allerlaatste rit in een rouwauto noemen we de staatsierit.
Op de dag van de uitvaart plaatsen we de overledene in de
rouwauto samen met het rouw-bloemwerk. We ruimen alle
materialen van de opbaring op en zorgen ervoor dat de plek
waar uw dierbare stond er weer netjes uitziet. Dan hoeft u
niet nog eens aan de slag als u van de uitvaart thuiskomt. Dat
doen we met liefde en kost niets.
De familie krijgt een vlaggetje voor op hun auto’s en gezamenlijk rijden we in een rouwstoet naar het crematorium.
De kosten van deze laatste rit zijn € 200,-. Soms is er geen
rouwstoet maar wil de familie dat we de overledene met een
overbrengbus naar het crematorium brengen. De familie
rijdt dan op eigen gelegenheid naar De Boskamp. In dat geval zijn de kosten € 150,-.

Harry Haandrikman
Plechtigheid, crematie en condoleance
Eenmaal aangekomen in het crematorium houden we een
plechtigheid. Vaak duurt die drie kwartier en hebben we
daarna nog eens drie kwartier voor de condoleance en de
koffie. Als dat langer moet zijn, kan dat altijd. Maar meestal
is dat voldoende.
De vaste kosten van De Boskamp voor 2 x 45 minuten zijn
€ 1400,-. Hier zit de huur van de aula en de koffiekamer in,
maar ook de crematie zelf. De kosten voor 2 kopjes koffie met
een koek voor 70 mensen zijn € 423,00.
Opgeteld ziet het financiële plaatje er dus zo uit:
Aannametarief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1975,00
Laatste verzorging met verwijdering ICD. . . . . . . . . . . . . . . € 235,00
Huur koeling, schragen, rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 125,00
Nette kist met mooi binnenwerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 240,00
Kaarten, enveloppen, rouwzegels, verzendsets . . . . € 248,00
Advertentie in De Krant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 150,00
Staatsierit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 200,00
Vaste kosten De Boskamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1400,00
Consumpties condoleance 70 man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 423,00
_________
TOTAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4996,00
Af vergoeding verzekering en/of vereniging. . . . . € VUL IN
_________
REST € ______ , __

We werken met alle verzekeringen en verenigingen samen.
De uitkeringen lopen dan meestal via ons, zodat u daar ook
geen werk aan hebt.
Wat rekenen we niet extra?
Tijdens de week van de uitvaart komen we iedere dag langs
om te controleren of het nog goed gaat met het lichaam van
uw dierbare. Ieder lichaam reageert anders en wij willen dat
de opbaring zo lang mogelijk ‘mooi’ blijft.
Maar we kijken en voelen ook iedere dag hoe het met u is. U
bent iemand van wie u heel veel houdt kwijtgeraakt. En we
begrijpen heel goed dat u daar over wilt praten. Wij bieden
dat luisterend oor en die arm.
Samen bouwen we aan de invulling van de plechtigheid. Alles met muziek en foto’s en wat er nog meer nodig is, nemen
we u uit handen of ondersteunen we u bij. Ons doel is uw
goede gevoel als alles achter de rug is.
Wat maakt ons anders dan anderen?
Bij Haandrikman Uitvaartverzorging werken we volgens het
principe van ‘Eerlijke Uitvaarten’. Dat betekent dat we vertellen wat onze dienstverlening kost én wat de rest kost. En aan
die rest verdienen we dan niets.

Voorlopen bij de uitvaart van Bé Holt

We willen niets aan die rest verdienen omdat we 100% voor
uw belangen willen gaan. Onafhankelijk adviseren en bijstaan. En dat kan natuurlijk niet als wíj belangen hebben bij
iedere keuze die u moet maken.

Als je bedenkt dat een gemiddelde uitvaart volgens het CBS in 2021 zo’n € 7.500,- á € 8.000,- kost, dan zou een kop in de krant kunnen zijn:

40 families in Noordenveld en Westerkwartier besparen samen € 100.000,bij Haandrikman Uitvaartverzorging
Een feit waar we natuurlijk best trots op zijn. En talloze collega’s, de goeden niet te na gesproken, verklaren ons voor gek. Maar we doen dit werk met heel veel liefde en vanuit
ons hart. En we kunnen iedereen maar vooral onszelf altijd recht in de ogen aankijken. Net als in het logo van Eerlijke Uitvaarten.
Haandrikman Uitvaartverzorging
Brink 1, 9331 AA Norg
T. 050 – 211 5370
E. info@haandrikmanuitvaartverzorging
I. www.haandrikmanuitvaartverzorging
I. www.eerlijkeuitvaarten.nl
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Jan Ketelaar uit Een:

‘Dit is een uniek dorpsmuseum’
EEN – Aan de Hoofdweg, midden in het dorpje Een, ligt achter de baanderdeuren van de
boerderij een paradijsje met
oudheden verscholen. Een
dorpsmuseum, zo noemt eigenaar Jan Ketelaar dit plekje vol
met curiosa, eigenaardigheden
uit vervlogen tijden, met veel
spul - zoals hij het zegt - ‘van
voor de oorlog, van tijdens de
oorlog en van na de oorlog’. Er
is een benedenruimte en voor
wie het aandurft een trappetje naar boven uitkomend op
een zolder die vol staat allerlei
spullen uit het verleden.
‘Dit was vroeger een boerderij met
veestallen, een woongedeelte en
een hooizolder. De gebinten zijn
200 jaar oud. Er zijn enige aanpassingen aangebracht in de loop der
tijd, maar het merendeel bevindt zich
nog in oude luister. Op de vloer liggen
nog de ouderwetse tegels. Ik heb de
ruimte en weggooien, nee, dat kan ik
moeilijk. Wat ik verzamel heb ik van
onszelf of krijg ik aangeboden. Alles
krijgt een plekje. Er ligt hier van alles. Kijk daar een oud kerkbankje uit
de kerk van Een waar grootvader Jan
Brink nog op heeft gezeten. Tegen
de muur staat een meidenkast zoals
boerendochters die vroeger op hun
slaapkamer hadden staan en er is
natuurlijk veel oud landbouwgereed-

schap uit de boerentijd. Dat komt zo
van het land, de zweetdruppels hangen er nog aan.’
Wie het genoegen heeft rond te
kijken krijgt van Jan Ketelaar alle
tijd en uitleg. Elk voorwerp kent
een verhaal. ‘Vroeger hadden we
in het dorp nog een boerencamping. Met gasten ging ik dan eens

per week een ronde maken over
de Es, het bosje bij de Tip en hier
in deze ruimte vertelde ik dan van
alles over ons dorp. Dan dronken
we er een kop koffie bij en ja, dat
was gezellig. Dat werd altijd gewaardeerd. Weet je, Een was altijd
een goed dorp om in te wonen. Nu
ook nog wel, maar vroeger was

het anders. Er was veel middenstand in die tijd. Die bedrijvigheid
is nu verdwenen.’
Van dorpsgenoten krijgt hij soms
oude spulletjes aangeboden. Dat
wordt verzameld en er komt een
labeltje aan te hangen. Wat mooi
is of bijzonder komt in een vitrinekast terecht. ‘Ik zie het zo,’

zegt Jan Ketelaar. ‘Ik geef het een
laatste rustplaatsje. Mooi vind ik
het als er een verhaaltje bij komt.
Dat geeft binding met de spulletjes die ik bewaar. Bij de trap ligt
een gastenboek. Ik zie het als een
dorpsmuseum. Als de baanderdeuren open staan mag iedereen
een kijkje nemen.’

Pensioen, het is meer dan vrije tijd
Ludy en Geertruida op de golfbaan

Ik was het niet van plan maar moet het toch nog even hebben over golfen, onze nieuwe hobby. Geertruida en ik zijn nu bijna een half jaar bezig
en pas de laatste weken hebben we af en toe het idee dat het balletje de
goeie kant op rolt. Dat was de eerste maanden wel anders, toen volgde
hij zijn eigen pad en hadden wij telkens het nakijken. En hoewel het nu
iets beter gaat en we er allebei steeds meer lol in krijgen gaat bij mij nog
lang niet alles van een leien dakje.
Neem nou mijn karretje. Waarom krijg
ik het maar niet voor elkaar om dat ding
met een paar simpele handelingen in
en uit elkaar te klappen. Als ik zie met
welk een gemak en nonchalance anderen dat doen, dat moet ik toch ook
kunnen? Geertruida bijvoorbeeld heeft
er totaal geen moeite mee en is zij nu
zoveel handiger dan ik? Dat dacht ik
toch niet. Maar bij mij is het elke keer
weer één grote worsteling. Het zowel
in als uit de auto krijgen van de kar
kost me ongeveer tien minuten en dat
geldt ook voor het rijklaar maken van
het vehikel. Dat betekent dat ik na een
half uur al behoorlijk opgefokt de baan
op kom. En dan heb ik nog geen bal
geslagen. ‘Zullen we een tijdje ruilen
van kar?‘ stelde ik Geertruida laatst
voor. ‘Misschien kan ik met die van jou
beter uit de voeten.’ ‘Mooi niet’, zei ze.
‘Gewoon blijven oefenen, dan krijg je
er vanzelf wel handigheid in.’ Ik hoop
het maar heb zo mijn twijfels. En dan
was er een tijdje terug nog het gedoe
met m’n golfstokken. We hadden best

lekker gegolfd en na afloop stak ik met
een tevreden gevoel de stokken in m’n
golftas. Dat ik ze er omgekeerd - met
de clubbladen naar beneden - in had
gepropt ontdekte ik even later toen ik
onze tassen uit de auto haalde.
‘Hoe krijg je dat nou voor elkaar’, zei
Geertruida, ‘je ziet toch wel wat de boven- en onderkant van die stokken is?
En de beschermhoesjes, waar zijn die
gebleven? ‘Ja, die zitten nu ook onder
in de tas, maar wat maakt het allemaal
uit. De tas even op de kop houden, een
beetje schudden en alles rolt er zo weer
uit. Ik red me er wel mee.’ Maar ik was
iets te optimistisch geweest. De stokken zaten helemaal klem, bijna geen
beweging in te krijgen.
Pas na een minuut of twintig had ik ze
bevrijd, helaas zonder de beschermhoezen. Die kreeg ik er met geen mogelijkheid uit. Terwijl ik aan het bijkomen was van de krachtsinspanning
dacht ik nog even na over wat Geertruida kort daarvoor had gezegd over
de boven- en onderkant. En ik moest

onzin’ reageert Geertruida verontwaardigd. ‘Mijn vriend is niet gek, die weet
het verschil donders goed. Misschien
wel beter dan u.’Demonstratief legt ze
de keu op het biljartlaken, trekt haar jas
aan en verlaat samen met mij de kroeg.

denken aan een voorval van lang geleden (er komen de laatste tijd gek genoeg steeds meer herinneringen van
vroeger bovendrijven).
Het is na schooltijd en ik heb met een
paar vrienden afgesproken om in onze
favoriete Groningse kroeg een potje te
biljarten. ‘Heb je zin om mee te doen?’
vraag ik Geertruida. Ze kijkt een beetje
verrast en zegt: ‘Goh wat leuk, ik wist
helemaal niet dat jij biljartte. En ik wil
wel maar heb het nog nooit eerder
gedaan.’ ‘Geeft niks, ik help je wel’
zeg ik grootmoedig, ‘zo moeilijk is het
niet.’ Ik vergeet er bij te zeggen dat het
voor mij ook de eerste keer is. Als dat
straks maar goed gaat. Niet bepaald,
want al na een paar minuten komt de

kroegbaas op me af. Hij heeft me met
de keu op de grond zien stampen en
verbiedt me om verder te spelen. Ik
sputter eerst nog wat tegen. ‘Wat doe
ik dan verkeerd? Anderen doen het
toch ook?Bovendien biljart mijn vriendin vandaag voor het eerst, dan mag
ik haar toch wel een beetje aanmoedigen?’ ‘Met een omgekeerde keu?’
De man wordt nu echt kwaad. ‘Je hebt
blijkbaar geen idee hoe je een keu
vast moet houden. Mijn vloer zit onder
het krijt, dat krijg ik er nooit meer uit.
Wegwezen nu en ik wil je hier ook niet
meer zien.’ En tegen Geertruida zegt
‘ie: ‘Slimme vriend heb jij, hij weet niet
eens het verschil tussen onder en boven. Daar kun je nog wat mee beleven
later.’ ‘Waar slaat dat nou op, wat een

Goed, dat was toen. Nu ging het om de
vraag hoe ik de beschermhoezen uit
m’n tas kreeg. Het antwoord kwam
een paar dagen later toen ik naar het
dorp fietste en een vrouw passeerde die
bezig was om met een zwerfvuilgrijper
blikjes en andere rotzooi uit de berm te
vissen. Zo’n grijper moest ik ook hebben, dus ik naar de winkel.
Even later stond ik met m’n nieuwe
aanwinst bij de kassa. ‘Fijn dat u mee
wilt helpen om het zwerfvuil in Roden
op te ruimen. U mag trots op uzelf zijn.
O ja, nog even voor alle duidelijkheid:
het hendeltje waar u in moet knijpen
zit aan de bovenkant’. Ik mompelde
iets onverstaanbaars en was blij dat
ik even later weer buiten stond. Met
mijn nieuwe grijper was het bevrijden
van de beschermhoezen een fluitje
van een cent. Het attribuut hangt nu
al een paar dagen tussen het andere
gereedschap in de garage. Het wordt
hoog tijd dat ik hem ga gebruiken
waarvoor ‘ie bedoeld is.
Ludy Rozema
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Snijbloemen & planten
Kunstbloemen & -planten
Potten en Accessoires
Rouwbloemwerk
Workshops
Abonnementen
Voor particulier en zakelijk

Hagen 17, 9301 ZJ Roden | 06-832 235 95 | info@dreamcoloursbytatjana.nl

www.dreamcoloursbytatjana.nl
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Voor al uw kluswerkzaamheden o.a.

VERBOUWING, BADKAMER
KEUKEN, TIMMERWERK
Herrie van Wijk - 06-49059637 - Okster 25 - 9302CE Roden - herrievw9331@hotmail.nl

Hypotheken en verzekeringen
meer dan 14 jaar ervaring
eerlijk en oprecht

persoonlijke aanpak
advies aan huis

Wil je een woning kopen?
Wil je weten of je maandlasten lager kunnen?
Wil je je woning verbouwen en/of verduurzamen?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak
via 06-51 75 66 08 of info@erikakoning.nl*
*Ik kom graag naar je toe, maar een digitaal gesprek is eventueel ook mogelijk.

Nijenrode 7, 9301 XS Roden
www.erikakoning.nl

Elk afscheid is het begin van een herinnering
Niets is zo moeilijk als afscheid nemen van een geliefd persoon.
Het is een proces vol verdriet, machteloosheid en onzekerheden.
Daarom is onze uitvaartverzorging gebaseerd op persoonlijke
aandacht. Klaar staan voor nabestaanden zolang het nodig is.
Luisteren naar herinneringen en emoties een plaats geven.
Tijd bieden om in alle rust een keuze te maken.
Wij staan 24 uur per dag voor u klaar, ook als u elders verzekerd
bent. Eventuele verzekeringen en oude polissen zoeken wij voor u uit
en maken dit kosteloos voor u in orde.
Natuurlijk wilt u weten wat de kosten zijn van een volledig verzorgde
uitvaart. Op onze site kunt u hier meerdere voorbeelden van vinden.
In het eerste kennismakingsgesprek waarin u uw wensen kenbaar
maakt maken we gelijk een kostenraming voor u.
Er zijn vele mogelijkheden, van heel eenvoudig tot uitgebreid en alles
is aan te passen aan uw wensen.
Belt u gerust voor meer informatie of voor het maken van een
afspraak.
Uitgebreide informatie en een kostenoverzicht vindt u op:

www.vlinderuitvaartverzorging.nl

06-21956124
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Op je negentigste nog in de kerstbomenverkoop
Jongsma mag dan momenteel tijdelijk met een rollator lopen, dan
weerhoudt hem er niet van de deur
uit te gaan. ‘Ik kan ook met de rollator flinke stukken lopen hoor. Maar
als hij niet meer nodig is, dan gaat hij
weer achter slot en grendel.’ Jongsma kwam 90 jaar geleden ter wereld
in Wijnjewoude. Zijn ouders hadden
een boerderij. Met 13 koeien. ‘Dertien koeien,’ grinnikt hij, ‘moet je nu
eens om komen. We hadden ook
nog een paar hectare landbouwgrond. En dan huurde mijn vader er
nog wat grond bij. Daar verbouwden
we dan aardappelen, rogge en haver
op.’ Toen hij op zijn 15e van school
kwam, ging Jongsma meteen aan
het werk. ‘In de zuivelfabriek. Dat
was wel even wennen. Ik moest ook
melkmonsters nemen bij de boeren.
Dat betekende regelmatig vroeg
op, want die boeren begonnen ook
vroeg. Ik moest er dan rond 4 uur ’s
morgens zijn. Er was zelfs een boer
bij die om 3 uur begon. Gelukkig
hoefde dat niet elke dag.’ Jongsma
werkte bij de zuivelfabriek, tot zijn
broer naar Canada vertrok. ‘Tot die
tijd was mijn broer bij mijn vader aan
het werk, maar nu moest ik dat doen.
Dus ik stopte bij de fabriek. Bij mijn
vader kreeg ik niet betaald. Want ik
hoorde bij het gezin. Zo ging dat.’ Zijn
vrouw Jacobje ontmoette hij in Leek,
op een zangconcours. ‘Ik vond haar

Hendrik Jongsma is 90 jaar, maar nog altijd fit en actief. Niet alleen is hij in
de lente en de zomer bijna dagelijks op zijn volkstuin te vinden, ook helpt hij
nog elk jaar mee met de kerstbomenverkoop op het volkstuinencomplex in
Roden. ‘Maar dit jaar even niet,’ zegt hij en hij wijst op zijn knie. ‘Mijn knie is
versleten, ik word binnenkort geopereerd en dan krijg ik een nieuwe knie.
Dan nog even zes weken revalideren en dan kan ik gewoon weer lopen.’
leuk. Dus ik heb haar thuisgebracht.’
Toen het stel trouwde, trokken ze bij
zijn ouders in. ‘Daarna huurden we

een soort boerderijtje in Wijnjewoude. Dat kostte 3 gulden per week.
Dat is weinig, maar het boerderijtje

was ook niet veel; we hadden geen
gas, geen elektriciteit en geen stromend water. Het enige water was
regenwater dat in een tank werd opgevangen. Ik werkte in die tijd in een
melkkannenfabriek. Maar dat was
gevaarlijk werk. Toen ik op een dag
zag dat een collega van mij twee vingers kwijtraakte omdat ze in de knel
kwamen, besloot ik ander werk te
gaan zoeken. Gelukkig maar, want
ik heb ze allemaal nog.’ Jongsma en
zijn vrouw kregen vier kinderen, drie
zonen en een dochter. Inmiddels zijn
er zeven kleinkinderen. ‘Zes meisjes
en een jongen. Tja, de familienaam
zal dan uiteindelijk wel uitsterven,’
grapt Jongsma. Jongsma heeft altijd in de zuivel gezeten. Toen hij een
baan kreeg als condenseur poedermaker bij de zuivelfabriek in ’s Heerenbroek, verhuisde het stel naar
deze plaats. Daarna werd Jongsma
aangenomen als condenseur in de
melkfabriek in Roden. ‘Ik heb daar
17 jaar gewerkt. Daarna ging de
fabriek dicht en moesten we allemaal iets anders zoeken. Ik kwam
in Noordwijk terecht, daar werd ik
eerste man boterconcentraat. Dat
vond ik een hele fijne baan. Maar
ik kreeg de kans om op mijn 59ste
inde VUT te gaan, dus dat deed ik.’
Toen Jongsma thuis zat, wilde hij
eerst even rustig nadenken over wat
hij zou gaan doen met zijn vrije tijd.

Dat werd uiteindelijk tuinieren. ‘Voor
mezelf, maar ook hier en daar voor
anderen. Ik heb ook al jaren een
volkstuin. We hebben wel 50 zakken
gesneden boterbonen in de vriezer.
Heerlijk in de stamppot met spekjes. Ik houd de tuin ook gewoon lekker aan. Ik spit hem zelf niet meer
om, maar de rest doe ik wel zelf. Het
is gezellig op het complex. Je bent
onder de mensen en het houdt je
van de straat. Daarom help ik ook
mee met de kerstbomenverkoop.
Nou ja, behalve dit jaar dan.’ Naast
tuinieren hielp Jongsma ook mee
met inzamelingsacties voor Roemenië. ‘Daar kwam mijn zwager
mee. Of ik mee wilde helpen. Dat
leek me wel wat. Ik ben zelf ook
tien keer in Roemenië geweest. We
brachten spullen voor Roma-mensen. Die mensen waren zo arm. We
hadden voedsel, kleding en meubilair mee. Daar waren ze hartstikke
blij mee.’ Ook voor collectes lopen
draaide hij zijn hand niet om. ‘En
ik gaf ook niet op. Als ze niet thuis
waren, ging ik er ’s avonds nog
een keer naar toe. Ik liep voor de
Alzheimerstichting en de Nierstichting.’ Op de vraag hoe het kan dat hij
op zijn 90ste nog zo fit is haalt hij zijn
schouders op. ‘Tja, een beetje in beweging blijven denk ik. Zodra ik een
nieuwe knie heb, pak ik de tuin ook
weer op. Ik heb er nu al zin in.’

deur aal die drokte van de kaarstdaogen was ze Sunterklaos al weer
huilemaol vergeten.
De feestdaogen kwam vlug dichterbai en Hans en zij mussen zo
langzaomerhaand de bosschuppen
in hoes haolen. Ze zul ze ies weer
zeinlaoten wat ze allemaol kun.
Ze zul een oetgebraaid kerstdiner maoken waor ze bij een toprestaurant een puntie an zoegen
kunnen.
De baaide daogen veur de kaarstdaogen waren netuurlijk rondoet
chaotisch. Der mus van alles gebeuren en Wilma kwam der achter dat ze ok best wat dinkies vergeten was. Dan stuurde ze Hans
der op oet en zunder dat ze het
wus, kwam dat Hans huil goud
oet. In de winkels was het ok een
drokte van belang en dat begon al
op de parkeerplaotsen. Het leek
wel of iederein wat vergeten was.
Hans nam rustig de tied en dee
zien eigen dingen. Die verrassing
veur Wilma mus ok echt een verrassing worden. Hij dee zien best.
Eindelijk was ’t eerste kaarstdag.
Hans en Wilma zaten al vroug klaor ’s mörgens en Hans haar der op
staon dat ze allebaai heur beste
kleren andeden. Wilma vond dat
eerst onzin maor zee Hans “wai
wolden der toch een mooie, feestelijke dag van maoken? Dan heuren daor ok feestelijke kleren bai”.
De kinder kwamen om haalf elf.
En zoas altied was het drekt een

lewaai van jewelste. Iederein was
oetgelaoten want ze haarn allemaol zin in een paor gezellige
feestdaogen. De kovvie luit zich
goud smaoken en het gebak dat
Wilma dit keer ies niet bai de plaotselijke bakker haold haar maor
bij een bekende banketbakker oet
een naoburig dörp, ging der in as
kouk. Het was gezellig en Wilma
keek trots in ’t ronne naor heur
kinder, de baaide schoonzeuns
en de vief klaainkinder. Zie haarn
het allemaol goud en daor was ze
slim bliede met. Wat kon het leven
toch mooi wezen en wat en riekdom om zo met mekaor om de
kaarstboom te zitten. Ze wör der
haost een beettie ontroerd van.
Toen nao de kovvie de borrel op
taovel kwam, gebeurde der wat
waor Wilma huilemaol niet op rekend haar. Toen der proost wör op
de feestdaogen en op het naaie
jaor nam Hans ineins het woord.
Hij ging staon en zee: “Leive Wilma,
wai bennen nou al zoveul jaoren
saomen en kiek ies om die hin. Wat
een riekdom hebben wie om ons
tou en wat moeten wie toch gelukig
wezen met alles wat wie hebben.
Der is nog maor ein ding dat er nog
niet is en dat is dit”. Hans grabbelde in zien buus, huil der een mooi
zwaart duizie oet, ging op zien eine
knei liggen en zee: “Wilma, wilst
met mie trouwen?”

Stil verlangen

Hans en Wilma woonden al jaoren
saomen. Daor haren ze destieds
veur kozen en dat was altied zo bleven. Ze vonden het goud zo en ze
prakkezeerden der ok niet over om
te trouwen. Houwel, Wilma wol eigelek wel trouwen maor zie wol der
ok niet weer met Hans over begunnen. Jaoren leden haar ze dat wel
ies zegd maor der was ok zo weer
overhin praot. Wilma was der dan
ok maor van oet gaon dat Hans niet
trouwen wol. “Ach, en waorom eigelek” pruit ze dan op heurzölf in.
“Wie hebben ’t ja goud en wie hebben alles goud regeld”. De kinder
haren wel ies gekscherend zegt dat
heur pap en mam moderner waren
dan zij want de kinder waren wel
trouwd.
Sunterklaos kwam in zicht en ze
haren besloten om dat met de kinder en klaainkinder te vieren. De
kinder woonden in de buurt dus dat
was makkelk te regeln. “We geven
mekaor allemaol een kedoogie”

zee Wilma want as der ein was die
van het Sunterklaosfeest genoot,
dan was zij dat wel. “En lekker veul
kedoogies oetpakken, heurt der
nou einmaol bai”. Zie haar zölf een
huileboel dinkies die ze wel hebben
wol. Bouken en keersies, een mooie
badjas of een bouk van de Rolling
Stones. Zie wus wel dat ze dat allemaol niet van de kinder kreeg maor
ze rekende ok een beettie op Hans.
Zie haar heur ok veurnomen dat ze
Hans en de kinder ies flink verwennen wol. En Hans haar zo tussen
neus en lippen zegd dat der wel ies
een verrassing kommen kun. Nou,
zuks moej tegen Wilma zeggen.
Dan wordt ze ja nog naaisgieriger.
Ze haar van iederein een verlangliesie en opgetogen ging ze winkeln.
Allent want zie wol der gien pottenkiekers bai hebben. Ze haar flink
oetpakt en veur Hans haar ze mooie
kedoogies kocht. Ze was tevreden.
Toen de aovend van het feest eindelijk anbroken was, was Wilma dan
ok huilemaol oet de ket. De kinder
en klaainkinder keken heur an en
vruigen zich hardop aof of der wat
biezunders te gebeuren stun. Maor
Wilma lachte alles weg en zee “nee
heur, ik wil der gewoon een mooi
feessie van maoken”. Dat het wel
biezunder worden zul dat wus ze
toen nog niet.
Het eine kedoogie nao het aandere
wör oetpakt en de mooiste gedichies wörden veuldraogen. Totdat
Wilma een bruidsboeket van mar-

sepein kreeg met een hilarisch
gedicht die eindigde met: “waarom
zouden we getrouwd moeten zijn
als we zo ook gelukkig zijn”. Der
wör netuurlijk haard om laacht
maor het stak Wilma ok. “Was dit
nou de verrassing die Hans bedoelde? Nog ies een keer de bevestiging dat Hans niet met heur
trouwen wol.
Toen het feest daon was, wör der
aofsproken dat de kinder de kaarstdaogen bai heur kommen zullen.
Hans ston daor naomelijk nogal op
maor waorom hij daor zo op ston
begreep Wima neit. As ze allemaol
kwamen dan waren ze met zes
volwassen mensken en vief kinder
dus dat wör een huile drokte. Maor
Hans beloofde heur dat hij heur wel
helpen zul met het kerstdiner.
De dag nao Sunterklaos wör de
kaarstboom drekt in hoes haold en
versierd met de slingers en ballen
die op zolder lagen. Gezellig. En het
kon Wilma niet gek genog wezen.
Zie huil van een oetbundige versiering en dit jaor haar ze der nog weer
wat spullegies bai kocht. Ok boeten
wörden de laampies ophangen in
de boom die al jaorenlaang veur het
hoes ston en de boetenkaant van
de veranda kreeg ok een slinger
met lichies zodaj in het duustern
zein konden wat de contouren van
de veranda waren. Wilma was slim
bliede met heur kunsten dat ze het
zo gezellig maoken kon. Ze kreeg
der ok veul complimenties over. En

tea n

Wij zijn dag en nacht
bereikbaar
GJ Afscheidshuis is een mooie, sfeervolle plek om
de overledene in een huiselijke sfeer op te baren.
Bij ons kunt u 24 uur per dag, op elk gewenst moment
en in alle rust afscheid nemen op de manier die bij
u past. Daar waar u zich thuis zult voelen.
GJ Afscheidshuis biedt u ook een warme, liefdevolle
omgeving waar u een afscheidsceremonie kunt houden.
Op een ongewoon moment, met gewone mensen,
een buitengewone herinnering creëren.

Oude Velddijk 40 9321 XA Peize • Tel. 06-27431740 / 06-24395021

info@gj-uitvaartverzorging.nl • www.gj-afscheidshuis.nl

PT ZORG

MEDISCH
VOETZORGVERLENER

• Medisch pedicure
• tevens Oncologisch
Voetzorgverlener
Ook voor uw voetencrèmes kunt u
bij mij terecht.
• HFL (bij kloven en schilferige
huid).
• Allpresan (schuimcrème, mag
onder steunkousen gebruikt
worden).

Meer informatie
of een afspaak
maken

Padkamp 21, 9301 AW Roden
Tel. 06 46 47 24 51
www.pedicure-noordnederland.nl
info@pedicure-noordnederland.nl

Woensdag 8 december
zijn wij verhuisd naar
de Nijverheidsweg 2a Roden

Havenstraat 2b Peize
050 - 3604826
www.kallenkootschoonmaakbedrijf.nl
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Hoe de Groningse Tukker Bert Schierbeek een belangrijk man werd in onze moderne letterkunde

Van Beerta via Boekelo
naar de Balearen
Tekst: Coen de Jonge

De schrijver Bert Schierbeek (1918-1996) beschikte over een legendarische veelzijdigheid, volgens de flaptekst van een nieuwe biografie die Graa Boomsma over hem heeft geschreven. Hij schreef essays,
toneel, proza en poëzie. Of ‘proëzie’ zoals hij het zelf eens noemde.
Hij was een groot netwerker, een joviale persoonlijkheid en energiek
woordvoerder, die ervoor zorgde dat jongere collega’s een platform
konden krijgen. Zelf was hij een van de meest experimentele auteurs
van de roemruchte dichtersgroep de Vijftigers. Hij had een levenslange vriendschap met collega-dichter Lucebert, die hij – naast vele anderen – gastvrij onderdak bood en die het vervolgens met zijn eerste
echtgenote Frieda Koch aanlegde. De vriendschap met Lucebert liep
toen wel een deuk op, maar ze bleven vrienden tot het eind.
Knoestige kop
Helaas wordt deze Vijftiger vrijwel niet meer gelezen. Doe maar
eens een rondgang langs vrienden,
kunstliefhebbers en anderen: aan
Schierbeek is volgens de meesten
geen touw vast te knopen. Een gemakzuchtig vooroordeel dat al eind
jaren vijftig begon, toen trendsettende jongeren het eerder zochten
bij het romantische dichtersmodel
Campert, de bloedserieuze Kouwenaar, de bloemrijke Claus, de tot
psychedelica bekeerde Vinkenoog
en de ultra-artistieke Lucebert.
Waarom die miskenning? Schierbeek was van een oudere generatie, zo’n tien jaar ouder dan Remco
Campert en Simon Vinkenoog. Hij
had zijn uiterlijk ook niet mee, zo’n
knoestige, gegroefde Saksische
kop. En dan moest je er ook nog
moeite voor doen om zijn werk te
doorgronden. Het Boek Ik, De Andere Namen, De Tuinen van Zen,
Een Grote Dorst - ze waren erudiet, sterk associatief en uiterst
beweeglijk. Te lastig voor de doorsnee lezer. Maar als je hem zelf
hoorde voordragen, vielen alle belemmeringen weg, net als bij Lucebert; als hij het nu nog zou doen,
plakten ze er onmiddellijk het etiket spoken word op.
Dramatische jeugd
Het leven van Bert Schierbeek was
getekend door een aantal dramatische gebeurtenissen. Zijn moeder
overleed enkele dagen na zijn geboorte in het Twentse grensdorp
Glanerbrug aan kraamkoorts. Al
snel werd de baby ondergebracht
bij zijn grootouders in Beerta, ook
een grensdorp, want vader Schierbeek kon hem er niet bij hebben
naast zijn werk als onderwijzer.
Zijn oma voedde hem in OostGroningen op. Toen Bert twaalf
was, bracht vader (die opnieuw
getrouwd was en hoofdonderwijzer in Boekelo was geworden) hem
weer onder eigen dak. Nadat hij in
Twente twee keer gezakt was voor
het gymnasium, vluchtte Bert naar
Amsterdam, thuis kon hij het toch
niet vinden bij pa en nieuwe moe-

der. Inmiddels hadden de Duitsers
ons land al anderhalf jaar bezet
– en twee jaar later werden er 19
leden van de verzetsgroep waartoe
hij behoorde gefusilleerd. Schierbeek ontsnapte er nog maar net
aan. Hij schreef er de nog in traditionele taal gegoten roman Terreur
tegen Terreur (1945) over.
Vergevingsgezind
Zo iemand bekijkt het leven anders
dan de gemiddelde burgerman.
Zijn loyaliteit en vergevingsgezindheid waren grandioos. Bert Schierbeek verhuurde rond 1950 ook kamers. Zijn bovenwoning aan de Van
Eeghenstraat in Amsterdam was
groot genoeg, en er liepen nogal
wat vrienden rond die dringend een
dak boven hun hoofd nodig hadden.
Het was vaak zoete inval in huize
Schierbeek. Zoals voor de jonge
dichters Remco Campert en Bertus Swaanswijk. Niet dat ze veel
huur betaalden. Meestal eigenlijk
helemaal niet, zo gering waren hun
inkomsten.
Swaanswijk oftewel Lucebert
spande in dat opzicht de kroon.
Die had zijn bezwangerde vriendin Sylvia Sluyter verlaten, zwierf
feitelijk maar wat rond en maakte
daarom graag gebruik van de kans
op huisvesting die Schierbeek hem
bood – een aanbod dat ook heel behulpzaam was bij het samenstellen van het legendarische literaire
blad Braak, dat aanvankelijk door
de vrienden Rudy Kousbroek en
Remco Campert was opgezet.
Maar Lucebert profiteerde ook in
ander opzicht van de gastvrijheid
van Schierbeek. Hij werd tomeloos verliefd op de vrouw van de
gastheer, de pottenbakster Frieda
Koch. En zij op hem.
De tolerantie van Schierbeek was
zodanig dat er een klassieke ménage à trois ontstond, een situatie
die onvermijdelijk tot problemen
leidde en er op zeker moment op
uit draaide dat Schierbeek het huis
verliet. Een tijdje later gevolgd door
Lucebert, omdat Frieda Koch weer
een andere amant in haar leven
toeliet.

De verklaring voor Schierbeeks
vergevingsgezindheid? Zijn oorlogservaringen bleven zijn leven lang
bij hem. Schierbeek had het beest
recht in de bek gekeken, hij ontkwam als enige van zijn groep door
dom geluk. Dat gaf de stoot tot zijn
schrijverschap. En hij had zich verdiept in de leer van Boeddha.
Hotseknotsend over het gras
Ik zie hem nog zo het schoolplein
van het Enschedese Lyceum afrijden in zijn lelijke eend. Het zal het
voorjaar van 1958 zijn geweest,
toen een cantate was gemaakt van
de tekst die Schierbeek had geschreven bij het oorlogsmonument
van Mari Andriessen. De auteur
had eerder de neus van zijn vehikel tegen het raam van de rector
geparkeerd, streng verboden, en
hield daarna een lezing in de aula.
Daarvan heb ik niets onthouden,
we vonden die man met zijn achterover geplakte haar niet zo hip
geloof ik, maar de manier waarop
hij later wegreed maakte wel indruk, een beetje hotseknotsend
over het grasveld en joviaal zwaaiend naar scholieren.
Het was voor hem vertrouwd terrein, want Schierbeek had zelf op
die school gezeten, als leerling
van de gymnasiumafdeling. Net als
de schrijver Willem Wilmink trouwens, die ook van die school werd
gestuurd.
Zijn parkeermanoeuvre kun je dus
zien als een wraakneming. Hoewel, rancuneus was hij eigenlijk
nooit.
De tweede keer dat ik hem van
dichtbij meemaakte was bij de
opening van een tentoonstelling in
Rijksmuseum Twente te Enschede,
najaar 1991, een gebeurtenis die
foutief wordt gemeld in de biogra-

fie – daar heeft Boomsma het over
een tentoonstelling in het ‘Kunstmuseum’ in Hengelo. Dat bestaat
helemaal niet. Het ging deze keer
om het oeuvre van schilder Theo
Wolvecamp, een makker van de
Cobra-groep, en iemand met dezelfde mentale achtergrond – hij
was een grote vriend van Karel Appel maar keerde al snel terug naar
zijn woonplaats Hengelo.
Schierbeek zou de tentoonstelling
inleiden, en dat gebeurde op onorthodoxe wijze. In plaats van een
bij de gelegenheid passende lezing
hield hij een amicaal praatje: ‘Wanneer hebben wij elkaar nou voor de
eerste keer ontmoet, Theo? Was
dat in Amsterdam of Parijs?’ Hij
ging nog wel even in de op de functie van ‘de vlek’, als beginpunt voor
creativiteit. Daarna mochten de
aanwezigen het werk aanschouwen, terwijl kelners met glazen
drank rondgingen. Schierbeek,
die toen al met een stok liep – hij
brak drie keer een heup – genoot
volop, tot zijn vrouw Thea ingreep,
ze had zijn consumpties nauwgezet
geteld. Ik hoorde haar mompelen:
‘Dit is nummer acht, nu is het genoeg.’ Ach, de Vijftigers gedijden
goed op alcohol.
De springende vis
Die Thea (Tulleken) komt uitgebreid aan de orde in de biografie
van Boomsma. Schierbeek trouwde met haar in 1975, vijf jaar nadat zijn tweede vrouw Margreetje
bij een auto-ongeluk was omgekomen – zijn schuld, hij gaf geen
voorrang, ze werd uit de auto geslingerd. Vlakbij Boekelo nog wel,
op weg naar vaders huis, waar hij
toch al weinig vreugde had gekend:
vader zou nooit een letter van zijn
zoon willen lezen. Tegen zijn vriend

Wim Schouten van uitgeverij De
Bezige Bij, telefonisch en radeloos:
‘Wim, ik heb godverdomme Margreetje doodgereden.’ Jaren later
pas verwerkte hij het drama in zijn
wonderlijk toegankelijke gedichtenbundel De Deur.
Thea was vrijwel onmiddellijk na
Margreetjes dood aanwezig, aanvankelijk in een zorgende rol. Niet
onlogisch, ze had net als Schierbeek een huis op Formentera
(een van de Balearen-eilanden) en
woonde na haar scheiding van een
alcoholische echtgenoot in Amsterdam boven de Schierbeekjes.
Op de pagina waarop Boomsma
haar introduceert wordt ze vrijwel
direct in een wat bedenkelijk licht
gezet: Thea was in de oorlog als
voordrachtskunstenares ingeschakeld bij de fondsenwerving voor
Oostfrontstrijders. Hoe dan ook, ze
ontfermde zich over de rouwende
buurman.
En ze bleef bij hem tot aan het eind.
Toch komt Boomsma met de term
‘verstandshuwelijk’, als hij in de
laatste fase van Schierbeeks leven
is beland. Een formulering die in
schrille tegenstelling staat met de
liefdevolle en ontroerende bewoordingen van Thea, als ze beschrijft
hoe de as van Bert over de zee bij
Formentera werd verstrooid. Er
waren veel mensen gekomen, haar
man was daar zeer geliefd.
‘En opeens sprong er een grote vis
omhoog uit het water over de bloemen heen. We zagen het allemaal,
zij die boven stonden en wij beneden.’
Graa Boomsma: Niemand is waterdicht – De biografie van Bert
Schierbeek. Uitg. De Bezige Bij
2021
(Uit de bundel De Deur, 1972)
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er valt
er valt geen
(jij viel)
er valt geen woord
geen woord meer
(nu)
geen woord meer te zeggen
(jij viel)
valt er geen woord meer
valt er stilte
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viel er geen woord meer
lag je stil
onder de zon
geen woord meer
dood stil
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EERSTVOLGENDE KEER EN INFORMATIE ADRESSEN
Walking Korfball
Dinsdag 14 december
11.00 - 12.00 uur
Sportcentrum De Hullen Roden
Info: info@kvnoordenveld.nl
Tel: Welzijn in Noordenveld
050 3176500

Walking Football
Dinsdag 14 december
10.00 - 11.30 uur
VV Roden Norgerweg
Info: service@stwin.nl
Tel: Welzijn in Noordenveld
050 3176500

Oldstars Boksen
Woensdag 15 december
10.30 -11.30 uur
Power Body Soul
kanaalstraat 60 Roden
Info: contact@powerbodysoul.nl
06 24658723
Tel: Welzijn in Noordenveld
050 3176500

In vertrouwen, in verbinding, in beweging
met inwoners en andere betrokken partijen.
•
•
•
•

Vrijwilligers
• Mantelzorg/dementie
Jongeren
• Sport- en cultuur
Eenzaamheid
• Armoede of schulden
Hoe kan ik in Noordenveld / NL mijn weg vinden?
Houden bovenstaande onderwerpen je ook bezig?
Neem dan gerust contact met ons op.

Inwonersplein, Schoolstraat 50, Roden • Telefoon: 050 317 65 00
www.welzijninnoordenveld.nl

