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Voordeel en gemak 
voor iedereen!

Blijf dagelijks op de hoogte van 

actuele ontwikkelingen. Kijk op 

www.uwledenvereniging.nl of meld je 

aan voor de online nieuwsbrief via 

het contactformulier op de website.

Goede 
voornemens

LEEFtijd

http://www.uwledenvereniging.nl
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E E R L I J K  E T E NV O O RW O O R D

Namens het bestuur en de ledenraad 

mogen we jou ‘vanaf kantoor’ het 

beste wensen voor 2020. Met al onze 

kortingen, diensten, informatie en 

activiteiten staan we jou ook dit jaar 

weer bij voor een goed en comforta-

bel leven.

En we gaan meteen goed van start 

met een mooi cadeau voor ieder lid; 

de Diner Jaarkaart! Met deze kaart 

krijg je in verschillende restaurants in 

onze gemeentes, maar ook daar-

buiten, korting op het menu. Meer 

informatie hierover verderop in de 

LEEFtijd. Traditiegetrouw ook de 

factuur. En nieuw dit jaar een mini-

brochure met ons dienstenaanbod. 

Bewaar hem, want zo kun je makke-

lijk opzoeken wat jouw voordeel is 

als lid. Achterop het boekje noteer je 

belangrijke telefoonnummers. Ook 

erg handig!

Een nieuw jaar betekent ‘goede 

voornemens’, het past zo mooi om 

daar als ledenvereniging aandacht 

aan te besteden. Natuurlijk hebben 

we activiteiten die daarbij aansluiten; 

Op Urk is een avond over een goede 

Roelfien Wuestenenk van Studio 

TeGast uit Creil heeft een passie 

voor gezond en (h)eerlijk eten en 

daar vertelt ze alles over op dinsdag 

7 april in Emmeloord. De FlevoMeer 

Bibliotheek vormt dan het decor 

van haar lezing over grip op je

gezondheid. 

‘Iedereen heeft de mogelijkheid om 

invloed uit te oefenen op zijn of haar 

gezondheid’, steekt Roelfien enthou-

siast van wal. ‘En dan gaat het om 

het totaalplaatje. Want je kunt nog 

zo gezond eten, maar als je bijvoor-

beeld veel stress hebt dan heeft dat 

een negatief effect op je algehele 

gezondheid.’ 

Bewustwording, daar draait het 

volgens Roelfien om. Ben je altijd 

maar moe? Slaap je slecht? Zit je niet 

lekker in je vel? Kijk dan eens goed 

naar je voedingspatroon. 

‘In onze auto stoppen we goede 

brandstof, we brengen hem naar de 

garage voor onderhoud, maar met 

ons lichaam zijn we wat slordig. 

Terwijl dat ons belangrijkste onder-

deel is.’ 

Roelfien helpt mensen met het 

vinden van de juiste balans en geeft 

inspiratie voor (h)eerlijke en gezonde 

voeding. In haar Studio TeGast net 

buiten Creil leert ze mensen met de 

seizoenen mee te 

koken. Met verse, 

regionale produc-

ten. ‘Ik voel me er 

verantwoordelijk voor om mensen 

hiervan bewust te maken. We plan-

nen van alles, ons werk, hobby’s, so-

ciale leven, noem maar op. Makkelijk 

eten sluipt er dan snel in.’ 

Door de maaltijden vooruit te plan-

nen kom je niet in de verleiding om 

nachtrust, in Emmeloord over goed 

eten en in Steenwijk kom je er achter 

wat nou echt de kracht van de lach is! 

Je leest er alles over in dit blad.

En onze goede voornemens? Zorgen 

dat de zaakjes op orde zijn op kan-

toor, je vragen weer zo goed mogelijk 

beantwoorden, zorgen voor spraak-

makende activiteiten, de aanmeldin-

gen voor deze activiteiten verwerken, 

het groeiend aantal nieuwe leden 

hartelijk verwelkomen. En natuurlijk 

elke lunchpauze even lekker naar 

buiten, de benen strekken, gezond 

eten, voldoende slapen én…. lachen. 

We zien je graag op één van onze 

activiteiten. Liesbeth gaat per 1 janu-

ari helemaal voor Zorggroep Oude 

en Nieuwe Land werken. Ook een 

goed voornemen, om je helemaal 

te richten op één baan. Liesbeth, we 

wensen jou het allerbeste én bedankt 

voor alles!

Gonny, Ineke en Liesbeth 

(v.l.n.r. op de foto)

Als ledenvereniging zijn wij erg 

blij met al onze trouwe leden. 

En dat mogen we best wel eens 

laten zien! Daarom besloten wij 

jou en jouw gezin te verrassen 

met een leuk cadeau, de Diner 

Jaarkaart. 

Met deze kaart ontvang je het hele 

jaar 25% korting op de gehele re-

kening of op speciale menu’s van 

de aan Diner Jaarkaart aangeslo-

ten restaurants. 

Activeer snel jouw kaart en plan al-

vast het eerste etentje met korting 

in. Geniet ervan!

Alsjeblieft: je Diner Jaarkaart

Lukt het niet met activeren? 

Neem dan contact op met de klan-

tenservice van de Diner Jaarkaart 

door te bellen met 010 2043 071

Kijk voor meer informatie op

n www.dinerjaarkaart.nl

 

‘Je kunt invloed uitoefenen 
                     op je gezondheid’

snel een kant-en-klaarmaaltijd uit de 

supermarkt mee te grissen.

 ‘Ik leer mensen hoe ze hun voor-

raadkast goed op orde 

kunnen hebben, hoe 

ze hun koelkast kun-

nen leegeten en dus 

altijd snel en eenvoudig iets lekkers 

op tafel kunnen zetten.’ 

Koken zonder pakjes en zakjes is 

ook even wennen. Niet alleen qua 

bereiding, ook de smaak is anders. 

In kant-en-klaarproducten zit nu 

eenmaal veel suiker en zout en de 

mens is van nature 

dol op deze sma-

ken. ‘Smaak is ook 

een ontwikkeling, 

iets dat je kunt leren door veel te 

proeven.’ 

‘Je hersenen hebben ongeveer drie 

weken nodig om aan nieuwe smaken 

te wennen.’ Chocolade is bijvoor-

beeld een gezond product, mits je de 

goede proeft. ‘Die van 85 procent en 

niet die de meesten kennen, boorde-

vol suiker en vet.’ Of wat te denken 

van het verschil tussen margarine en 

roomboter? Of 

boerenkaas en 

fabriekskaas? 

Wie wil, kan zich op 7 april laten in-

spireren en hapjes proeven, inclusief 

een kleine smaakles om het verschil 

in producten te ervaren. 

Stuur hiervoor een mail naar 

info@uwledenvereniging.nl onder 

vermelding van onderwerp Gezond 

eten, naam, adresgegevens, telefoon-

nummer, en het aantal personen. 

Telefonisch aanmelden kan ook door 

te bellen met 0521 539 893. Leden 

mogen de lezing gratis bijwonen, 

niet leden betalen €5,-. De avond 

start om 19.45 uur. Inloop is vanaf 

19.15 uur.

‘Koken zonder pakjes en 
zakjes is wennen’

 ‘Ons lichaam is ons 
belangrijkste onderdeel’
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T E R U G B L I K  2 0 1 9 S T I M U L E R I N G S F O N D S

Marretje en Jannie
‘Goede voornemens? Daar doe ik 

niet echt meer aan’, vertelt Marretje. 

‘Gewoon gezond leven en er zelf wat 

van maken! Ik zit in het bestuur van 

het Stimuleringsfonds, dat vier keer 

per jaar bij elkaar komt en mooie din-

gen voor onze omgeving doet. Dat 

vind ik belangrijk. Daarnaast zorgt het 

voor leuke contacten!’ Jannie is het 

met Marretje eens. ‘Het hebben van 

leuke contacten is voor mij ook erg 

belangrijk. Samen gezellige dingen 

doen. Zoals deze avond! Als ik dan 

Even lekker lachen. Uit het niets. 

Doen we dat wel genoeg? Lach-

coach Bente Adriaens denkt van 

niet en geeft daarom op 24 maart 

in de Meenthe in Steenwijk een 

workshop om te leren lachen. ‘Want 

stiekem houden we allemaal van 

een goede lachbui.’ 

‘Je bloed gaat sneller stromen, je 

krijgt er een lekkere energie van 

en de wereld ziet er een stukje 

mooier uit! Ja toch? Tijd voor een 

lachworkshop!’, zegt Bente enthou-

siast. ‘Tijdens onze lachworkshop 

gaan we veel lol maken om elkaar 

en onszelf te herontdekken, vaak 

zonder woorden. Lachen om op een 

positieve manier je vrienden, colle-

ga’s of familie op een andere manier 

te leren kennen. Succes en plezier 

gegarandeerd!’ 

De workshop start met een korte 

lezing en daarna worden er diverse 

oefeningen aangeboden waardoor 

iedereen vanzelf gaat lachen. De 

opdrachten worden aangepast aan 

de groep en groepsgrootte. Bij een 

lachworkshop kan er soms wat 

aarzeling zijn aan het begin, weet de 

lachcoach uit ervaring. Zij heeft ge-

noeg ervaring om iedere deelnemer 

uit zijn of haar comfortzone te halen. 

Soms heb je als groep mensen een 

goed voornemen. Er moet iets 

gebeuren in je wijk of aangepast 

worden in jouw clubhuis. Hier is 

naast een flinke dosis daadkracht 

ook vaak een financiële impuls voor 

nodig. Het Stimuleringsfonds kan 

die financiële impuls zijn. Want, 

wanneer jouw initiatief aan een 

aantal voorwaarden voldoet kun je 

op een vrij eenvoudige manier een 

mooie bijdrage ontvangen.

In 2019 hebben 15 initiatieven hier 

gebruik van gemaakt. Het Senio-

renorkest ‘Echo der Golven’ vroeg 

een bijdrage aan om een nieuw 

repertoire aan te schaffen. Ook de 

Veluwse Wensambulance klopte bij 

het Stimuleringsfonds aan. Zij wil 

graag meer bekendheid in onze drie 

gemeenten.

Begin 2019 was er op Urk een sym-

posium ‘Stop Huiselijk geweld’. De 

bekendheid voor dit symposium is 

mede tot stand gekomen door een 

bijdrage van het Stimuleringsfonds. 

De Vrienden van het Kompas hebben 

hun bijdrage gebruikt om een duo-

Onze leden en hun voornemens
Goede voornemens en wensen voor het nieuwe jaar. De één begint er 

niet aan, de ander heeft een lijstje vol. Tijdens de ledenavond met 

Arjan Erkel van afgelopen november vroegen wij een aantal leden naar 

hun goede voornemens en wensen voor 2019 en of deze zijn uitgekomen!

Vincent en Rianne
‘Ons doel voor 2019? Dat was vooral 

overleven en zoveel mogelijk slaap 

krijgen!’, lachen Vincent en Rianne. 

‘We hebben in 2018 een tweeling 

gekregen wat natuurlijk ongelooflijk 

mooi is, maar vooral in het begin ook 

erg pittig. Dit jaar stond voor ons in 

het teken van het vinden van een 

balans tussen werk en het gezin. En 

dat is gelukt! Het is nu vooral heel 

erg genieten van elkaar.’

Jolande  
‘In 2018 besloot ik het roer om te 

gooien en een opleiding tot yoga-

docent te volgen. Ik was toentertijd 

werkzaam op de kwaliteitsafdeling 

van een biologisch zuivelbedrijf en 

daardoor vooral heel erg veel ‘met 

mijn hoofd’ bezig. Er was weinig 

ruimte voor gevoel en het volgen van 

mijn hart. Iets waar ik na een tijdje 

toch best wel behoefte aan kreeg. 

Kortom… tijd voor wat anders. De 

opleiding tot yogadocent heb ik af-

gerond en sinds het begin van dit jaar 

geef ik twee keer in de week yogales. 

Super om te doen! Ik ben blij dat ik 

deze keuze heb gemaakt.’ 

Leer lachen zonder reden

aan goede voornemens moet doen, 

dan is het dat ik nog meer van dit 

soort uitjes moet inplannen!

Stimuleringsfonds 
                   deelt uit in 2019

fiets en een rolstoelfiets aan 

te schaffen voor de bewoners 

van het Kompas en in Kuinre 

vroeg het Jeugdhonk geld 

aan om tuinmeubilair aan te 

schaffen. 

In Emmeloord is een Beleef-

tuin ingericht bij de Talmahof. 

Het Parkinsonkoor in Emme-

loord heeft een cheque in 

ontvangst genomen voor pu-

bliciteit en promotie. In Kuinre 

wil de voetbalvereniging graag 

het buitenterrein opknappen. Met een 

bijdrage van het Stimuleringsfonds 

gaat de vereniging een overkapping 

maken. Blokzijl Klassiek geeft al een 

aantal jaar mooie concerten in het 

kerkje van Blokzijl. Grote artiesten 

komen op verschillende zondagen 

concerten geven, mede door een 

bijdrage van het Stimuleringsfonds.

In Steenwijk is een filosofisch café 

opgericht om mensen bij elkaar te 

brengen en kennis te laten maken 

met filosofie. Het Seniorenplatform 

Steenwijkerland organiseert al jaren 

de Blijf Mobiel Beurs in Steenwijk. 

De laatste editie wilden ze de bezoe-

kers in aanraking brengen met een 

robot. Het Stimuleringsfonds heeft 

hier een donatie voor gedaan. Op 

Urk zijn speeltoestellen gekocht door 

Ommele Bommele Vollekien. In Espel 

heeft de groep initiatiefnemers geld 

ontvangen voor een urnenmuur en 

het koor Cantabilé treedt dankzij een 

bijdrage van het Stimuleringsfonds op 

7 maart op met de Jostiband.

In 2019 heeft het Simuleringsfonds 

bijna €15.000,- uit mogen delen. 

Hopelijk mogen wij in 2020 ook weer 

heel wat initiatieven ondersteunen 

met een mooi bedrag!

‘Lachen vergroot je relative-

ringsvermogen, je gezondheid 

en je vermogen tot loslaten. 

Het brengt plezier, sociale 

contacten en een speelse en 

open houding. Na afloop zul je 

heerlijk ontspannen en energiek 

zijn.’ 

Bij deze workshop aanwezig 

zijn? Stuur dan een mail naar 

info@uwledenvereniging.nl on-

der vermelding van onderwerp 

Lachworkshop, naam, adresge-

gevens, telefoonnummer, 

en het aantal personen. 

Telefonisch aanmelden kan 

ook door te bellen met 

0521 539 893. Leden mogen 

de lezing gratis bijwonen, niet 

leden betalen €5,-. 

De avond start om 20.00 uur. 

Inloop is vanaf 19.30 uur. Wan-

neer je als lid gebruik wil maken 

van vervoer vanuit Urk, Emme-

loord, Marknesse of Blokzijl, kun 

je dat bij aanmelding aan geven.
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L E Z I N G  O V E R  S L A A PU I T  H E T  B E S T U U R

‘Ik heb een keuze 
met mijn hart gemaakt’ 

Frank Kodden, voormalig bestuur-

der van Zorggroep Oude en Nieuwe 

Land (ZONL) en bestuurslid van 

de ledenvereniging, nam in het 

najaar van 2019 afscheid van de 

zorggroep. Hij koos voor een baan 

dichter bij huis om met zijn vrouw 

en kinderen een grote wens in 

vervulling te laten gaan. ‘We willen 

in Wijhe een plek bieden aan jonge 

vrouwen die om verschillende re-

denen niet of niet geheel zelfstan-

dig kunnen wonen’, zegt hij.

‘Mijn vrouw is lactatiekundige. 

Zij begeleidt aanstaande en net 

bevallen moeders in het geven van 

borstvoeding. In haar werk komt ze 

regelmatig mensen tegen die het 

nodige hebben meegemaakt in hun 

jonge leven en volop bezig zijn om 

het verleden een plekje te geven en 

te verwerken. 

Deze vrouwen, tussen de 18 en 30 

jaar, hebben vooral behoefte aan een 

stabiele en veilige woonsituatie. We 

stellen al langere tijd ons huis voor 

hen open. 

Onze tafel is lang genoeg. We heb-

ben het goed en we vinden het fijn 

om te delen.’ 

‘Onder de vleugels van een stabiel 

gezin kunnen vrouwen leren, oefenen 

en afkijken. We bieden hen een thuis. 

Ik ben de enige man in ons huis en 

voel dit als een verantwoordelijkheid. 

Lang niet alle vrouwen hebben name-

lijk alleen maar goede ervaringen met 

mannen in hun leven. Ik wil laten zien 

dat het normaal is om op een res-

pectvolle en waardige manier naar el-

kaar om te zien, om waardering naar 

elkaar uit te spreken, om betrouwbaar 

te zijn en met elkaar samen te leven 

in een gezin.’

‘Vorig jaar hebben we ons oog laten 

vallen op een voormalige pastorie-

Frank Kodden neemt afscheid   
     van ZONL en realiseert droom

*

woning in Wijhe, 

tegenover het sta-

tion van het dorp. 

In dit huis hebben 

we nog meer 

ruimte om jonge 

vrouwen op te 

vangen. Afgelopen 

zomer stelde mijn 

vrouw mij tijdens 

onze vakantie de 

indringende vraag: 

“Frank, hoe stel je 

je dit voor? Als we 

dit samen graag 

willen… hoe vaak 

ben je hier fysiek 

aanwezig?”

‘Ze had gelijk. Ik 

had het heel erg 

naar mijn zin bij 

ZONL, maar ik 

werkte veel en 

was ’s avonds vaak 

voor mijn werk van 

huis. Ik realiseerde me dat als ik onze 

privédroom wilde laten slagen, ik een 

keuze zou moeten maken. 

Dat was slikken. Ik ben gehecht ge-

raakt aan mensen bij ZONL, we heb-

ben veel met elkaar mee gemaakt en 

hebben in de afgelopen vijf jaar hard 

vanuit vertrouwen, verbinding en 

verantwoordelijkheid gebouwd aan 

een toekomstbestendig en gezond 

ZONL.’

‘Vlak na dit gesprek werd ik benaderd 

door een recruiter met de vraag of ik 

interesse had in een bestuursfunctie 

bij Driezorg in Zwolle, een kleine-

re ouderenzorgorganisatie, in mijn 

huidige woonplaats en (straks ook 

na een verhuizing naar Wijhe nog 

altijd dicht bij huis). Na een aantal 

goede gesprekken, zei ik ja. Ik heb 

er een traan om gelaten. Ik vond het 

heel vervelend om mijn aanstaande 

vertrek aan te kondigen bij ZONL. 

Afscheid nemen van een organisatie 

en van collega’s waar ik aan gehecht 

ben geraakt is niet mijn sterkste kant 

en viel mij zwaar. En toch had ik 

het gevoel dat dingen op hun plek 

vielen. Ik maakte een keuze met mijn 

hart.’

‘Na een mooi en fijn afscheid van 

ZONL, startte ik in november bij 

Driezorg. Ondertussen zijn we druk 

bezig met de voorbereiding voor 

onze verhuizing. In de pastoriewo-

ning, die we in het voorjaar van 2020 

hopen te betrekken, willen we jonge 

vrouwen een stukje waardigheid 

teruggeven. Wij zijn een tijdelijke 

halte, waar ze hun leven weer op de 

rails kunnen zetten. Zie het als een 

symbolisch treinstation.’

‘We hebben het goed
en we vinden het fijn om 

te delen.’

Frank startte in 2014 bij ZONL, 

aan de vooravond van een 

omvangrijke reorganisatie. 

‘De rust is terug, de organisatie 

is gezond en heeft een krach-

tige visie en een sterke positie 

in het werkgebied. Maar mis-

schien wel het belangrijkst: het 

vertrouwen is terug. We hebben 

weer geloof in de toekomst.’

‘Vroeger was Ledenvereniging 

Oude en Nieuwe Land onder-

deel van ZONL. Nu staat de 

vereniging op eigen benen. We 

zien dat de verbinding, door 

elkaar los te laten, alleen maar 

hechter is geworden. Dankzij 

de sprankelende bestuursle-

den en ledenraad weten we 

een jongere doelgroep te be-

reiken, zien we om naar elkaar 

en zoeken we naar nieuwe 

verbindingen. Het is mooi om 

als bestuurslid betrokken zijn 

geweest bij de ledenvereni-

ging.’

 ‘Wij zijn een tijdelijke 
halte, waar ze hun leven 

weer op de rails 
kunnen zetten’

‘Na een aantal 
goede gesprekken, zei ik ja. 

Ik heb er een traan 
om gelaten.’

Op  27 februari  komt slaapspeci-

alist Renske van den Brink in de 

FlevoMeer Bibliotheek op Urk 

opnieuw  de lezing Slaap Geluk(t) 

geven. 

Vorig jaar vertelde Renske onder 

grote belangstelling in Hof van 

Smeden in Emmeloord  over de 

oorzaken van slecht slapen en hoe 

je je slaappatroon kan verbeteren.

 ‘De aanwezigen hadden vragen 

over hoe je in slaap kunt vallen met 

een druk hoofd, maar ook over wat 

een normale slaapduur is. Tijdens 

de lezing van 27 februari gaan we 

het hier natuurlijk ook weer volop 

over hebben!’ 

Het leven van de slaapspecialist 

staat voor een groot gedeelte in 

het teken van... je raadt het al.. 

slaap. Als laborant klinische   

neurofysiologie en neurofeedback 

therapeut bij de Breinkliniek houdt 

Renske zich onder andere bezig 

met slaaponderzoeken, slaapsco-

res en het behandelen van slaap-

problemen. 

‘Er zijn enorm veel boosdoe-

ners die kunnen zorgen voor een 

verslechterd slaappatroon. Deze 

kunnen we onderverdelen in kli-

nische en niet-klinische oorzaken. 

Klinische oorzaken zijn medisch, 

bijvoorbeeld slaapapneu of onrus-

tige benen. Niet-klinische oorza-

ken hebben vaak te maken met je 

gemoedtoestand. Zo kan stress of 

een depressie enorm veel effect 

hebben op hoe je slaapt.’ 

Klinisch of niet-klinisch, een ver-

slechterd slaappatroon is over het 

algemeen super frustrerend. Ben 

of ken jij een slechte slaper? Meld 

je dan vooral aan voor deze lezing 

van Renske. Stuur hiervoor een 

mail naar info@uwledenvereniging.

nl onder vermelding van onder-

werp Slaap Geluk(t), naam, adres-

gegevens, telefoonnummer, en het 

aantal personen. 

Telefonisch aanmelden kan ook 

door te bellen met 0521 539 893. 

Leden mogen de lezing gratis bij-

wonen, niet leden betalen €5,-. 

De avond start om 19.30 uur. 

Inloop is vanaf 19.00 uur. 

Lezing Slaap Geluk(t) 
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S A M E N  H E L P E N W E R K E N  B I J . .

Hulp nodig bij het opnemen van de 

meterstand, het invullen van een 

formulier, bij klusjes in de tuin of 

vervoer nodig voor naar het zieken-

huis? Samen Helpen Tollebeek weet 

wie hulp nodig heeft en wie zijn 

handen uit de mouwen wil steken. 

‘We brengen mensen met elkaar in 

contact om elkaar – het liefst met 

gesloten beurs – te helpen.’ 

Aan het woord is Helma Remijn. 

Samen met anderen richtte zij drie 

jaar geleden vanuit Dorpsbelangen 

Samen Helpen op. Een landelijk 

initiatief dat ook in Tollebeek werd 

geïntroduceerd. ‘In het begin merkte 

ik dat mensen, vooral ouderen, het 

lastig vonden om aan te geven dat 

ze hulp nodig hadden. Maar na de 

eerste aanmeldingen, volgden er 

meer.’ 

Maandelijks staat er in de dorpskrant 

De Bazuin een overzicht van de acti-

viteiten en op de website van het 

dorp Tollebeek staat een link. ‘Het 

gaat vooral om praktische hulp. 

Zo hebben we een soort elektroni-

cadokter die bij de mensen thuis-

komt. Ook zijn er jongeren die oude-

ren helpen om hun tv of mobiel weer 

in te stellen, als ze op een verkeerd 

knopje hebben gedrukt.’ 

Ouderen wonen tegenwoordig tot 

op hoge leeftijd zelfstandig en moe-

ten dus ook het huis(houden) en de 

tuin op orde houden. 

Dat valt fysiek soms 

best zwaar en dan 

is het fijn als er even 

iemand komt helpen. 

Ook hulp bij het omgaan met de 

computer is prettig, omdat deze ge-

neratie hier niet mee is opgegroeid. 

Daar heeft Samen Helpen Tollebeek 

iets op gevonden. 

Met een geroutineerd, zwierig 

gebaar schenkt de 30-jarige Saroj 

uit Emmeloord koffie in een kopje. 

Bewoners nemen plaats in het ge-

zellige grand café: het hart van Hof 

van Smeden van Zorggroep Oude 

en Nieuwe Land in Emmeloord. 

Saroj werkt via Stichting Phila-

delphia twee dagen per week in het 

woonzorgcentrum. ‘Ik heb het hier 

ontzettend naar mijn zin!’

Ook de bewoners vinden het prettig 

dat ze er is. Toen ze laatst met vakan-

tie was, werd dat gelijk opgemerkt 

en werd er gevraagd waarom ze er 

niet was. Saroj lacht verlegen. “Het is 

leuk om even tijd te maken en met 

mensen een praatje aan te knopen.” 

Waar ze het dan zoal over hebben? 

“Oh, dat is echt over van alles. Over 

het weer of over het eten. Echt over 

dingen van alledag.” Ze groet onder-

tussen vrolijk een collega die voor-

bijloopt.  

Iedere dag zijn er gemiddeld zes 

cliënten van Stichting Philadelphia 

aan het werk in Hof van Smeden. 

Het gaat om mensen met een ver-

standelijke beperking, psychische 

problemen of een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Philadelphia biedt een 

veilige en stimulerende omgeving, 

waar mensen hun talenten kunnen 

ontdekken en ontwikkelen. 

De cliënten worden begeleid in 

woonzorgcentrum Hof van Smeden, 

Talmahof, Wittesteijn en Markehof 

van Zorggroep Oude en Nieuwe 

Land. ‘Ze zijn echt de ‘extra handjes’ 

en dat wordt gezien en gewaardeerd. 

‘Elkaar helpen hoeft geen 
      geld te kosten’ 

‘We hebben FlevoMeer Bibliotheek 

Noordoostpolder benaderd voor 

een gratis computercursus, die al in 

Luttelgeest wordt ge-

houden. En dat willen 

ze ook voor Tollebeek 

doen. Echt geweldig 

dat de bibliotheek dit 

aanbiedt!’ Ouderen leren hoe ze een 

mailtje kunnen sturen naar hun (klein)

kinderen en hoe ze een 

DigiD kunnen aanmaken en gebrui-

ken. 

Samen Helpen 

is overigens niet 

alleen voor ou-

deren; iedereen kan om hulp vragen. 

‘Jonge ouders die met hun baby of 

kind naar het ziekenhuis moeten en 

geen vervoer hebben, bijvoorbeeld. 

Of een oppas zoeken.’ 

Dankzij Samen Helpen leren mensen 

elkaar kennen, merkt Helma. 

‘In Tollebeek kennen we elkaar wel, 

maar hulp 

vragen blijft 

nu een-

maal lastig. 

Ik merk 

dat door Samen Helpen er mooie 

vriendschappen zijn ontstaan. En wat 

ook leuk is: we koppelen op deze 

manier jeugd en ouderen aan elkaar. 

Jongeren voelen zich gewaardeerd 

en ouderen zijn blij met de hulp die 

ze krijgen. 

Elkaar op weg helpen, omzien naar 

elkaar hoeft geen geld te kosten of 

heel veel tijd. Aandacht, daar draait 

het om en dat kan al met een bakkie 

koffie.’ 

Op de foto zittend links Marianne Buijsse en rechts zittend Lucinda Boons. 

Staand links achter Aly Apperlo en helemaal rechts Helma Remijn.

Saroj geniet van haar werk      
        in Hof van Smeden

Saroj en haar collega’s brengen bij-

voorbeeld bewoners van hun kamer 

naar de eetzaal. Mensen vinden het 

ontzettend fijn dat dit kan’, vertelt 

(werk)begeleider Nella de Vries van 

Philadelphia. 

Even een praatje 

tussendoor, een 

frisse neus halen 

tijdens een wandeling of samen een 

boodschap doen. Saroj en haar col-

lega’s hebben hier tijd voor en vinden 

het erg leuk om dit voor ouderen te 

doen. ‘Elke dag hetzelfde doen is niets 

voor mij. Ik vind afwisseling erg leuk 

en dat is wat ik hier vind. Iedere dag is 

anders.’

‘Als ik binnenkom, zoek ik de kranten 

uit en zorg dat die bij de juiste be-

woners in de brievenbus komen, Ik 

kijk vervolgens in de computer welke 

vergaderingen er zijn en bij welke 

vergaderzaal ik koffie en thee moet 

klaarzetten. Dan ga ik naar de keuken 

om koffie te zetten en zorg ik dat alles 

op tijd in de vergaderzaal klaarstaat.’

Saroj heeft zelfvertrouwen gekre-

gen sinds ze bij Hof van Smeden 

werkt. Ze is gegroeid in haar rol van 

gastvrouw, vertelt haar begeleidster. 

‘Het is uiteindelijk de bedoeling dat 

ze zelf goed mee 

kunnen draaien in 

het team en dat ze 

ons steeds minder 

nodig hebben. Vroeger namen we 

onze cliënten nog wel eens te veel bij 

de hand. Nu laten we ze wat meer los, 

zodat ze zichzelf kunnen ontplooien.’

Saroj denkt nog lang niet aan 

stoppen. Daarvoor heeft ze simpel-

weg te veel naar haar zin in Hof van 

Smeden. Ilona is wel benieuwd naar 

haar droombaan. Heel even is het stil 

en dan klinkt het opgetogen: ‘Foto-

model. Dat vind ik leuk!’ 

Het wordt langzaam wat drukker in 

het gezellige grand café. Mensen 

zoeken een plekje en bestellen koffie. 

Tijd om in actie te komen. En op de 

foto te gaan voor dit artikel! 

‘Dankzij 
Samen Helpen leren mensen 

elkaar kennen’

’Soms is het fijn als 
er iemand even 

kan komen helpen’

‘Elke dag hetzelfde doen is 
niets voor mij’

‘In heb het hier 
ontzettend naar mijn zin’  
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Wat Wanneer Waar Kosten

UITGELICHT: BUSUITJE VRIJDAG 24 APRIL

Lezing Slaap Geluk(t) Donderdag 27 februari FlevoMeer Bibliotheek Leden gratis

 Inloop 19.00 uur Urk niet leden: € 5,-

 Start 19.30 uur Singel 9b  Urk

 

Lezing en Workshop Dinsdag 24 maart De Meenthe Leden gratis

‘De Kracht van de Lach’ Inloop 19.30 uur Stationsplein 1 niet leden: € 5,-

 Start 20.00 uur  Steenwijk

 

Lezing Gezond en Dinsdag 7 april FlevoMeer Bibliotheek Leden gratis

(h)eerlijk eten Inloop 19.15 uur Noordoostpolder niet leden: € 5-

 Start 19.45 uur  Harmen Vissersplein 5

  Emmeloord

Met de bus langs Vrijdagmiddag Noordoospolder, Enkel voor leden, gratis

de tulpen 24 april opstappen in Steenwijk, Informatie wordt 

  Giethoorn, Vollenhove na aanmelding bij de

  en Emmeloord de bevestiging  

   toegestuurd. 

Let op: aanmelden is noodzakelijk! Ga voor meer informatie naar www.uwledenvereniging.nl of bel met 0521 539 893

Met de bus langs de tulpen
Op de bodem van de voormalige 

Zuiderzee vinden we eind april, 

begin mei de meest prachtige 

kleurencombinaties. Met ruim 2000 

hectare bollenvelden is Noordoost-

polder één van de grootste bloem-

bollengebieden van Nederland. De 

vele kleurrijke tulpenvelden in het 

voorjaar zijn een lust voor het oog 

en spectaculair om te bezoeken.

In deze periode vindt het Tulpenfes-

tival plaats in de Noordoostpolder. 

Tijdens het Tulpenfestival zijn er 

allerlei activiteiten te doen, waaron-

der georganiseerde wandelingen en 

bewegwijzerde fiets- en autoroutes. 

Ook openen bedrijven de deuren om 

een kijkje te nemen achter de scher-

men en zijn er op plekken speciale 

tulpenpluktuinen ingericht. Kijk voor 

meer informatie op www.tulpenfes-

tival.nl

Op 24 april rijdt er speciaal voor 

de ledenvereniging een bus vanuit 

Steenwijk, via Giethoorn, Vollenhove 

en Emmeloord naar de tulpenvelden 

van de Noordoostpolder. Een gids 

vertelt ons onderweg over de historie 

van de Noordoostpolder, de teelt en 

afzet van de tulpenbollen en andere 

wetenswaardigheden van de Noord-

oostpolder. Onderweg zullen wij het 

tulpeninformatiecentrum in Creil 

bezoeken. Hier worden we gastvrij 

onthaald met een kopje koffie of thee 

met iets lekkers, gaan we de tulpen-

tuin bezichtigen en een film over de 

tulp bekijken. Uiteraard staan de me-

dewerkers klaar om al onze vragen te 

beantwoorden. Na deze tussenstop 

doen we nog een klein stukje van 

de tulpenroute waarna we weer de 

opstapplaatsen aandoen om zo terug 

te keren naar Steenwijk. 

Met ons mee op stap? Meld je dan 

aan door een mail te sturen naar 

info@uwledenvereniging.nl onder 

vermelding van onderwerp Busreis, 

naam, adresgegevens, telefoon-

nummer, en het aantal personen. 

Telefonisch aanmelden kan ook door 

te bellen met 0521 539 893. Dit uitje 

is enkel voor leden. Na aanmelding 

ontvang je via de mail of de post de 

bevestiging van de aanmelding en 

alle informatie over dit reisje met de 

tijd en plaats van opstappen.
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Speciaal voor onze leden van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land hebben 

Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk en Theater ’t Voorhuys in Emmeloord een 

aantal mooie voorstellingen geselecteerd waar je met korting heen kunt gaan. 

Met korting naar het theater

Sleeping Beauty
Locatie Rabo Theater De Meenthe

Datum:  woensdag 29 januari

Tijd:  20.00 uur 

Prijs:  normaal € 33,- 

 met LEEFtijd kortingscode  

 Leeftijd € 23,-

‘Sleeping Beauty’ door het Ballet 

van de Staatsopera van Tatarstan is 

groots, romantisch en indrukwek-

kend; prachtige kostuums, betove-

rende decors en duizelingwekkende 

dans staan garant voor een theater-

belevenis van formaat.

Foto: (c) Wim Lanser

Foto: (c) studio 100

Foto: (c) Piek WWW.Piek.cc

Music Maestro!
Locatie: Rabo Theater De Meenthe

Datum:  donderdag 5 maart 

Tijd:  20.00 uur  

Prijs:  normaal € 39,50, 

 met LEEFtijd kortingscode  

 Leeftijd € 29,50

Maestro Guido Dieteren & The Euro-

pean Poporchestra slaan een unieke 

brug tussen pop en klassiek met 

een muzikale totaalbeleving vol 

romantiek, ontroering, passie en 

eigentijdse energie als resultaat. 

Samen met zangeres Wendy 

Kokkelkoren staan Guido en zijn 

orkest garant voor een dynami-

sche, spetterende show vol 

nieuwe nummers.

De liefde begraven
Locatie: Theater ’t Voorhuys

Datum:  vrijdag 31 januari  

Tijd:  20.15 uur 

Prijs:  normaal € 28,50 

 met LEEFtijd kortingscode 

 LONL € 18,50

Wat als je, met je ex, de hond die 

jullie ooit samen hadden, moet be-

graven? In dit tragikomische liefdes-

verhaal met Jeroen Spitzenberger 

en Hanne Arendzen zien twee ex 

geliefden elkaar noodgedwongen 

terug. Een soms pijnlijke en dan weer 

hilarische theatervoorstelling over 

verwachtingen, onbegrip, irritaties en 

passie tussen exen.

Bumba op reis
Locatie: Theater ’t Voorhuys

Datum:  Vrijdag 21 februari

Tijd:  13.30 en 16.00 uur 

Prijs:  normaal € 16,-

 met LEEFtijd kortingscode 

 LONL € 12,-

Als de vakantie eindelijk is aangebro-

ken, rent kleine Pim meteen naar zijn 

kamer om met al het speelgoed te 

spelen dat al weken op hem staat te 

wachten. Hij laat zijn plannen echter 

snel varen als hij hoort dat hij mee op 

reis mag met Bumba en Bumbalu! 

Voor de Meenthe bestel je jouw kaar-

ten op www.demeenthe.nl of 

0521 514 004. Boeken kan telefonisch 

bij Theater ‘t Voorhuys op nummer 

0527 760 620 of door een mail te 

sturen naar kassa@theater-voorhuys.nl 

Let op: Korting geldt niet op reeds 

gekochte kaarten.

Heb jij een baby gekregen en ben je lid van Ledenvereniging 

Oude en Nieuwe Land? Vraag dan onze tas voor jonge gezin-

nen aan! Deze tas zit vol leuke en handige cadeautjes uit de 

regio…  voor jou én je kleintje.

Stuur (een foto van) het geboortekaartje naar 

info@uwledenvereniging.nl of Ledenvereniging Oude en 

Nieuwe Land, Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331 KG Steenwijk 

en haal de tas op bij één van de servicepunten bij jou in de 

buurt.

Ga voor meer informatie naar www.uwledenvereniging.nl 

of bel met 0521 539 893.

Cadeautje voor jou en de baby

http://www.uwledenvereniging.nl
mailto:kassa@theater-voorhuys.nl
mailto:info@uwledenvereniging.nl
http://www.uwledenvereniging.nl


K O RT I N G  E N  M E E R

LEEFtijd is een uitgave van Leden-
vereniging Oude en Nieuwe Land, 
Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 
8331 KG Steenwijk.

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd zonder voorafgaan-
de toestemming van de redactie. 
Aan de inhoud kunnen geen rech-
ten worden ontleend.
 
Redactie en fotografie: 
Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land.

Colofon

Ja, ik wil lid worden van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land

Ik machtig Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land om jaarlijks de 
contributie van h 12.50 van mijn rekening af te schrijven.

Voorletter(s) en naam                  m / v

Adres

Postcode en woonplaats

Bankrekeningnummer (IBAN)

Tel. nr. E-mail

Plaats Handtekening 

"

Deze antwoordkaart in een envelop retourneren aan: Ledenvereniging Oude en 
Nieuwe Land, Antwoordnummer 24, 8330 VB Steenwijk. Postzegel is niet nodig.

De gegevensverwerking bij Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land is in overeen-
stemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De leden-
vereniging gebruikt enkel de gegevens van haar leden om hen op de hoogte te 
houden van nieuws, nieuw aanbod en eventuele wijzigingen. De gegevens worden 
niet aan derden verstrekt. Heb je hier toch bezwaar tegen? Neem dan contact op 
met de ledenadministratie via info@uwledenvereniging.nl of 0521 539 893
Bekijk op www.uwledenvereniging.nl de uitgebreide privacyverklaring.  
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"

Korting wokshop Grip op de gezondheid
Bij inlevering van deze bon én op vertoon van de ledenpas mag je 
GRATIS deelnemen aan de workshop ‘Grip op je gezondheid’ 
van Studio TeGast. 

Deze workshop vindt plaats op donderdag 16 april 
van 91.30 uur tot 21.00 uur. Aanmelden kan tot 
3 februari per mail of door te bellen met Studio TeGast. 

Studio TeGast
T. 06 1080 6164  W. www.studiotegast.nl  E. info@studiotegast.nl

KORTINGSBON

Korting bij Visscher Sport 
Bij inlevering van deze bon én op vertoon van 
de ledenpas ontvang je bij besteding vanaf €50,- 
maar liefst €15,- korting op jouw aankoopbedrag. 

Deze actie loopt t/m 30 juni 2020 en is niet geldig 
i.c.m. andere acties.  (1 bon per klant).

Visscher Sport Steenwijk
W. www.visschersport.nl - T. 0521 512 780

"

KORTINGSBON

Ledenvereniging Oude en Nieuwe
Land werkt nauw samen met Zorg-
groep Oude en Nieuwe Land. 
Het lidmaatschap van de leden-
vereniging is voor de duur van een 
kalenderjaar en geldt per huishou-
den. De contributie is € 15,- voor 
heel 2020. Bij automatisch incasso 
betaal je slechts € 12,50. Je kunt je 
op elk moment van het jaar aanmel-
den. Als bewijs van jouw lidmaat-
schap ontvang je een ledenpas. 
Een opzegging van het lidmaatschap 
voor 2021 dient vóór 1 november 
schriftelijk te gebeuren. 

Voor aanmelding lidmaatschap of
adreswijzigingen kun je contact op-
nemen 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

mailto:info@uwledenvereniging.nl
http://www.uwledenvereniging.nl
mailto:info@studiotegast.nl
mailto:info@uwledenvereniging.nl
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