
             februari 2022  l 11  l                       februari 2022

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via uwledenvereniging.nl. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan het contactformulier op de site in. 

februari 2022

Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land

Smakelijk
In dit nummer:

5 tips
BIJ MOEILIJKE 
ETERS  
Een kijkje bij 
ROYAL POLAK SPICES
PALING ROKEN
op Urk
KOKEN
brengt herinneringen 
naar boven



Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land

                                   is een uitgave van 
Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, 
Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 
8331 KG Steenwijk.

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd zonder voorafgaande 
toestemming van de redactie. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Redactie en fotografi e: 
Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land.

Colofon

Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 
8331 KG Steenwijk.

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land werkt 
nauw samen met Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land.

Het lidmaatschap van de ledenvereniging is 
voor de duur van een kalenderjaar en geldt per 
huishouden. 

De contributie is € 15,- per jaar. Bij automatisch 
incasso betaal je slechts € 12,50. Je kunt je op 
elk moment van het jaar aanmelden. 

Als bewijs van jouw lidmaatschap ontvang je 
een ledenpas. Opzeggen voor het volgende 
jaar dient vóór 1 november van het lopende jaar 
schriftelijk te gebeuren. 

Bezoek voor aanmelding lidmaatschap of 
adreswijzigingen onze website of neem contact 
op met de ledenadministratie door te bellen met 
0521 539 893 of te mailen naar
info@uwledenvereniging.nl.

Bekijk het totale dienstenaanbod op 
www.uwledenvereniging.nl 
of kijk op onze Facebookpagina.

Smakelijk

Waar denk jij aan bij smakelijk? 
Smakelijk eten natuurlijk! Of een 
smakelijke voortzetting. Maar je 
hebt vast ook wel eens smakelijk 
gelachen. Wat is het heerlijk om 
lekker te tafelen en te genieten van 
de diverse smaken die de tong stre-
len en de smaakpapillen kietelen. 
Smaak hee�  iedereen; of het nu 
om kleding, lectuur, humor of eten 
gaat. Hoewel er in deze tijd ook 
mensen zijn die door een corona-
besmetting geen of weinig smaak 
hebben. Ik kan me voorstellen dat 
geen smaak zeer confronterend 
kan zijn. 

In deze LEEFtijd gaat het over smakelijk en smaak. Lees verderop in deze editie 
het artikel over kruiden, de échte smaakmakers van een gerecht of lekkernij. 
En het verhaal over lekkere streekproducten die je meenemen naar de streek en 
de mensen die er wonen.  

Streekproducten zijn razend populair. Waarom zou je eigenlijk niet kiezen voor 
iets wat dichtbij huis wordt gemaakt? Je weet waar het product vandaan komt 
en het is minder milieubelastend. Laten we ook proberen om zo min mogelijk 
voedsel te verspillen door je inkopen te plannen en met de kliekjes van gister 
iets culinairs op tafel te zetten.

Deze LEEFtijd stelden we met smaak samen. Op de achterkant van de 
LEEFtijd vind je deze keer een recept. Ik hoop dat je het blad met smaak leest 
en laat liggen op de leestafel, in de lectuurbak of voor deze keer op het aanrecht.

Jos Becker
Voorzitter van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land.

lke donderdag gaat een huiskamer in 
Talma Hof uiteten. Dan is het feest. 

De placemats maken plaats voor een mooi 
wit laken. De kandelaars en wijnglazen 
komen op tafel. Het vlees suddert op een 
laag pitje. ‘Authentiek eten, zoals de bewo-
ners kennen van vroeger’, zegt Greta. ‘Het 
ruikt en smaakt heerlijk.’ 

Petroleumstel
Negen jaar lang kookte Greta als vrijwilli-
ger voor de bewoners. Nu werkt ze sinds 
drie jaar als welzijnsassistente bij Talma 
Hof. Koken met cliënten is nog steeds één 
van de activiteiten die ze graag onder-
neemt. Soms rolt ze de mobiele keuken 
naar een kamer. ‘Als een cliënt goede en 
fi jne herinneringen aan oliebollen heeft, 
dan gaan we oliebollen bakken. Ook al is 
het hartje zomer.’ 

Het allerbelangrijkste voor Greta tijdens 
het koken is dat bewoners zich prettig 
voelen. Door samen te koken, probeert 

Een bewoner van Talma Hof helpt mee met koken.

De kookgeuren ruik je al in de lift van 
verpleeghuis Talma Hof in Emmeloord. 
Dan weet iedereen: het is donderdag en 
Greta Oost is er weer. Greta woont op Urk 
en kookt als welzijnsassistente elke week 
samen met de bewoners. ‘Door ouder-
wetse gerechten samen te koken, probeer 
ik fi jne en mooie herinneringen naar 
boven te krijgen.’ 

Greta dat gevoel te versterken. ‘Helemaal 
als ik mijn petroleumstel meeneem en het 
vlees een aantal uur laat sudderen. Lekker 
met gezouten boontjes erbij. Net als vroe-
ger en met liefde gemaakt.’ 

Keuken op wieltjes
De bewoners bedenken vaak zelf het menu 
en sommige gaan mee boodschappen 
doen. ‘Je merkt dat hun wereld vaak kleiner 
is geworden. Ze missen een doel in hun 
leven. Door samen te koken, probeer ik die 
wereld weer iets groter te maken. Als ze 
met mij in de winkel zijn, hoop ik dat ze ie-
mand tegenkomen die ze kennen en even 
een praatje maken.’ 

De mobiele keuken van Talma Hof, een 
unit op wieltjes met een oven en inductie-
plaat, komt goed van pas. ‘Koken, dat vind 
ik gewoon erg leuk om te doen. Het maakt 
me blij en de bewoners merken dat ook. 
Ze kijken er – net als ik - elke keer naar uit. 
Samen koken is echt heel erg gezellig.’ 

Verhalen over vroeger 
De kookgeuren verspreiden zich door de 
huiskamer en de maaltijd staat inmiddels 
op tafel. ‘De gezelligheid neemt vaak snel 
toe als iedereen aan de mooi gedekte tafel 
zit. Sommige mensen zijn wat verlegen, 
maar als ze eenmaal de verhalen en her-
inneringen van medebewoners horen, dan 
branden ze vaak los. En delen ze ook hun 
verhalen over vroeger. Als ze lachen en 
genieten, dan ben ik ook blij.’  

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) 
is een partner van Ledenvereniging Oude 
en Nieuwe Land. Ze zijn de grootste 
aanbieder van Advies- en behandeling, 
Verzorging en verpleging thuis, Jeugd-
gezondheidszorg en maatschappelijke 
ondersteuning en Wonen en zorg in de 
gemeenten Steenwijkerland, Noordoost-
polder en Urk.

brengt mooie 
    herinneringen
 naar boven

■  Meer informatie op: 
  www.zorggroep-onl.nl. 
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Een bewoner van Talma Hof helpt mee met koken.

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land feliciteerde de gelijknamige zorggroep 
met haar 75-jarig bestaan. Voorzitter Jos Becker overhandigde bestuurder 
Albert Hilvers (rechts op de foto) een prachtige houtskooltekening. 
Gemaakt door kunstenaar Anca Blok uit Rutten (Foto: Pim van der Maden).

Voorzitter Jos Becker
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Wat is kaneel?
Wist je dat kaneel van een boom komt? Het is de binnenbast van de 
kaneelboom. Er zijn twee hoofdsoorten kaneel: cassia en Zeylanicum. 
Het verschil? Dat zit in de ondersoort van de kaneelboom, de plek 
waar de boom groeit en de weeromstandigheden. Zo is Cassia kaneel 
te vinden in Indonesië, Vietnam, India en China en komt Zeylanicum 
uit landen zoals Madagaskar, Tanzania en Sri Lanka. De verschillende 
origines en soorten hebben invloed op de smaak. De ene soort kaneel 
kan branden op je tong, terwijl de ander maar licht je tong streelt.

Polak is dé kaneelspecialist en één van 
de grootste kaneelimporteurs van Europa. In 
de fabriek van Steenwijk worden kaneel- en 
op kaneel gebaseerde specerijenmelan-
ges gemaakt. De typische bekende smaak 
van onder andere pepernoten, ontbijtkoek, 
stroopwafels en speculaas van grote mer-
ken komt hier vandaan.

Meer dan één soort 
‘Als je onze kaneel vergelijkt met kaneel uit 
de supermarkt, dan proef je gelijk verschil’, 
vertelt Merijn Minke, productmanager bij 
Polak. Kaneel is een veelzijdig product, veel 
meer dan de meeste mensen denken. 
‘Het verschil zit in de kwaliteit die wij ge-
bruiken. Het is belangrijk dat ons product 
altijd hetzelfde smaakt voor 
klanten. Daarom maken 
we melanges van ver-
schillende kaneelsoorten, 
waardoor we verschillen 
in kwaliteit kunnen 
opvangen en de smaak en kwaliteit constant 
blijft. Onze standaard kaneel bestaat op 
dit moment uit zes verschillende soorten 
kaneel.’ 

Zeecontainers naar Steenwijk
Uit verre uithoeken van de wereld komen 
de kaneelstokken in zeecontainers aan 
in Steenwijk. Daar gaan de medewerkers 
aan de slag om er specerijenmelanges van 
te maken. De kaneelstokken en andere 
specerijen worden gemengd en vervolgens 
gemalen tot melanges. Dit eindproduct 

vindt uiteindelijk hun weg 
naar klanten in heel Europa. 
In Zweden maken ze er pep-
parkakor mee. Cinnamon rolls 
en gingerbread bakken ze 
in Engeland en lebkuchen is 
een typisch Duitse lekkernij. 

Geheime melanges 
Hoe haal je al die soorten kaneel uit elkaar 
en blijf je unieke smaken maken? Dat is de 
belangrijke taak van het Cinnamon Lab van 
Polak. Hier ontwikkelen ervaren productont-
wikkelaars nieuwe smaken voor verschil-
lende klanten en verbeteren ze bestaande 
smaakconcepten. ‘Voor veel Nederlandse 
en internationale merken ontwikkelen wij 
een eigen melange, die dan ook geheim 
blijft. Daarmee krijgt ieder product een eigen 
unieke smaak.’

In Steenwijk kan je het vaak buiten ruiken: de zoete kruidige 
geur van kaneel. Het komt van Royal Polak Spices, net 
buiten de stad. Ze zijn al 165 jaar een gevestigde naam op 
het gebied van kaneel en andere specerijen. Wereldwijd. 
De beroemde rode blikken zijn in bijna alle bakkerijen in 
Nederland te vinden. Haal je je kaneel ‘gewoon’ uit de super-
markt? Dan komt de naam je misschien minder bekend voor. 
Polak neemt ons mee in de kruidige wereld van kaneel. 

Een kijkje achter de schermen bij 
Royal Polak Spices

De Kruidige
Kaneel

wereld
van

‘Het verschil zit in de kwaliteit die wij ge-
bruiken. Het is belangrijk dat ons product 
altijd hetzelfde smaakt voor 

schillende kaneelsoorten, 

opvangen en de smaak en kwaliteit constant Geheime melanges 

Wist je dat?
- De kaneelmelanges van Polak de hele wereld 

over gaan.
- De beroemde rode blikken van Polak in bijna 
 alle bakkerijen in Nederland staan. 
- Polak 20 tot 30 soorten kaneel in huis heeft. 
- Uit de binnenbast van de kaneelboom kaneel 

wordt gehaald. Hoe dichter bij de grond, 
 hoe beter de kwaliteit.  
- Kaneel niet alleen door zoete koek en banket 

gaat, maar soms ook in zuivel, dranken en
 sportvoeding zit.
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Smaak  Je ogen eten � k mee
Over smaak valt niet te twisten. Er zit kraak nog smaak aan. 
De smaak te pakken hebben. Smaak, we hebben onze mond 
er vol van. Wist je dat je niet alleen proeft met je tong? Je ogen 
eten ook mee. 

Al je zintuigen doen mee als je iets eet. Een aardbei ziet er bij-
voorbeeld heerlijk zoet uit en smaakt ook zo. Chips is lekker zout 
en kraakt bovendien ook zo fi jn als je erop kauwt. Zoet, zout, 
bitter, zuur en hartig (umami). Je proeft het met je smaakpapil-
len: die kleine stipjes op je tong. 

Bitter is het minst populair. Voor de meeste kinderen al helemaal. 
Witlof? Spruitjes? Brrr, ze laten het liever links liggen. Dat zit in 
onze natuur: bitter is van oorsprong een signaal dat iets giftig en 
dus oneetbaar is. Gelukkig hoeven we niet meer te jagen voor 
ons voedsel en kunnen we met een gerust hart bittere groenten 
eten. 

Voeding en gezondheid  Een gez� de leefs� jl
Gezond en gevarieerd eten. Lekker bewegen. Voldoende ontspanning. Dat is een gezonde leefstijl. Maar hoe doe je dat dan? Je hoeft echt geen honger te lijden en zware krachttraining te doen. Gewoon iedere dag even een lekker blokje om, op tijd naar bed en gezond eten is voldoende.blokje om, op tijd naar bed en gezond eten is voldoende.

Het is makkelijker dan je denkt. 5 tips om op jouw eigen manier 
fi t te worden: 
1.  Gooi niet je leven in één keer om. Vervang dan het koekje bij de thee 
     voor een appel. Door kleine stapjes te maken houd je het langer vol.
2.  Eet zo puur mogelijk. Geen kant-en-klare gerechten en pakjes en zakjes.  
   Kook zoveel mogelijk zelf met lekker veel verse groenten. 

3.  Kleine porties! Beleg je boterham minder dik. Eet ’s avonds van een     
    kleiner bord. Doe chips en andere lekkere dingen in een kleiner schaaltje, 
    en berg de rest op. 
4.  Ga wandelen. Laad op in de buitenlucht. De wind door je haren en de 
    zon in je gezicht. Kijk eens op www.wandel.nl voor leuke apps.
5. Ga op tijd naar bed. Hoe cliché ook, een goede nachtrust doet wonderen.    

  Voor lijf en hoofd. 

Tafelmanieren Hoe heurt het eigenlijk?

Smakken. Al beginnen met eten terwijl jij nog in de keuken staat.

Hangend aan tafel. Eten met je handen. Herkenbaar toch? De meeste 

ouders hechten aan goede tafelmanieren. Ze gruwelen van ongema-

nierde kinderen aan tafel. 

5 praktische tips om het netjes én gezellig te houden aan tafel: 

1. Geef zelf het goede voorbeeld. Show it, don’t tell it. Kinderen leren 

van wat jij doet, niet van wat je zegt. 

2. Geef veel complimenten! En zie wat nog niet zo goed gaat door de 

vingers. 
3. Wat vind jij het belangrijkste? Kies er eentje en focus je daarop. 

4. Geen beeldschermen. Laat de tv uit. Leg de telefoons en tablets in 

de kast. Ja, jij dus ook!

5. Maak er een wedstrijdje van. Welke tafelmanieren vinden jullie als 

gezin het belangrijkst? Wie zich er per ongeluk niet aan houdt, krijgt een strafpunt. Wie de meeste straf-

punten heeft moet de tafel afruimen. Of een liedje zingen. Verzin samen iets!

Voedselbos   V� s van 't land

Voedselbos Emmeloord
Kersen, amandelen, bramen, (kwee)peren, pruimen, walnoten, kruiden, 

paddenstoelen. Voedselbos Emmeloord is een idyllisch aangelegde ont-

dektuin van maar liefst 6 hectare. Vrij toegankelijk en dagelijks geopend 

voor bezoekers. Een project van Stichting Pioniers van de Toekomst, 

gerund door vrijwilligers. Info: www.voedselbosemmeloord.nl

Voedselbos De Maargies Hoeve

Het voedselbos van zorgboerderij De Maargies Hoeve in Kallenkote 

krijgt steeds meer vorm. De bomen en planten worden in fases aange-

plant. Zoals de moerbei, mispel, de olijfwilg en walnotenboom. Het bos 

krijgt overigens niet alleen maar eetbare bomen en planten. Er komt ook 

een minitheater, waterpoel en uitkijktoren. Info: www.maargieshoeve.nl

Zelfoogsttuin Heerlijkheid de Hare

In collectieve biologische zelfoogsttuin Heerlijkheid de Hare in Oldemarkt kun je als abonnee je eigen fruit en 

groente plukken. Info: www.heerlijkheiddehare.nl

gezin het belangrijkst? Wie zich er per ongeluk niet aan houdt, krijgt een strafpunt. Wie de meeste straf-

In collectieve biologische zelfoogsttuin Heerlijkheid de Hare in Oldemarkt kun je als abonnee je eigen fruit en 

TiP 1

TiP 2

TiP 3

TiP 4

Samen eten. Even een moment van ontspanning. Toch? Of is het bij jullie thuis altijd strijd aan tafel, 

omdat kinderen met volle mond praten bijvoorbeeld? Geen nood, wij hebben praktische tips voor 

tafelmanieren. Maar er is meer. We nemen je ook mee in de wereld van smaak, delen een paar sma-

kelijke uitjes én laten je zien dat gezond en gevarieerd eten makkelijker is dan gedacht. Smakelijk!

Eet Smakelijk
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Gezonder eten? 
Dat kan je leren!  

Lastige eters aan tafel? Roelfi en Wuestenenk-Nijkamp weet raad. 
In haar kookstudio Studio TeGast in Creil leert ze anderen om een 
gezonde, voedzame maaltijd te bereiden. Kinderen gezond laten 
eten, kan een uitdaging zijn. Haar belangrijkste tip? Kinderen vanaf 
het begin kennis laten maken met alle smaken en texturen. 

       Laat alle smaken 
voorbijkomen 
Laat een kind al vroeg alle 
smaken ontdekken, het 
duurt namelijk even voor 
je gewend bent geraakt 
aan een nieuwe smaak. 
Een stukje brood of 
aardappel, daar kan je kind 
ook mee spelen om naast 
smaak, ook de structuur 
te ontdekken. Grote kans 
dat je kind later meer lust, 
meer plezier beleeft aan 
eten en nieuwsgierig blijft 
naar nieuwe smaken en 
gerechten. 

Blijf proberen 
Geduld en doorzetten is 
een must: pas na tien keer 
proeven, heb je de smaak 
eigen gemaakt. Lust je 
kind echt geen wortel? 
Probeer het later nog 
eens. Grote kans dat het 
dan wél lekker is. Introdu-
ceer een nieuwe smaak 
in de ochtend of middag. 
In de avond is een kind 
vaak al moe van de dag en 
heeft het überhaupt geen 
zin meer in iets nieuws. 

Varieer en verstop 
Laat Google je inspiratie-
bron zijn en varieer naar 
hartenlust met groenten. 
Verstop zoete aardappel 
in pannenkoekjes, maak 
koekjes van wortel en 
courgette of maak een 
groene smoothie met spi-
nazie. Maak eten leuk!

Kook samen
Helpen met koken, dat is 
gezellig! Ze leren er ook 
nog eens ontzettend veel 
van. Grote kans dat het 
opeten daarna ook veel 
leuker en lekkerder is. 

        Maak er geen 
strijd van 
Zie samen eten als een 
rustmoment van de 
dag. Plan een dagelijks 
snoepmoment in en wees 
hier duidelijk in. Probeer 
positief te blijven en geef 
het goede voorbeeld. Zien 
eten doet eten, zo simpel 
is het. Het bord hoeft niet 
altijd leeg, maar vraag af 
en toe of je kind een hap 
wil nemen om te proeven. 

1 2 3

4

5

Moeilijke eters? Zo pak je ’t aan! 5 tips

Je bent wat je eet 
Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld: ‘Laat 
de zakjes en pakjes in de supermarkt links 
liggen en kook met verse producten. Dan 
heb je zelf in de hand hoe gezond het 
is’, legt Roelfi en uit. Hoe houd je dat vol? 
‘Door maaltijden te plannen door bijvoor-
beeld een weekmenu te maken en van 
eten bewust een belangrijk rustmoment 
te maken. Voor veel mensen komt eten er 
nog eens bij in een druk leven, maar eten 
is een veel te belangrijk onderdeel. Je wil 
goed voor je lichaam zorgen, want dat 
heeft impact op je hele bestaan. Je bent 
wat je eet!’  

Behoefte aan zoet 
Af en toe iets zoets is geen probleem. Toch 
is het soms een hele uitdaging om het te 
beperken tot één stukje chocola en voor je 
het weet, heb je alleen de wikkel nog. Dat 
is niet zo gek, volgens Roelfi en. ‘Bij de ge-
boorte is er een natuurlijke behoefte aan 
zoet, namelijk moedermelk. Dat is vanuit 
de evolutie gezien slim, want je hebt melk 
nodig om te groeien. De hang naar zoet 
komen we ons leven niet meer van af. 
Geen probleem, als je verder gezond en 
gevarieerd eet.’  

Alles laten proeven 
Hoe zorg je er dan voor dat je kind de 
groente op zijn bord niet links laat liggen? 
Roelfi en: ‘Door vanaf het begin alle 
smaken en texturen van voeding apart te 
laten proeven. Zo ontwikkel je een gezond 
smaakpatroon, je leert immers veel sma-
ken kennen en raakt eraan gewend.’ Dat 
kan al heel vroeg: als je van de (moe-
der-)melk overstapt naar vast voedsel. 
‘Kinderen kunnen dan langzamerhand 

met de pot mee eten. Je kunt de maaltijd 
bijvoorbeeld iets aanpassen door geen 
scherpe kruiden en zout toe te voegen en 
te pureren.’ 

Smaakpatroon 
Ook als volwassene kan je smaakpatroon 
nog veranderen. Dat is een blijvend proces. 
‘Stel je voor dat je altijd suiker in je ko�  e 
doet. Dan vind je de eerste week ko�  e zon-
der suiker écht niet lekker. Maar als je door-
zet, merk je na drie weken dat je het lekker 
begint te vinden en ko�  e met suiker is dan 
opeens veel te zoet. Je bent gewend aan 
de nieuwe smaak. Zo snel kan het gaan.’ 

Wie is Roelfi en? 
Studio TeGast ligt, omgeven door 
prachtige bollenvelden, net buiten 
het dorp Creil in de Noordoost-
polder. Hier deelt Roelfi en Wues-
tenenk-Nijkamp sinds 2013 haar 
kennis en ervaring over gezond 
koken, lekker eten en gezellig-
heid aan tafel. ‘Ik help mensen 
om plezier te beleven aan koken 
en te laten beleven hoe lekker 
gezond eten is. Dit doe ik door het 
geven van lezingen, workshops, 
groepsactiviteiten en individuele 
persoonlijke begeleiding.’
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'A ls ik na mijn werk om half zes naar 
huis rijd, kijk ik vaak even bij viswin-

kel De Jongens van de Fant of er nog een 
stukje gerookte zalm of makreeltje te koop 
is. Heerlijk om thuis even bij het brood op 
te eten’, vertelt Jacob.

 ‘Op Urk is er door alle vissers altijd genoeg 
vis. Er is ook altijd iemand, een buur, 
vriend of familielid, die een markreel, tong 
of scholletje goed kan gebruiken. Dan 
breng je het even langs. Ze zwommen 
gisteren nog, zeggen we dan tegen elkaar.’ 
Vroeger kwam zijn vader thuis met verse 
vis. ‘Hij werkte als chef bij de visafslag op 
Urk. Op mijn vijftiende stond ik er ook, als 
vissorteerder. Ik heb heel veel vis door mijn 
handen gehad.’   

Vis in slaolie
Jacob trad niet in de voetsporen van zijn 
vader – hij werkt in de drukkerij – maar 
in zijn vrije tijd bakt hij regelmatig een 
visje. ‘Ik vind het bereiden een heerlijke 
bezigheid. Je trekt je even terug, het is een 
moment voor jezelf. Als je met vrienden 
bent, dan pak je wat te drinken en maak 
je er een gezellig moment van.’
Vroeger leerde hij van zijn ouders het 
traditioneel bakken van een schol in 
slaolie. Hoe het hoort. Later zag hij bij zijn 
schoonouders de vis in de oven garen. 

Een visje bakken 
   werkt
   verbindend
Wil je een visje mee? Die vraag hoor je vaker op Urk. Elkaar een visje 
gunnen, werkt verbindend. Ook Jacob de Vries (59) is net als veel 
Urkers opgegroeid met een visje uit de pan. Veel Urkers kennen hem 
als één van de Pooienrokers, de vriendengroep die voor de koning 
een visje bakte. 

‘Dat kan dus ook! Nu is mijn favoriete ge-
recht kabeljauw uit de oven. Grillen, koken, 
roken, bakken, het kan allemaal met vis. 
Lekker, gevarieerd én gezond. Vis heeft 
ook weinig nodig, want het heeft al veel 
smaak van zichzelf. Beetje peper en zout is 
voldoende.’ 

Pooienrokers
Met een paar vrien-
den besloot Jacob een 
keer op Urkerdag vis 
te verkopen, onder de 
naam de Pooienrokers. 
‘In klederdracht met oud 
visgerei rookten wij op 
straat poon, paling en 
andere vis in een vat en 
bakten we vis. Het sprak 
mensen gelijk aan. Een 
leuk gezicht, zo midden 
op straat. Al snel werden 
we gevraagd bij gelegen-
heden en stonden we 
overal in de polder en op 
Urk.’ 

Toen prins Willem-
Alexander vlak voor zijn 
huwelijk alle provincies 
bezocht, werden de 
Pooienrokers gevraagd 

om paling te roken op Schokland. ‘Ik heb 
hem een pakje gerookte vis in zijn handen 
gedrukt toen hij bij ons kwam kijken.’ 
‘Een paar weken later vroeg ik hem in 
een brief of de vis had gesmaakt. Dat is 
hoe het gaat hier op Urk. Als je iemand 

‘Paling roken op het verlovingsfeest van de prins, 
dat vergeet ik nooit meer’

vis hebt gegeven, dan vraag je later hoe 
het smaakte.’ Jacob verwachtte geen 
antwoord, maar op een dag kreeg hij een 
belletje van de hofmaarschalk. 

De prins nodigde de Pooienrokers uit om 
paling te roken op zijn verlovingsfeest.
‘Dat vergeet ik nooit meer, hoe we daar 
buiten voor de gehele Koninklijke familie en 
genodigden paling stonden te roken. 
We zijn later door toen nog koningin 
Beatrix binnen uitgenodigd op het feest.’ 

Verbinding 
De Pooienrokers bestaan nu niet meer. Toch 
steekt Jacob nog regelmatig het rookvat aan 
achter het huis. ‘Op zaterdag bakt Urk een 
visje. Dan zit jong en oud met een bordje 
op schoot te wachten tot de vis gaar is. De 
verbinding en gezelligheid onderling die dan 
ontstaat, dat maakt me elke keer weer blij.’

Jacobs heerlijke recept 'Scholletje uit de pan' vind je op de achterpagina 
van deze LEEFtijd.
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ichard en zijn vrouw Joke (67) kiezen 
aan het begin van de week heel 

zorgvuldig uit wat ze de week daarop eten. 
‘Het is al drie jaar ons ritueel. Samen ach-
ter de laptop scrollen we door het menu 
van Uitgekookt.’ De maaltijdservice biedt 
keuze uit ruim twintig verse kant-en-klare 
maaltijden. Van typische Nederlandse 
gerechten zoals stamppot tot buitenlandse 
klassiekers uit Italië, Azië of Mexico. ‘Het 
voelt alsof je bij een restaurant gaat eten 
en kiest uit de menukaart.’ 

Goede tip
Richard is sinds drie maanden met pen-
sioen en staat nu gemiddeld drie dagen per 
week in de keuken. Echt leuk vindt hij dat 
niet. ‘Nee, koken is geen hobby van me. 
Mijn vrouw roept ook vaak aanwijzingen 
vanuit de huiskamer’, lacht hij. ‘Joke kookte 
eigenlijk altijd toen ik nog werkte. Het 
werd voor haar echter moeilijker om lange 
tijd te staan. Onze buren tipten ons over 
de maaltijden bij Uitgekookt.’ De ideale 
oplossing voor het echtpaar.

'We zijn er nog steeds erg blij mee. Het 
scheelt veel tijd, het biedt genoeg variatie 
en het staat binnen 5 minuten op tafel.’ 
Het is ook een mooie afwisseling voor 
de dagen dat Richard kookt. De gekoelde 
maaltijden zijn volgens hem niet te vergelij-
ken met de magnetronmaaltijden uit de 
supermarkt. ‘Het is met aandacht gemaakt. 
Dat proef je. Het is geen babyvoer, zoals ik 
dat dan noem. Ik vind de maaltijden erg 
lekker: vers, knapperig en niet te zout.’ 

Het liefst zou Richard een kijkje achter de 
schermen willen nemen. ‘Ik vind het al 
knap als ze in een restaurant de gerech-
ten voor vier personen tegelijk kunnen 
serveren. Daar zit een hele planning achter 
en dat zal bij Uitgekookt niet anders zijn.’ 
Ook tijdens de hittegolven van afgelopen 
zomers kwamen de 
maaltijden gekoeld en 
vers aan bij de deur. 
‘Ik ben heel benieuwd 
hoe ze dat voor elkaar 
krijgen. Als ze een open 
dag organiseren, ga ik 
daar zeker heen.’ 

Elke maandagmiddag 
staat de bezorger voor 
de deur met de vier 
gekoelde gerechten, 
zorgvuldig uitgekozen 

Met maaltijdservice Uitgekookt zet je elke 
dag binnen 5 minuten een lekkere en verse 
maaltijd op tafel. Koelvers in magnetron-
verpakking bij jou thuis bezorgd. Handig 
als je niet elke dag wil of kan koken. Ook 
Richard Veenstra (62) uit Emmeloord, lid 
van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, 
bestelt zijn avondeten bij Uitgekookt.

’Uitgekookt gee�  het gevoel  
   van uiteten gaan’  

door het stel. ‘We hebben altijd dezelfde 
bezorgster, een echte klessebes. En het leu-
ke is dat ik haar ken via mijn oude werk. 
We spreken vaak even de week door, wat 
we allemaal beleefd hebben. Die persoon-
lijke aandacht is erg prettig. Als we dan 
aan tafel zitten, genieten we en voelt het 
alsof we in een restaurant zitten.’  

Korting 
Uitgekookt een keertje uitproberen? Als lid 
van de ledenvereniging ontvang je 5 pro-
cent korting op alle bestellingen, wanneer 
je jouw lidnummer doorgee� . Ook kan je 
voor 19,95 euro een proefpakket bestellen. 

■ Je kunt het kennismakingspakket 
bestellen via www.uitgekookt.nl

 of telefonisch via 085-0406065.

‘Ons DNA is er 
klaar voor om 
130 te worden’ 
Op naar de 130 jaar. ‘Het gaat er in de 
toekomst niet meer om dat je de nieuwste 
auto, de grootste boot of de dikste bank-
rekening hebt, maar hoeveel tijd je nog 
kunt besteden.’ Dat zei toekomstonder-
zoeker en trendwatcher Jeanneke Schol-
tens tijdens de ledenavond op woensdag 
27 oktober in ’t Voorhuys in Emmeloord.

Dankzij uitvindingen zoals vaccineren, 
riolering en moderne geneeskunde wor-
den we steeds ouder. Vrouwen worden 
gemiddeld 83 jaar en mannen 80 jaar. 
Rond 1800 werden mensen gemiddeld 
maar 40 jaar. ‘Elke tien jaar krijgen we er 
2 jaar bij’, zei Jeanneke. ‘Anders gezegd: 
elke maand krijgen we er een weekend 
bij.’ Toch leuk om te weten. 

Het oneindige leven
Kernachtig vatte Jeanneke in een paar 
minuten 200 jaar aan verandering samen. 
Hoe we als mens steeds ouder worden, 
maar ook hoe ons mens- en wereldbeeld 
verandert. Doodgaan hoort bij het leven, 
maar volgens de trendwatcher zijn we als 
samenleving nu op weg naar een andere 
levensvisie. Ons levensverwachting is 
maar liefst met de helft verdubbeld, in 
twee eeuwen tijd. ‘We rekken de boven-
grens op; we hebben immers al bewezen 
dat we dat kunnen. Sommigen hebben 
zelfs de ambitie om het oneindige leven te 
vinden. Om de dood te slim af te zijn.’ 

Twee levens 
We kunnen met gemak gezond 130 jaar 
worden, volgens verouderingsexpert 
Andrea Maier. Er is wel een maar, voegde 
Jeanneke daar gelijk aan toe. ‘Het is nog 
steeds maar één leven. Je moet er zo 
ontzettend zuinig zijn. Maak het feit dat je 
sterfelijk bent uiteindelijk niet dat je veel 
gelukkiger in het leven staat? Ieder mens 
heeft twee levens: het tweede start wan-
neer je door hebt dat je er maar één hebt.’

Terugblik ledenavond

Jouw oplossing:
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Stuur je oplossing naar 
info@uwledenvereniging.nl 
o.v.v. Puzzel & Win naam, 
adres, telefoonnummer en 
lidnummer. Je kunt de oplos-
sing ook via de post sturen 
naar Ledenvereniging Oude en 
Nieuwe Land o.v.v. Puzzel & 
Win,  Antwoordnummer 24, 
8330 VB Steenwijk. 
Oplossingen inzenden kan 
tot 1 april 2022. De winnaars 
krijgen persoonlijk bericht. 

Hersenkrakers

R

Een vaste bezorger 
brengt elke maandag 
de maaltijden bij
Richard en Joke.

Puzzel & Win: 5 stuks warm gerookte zalm van 1 kg 
van De Jongens van Fant
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Agenda Wil je bij een activiteit aanwezig zijn? Meld je aan via info@uwledenvereniging.nl of 0521-539893. 
Aanmelden is in verband met eventuele coronamaatregelen altijd noodzakelijk.

Stef (10) en Lize (8) wonen op een akkerbouwbedrijf in Luttelgeest. 
De schuren liggen vol met aardappels, uien en wortels. Daar maak je 
natuurlijk lekkere dingen van. 

‘We maken soms verse friet van onze eigen aardappelen, maar de 
aardappelblokjes uit de oven zijn ook heel lekker’, vertelt Lize. 
‘Het is niet moeilijk, je snijdt blokjes, maakt een sausje en doet het in 
de oven’, vult Stef aan. 

We waren op zoek naar een lekker recept voor 
Blokzijler Brok. Hét streekproduct en lekkernij 

van Steenwijkerland. We vroegen om hulp 
van de lezers. 

Het blijkt wel waarom dit nog altijd een 
geheim recept is. Het werd door niemand 
prijsgegeven. Gelukkig kunnen we de 

lekkernij altijd proeven bij de familie Prins, 
die wekelijks vanuit de bakkerij in Blokzijl de 

Blokzijler Brok bakt volgens het oude geheime 
familierecept. De verkooppunten staan op
www.blokzijlerbrok.nl.

Wist je dat? 
Blokzijler Brok ooit per ongeluk als bakkers-
foutje is ontstaan? Tijdens het a� akken van 
een fl inke hoeveelheid speculaas bleek de 
oven veel te fl auw, met als resultaat een half-
gaar product. Toch besloot de bakker Berend 
Prins uit Blokzijl deze koek te verkopen. En 
met succes! De brok wordt nu zo’n zestig jaar 
later volgens hetzelfde geheime recept door 
zijn zoon Joop en kleinzoon Rutger Prins op 
ambachtelijk wijze gemaakt. Vanuit de bakkerij 
in Blokzijl, gevestigd aan de Brouwerstraat 14.

Blokzijler Brok uit 
Steenwijkerland

We waren op zoek naar een lekker recept voor 
Blokzijler Brok. Hét streekproduct en lekkernij 

Blokzijler Brok bakt volgens het oude geheime 

Aardappels uit de Noordoostpolder

Streekproducten zijn populair. 
We vroegen jullie naar de bekende producten uit jullie streek. 

Recept:
Gemarineerde aardappels uit de oven 
De basis voor de marinade is olie en ketjap, 
de kinderen doen er zout, peper en knofl ook 
bij. Daarna wordt de kruidenla opengetrokken 
en begint het experimenteren met allerhande 
kruiden. Het smaakt bijna altijd lekker. Roer de 
aardappelblokjes door de marinade, verdeel ze 
over een bakplaat, 40 minuten in de oven op 
220 graden en klaar!

Koken voor kinderen 
Hoe leer je je kind verschillende smaken aan en hoe 
laat je je kind gezond snoepen? Roelfi en Wuestenenk 
van Studio teGast vertelt er meer over in deze lezing. 

Donderdag 17 maart in FlevoMeer Bibliotheek, 
Harmen Visserplein 5 in Emmeloord.
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. 
Voor leden gratis en niet-leden betalen 10 euro. 

‘De kracht van de lach’
In maart 2020 ging deze avond niet door, maar in 2022 gaan we 
zeker lachen! Want, wat doet de lach met jou en de mensen om je 
heen? En hoe kan je de lach inzetten in je dagelijks leven of je werk? 
Naast een korte lezing over de kracht van de lach gaan we ook een 
aantal lachoefeningen doen. 

Dinsdag 8 maart in de Ploats, Groenestraat 18 in Blokzijl.
Inloop om 19.30 en aanvang om 19.45 uur. 
Voor leden is deze avond gratis en niet-leden betalen 10 euro. 
Als het vanwege coronamaatregelen niet door kan gaan,
wordt het een online activiteit.

Blijf Mobiel Beurs
Op zaterdag 9 april organiseert Senioren Platform 
Steenwijkerland weer de Blijf Mobiel Beurs. 
Veel standhouders zijn aanwezig om bezoekers 
te informeren over mobiliteit en (veilig) wonen. 
Wij zijn samen met onze partner voor hulpmid-
delen Medipoint aanwezig. Je kunt jouw rollator 
door Medipoint ter plekke na laten kijken. 

Zaterdag 9 april
Stationsplein 1 in Steenwijk. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Houd voor updates 
de berichtgeving vanuit organisator Senioren 
Platform Steenwijkerland in de gaten.
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Ledenvoordeel

Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land

Als lid van de Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land profi teer 
je van vele diensten, acties en 
kortingen. Iedereen die deel 
uitmaakt van het huishouden, 
mag gebruik maken van 
hetzelfde lidmaatschap. 
Kijk voor het totale aanbod van 
de ledenvereniging op 
www.uwledenvereniging.nl
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KNIP UIT

U krijgt bij elke bestelling in de webshop www.zalmvanurk.nl gratis een pakje 
koud gerookte zalm van 100 gram. 

Gratis pakje koud gerookte zalm

Exclusieve

Leden
aanbieding

Benodigdheden 

● Ruime pan
● Snijplank
● Schuimspaan of vork 

● Vergiet 
● Keukenpapier 

Recept:
Scholletje uit de pan
Jacobs favoriete manier om thuis een 

scholletje te bakken. 

Ingrediënten
● Verse schol

● Slaolie
● Zout

1. Verhit de pan met een grote 
hoeveelheid slaolie. 

2. Snijd met een mes de kop 
en staart eraf. De vinnen kan je 
eten of knip je weg. Spoel de vis 
af onder stromend water. 

3. Maak drie sneetjes in het 
vlees. Aan beide kanten. Om en 
om zouten, zodat het goed in de 
sneetjes komt en de vis ook van 
binnen gaar wordt. 

4. Leg de vis in het vergiet en 
schud zodat het zout gelijk ver-
deeld wordt. Even laten staan 
met een bord eronder; om de 
overtollige pekel op te vangen. 

5. De pan met slaolie moet een 
temperatuur hebben van mini-

maal 180 graden. Druppel wat 
water in de pan; bij spetters en 
gesis is de olie heet genoeg. 

6. Laat de vis met de kop eerst 
in de olie glijden. Vijf minuten 
bakken is voldoende. De vis 
heeft dan een goudgele kleur. 
Haal de vis met een vork of 
schuimspaan uit de pan; laat de 
olie ook uit de sneetjes lekken.

7. Leg de vis in het vergiet met 
keukenpapier eronder. 
Laat het even rusten. 

8. Warm eten is het lekkerst. 
Je eet van binnenuit en met je 
vingers. Haal eerst de vinnen 
eraf en schuif de vis van de 
graat af. Dat gaat bij een schol 
heel makkelijk. 

Bereidingswijze

Doe het pakje van 100 gram 
in uw online winkelwagen 
en gebruik de code 
ONLKOUDGEROOKT100. 

KNIP UIT

Bereidingswijze

SPECIAAL
VOOR

Leden


