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Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via uwledenvereniging.nl. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan het contactformulier op de site in. 
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verveelvoudigd zonder voorafgaande 
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worden ontleend.
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Ledenvereniging 
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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.

Eropuit!

De zomer staat voor de deur en we 
hebben al veel van de zon kunnen 
genieten. Wat fi jn dat we er weer 
lekker op uit kunnen gaan! In 
mijn vrije tijd maak ik graag lange 
boswandelingen met onze honden. 
Favoriete locaties bij mij zijn toch 
wel de mooie polderbossen tussen 
Kraggenburg en Vollenhove: het 
Voorsterbos en het Waterloopbos, 
grenzend aan de Zwolse Vaart met 
prachtige fi ets-, MTB- en wandel-
routes. Het is sinds kort ook moge-
lijk om vanuit het Voorsterbos en 
het Waterloopbos met een pontje de 
Zwolse Vaart over te steken. 

Natuurlijk genieten we ook van een 
bezoekje aan andere mooie groene 
locaties. Zoals Hannekes Pluktuin 
in Biddinghuizen, echt een aanra-
der om daar eens een bezoekje te 
brengen om zelf een mooi boeket te 
plukken. Of wat te denken van de 
Floriade in Almere, waar ik zeker 
ook een kijkje ga nemen. Ik ben 
heel benieuwd naar alles wat deze 
unieke Expo (die maar eens in de 
10 jaar wordt georganiseerd) te 
bieden hee� . 

Het mooie weer nodigt ook uit bui-
ten weer de handen uit de mouwen 
te steken. Ik vind het heerlijk om in 
de tuin te werken en te zien hoe een 
tuin onder je handen mooier wordt. 

W

Nelly Oost
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Het is ontspannend werk en levert 
direct resultaat op. 

De zomer is voor mij echt een periode 
van dóen en te genieten van al het moois 
dat de natuur ons te bieden hee� . In 
deze editie van LEEFtijd delen we leuke 
tips voor de zomer, maar we dagen je 
ook uit om af en toe een dagje lekker te 
lummelen. Daarnaast vertellen we de 
verhalen van harde werkers in de zomer: 
zorgmedewerkers en boeren.
Blader hem lekker door en geniet!  
Ik wens je een mooie zomer toe.

Nelly Oost
Secretaris Stimuleringsfonds en 
bestuurslid Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land.

Breng een nieuw lid aan en 
verdien een ijsje
We hebben een coole actie, al 
zeggen we het zelf. Leden die 
voor 1 augustus een nieuw lid 
aanbrengen, krijgen samen met 
het nieuwe lid een bon voor een 
heerlijk en verkoelend ijsje.

‘Hoe het werkt? Zoek in je omgeving 
iemand die nog geen lid is, 
maar er wel heel veel plezier 
aan zal beleven. Laat via ons 
contactformulier op de web-
site weten wie jij hebt gemoti-
veerd om lid te worden (naam 
en woonplaats is voldoende). 
Als deze persoon zich binnen 
een week aanmeldt (via 
het contactformulier of een 

aanmeldkaart via de post) kunnen 
jullie beiden een bon voor een ijsje 
ophalen bij een servicepunt bij in de 
buurt’, vertelt verenigingsmanager 
Gonny Schot. 
Meld je buurman, buurvrouw, vriend 
of vriendin aan via: 
www.uwledenvereniging.nl/contact

 e kennen Epke natuurlijk van 
zijn imposante capriolen op de 

rekstok. In 2004 brak hij als achttienjarige 
internationaal door op het EK-junioren in 
Ljubljana, Slovenië. Epke werd vierde in de 
meerkampfi nale en tweede in de toestel-
fi nale rekstok. De blonde Fries bleef zich 
ontwikkelen en haalde daarmee in 2021 
zijn eerste Olympische gouden medaille. 
Daarnaast schreef hij meerdere WK’s, 
EK’s en NK’s op zijn naam. Kortom: de 
Nederlandse topturner heeft geschiedenis 
geschreven. 

Leuk detail: tijdens zijn professionele 
sportcarrière studeerde Epke ook nog 

eens twaalf jaar lang geneeskunde. Een 
jaar geleden nam hij afscheid van de 
topsport, waar hij van jongs af aan mee vol 
passie mee bezig was. ‘Het gezondste is 
om lekker te sporten, maar de top weg te 
laten,’ vertelde hij onlangs in een interview 
met Medisch Contact. Vanaf het moment 
dat hij stopte, richtte hij volledig op zijn 
carrière als sportarts. 

Wat kun je van de ledenavond verwach-
ten? Naast de vragen uit de zaal, zal 
Ronald Lamsma van Omroep Flevoland 
met hem in gesprek gaan. ‘Epke Zonder-
land is een fantastische ex-sporter die 
alles uit zijn carrière heeft gehaald en veel 

kan vertellen over 
sport, maar ook over 
gezondheid. Hij is 
écht een voorbeeld 
voor mensen,’ zegt 
hij. ‘Toch ben ik 
vooral benieuwd 
naar wat hij uit zijn 
sportcarrière heeft 
meegenomen naar 
zijn maatschappe-
lijke carrière. Dat is 
sowieso een van de 
vragen die ik op 26 oktober op de Leden-
avond ga stellen. Het duurt nog even… 
maar ik heb er ontzettend veel zin in!’

Ledenavond met ex-topsporter    
    Epke Zonderland

De enige echte Epke Zonderland 
komt naar ons toe! Ben jij benieuwd 
naar het verhaal achter deze gym-
nast? Of heb je altijd al een bran-
dende vraag gehad voor Epke, 
maar nog nooit de kans gehad om 
deze daadwerkelijk te stellen? 
Dan is 26 oktober jouw geluksdag. 
Epke is namelijk onze hoofdgast 
tijdens de ledenavond. 
De uitnodiging volgt, maar noteer 
deze datum alvast in je agenda.

Zet de datum alvast 
in je agenda:

26
OKTOBER

Foto:: Frank Meester 
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Dit magazine staat vol tips over leuke uitjes en evenementen. Heerlijk om in de zomer naartoe   te gaan. Wat dacht je van Dicky Woodstock, Monkey Fun Run of Kamperen in ’t Urkerbos?

Rennen en Klauteren tijdens 

Monkey Fun Run

Bij de Monkey Fun Run gaat het om kracht, snelheid, behendigheid, teamspirit en het 

belangrijkste: FUN. Manoeuvreer jezelf door het enorme obstakelparcours door het 

centrum van Steenwijk, Park Rams Woerthe, de wallen en de grachten. 

Er zijn drie routes met verschillende afstanden: de ringstaartmaki 

van 4 kilometer, brulaap van 8 kilometer en als laatste de gorilla. 

Deze route is maar liefst 12 kilometer. Klim, klauter en ploeter samen 

met je familie, vrienden - of alleen - door deze enorme obstakelrun 

met meer dan 40 obstakels en overwin ze allemaal. Organisator 

Koen Walpoott: ‘In 2019 organiseerden we de Monkey Fun Run 

voor het eerst. En we zijn dankbaar dat we weer los kunnen gaan bij 

de tweede editie! Het is gezellig, sportief… maar vooral vies. Het is 

echt een beleving waar je aan mee moet hebben gedaan!’ 

Datum:  17 juli 
Locatie:  Steenwijk Vestingstad
Website:  www.monkeyfunrunsteenwijk.nl

Kamperen � chtbij hu� : ‘t Urkerbos
Even een lang weekend weg, of juist een paar weken. Gewoon even weg in eigen dorp. ‘t  Urkerbos staat bekend om de Urkers die daar in de zomer te vinden zijn. Maar daar komt langzaamaan verandering in. De camping wordt namelijk steeds bekender, ook buiten Urk. 
Letty Schekman van de camping vertelt dat er een ont-
spannen en gezellige sfeer hangt op de camping, maar dat 
het vooral dicht bij de bewoonde wereld is. ‘Het is voor de 
Urkers niet ver van huis. In de zomer komen ze voor lange 
weekenden of een paar weken. Sommige campinggasten 
zijn al buren in het dorp, maar zetten hun tenten en ca-
ravans hier ook naast elkaar neer. Zelfs op onze camping 
zijn ze dus buren,’ lacht ze. 

Naast Urkers komen er ook mensen van buitenaf en uit 
Duitsland naar de camping toe. ‘De Duitse vakantiegan-
gers komen hier vooral voor het IJsselmeer, het authentie-
ke Urk, maar ook voor de rust. ’s Avonds gaan er namelijk 
behoorlijk wat Urkers naar huis om in hun eigen bed te 
slapen, om de volgende ochtend weer terug te komen,’ legt Letty uit. In en rond de camping is er veel te doen. Zo worden er in de zomer activiteiten georganiseerd waar jong en oud aan mee kan doen. 

Datum: 25 juli tot en met 20 augustus 
Locatie:  Vormtweg 9 Urk 
Website: www.urkerbos.nl

Geweldige schuurfeesten
Helaas, de schuurfeesten zijn al afgelopen. Toch vinden we het wel 
leuk om Jongeren 19 Nu in het zonnetje te zetten. Zij organiseren 
jaarlijks in de Noordoostpolder meerdere grote evenementen en 
feesten, zoals Schuurfeest Los bij Vos, Grastival, Dijkfeest of het 
Springfeest. Ieder evenement heeft zijn eigen comité waarin de 
plannen op tafel worden gelegd, om zo het leukste feest te organi-
seren. 

Annemiek van den Heuvel is 18 jaar en organiseerde eerder dit jaar 
voor de eerste keer samen met het enthousiaste comité, die al jaren 
feesten organiseert, het Schuurfeest Los bij Vos. ‘De sfeer in en 
rond het feest is echt heel erg leuk. Het zijn allemaal jongeren uit 
de polder die elkaar bijvoorbeeld na een lange tijd weer zien. Bij het Schuurfeest waren er twee bands en een DJ te vinden, maar op andere evenementen ziet het programma er weer heel anders uit. Ik weet in ieder geval zeker dat ik volgend jaar weer meehelp met het organiseren van dit geweldige schuurfeest!’ 
Ben jij ook enthousiast geworden? Houd dan vooral de Facebook van Jongeren 19 Nu Noordoostpolder in de gaten. Daar vind je alle informatie voor evenementen die de komende tijd worden georganiseerd. 
Website: www.facebook.com/j19nunop

de polder die elkaar bijvoorbeeld na een lange tijd weer zien. Bij het Schuurfeest waren er twee bands en 

Feesten op Dicky Woodstock 

Het 32e Dicky Woodstock popfestival komt 

er weer aan! Het plattelandsfeest is door de 

jaren heen steeds meer gegroeid en trekt 
jaarlijks zo’n 25.000 bezoekers. Er staan 
inmiddels vier grote tenten op het terrein 
met vier podia waar verschillende bands 
optreden. Daarnaast zijn er overdag veel 
activiteiten en kermisattracties te vinden, 
met voor ieder wat wils. Zoals het bekende 

Zwientie Tikk’n, trekke©met auto’s, bull 
shit en luchtballon koe. 

Voor degenen die het feestterrein niet wil-
len verlaten, ligt er tegenover het Dicky Woodstockterrein een camping, 

genaamd ‘De Scharrelkip’. Hier kan gedurende het festival overnacht 

worden. Zo kan je drie dagen lang een gezellige tijd hebben zonder ver 

terug te hoeven reizen naar huis. 

Datum: 4 tot en met 6 augustus
Locatie: Hesselingendijk 2 in Steenwijkerwold

Website: www.woodstock.com

len verlaten, ligt er tegenover het Dicky Woodstockterrein een camping, 
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et werkt gaat gewoon door; 24 uur 
per dag en 7 dagen per week’, steekt 

Henk enthousiast van wal. Hij is veehou-
der en lid van Ledenvereniging Oude en 
Nieuwe Land. Hoewel Henk niet per se 
vroeg op hoeft te staan omdat hij twee 
melkrobots heeft, begint en eindigt hij de 
dag traditiegetrouw met een rondje door de 
stal. Pure routine. ‘Dan kijk ik welke koeien 
er niet naar de melkrobots zijn gegaan’, legt 
de veehouder uit. 

Kal� es worden geboren
‘Het zijn dieren en die kunnen natuurlijk 
altijd iets hebben. Ze zijn tochtig, hebben 
een zere poot, een uierontsteking of iets 
anders waardoor ze niet fi t zijn. Het is be-
langrijk om dat goed in de gaten te houden.’ 
Na zijn ronde voert hij de dieren en maakt 
hij daarna de boxen schoon. Of hij verhuist 
de kal° es als ze groter worden naar een 
andere plek in de stal. ‘Ik help een paar keer 
per week een koe die aan het bevallen is. 
Dat blijft mooi om te doen!’ 

Verder maakt Henk iedere dag het voer 
los: het zand dat op de kuil- of maisbult 
ligt moet eraf worden gehaald. In de loop 
van de zomer maait hij het gras, kuilt het 
vervolgens en rijdt de mest uit. ‘En laten 
we de administratie niet 
vergeten’, voegt Henk 
lachend toe. ‘Ik vind het 
geen probleem om te 
doen, het hoort erbij, 
maar het is wel heel 
veel. Het neemt veel 
tijd in beslag. Als ik daar 
niet mee bezig ben, dan 
repareer ik iets. Er gaat 
altijd wel iets stuk en de 
melkrobot heeft ook nog 
wel eens een storing.’ 

Boer zijn is heel 
afwisselend
Stilzitten is niks voor 
Henk en dat is maar 
goed ook, want zijn werk 

is heel afwisselend. ‘Ik zeg wel eens: er is 
niks gevarieerder dan boer zijn. Zo ben ik 
met het vee bezig, dan met het mais dat 
opkomt of ik ben bij de notaris om dingen 
te regelen. Het volgende moment bespreek 
ik een investeringsplan bij de accountant. 
Als de fi nanciering dan rondkomt, geeft dat 
veel voldoening.’ 

Henk wist als kleine jongen al dat hij in de 
voetsporen van zijn vader wilde treden. 
Met zijn diploma van de landbouwschool 
op zak stapte hij in 1989 als 19-jarige in 
de maatschap van zijn ouders. ‘Ik ben niet 
anders gewend. Ik houd van dit werk. Mooi 
om te zien dat mijn 15-jarige zoon het ook 
leuk vindt. Het kan nog alle kanten op, maar 
hij gaat in ieder geval de landbouwschool 
doen.’ 

Aangezien het werk nooit klaar is, probeert 
Henk – vooral in de zomer – er wel even 
tussenuit te gaan met zijn gezin. ‘We blij-
ven meestal in Nederland. Het voelt prettig 
dat ik zo naar huis kan als er iets aan de 
hand is. In de zomer neem ik ook makkelij-
ker een middagje vrij. Dan werk ik ’s avonds 
langer door, dan is het tenminste nog lekker 
lang licht. Het scheelt dat ik mijn eigen tijd 
kan indelen.’ 

Veehouder Henk Wardenier over werken in de zomer

Foto’s: Reina Halman 

De meeste mensen kijken er reikhalzend naar uit. Lekker op vakantie. 
Ook als je niet op vakantie gaat, is het een tijd van ontspanning. 

Henk Wardenier heeft een melkveebedrijf in Marijenkampen
 (Steenwijkerland). Hoe beleeft hij de zomer?

‘Met 135 melkkoeien en 90 stuks jongvee is er altijd wel wat te doen!’

  ‘Met 135 koeien
is er altijd wat te doen’

De zomer 

'H
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Maar wist je dat een time-out hart-
stikke goed voor je is? Dag prikkels, 
hallo rust! Met deze 3 tips lummel jij 
moeiteloos de zomer door.  
De zomer is een ideale tijd om lekker 
te luieren. Ook als je niet op vakan-

tie gaat en ‘gewoon’ thuisblijft. Je 
agenda is leeg. De dagen zijn lekker 
lang. De zon straalt volop. Je komt 
automatisch al in een lagere ver-
snelling, maar het is goed om even 
helemaal op de rem te trappen. 

Van luieren word je namelijk enorm 
creatief! Ja, echt waar. Juist door 
even lekker weg te dromen – en niet 
te denken aan wat je nog allemaal 
moet doen vandaag – kom je op ori-
ginele gedachten. Dat komt omdat 

het gedeelte van je brein dat actief 
is in de concentratiestand even 
uitgaat, als je niets doet. 
Moet je je toch weer focussen? 
Dan is dit gedeelte van je brein ook 
weer opgeladen. 

Je kunt er dus weer lekker tegen-
aan! Wees dus gerust een beetje lui 
deze zomer. 

Wedden dat je batterij na de zomer 
weer is opgeladen? Misschien 

bevalt het je wel zo goed, dat je de 
herfst en nog even aan vastplakt. 
Aan jou de keuze.

We geven hier 3 heerlijk lummeltips.

Lummelen. Wie doet dat nog? Even helemaal niks doen. Je tijd verdoen. Voor je uit 
staren. We komen er simpelweg niet aan toe. Daarvoor zitten onze agenda’s te vol.
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Waar word jij blij van? Dat kan juist iets kleins zijn. Van een 

kop ko�  e in je tuin of op het balkon. Een boek lezen op de 

bank. Tekenen? Puzzelen? Of lekker je favoriete serie op 

Netfl ix kijken?

Weg met die telefoon. Die zorgt alleen maar voor

afl eiding. Prikkels vooral. En ons hoofd is juist zo 

toe aan ons rust. Ons lijf ook, trouwens.

Dagdromen maar! Of je dat nu in bed, op de bank of lekker 

in je hangmat in de tuin doet. Om je een eindje op weg te 

helpen: denk aan iets leuks. Wat deed je toen? Hoe voelde 

je? Je zult merken: je dagdroomt zo een eind weg. 

 Niks



'I

10  l                       juli 2022              juli 2022  l 11

De wijkverpleging van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) is er 
ook deze zomer weer voor cliënten die in de gemeenten Steenwijkerland, 
Noordoostpolder en Urk op vakantie zijn en zorg nodig hebben. ‘De zorg 
die wij bieden is een verlengstuk van hun vakantie’, vertelt verzorgende IG 
Erna Bood van Wijkteam Giethoorn. 

Nienke Scholtmeijer (links) en Erna Bood 
van Wijkteam Giethoorn. 

Wijkverpleging ZONL: 
zorg op je 'Vakantieadres'

Foto: Marceline Jager

k vind het mooi dat we mensen die 
graag op vakantie willen, maar niet 

zonder zorg kunnen, toch een fi jne tijd 
kunnen bezorgen’, vult wijkverpleegkun-
dige Nienke Scholtmeijer van Wijkteam 
Giethoorn aan. ‘Vorige zomer hielp ik 
een mevrouw van ver in de 90 die met 
familie vakantie vierde in een vakantie-
huisje in Giethoorn. Dat is haar zo goed 
bevallen, dat ze dit jaar weer komt.’ 

Van wassen tot wondverzorging
Nienke en Erna helpen cliënten tijdens 
hun vakantie met bijvoorbeeld wassen, 
aankleden, insuline spuiten, het meten 
van de bloedsuiker, maar ook met ka-
theters en wondverzorging. Erna: ‘Een 
echtpaar dat al jaren in ons gebied op 
de camping staat, hee�  nu zorg aange-
vraagd. Mevrouw hee�  lichte dementie 

en meneer vond de verantwoordelijk-
heid voor haar insuline en bloedsuiker 
te zwaar. Dus komen mijn collega’s en 
ik langs. Hierdoor kan dit echtpaar blij-
ven kamperen, zoals ze al jaren doen.’ 

Nienke werkt in het toeristische 
Giethoorn en hee�  dan ook jaarlijks te 

maken met zorg op een vakantieadres: 
‘Het gaat om mensen die zichzelf niet 
meer kunnen redden en waarbij het de 
partner of familie (deels) niet lukt om 
de zorg over te nemen. Wij schieten dan 
te hulp.’ Erna: ‘Mooi om te doen. 
De cliënten zijn ons altijd erg dankbaar.’ 

Tijd voor ontspanning
Voor Nienke en Erna is de vakantie echt een periode om even lekker te 
kunnen ontspannen. ‘Ik vind het heerlijk om gewoon te kunnen doen waar 
ik op dat moment zin in heb’, zegt Nienke. Haar collega Erna is net terug 
van een vakantie in Spanje. ‘Het was voor het eerst na corona dat ik weer 
met het vliegtuig op vakantie ging. Ik heb er extra hard van genoten!’ 

De schoonouders van Jan ten Napel
(de 78-jarige Jelle en de 76-jarige 
Geertje Post-Ko� eman) wonen al hun 
hele leven op Urk. 

Na veel wikken en wegen besloten ze met 
het oog op de toekomst te verhuizen; van 
een fi jn rijtjeshuis aan de Zeeasterstraat 
naar een appartement van Woonzorgcen-
trum De Hofstee. Met hulp van Driesen 
Verhuizingen verhuisde de familie binnen 
één dag alle spullen. 

‘Begin maart trok het echtpaar in hun 
nieuwe appartement en dat bevalt ze heel 
goed. Heerlijk gelijkvloers en ze wonen in 
de buurt van veel oude bekenden,’ vertelt 
Jan. De familie is al meer dan vijftig jaar 
lid van de Ledenvereniging. Als lid krijg je 
korting bij Driesen Verhuizingen. ‘In eerste 
instantie wisten we niet dat wij korting 
konden krijgen. 

Elke dag op vakantie in eigen huis

Driesen bestaat al sinds 1929 en is een echt familiebedrijf. ‘Het draait allemaal 
om een zorgeloze verhuizing’, vertelt eigenaar Harco Driesen. ‘We komen graag 
langs om een o� erte te maken, zonder extra kosten of andere verrassingen 
achteraf. We 
geven je een zor-
geloze verhuizing 
en bellen van 
tevoren zodat 
wij - maar vooral 
jij - tijdens de 
verhuisdag goed 
bent voorbereid!’

Driesen verhuizingen & opslag

Het Stimuleringsfonds steunt woon-
zorgcentrum Zonnewiede in Giethoorn 
bij de aanschaf van een belevenistafel. 

Hiermee kunnen bewoners alleen of 
samen met anderen verschillende spellen 
spelen. Er zit ook een speciaal programma 
op: Mijn Stad, mijn Dorp. Bewoners zien 
hiermee bekenden uit Giethoorn en de 
mooiste plekjes voorbijkomen.   
‘We zijn super blij dat we de belevenis-
tafel feestelijk konden onthullen. Dat de 
bewoners van Zonnewiede er maar veel 

op mogen gamen’, zei coördinator Welzijn 
Steenwijkerland Wally van Olst namens 
Zonnewiede.  

Op het gebied van lee³ aarheid zijn er veel 
mooie ideeën en initiatieven in dorpen 
en wijken. Het ontbreekt helaas vaak aan 
fi nanciële middelen om ze te realiseren. 
Daarom heeft de ledenvereniging een 
Stimuleringsfonds opgericht. Hiermee 
steunen we maatschappelijke projecten in 
ons werkgebied. Als lid van de vereniging 
kun je hiervoor een aanvraag indienen.

Maar toen we er eenmaal achter kwamen 
was het allemaal snel geregeld!’
‘Ze kwamen langs voor een kop ko  ́ e. 
Tegelijkertijd werd de oµ erte gemaakt. 
Dat werkte heel vlot. 

En op de verhuisdag zelf hebben ze 
binnen een dag alle spullen van het ene 
huis naar de ander gebracht. Het was een 
hele positieve ervaring, wat zeer wordt 
gewaardeerd,’ zegt Jan. 

En of de schoonouders van Jan klaar 
zijn voor de zomer in hun nieuwe huis? 
‘Jazeker,’ lacht Jan. ‘Alle bloemen staan in 
mooie potjes en ze hebben uitzicht op het 
mooie dakterras met veel groen. Het voelt 
alsof ze iedere dag op vakantie zijn!’ 

Stimuleringsfonds steunt belevenis-tafel Zonnewiede

■  Meer informatie vind je op 
     www.uwledenvereniging.nl
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zomerse tips voor een 
leuk dagje uit met de 
(klein)kinderen

Ben jij ook al aan 
het aftellen voor 
de vakantie? 
Even niet je wekker 
zetten, maar opstaan 
wanneer je daar zin 
in hebt. 
Geen verplichtingen, 
maar juist doen waar 
je zin in hebt. 
Misschien ga je lekker 
op reis, maar ook als 
je thuisblijft is er 
genoeg te doen in de 
omgeving. 
Wij geven je 3 vakan-
tietips voor een leuke 
dag samen met je 
(klein)kinderen.

3
Foto: 

Tourist info Urk

Foto's: 
Andries de la Lande Cremer

Foto's:  Roel van Ekeris, 
Ruben Smit, en 
Laurence Delderfiel

Ga naar Urk!
Urk heeft alles: een authentieke haven, 
idyllische dorpskern en een heerlijk strand. 
Wandel samen met een gids door de smalle 
ginkies (steegjes) in het oude dorp. Geniet van 
een ko  ́ e en een Urker dikkoek bij De Oude 
Bakkerij. Eet een supervers visje in de haven. 

Dompel je even onder in oude sferen en geniet van de wind door 
je haren en de zon op je gezicht. 

Lekker vies 
worden
Word lekker vies in Netl 
de Wildste Tuin. Je kunt 
hier van de modderglij-
baan, struinen door het 
bamboebos en hutten 
bouwen. Terwijl je kin-

deren lekker spelen, strijk jij neer op het terras 
(met je voeten in het zand) voor een verfrissend 
drankje of een lekkere lunch. Maar wat ook 
leuk is…. Maak een heerlijke wandeling door het 
uniekste bos van Nederland: het Waterloopbos. 
Je vindt hier de overblijfselen van 35 wereldbe-
roemde waterwerken. De haven van Bangkok 
werd hier op schaal gebouwd en getest. Speci-
aal voor kinderen is er de Avonturenroute van 
OERRR. Sluit je wandeling af op het terras van 
Paviljoen Proefl ab. 
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Laarzen aan 
en gaan
Ga suppen in Nationaal 
Park Weerribben-Wieden. 
Suppen staat voor Stand 
Up Paddle. Je staat op een 
sur³ oard en met een pad-

dle beweeg je je voort. Houd je je voeten liever 
droog? Je kunt natuurlijk ook heerlijk wandelen 
in het grootste veengebied van Noordwest-
Europa. Ook leuk: het laarzenpad bij bezoekers-
centrum De Wieden van Natuurmonumenten. 
Trek laarzen of stevige schoenen aan en wandel 
dwars door het prachtige rietland. Geniet van 
prachtige, ongerepte natuur. Wandel door 
moerasbos en open hooilanden. Steek met trek-
pontjes de sloten over. Lekker avontuurlijk! 

3.

2.
1.



Agenda Wil je bij een activiteit aanwezig zijn? Meld je aan via info@uwledenvereniging.nl of 0521-539893. 
Aanmelden is in verband met eventuele maatregelen altijd noodzakelijk.
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Samen met Alzheimer Trefpunt, Flevo-
Meer Bibliotheek, Carrefour, Gemeente 
Noordoostpolder, InteraktContour, 
Philadelphia, Kwintes en MaxVitaal in 
Emmeloord, wil Zorggroep Oude en Nieu-
we Land een eerste aanspreekpunt zijn 
voor mensen met vragen over het brein. 
Ze kunnen hier terecht voor advies, in-
formatie en ondersteuning. ‘Dit kan gaan 
over dementie en niet-aangeboren hersen-
letsel, maar ook autisme of depressie. Als 
het maar in het hoofd afspeelt.’ 

‘Vrijwilligers en zorgprofessionals op 
de locatie helpen bijvoorbeeld met het 
uitlenen van boeken, die de FlevoMeer 
Bibliotheek beschikbaar hee�  over het 
onderwerp’, vertelt Pauline. Mantelzor-

gers kunnen 
advies en 
middelen 
uitproberen 
in het Brein-
punt om 

hun naaste langer thuis te laten wonen. 
Leerlingen kunnen hier komen voor 
lesmateriaal voor een spreekbeurt. 

Pauline: ‘Het kan ook een plek zijn waar 
lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten. 
Mensen met dementie of een ander 
ziektebeeld, hun partners, familieleden, 
vrienden, hulpverleners en belangstellen-
den kunnen hier steun vinden bij elkaar 
en in vertrouwen kennis en tips met 
elkaar delen.’  

Uitleenpunt 
‘De komende jaren zal het aantal thuiswo-
nende mensen met dementie toenemen’, 
vertelt Pauline. ‘Mensen met dementie en 
hun mantelzorgers hebben behoe� e aan 
de juiste ondersteuning. Er komen steeds 

    Welkom bij 
Het Breinpunt Noordoostpolder 

Heb je een vraag over het brein? Dan ben je welkom in Het Brein-
punt Noordoostpolder in de FlevoMeer Bibliotheek in Emmeloord. 
‘Het is een adviespunt, waar iedereen terecht kan met vragen over 
het brein, van dementie tot niet aangeboren hersenletsel,’ vertelt 
Pauline van der Zee, kartrekker vanuit Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land. Het Breinpunt opende half mei.

meer (technische) middelen op de markt 
die ondersteuning kunnen bieden. Het 
wordt lastig om te overzien welke produc-
ten er op de markt zijn en hoe het werkt. 
Veel mensen zijn nog onbekend met de 
mogelijkheden.’  

Het Breinpunt 
Noordoostpolder 
laat mensen op een 
eenvoudige manier 
kennis maken met 
de mogelijkheden, 
adviseert over deze 
producten en helpt 
met het maken van 
de juiste keuze. Zo 
kan geïnteresseerde 
de apparaten bij het 
punt uitproberen 
en via MaxVitaal 
kopen. Voorbeel-
den hiervan zijn: 
speciale telefoons, 
GPS-systemen, 
een kalenderklok, 
tablets, een interac-
tieve kat, maar ook 
een eenvoudig bord 
met zuignap of 
afstandsbediening.

Vrijwilliger(s) 
gezocht
Het Breinpunt 
Noordoostpolder 
is nog op zoek 
naar enthousiaste 
vrijwilliger(s) die 
1 à 2 keer per maand op de woensdag-
ochtend anderhalf uur over hebben om 
bezoekers te ontvangen. Samen met een 
zorgprofessional kijkt wat iemand graag 

wil en adviseert over de producten en 
uitleenmogelijkheden van Het Breinpunt 
Noordoostpolder. Belangstelling voor 
technologie en kennis van het brein, dan 
wel bereid zijn om zich hierin te gaan 
verdiepen, is een pré. 

Voor meer informatie en opgave kun je 
contact opnemen met Anita Lassche, 
vrijwilligerscoördinator. 
Mail: a.lassche@zorggroep-onl.nl of bel 
06 23491365.

"Mensen met dementie 
hebben behoe� e aan juiste 

ondersteuning "

"Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land is 
het aanspreekpunt voor 
vragen over het brein"

Het Breinpunt Noordoostpolder is iedere 
woensdag geopend van 10.00 tot 
11.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.

Wandel je mee?
Er is van alles te beleven in natuurgebied het Holtingerveld; Fietsen, de schaaps-
kooi, informatiecentrum, een kinderspeelplaats en prachtig bewegwijzerde wande-
lingen van verschillende afstanden. De Hunebedroute van 2,2 kilometer, 
de IJsroute van 5 kilometer, en de groene Oorlogsroute van 8,3 kilometer. 
De Flardenroute van 3,1 kilomter is zelfs met de gratis IZI travel app te lopen, 
waarbij je telkens bijgepraat wordt over wat je tegenkomt.
Bij de Tourist Info bij de parkeerplaats zijn de verschillende routes op papier op te 
halen. Bij Brasserie Oer (Van Helomaweg 18, 7971 PX Havelte) kun je voor of na 
de wandeling met de bon op de achterkant van dit blad een bidon afhalen en een 
gratis tweede consumptie ontvangen.

Kijk op de agenda op www.uwledenvereniging.nl voor meer informatie. 
Je kunt parkeren op Poort Holtingerveld aan de Van Helomaweg 19 in Havelte.

Veilig je bankzaken regelen
Geldzaken worden steeds vaker online geregeld. Ontzettend handig. Maar soms 
ook spannend. Hoe ga je om met valse e-mails en marktplaatsfraude? Hoe 
herken je internetcriminaliteit? Meld je aan voor de gratis workshop Veilig online 
bankieren.

25 juli 2022 van 14.00-16.00 uur in het Voorhuys in Emmeloord. 
Aanmelden voor 21 juli 2022 via info@uwledenvereniging.nl of 0521-539893

Naar Santiago de Compostella
Hoe bereid je je voor op een fi etstocht Santiago de Compestella? 
Marchel Tissingh, die de tocht naar het Spaanse bedevaartsoort gaat 
maken en daarmee geld inzamelt voor KWF, vertelt je er alles over.

Woensdag 13 juli  19.30 - 21.00 uur, vanaf 19.00 uur inloop,
in Bibliotheek Kop van Overijssel Steenwijk. 
Aanmelden info@uwledenvereniging.nl of 0521-539893. 
Entree €2,50 voor leden, €5,00 voor niet leden. 
De opbrengst gaat naar het goede doel.

Foto: Andrea de Grauw

Wist je dat je tijdens je 
slaap niet of nauwelijks iets 
ruikt? Je oren daarentegen 
werken nog wel prima. Dat 
is waarom rookmelders zo 
belangrijk zijn. 

Als je ligt te slapen en er 
breekt ergens in je huis brand 
uit, dan kan het een hele tijd 

duren voordat je hier wakker 
van wordt. Met een brandmel-
der aan het plafond voorkom 
je dit, want die gaat piepen 
zodra hij rook signaleert.

Per 1 juli 2022 is het ver-
plicht om een rookmelder op 
elke verdieping in je huis te 
hebben.

Woon je in een appartement? 
Dan is het goed om na te gaan 
of het trappenhuis en de en-
tree van het appartementen-
complex wel voorzien zijn van 
deugdelijke rookmelders. 
Het is een taak van de VVE 
om ervoor te zorgen dat dit in 
orde is. 

Als lid kun je met korting rook-
melders aanschaµ en. 
Ten Napel Brandbeveiliging 
biedt de leden van Ledenver-
eniging Oude en Nieuwe Land 
10 procent korting aan op een 
nieuwe rookmelder. 
De bon hiervoor vind je op de 
achterzijde.

Rookmelders: verplicht vanaf 1 juli 2022
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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

Bidon en ko¢  e bij Brasserie Oer
OER is de ultieme start en fi nish van een wandeling 
door het Holtingerveld. Bij inlevering van deze bon krijg 
je tot en met 1 augustus 2022 een gratis bidon. Bestel 
je een kopje ko  ́ e of thee met iets lekkers? Of ga je er 
lunchen? Dan krijg je een tweede consumptie gratis.
Van Helomaweg 18, 7971 PW Havelte (0521) 725 970 
www.brasserieoer.nl

KNIP UIT
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Stuur de oplossing voor 1 oktober naar
info@uwledenvereniging.nl of 
antwoordnummer 24, 8330 VB Steenwijk
(zonder postzegel) onder vermelding van 
naam, lidnummer en je adres en maak kans 
op één van de drie tweepersoonshangmatten. 
(Eén inzending toegestaan per lidmaatschap)

10% korting op je rookmelder
Met deze bon krijg je 10% korting op de aanschaf en 
eventueel plaatsing van één of meerdere rookmelders.
Rookmelder met lithiumbatterij met levensduur 10 jaar 
per stuk normaal € 42,50, nu € 38,25
(verzenden is mogelijk voor € 7,50). 
Mét plaatsing € 67,50 nu voor leden 
€ 60,75. Actie geldig tot 1 augustus 2022.
info@tennapelbrandbeveiliging.nl of 0527 263 894




