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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.

W

Energie
De o�  ciële uitleg van het woord 
energie is: de capaciteit van een 
systeem om warmte, licht of be-
weging te produceren. Ook ik heb 
energie nodig om te denken, te 
bewegen en om warm te blijven. 
Zonder energie voel ik me moe, 
ben ik sneller geïrriteerd en heb 
ik behoe� e me op te laden.

Ik krijg mijn energie natuurlijk uit 
voeding en uit zonlicht, maar echte 
duurzame energie krijg ik door mijn 
gezin en ook door de contacten die 
ik heb. Door muziek te maken met 
vrienden kan ik me enorm opladen. 
Collega’s van ZONL die mooie erva-
ringsverhalen delen over hun werk, 
daar geniet ik ook van. 
Ik word geraakt door de ervarin-
gen van een collega die vertelt over 
betrokken zorg aan onze cliënten. 
Goede gesprekken en samen bouwen 
aan iets nieuws: dat is genieten! 

Eigenlijk best wel apart dat je ener-
gie krijgt van iets dat energie kost. 

Het is – als je erover nadenkt – maar 
een vreemd iets. Het is verleidelijk om 
energie te zien als iets natuurkundigs of 
te beschouwen als iets dat met crisis te 
maken hee� .

Wellicht dat de sleutel tot het geheim van 
onze energie ligt in echte aandacht. 
Opmerkzaamheid. Omzien naar elkaar. 
Niet alleen vandaag, ook morgen en daar-
na. Blijvende belangstelling. Wellicht is 
dat het geheim van duurzame energie. 

Albert Hilvers
Bestuurder
Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

We blikken nog één keer terug het 
theatercollege met Epke Zonderland. 
De voormalig topturner was op 
26 oktober hoofdgast tijdens onze 
Ledenavond in De Meenthe in 
Steenwijk. Gespreksleider Ronald 
Lamsa vroeg Epke (fi guurlijk) het 
hemd van het lijf. 

Het theatercollege van de voormalig 
topturner begon met een ‘petje op, petje 
af’-quiz. De twee winnaars ontvangen 
het nieuwe, gesigneerde boek van Epke 
Zonderland. 
Epke gaf openhartige antwoorden op 
vragen die hem werden gesteld. Hij blikte 
terug op zijn voormalige sportcarrière, 

vertelde dat hij nu aan het ‘aftrainen’ is 
en hij keek vooruit. 

Leuk detail: tijdens zijn professionele 
sportcarrière studeerde Epke ook nog 
eens twaalf jaar lang geneeskunde. Hij 
is nu bezig met zijn specialisatie als 
sportarts. ‘Als sportarts wil ik mensen in 
beweging krijgen. Topsporters, maar ook 
gewone mensen.’ Hij weet als geen ander 
hoe je je doel voor ogen moet houden als 
het tegenzit. ‘Dat helpt mij om mensen te 
stimuleren met hun sport of het ontwik-
kelen van een gezonde leefstijl. Het is 
soms raar om als bekende Nederlander 
ook gewoon arts te zijn, maar meestal 
breekt daardoor snel het ijs.’

Epke Zonderland 
wil mensen 
in beweging 
krijgen

erf Shipbuilding bouwt het nieuwe 
schip: van casco tot a� ouw. Dat is 

gerust uniek te noemen, omdat het alweer 
20 jaar geleden is dat er een compleet 
nieuw schip vanaf de kiel werd gebouwd 
op Urk. 

Op het voormalige eiland barst het echter 
nog wel van de kennis en ervaring. 
Die komt nu goed van pas in het Europe-
se project Smart & Sustainable Shipping 
Flevoland (kortweg SSSF). Hierin werken 
de regionale ontwikkelingsmaatschappij 
Horizon, Werft Shipbuilding, De Boer 
Marine, Weforsea Shipping, GreenMa-
ritime en maritiem onderzoeksinstituut 
MARIN samen. 

Een duurzame toekomst
Het schip van de toekomst heeft straks 
allerlei moderne apparatuur en sensoren 
aan boord om e�  ciënter te vissen. Waar 
kennis en ervaring van generatie op gene-
ratie worden overgedragen in visserijfami-
lies, hebben vissers straks alle belangrijke 
informatie op één dasboard. Van de tem-
peratuur van het water tot het zoutgehalte 
en de plek waar de vis zwemt. 

Schoner varen is niet alleen beter voor 
het milieu, minder brandstof betekent 
ook meer opbrengst. En dat is weer goed 
voor de concurrentiepositie van de Urker 
vissers. Door samen te werken, partners te 
zoeken en kennis te delen werken de vijf 

Wist je dat energie ook een belangrijke rol speelt op het water? 
Niet alleen schoner varen, ook duurzame visserijtechnieken zijn essentieel. 
Vijf maritieme ondernemers jagen hun droom na: het bouwen van een nieuw 
schip vol slimme technologie. Zij zetten daarmee Urk voorgoed op de kaart 
als dé internationale hotspot voor duurzame scheepvaart. 

maritieme ondernemers vol energie aan 
een duurzaam alternatief voor de visserij. 

Tegelijkertijd een fl inke stimulans voor 
de Urker economie. Er komt namelijk een 
nieuwe haven, een nieuw bedrijventer-
rein en een maritieme campus. Ook al ne-
men de vissersrechten af, onderhoud aan 
schepen blijft nodig. De maritieme sector 
biedt jongeren die nog geen opleiding 
hebben gevolgd, de kans om een vak te 
leren. Een mooi vooruitzicht! 

Meer lezen?
■  www.detoekomstisdichtbij.nl
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Kennis en ervaring gaan van generatie op generatie in visserijfamilies.

Schoner varen is 
niet alleen beter voor het milieu, 

minder brandstof 
betekent ook meer opbrengst. 
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‘Het verhaal van de polder is uniek 
en mensen van over de hele wereld 
komen kijken hoe die Nederlanders dat 
gedaan hebben,’ vertelt eigenaar en 
gids Rob Renne. ‘

We nemen bijna dagelijks groepen mee 
op windmolentour. Bedrijven en toeristen 
uit binnen- en buitenland. Per touringcar 
rijden we door de polder langs Nagele en 
Urk. Onderweg vertel ik het verhaal van 
de polder, meestal aan de hand van onze 
familiegeschiedenis.’ 

De familie Renne kwam in de jaren ’50 
vanuit Noord-Brabant naar Nagele. Groot-
vader Frans begon een gemengd boeren-
bedrijf op het nieuwe land, waarmee een 
droom werkelijkheid werd. 

Op windmolentour bij 11Beaufort

        Ervaar de kracht van

Hoe voelt windkracht 6? 
Zit er een lift in een 
windturbine? 
Hoeveel huizen krijgen er 
stroom van één windmolen? 
Bij informatiecentrum 
11Beaufort krijg je antwoord 
op al je vragen over 
windenergie.

Terug op 11Beaufort valt er nog
meer te leren en te ervaren. 

Er is een korte fi lm te zien over hoe 
de turbine werkt en hoe hij er aan 
de binnenkant uitziet. Verschillende 
mysteries worden daarmee in één 
klap opgelost. 

‘Er zit inderdaad een lift in 
de windturbine,’ zegt Rob. 
‘Meer een hijsbakje eigenlijk. 
En kijk, je kan ook staan in 
de wieken, zo groot zijn ze.’ 
Om een nog beter idee te 
krijgen van de grootte zijn 
er allerlei details te bekijken, 
zoals de stroomkabels. Die 
zijn zo dik als je onderarm. Ook staat 
er een windtunnel, om te voelen hoe 
krachtig wind kan zijn. ‘Hier beleef je 
windenergie op een leuke en leerza-
me manier. 

Voel de windenergie

Inmiddels is het boerenbedrijf compleet 
veranderd, er is een streekproducten-
winkel met horeca bijgekomen en het 
windmoleninformatiecentrum. Ook is het 
bedrijf nu uitgerust met zonnepanelen en 
helemaal gasvrij. Duurzaam dus!  

Indrukwekkend uitzicht
De windmolentour begint in Nagele. 
Onderweg naar het windpark rijden we 
langs verschillende boerderijen, allemaal 
gebouwd volgens de typische Noordoost-
polderstijl. We zien schapen, akkers met 
witlof, uien en wortelen en tulpenvelden. 
Aangekomen bij de Westermeerdijk heb 
je een spectaculair, panoramisch uitzicht 
over Windpark Noordoostpolder, dat 
deels op land en deels in het IJsselmeer 
gebouwd is. ‘Deze windturbines, 86 stuks, 
leveren de duurzame energie voor onge-
veer 400.000 huishoudens in Nederland,’ 
legt Rob uit. 

Dit windmolenpark is één van de grootste 
van Nederland, het begint bij de Ketelbrug 
bij Urk en loopt helemaal tot Lemmer.

Maar je kunt ook bij ons terecht met 
serieuze vragen en zorgen. Over bij-
voorbeeld het geluid van windturbi-
nes, de soms storende knipperende 
lichten en slagschaduw. Als informa-
tiecentrum zijn wij onafhankelijk. Ik 
zeg vaak: ‘Ik heb geen windmolens, 
ik verkoop geen windmolens, maar ik 

vertel er wel graag over!’ 

Een keer aanwaaien 
bij 11Beaufort? Bel dan 
even van tevoren! Wil 
je op excursie naar het 
windpark? Stuur dan 
even een mailtje om 
de mogelijkheden te 
bespreken. Of kom langs 

als je komend voorjaar de tulpen 
bewondert tijdens het Tulpenfestival 
Noordoostpolder van 21 april tot en 
met 7 mei 2023. 

■ www.11beaufort.nl

Let op je verbruik
Windmolens helpen om op duurzame 
en milieuvriendelijke manier energie 
op te wekken. Toch blijft het belang-
rijk om te letten op je verbruik. 
Deze tips helpen je op weg:

 Is je huis gebouwd voor 1975?  
 Dan is de kans groot dat er geen 
of weinig isolatie is aangebracht. 
Isoleren is dan jouw eerste stap.

 Gebruik energiezuinige appa-  
 raten. Moderne elektrische appa-
raten gebruiken veel minder energie 
dan oude modellen. Neem afscheid 
van je oude apparaten en ruil ze voor 
nieuwe.

 Naast de verwarming is er nog   
 een grote energievreter in huis: 
de koel-vriescombinatie! Even geen 
geld voor een nieuw A+++ model? 
Denk er dan aan om een paar keer per 
jaar de vriezer te ontdooien. 
Hoe dikker de laag ijs, hoe meer 
moeite het apparaat moet doen om 
op temperatuur te blijven.

TiP

1

TiP

2

TiP
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Rob Renne
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om je te boosten

 Beweeg!
 Ben je te moe om te sporten? Ironisch maar waar: uit onderzoek blijkt dat
 meer beweging een oplossing is om meer energie te krijgen. Dus, wil je je 

minder vermoeid voelen? 

Pak wat vaker de fi ets! 
Of kies een nieuwe sportie-
ve hobby, wat dacht je van 
yoga of zwemmen? 
Ook leuk om in 
een groepje 
te doen!

1.

Kies een ontstressmoment
 Een klein beetje stress is juist goed. Gezonde uitdaging houd je  
 scherp! Maar overdrijf niet: te veel stresshormoon in je bloed 
zorg voor minder energie.  Heb je het te druk op je werk? Of vind je thuis geen rust? 

Probeer een vast moment te kiezen om te ontspannen. Zet je telefoon uit en ga
een uurtje lezen op de bank met een kop thee bijvoorbeeld. Of maak een wandeling 

in de natuur met een goede vriend(in).

2.

 Weg met 
 nicotine en
 alcohol!
Natuurlijk weet je dat roken niet gezond is. Maar wist je ook dat nicotine bijdraagt aan 
een vermoeid gevoel? Hetzelfde geldt voor alcohol. Probeer eens een maand afscheid 
te nemen van die sigaret en dat wijntje. Wie weet smaakt dat naar meer.

 Wees een zonnecel  
 en laad op        
 Zonne-energie geldt ook voor 
mensen. Je huid doet hetzelfde voor je lichaam  
als zonnepanelen voor een huis. 
Je huid neemt het zonlicht op en je lichaam zet 
dit om in vitamine D. 

Belangrijk voor lichaam en geest! Probeer wat 
vaker naar buiten te gaan als de zon schijnt, 
vooral in de winter. Je zult merken dat je er 
vrolijk van wordt.

4.

 Niet door-
 vertellen:        
stiekeme groenten
Energie haal je uit voeding. Hier geldt: 
hoe gezonder je eet, des te meer   
energie krijg je terug. 

Zelf niet zo’n groentefan? Of heb je las-
tige eters thuis? Door stiekem groenten 
ze te pureren en in (pasta)saus of zelf-
gemaakte soep te verstoppen kom je 
toch aan voldoende gezonde voeding. 
Eet smakelijk!

6.

5.Upgrade je slaapkamer voor betere nachtrust
 Goed slapen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gemiddeld hebben  
 mensen 7 tot 9 uur slaap nodig om de nieuwe dag vol energie in te gaan. 
Lig je uren te woelen of ben 
je juist voor de wekker al 
op? Het kan helpen om wat 
aanpassingen in je slaap-
kamer te maken. 

Zorg voor goede verduiste-
ring en een ideale slaap-
temperatuur: tussen de 
19 en 21 graden Celsius. 
Een di� user met lavendel-
geur helpt je te ontspan-
nen. 

Energiecrisis? 
Ook ons lichaam 
kan daar last van 
hebben! 
In de winter heb 
je meer kans op 
een dipje. 
Je bent lusteloos, 
moe en niet voor-
uit te branden. 
Met onze 6 tips 
blijf je vrolijk, 
gezond en actief!

TiPS

3.
februari 20236
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Een gezonde mond: belangrijker dan je denkt!

Foto: fotogillissen.nl

Tips van tandarts Anita Daniels

‘Zodra ik met pensioen 
ga neem ik een kunst-
gebit, namen mensen 
zich vroeger voor. 
Sterker nog, toen ik in 
de jaren 80 begon als 
tandarts in Friesland, 
was het vrij normaal 
om rond je 25ste al 
een prothese te ne-
men, vóór je huwelijk. 
Dan zadel je je partner 
tenminste niet op met 
eventuele tandarts-
kosten. Tegenwoordig 
is dat gelukkig niet 
meer zo’, zegt tandarts 
Anita Daniels. ‘Goed 
zorgen voor je eigen 
kiezen en tanden is 
belangrijk voor de 
gezondheid van je hele 
lichaam.’ 

Kies voor een elektrische tanden-
borstel. Tandplak verwijderen doe 
je door te ‘schrobben en te boe-
nen’. Een elektrische tandenbor-
stel doet dit automatisch voor je, 
ideaal bij stijve handen. Je hoeft 
je dan alleen nog maar te focus-
sen op een goede poetstechniek. 

Ook voor de allerkleinsten breekt een 
keer het moment aan voor een eerste 
bezoek aan de tandarts. Anita: ‘Je kunt 
een baby al meenemen als hij een eerste 
tandje heeft. Meestal gaan kinderen 
vanaf een jaar of twee met hun ouders 
mee voor een controle. Dan wennen ze 
er ook goed aan.’

Tips voor een goede mondgezondheid

Gebruik een ragertje na het poet-
sen. Na het tandenpoetsen blijven 
er vaak nog etensresten en tand-
plak tussen de tanden en kiezen 
zitten. Het is daarom verstandig 
om nog even te stoken, ragen of 
fl ossen om restjes tandplak en 
bacteriën weg te krijgen.

Het kan lastig zijn om de tanden 
van peuters te poetsen. Ze hebben 
namelijk niet altijd zin om mee te 
werken. Tip van Anita: ‘Neem het 
kind op schoot, of in ieder geval 
dicht bij je. Met de rug tegen je 
aan. Sommige kinderen hebben 
moeite met een tandenborstel. 
Neem dan een gaasje en poets 
met je vinger. Succes!’

Help je iemand anders bij het tanden-
poetsen? Dit gaat het makkelijkst als je 
achter de ander gaat staan. Op die ma-
nier lijkt de poetsbeweging het meest 
op de manier waarop je zelf poetst.

Zwanger? Let erop dat je goed blijft 
poetsen. Door de zwangerschap kan 
de ‘bu� ercapaciteit’ van je speeksel 
afnemen. Gaatjes krijgen hierdoor 
meer kans. Poetsen dus!

A nita werkt al 40 jaar in de tandheel-
kunde en helpt nog altijd met veel 

energie in Tandartspraktijk Vollenhove. 
Haar eigen praktijk in Balk, die ze in 1983 
begon, heeft ze in 2017 verkocht. ‘Er heeft 
een ommekeer plaatsgevonden, tegen-
woordig weten we hoe belangrijk het is 
om goed voor je eigen tanden te zorgen.’

Eigen tanden
‘Mijn eigen moeder is in de negentig, en 
zij heeft haar eigen tanden nog,’ lacht 
Anita. ‘Dat was vroeger ondenkbaar. 
Maar nu weten we dat het behoud van 
de eigen tanden en kiezen beter is voor je 
mond. En een gezonde mond is belangrijk 
voor je algehele gezondheid. Dat komt 
zo: bij ernstige tandvleesproblemen zijn 
bacteriën vaak de boosdoener. Denk aan 
abcessen tussen de kiezen of in het paro-
dontium, het bot waarin je tanden vastzit-
ten. Als daar een verzameling is van agres-
sieve bacteriën dan beïnvloedt dat het 
welzijn van je lichaam, dus ook van je hart. 

Je zou zelfs een hartinfarct kunnen krijgen 
door zo’n bacteriële infectie. Ouderen zien 
we daarom liever 3 tot 4 keer in het jaar in 
de praktijk, bij de mondhygiënist.’

Niet alleen ouderen zouden extra goed 
op hun mondgezondheid moeten letten. 
Ook zwangere vrouwen en mensen die 
veel medicijnen gebruiken doen er goed 
aan. Anita: ‘Sommige medicijnen hebben 
e� ect op de genezing van wondjes, ook in 
de mond. Dan loopt iemand extra risico op 
een infectie. Gebruik je veel medicatie, laat 
het je tandarts weten! 
Zwangere vrouwen hebben tijdens hun 
zwangerschap een betere doorbloeding 
in hun lichaam. ‘Ook je tandvlees is dan 
beter doorbloedt. Het is dus mogelijk dat je 
sneller last hebt van bloedend tandvlees. 
Na de zwangerschap zal dat meteen 
afnemen. 

De belangrijkste tip voor iedereen? 
Poetsen, poetsen poetsen!’

Contact:
■ anita.helena.daniels.@gmail.com
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‘Onze vrijwilligers bieden tijdelijke onder-
steuning om weer overzicht te krijgen’, 
vertellen coördinatoren Ankie Kamp en 
Yvonne Knobbout enthousiast. Vrijwilli-
gers hoeven geen fi nancieel expert te zijn, 
benadrukken ze. ‘Als je zelf je administra-
tie op orde hebt en weet hoe het een en 
ander werkt, kun je een ander al helpen’, 
vertelt Ankie.
‘Het gaat echt om een coachende rol. 
Dat mensen met je kunnen overleggen, 
sparren en hun zorgen kunnen delen’, vult 
Yvonne aan. Daar krijgen niet alleen de 
vrijwilligers energie van, ook de mensen 
die ze helpen. 

Yvonne Knobbout (staand) en Ankie Kamp van Humanitas Thuisadministratie.

Weer grip op je geldzaken 
dankzij Thuisadministratie

Uit elkaar gaan, je baan kwijtraken, je partner verliezen of ziek 
worden: het kan iedereen overkomen. Een moeilijke periode kan 
heel ingrijpend zijn, ook op fi nancieel gebied. Hoe fi jn is het dan 
als er iemand is die je helpt om weer overzicht te krijgen? Zodat 
je daarna vol nieuwe energie zelf verder gaat? Dat doen vrijwil-
ligers van Humanitas Thuisadministratie Noordoostpolder. 

3 tips om energie te 
besparen
Energie besparen? Met deze 3 simpele 
tips doe je dat ongemerkt.   

1. Douche kort (5 minuten) en zet een  
 kookwekker. 
2. Verwarm alleen de ruimtes waar je  
 verblijft. 
3. Kook samen met familie, vrienden  
 of buren. Dat is ook nog eens heel  
 gezellig! 

Recht op toeslagen of 
andere regelingen?
Heb je een laag inkomen? Klop dan 
eens bij Humanitas Thuisadministratie 
aan voor de VoorzieningenWijzer. 
Een speciaal getrainde vrijwilliger 
berekent of je kunt besparen of 
mogelijk recht hebt op toeslagen. 

Meer informatie: 
www.devoorzieningenwijzer.nl

Hulp bij aanvragen 
energietoeslag
Speciaal voor wie wel wat hulp kan 
gebruiken bij het aanvragen van de 
energietoeslag of kwijtschelding, 
houdt Humanitas Thuisadministratie 
iedere dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur 
inloopspreekuur in Emmeloord. 
Belangrijk: maak eerst een afspraak 
voordat je langskomt:
ta.nop@humanitas.nl
06-35118132 of 06-29885345.

Ankie en Yvonne drukken iedereen 
op het hart om hulp te zoeken als dat 
nodig is. ‘We kunnen allemaal in een 
dergelijke situatie terechtkomen. Als 
je niet meer weet hoe je rond kunt 
komen, trek dan zo snel mogelijk aan 
de bel. Wij zijn er voor je.’

Woon je op Urk of in Steenwijkerland? 
Neem dan contact op met de gemeente en 
vraag hoe ze jou kunnen hulpen. Iedere 
gemeente hee�  hier namelijk een voorzie-
ning voor. 

Tip: bespaarcoach Eef van Opdorp gee�  op 
8 maart om 19.30 uur het webinar 
Gek van geld. Ze is onder andere bekend als 
budgetcoach van het televisieprogramma 
Uitstel van Executie. 

■  Voor meer informatie kijk op: https://www.uwledenvereniging.nl/event/eef/

Bewust eten en genieten gaan bij Apetito 
hand in hand. Ambachtelijke koks berei-
den je maaltijd met zorg. Bij het samen-
stellen houden ze rekening met de Schijf 
van Vijf van het Voedingscentrum en met 
persoonlijke wensen. 

Naast vele traditionele Hollandse ge-
rechten is er ook een ruime keuze aan 
oosterse, mediterrane en vegetarische 
gerechten. Ook voor dieetvormen zoals 
natriumarm, eiwitrijk, glutenvrij en gepu-
reerde of gemalen voeding hebben wij de 
oplossing in huis. 

Na bereiding vriezen de koks de gerech-
ten razendsnel in tot min 40 graden. 

Wil je een initiatief starten dat vernieu-
wend is en de samenhang in je dorp of 
wijk bevordert? Of heb je gewoon een 
mooi idee dat mensen bij elkaar brengt? 
Dan is de kans groot dat je een bijdrage 
kunt vragen van het Stimuleringsfonds 
van onze ledenvereniging.

Met het Stimuleringsfonds ondersteu-
nen we maatschappelijke projecten 
die de lee� aarheid bevorderen in 
ons werkgebied; Steenwijkerland, de 
Noordoostpolder en Urk. 
Heb je een goed idee? Laat het ons dan 
weten. 

   Met zorg bereid,
    aan huis bezorgd!

Apetito is per 1 januari de 
trotse nieuwe maaltijdservice 
voor leden van Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land! 
Apetito bezorgt heerlijke en 
verantwoorde vriesverse maal-
tijden aan huis, door een vaste 
service-chau� eur. 

Schockfreeze, noemen we dat bij Apetito. 
Dat doen we om er een topproduct van 
te maken. Puur en eerlijk!

Jouw voordeel?
● Ruime keuze uit ruim 130 lekkere en 

verantwoorde maaltijden
● 10% ledenvoordeel op al je bestellin-

gen
● Persoonlijke service van EHBO-ge-

certifi ceerde chau� eurs (zij zijn ook 
getraind in de omgang met mensen 
met dementie)

● Eenvoudig bestellen op papier, telefo-
nisch of online;

● Geen contractuele verplichtingen 
(bestellen wanneer je dat wilt).

Bestel nu eenmalig één van de vier 
proefpakketten met 5 heerlijke 
vriesverse maaltijden voor maar 
€ 19,95. En krijg hier een assor-
timent met 12 desserts gratis bij 
(ter waarde van € 12,75).

Bel gratis met 0800 – 023 29 75 
(ma-vr 08:00 – 18:00 uur) of kijk 
op www.apetito-shop.nl

Vermeld bij uw bestelling de 
actiecode 109-ONL01A23.

Kennismakings-
aanbieding !

Ken jij het Stimuleringsfonds al?
Het Stimuleringsfonds kan ook jouw 
project nét dat fi nanciële steuntje in 
de rug geven om het te laten slagen. 
De maximale bijdrage is 60 procent 
per initiatief, met een maximum van 
€ 1000. Lees op onze website alle 
informatie over de voorwaarden en 
hoe je de bijdrage kunt aanvragen. 

Buurtvereniging De Toppers op Urk 
diende een aanvraag in voor een 
speeltafel, waar ook kinderen met 
een rolstoel mee kunnen spelen. 
De vereniging ontving € 1000… 
en het eindresultaat is top!
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Vrijwi ig� s
We kunnen niet zonder ze

Ook bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn er heel wat mannen en vrouwen die 
zich vrijwillig inzetten. Om gezellig samen ko�  e te drinken, tijd voor een praatje of 
spelletje of om even lekker naar buiten te gaan. Wij stellen ze graag aan je voor!

A art van ’t Oe� r
Vrijwilliger in De Meentehof Steenwijk 

‘Leuk dat de bewoners mij herkennen’  
De bewoners van De Meenthehof (kleinschalig wonen in 
Steenwijk) herkennen hem gelijk zodra hij binnenstapt. ‘Hé 
Allart, wat leuk dat je er weer bent’, zeggen ze dan. Dat doet 
vrijwilliger Allart van ’t Oever (40) goed. ‘Ik vind ik heel fi jn om 
te doen. Ik krijg er veel voldoening van’, klinkt het enthousiast. 

Tot een jaar of vijf geleden was Allart zelfstandig zadelmaker, 
maar een ijzerstapelingsziekte zorgde ervoor dat hij het roer 
moest omgooien. Een moeilijke periode volgde: hij moest 
leren omgaan met zijn ziekte en een andere daginvulling 
vinden. ‘Ik rolde bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land in het vrijwilligerswerk toen ik mijn zieke 
opa opzocht in een verpleeghuis. Het voelde als een warme plek. Het sprak me gelijk aan. 
Mooi om op deze manier iets voor een ander te kunnen betekenen.’

Pet�  van d�  Plas 
Revalidatie De Schakel in Emmeloord

‘Vrijwilliger zijn is gewoon hartstikke leuk’ 
Peter van der Plas (60) is iedere woensdag en donderdag een vertrouwd 
gezicht voor de cliënten van Revalidatie De Schakel in Emmeloord. 
Hij zet ko�  e en thee, helpt de keukenbrigade met opruimen en allerlei 
andere klusjes. ‘Ik vind het hartstikke leuk om vrijwilliger te zijn!’’ 

De Schakel biedt kortdurende zorg en behandeling na een operatie, val, 
beroerte of bijvoorbeeld longziekte (COPD). ‘Je bent als vrijwilliger een 
soort helpende hand. Ik heb zelf een CVA (herseninfarct) gehad en daar 
ben ik best goed uitgekomen, maar dat zie ik ook anders. Ik kan me goed 
in de situatie van de cliënten verplaatsen. Ik kan het ontzettend goed 
vinden met het personeel dat het echt heel druk heeft. Het is fi jn om iets 
voor een ander te kunnen doen. De cliënten rekenen op mij. 
Vrijwilligerswerk is dankbaar werk.’ 

Marry Gorte 
Woonzorgcentrum Zonnewiede in Giethoorn

‘De bewoners staan al op de uitkijk’ 
Klaarstaan voor een ander. Dat doe je gewoon. Dat is Marry Gorte 
(77) uit Giethoorn met de paplepel ingegoten. Ze is mantelzorger 
voor een mevrouw van 91 jaar én ze is iedere maandagmiddag te 
vinden in woonzorgcentrum Zonnewiede in haar woonplaats. ‘
Je doet het gewoon hè?’ 

Marry vindt het dankbaar werk en is blij dat ze als vrijwilliger aan de 
slag ging. ‘Ik meldde me als vrijwilliger aan voor de cliëntenraad toen 
ik mantelzorger was voor een meneer alleen. Zo hoorde ik dat er bij 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land veel behoefte is aan vrijwilligers. 
Ik kan het iedereen aanraden. Het is geweldig om vrijwilliger te zijn!’ 

Michel van R� ijen
Hof van Smeden in Emmeloord

‘Op de duofi ets komen mooie verhalen los’ 
Michel van Rooijen (59) krijgt altijd heel enthousiaste reacties als hij 
samen met een bewoner van woonzorgcentrum Hof van Smeden door 
Emmeloord en de dorpen fi etst op de duofi ets. ‘Door met de bewoners 
terug naar hun oude omgeving te gaan, komen oude herinneringen boven 
en hele gesprekken los’, zegt de vrijwilliger enthousiast. ‘Het geeft zoveel 
plezier.’ 

Michel ontdekte de duofi ets toen zijn moeder in Hof van Smeden kwam 
te wonen. ‘Ze had het zo ontzettend naar haar zin. Dat gun ik andere 
bewoners ook.’ Vanwege zijn fulltimebaan in ploegendiensten is Michel 
onregelmatig bij Hof van Smeden. ‘Er is best veel mogelijk. Mijn werk-
gever stimuleert het ook dat ik dit doe: ik krijg een vrije dag per jaar om 
vrijwilligerswerk te doen. Erg prettig.’ 

� etske � ok� 
Woonzorgcentrum Wittesteijn in Emmeloord

‘Er gewoon zijn is genoeg’ 
Sietske Stoker is een vrijwilliger in hart en nieren. 
De 83-jarige Emmeloordse zet zich al 60 jaar in voor haar 
medemens. Dat vindt ze zelf de normaalste zaak van de 
wereld. ‘Mijn leven zou niet compleet zijn geweest zonder 
vrijwilligerswerk.’ 

De bewoners van woonzorgcentrum Wittesteijn in 
Emmeloord kijken iedere week uit naar haar komst.

 ‘Er zijn is genoeg.’  ‘Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er wordt op je gerekend. Daar krijg 
je ook iets voor terug. Je ziet aan de mensen dat ze het waarderen dat je er bent. Ik heb dan wel nooit een 
betaalde baan gehad, maar dankzij mijn vrijwilligerswerk heb ik heel veel geleerd én heb ik veel levenser-
varing opgedaan. En vrienden voor het leven gemaakt.’
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Agenda Aanmelden is in verband met eventuele maatregelen altijd noodzakelijk. 
Onderstaande activiteiten zijn alleen voor leden.

Gek van Geld 
Budgetcoach Eef van Opdorp (bekend van het tv-programma Uitstel van Executie) geeft op 
woensdag 8 maart om 19.30 uur het webinar Gek van Geld. Ze geeft handige tips over hoe je beter 
en slimmer met geld om kunt gaan en waar je mogelijk geld zou kunnen besparen. 

Woensdag 8 maart van 19:30 - 21:00. 
Aanmelden: https://www.uwledenvereniging.nl/event/eef/
 Winactie: Onder de mensen die zich aanmelden voor 1 maart 2023 verloten we 2 exemplaren 
van Eef’s nieuwe boek Gek van geld. 

Varen met de Zuiderzee
Vaar mee met kapitein Riekelt van Passagiersschip de Zuiderzee over het IJsselmeer. 
De kapitein heeft een mooie route langs voormalig eiland Urk en het windmolenpark in en aan 
het IJsselmeer uitgestippeld. Deze activiteit is ook heel geschikt met (klein)kinderen (die lid zijn).

Zaterdag 8 april 14.30 uur
Aanmelden: info@uwledenvereniging.nl of 0521-539893, onder vermelding van de 
lidnummer(s) en geboortedata van de kinderen. 

Eigen bijdrage: per volwassene € 7,50, kinderen tot 12 jaar € 2,50.

Tulpen kijken in Noordoostpolder
Twee bussen van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land rijden met een gids langs de tulpen-
velden in de Noordoostpolder. Tussendoor maken we een stop bij Renne Streekproducten voor 
ko�  e/thee en een bezoek aan de winkel en bezoekerscentrum 11Beaufort.

Vrijdag 28 april 
Aanmelden: vanaf 1 maart 2023 via info@uwledenvereniging.nl of 0521-539893. 
Maximaal 2 aanmeldingen per opgave. We delen in op volgorde van aanmelding. 
Eigen bijdrage: € 7,50 per persoon..
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We verloten drie lampen onder 
de goede inzendingen. 
De lampen worden aangeboden 
door Medipoint. Eén inzending 
toegestaan per lidmaatschap. 

Stuur de oplossing voor 1 juni naar 
info@uwledenvereniging.nl. Of via de post 
(zonder postzegel): Ledenvereniging Oude en 
Nieuwe Land. Antwoordnummer 24 
8330 VB Steenwijk. 
Vergeet niet je naam, lidnummer en je adres 
te vermelden. 

Meer informatie? https://www.medipoint.nl/
product/lichttherapielamp-fw-400.html

Met korting naar het theater

Dansvoorstelling

Isabelle Beernaert presenteert  OXYTOCIN
Met korting naar de dansvoorstelling OXYTOCIN van Isabelle Beernaert 
op 23 februari 2023? Theater ’t Voorhuys heeft een mooie korting. 
Kaarten zijn normaal € 35,- maar voor leden van Ledenvereniging Oude 
en Nieuwe Land € 25,-. De korting geldt niet op al gekochte kaarten. 

In een periode waarin we elkaar opeens niet meer mochten aanraken en 
afstand moesten houden van elkaar, ontstond bij veel mensen het feno-
meen huidhonger. Een verlangen om elkaar vast te pakken, te knu� elen 
of te strelen. Een verlangen naar het knu� elhormoon Oxytocine. In die 
periode van quarantaines en social distancing ontstond ook de nieuwe 
voorstelling OXYTOCIN van choreografe Isabelle Beernaert (bekend van 
So You Think You Can Dance en The Ultimate Dance Battle).

Kaarten zijn te bestellen aan de kassa van theater het Voorhuys of telefo-
nisch via 0527 760 620 onder vermelding van kortingscode oxy23lv

Toneel

Er komt een vrouw bij de dokter 
Met korting naar de voorstelling Er komt een vrouw bij de dokter op 
9 maart 2023? Theater De Meenthe heeft een mooie korting. Kaarten 
zijn normaal € 29,50 maar voor leden van Ledenvereniging Oude en 
Nieuwe Land € 24,50. De korting geldt niet op al gekochte kaarten. 

Van de bestseller van Kluun werden 1,2 miljoen exemplaren verkocht 
en in 2009 verscheen de fi lmbewerking. Nu heeft Kluun zijn zegen 
gegeven voor de theaterbewerking van deze aangrijpende liefdes-
geschiedenis. Het gaat Stijn voor de wind, totdat liefde van zijn leven 
Carmen (Maartje van de Wetering) de diagnose borstkanker krijgt. 
Terwijl zij behandeld wordt, zoekt de overspelige Stijn een uitvlucht in 
het nachtleven, vrouwen en een a� aire. Met Maartje van de Wetering, 
Xander van Vledder, Teunie Brouwer en Marie Louise Stheins. 

Kaarten zijn te bestellen via www.demeenthe.nl, onder vermelding van 
kortingscode: KLUUN5.
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Energie

Foto: Kim de Vos
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Winkelen bij Renne Streekproducten

Ledenvoordeel

Als lid van de Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land profi teer 
je van vele diensten, acties en kor-
tingen. 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.

Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land

Bestellen bij 
Apetito 
Maaltijdservice
Laat lekkere voedzame en gevarieerde maaltijden thuisbezorgen door 
Apetito. Kies uit 150 verschillende vriesverse maaltijden. Vriesvers, dus 
optimaal behoud van kwaliteit, smaak en versheid. Gratis bezorgd door je 
vaste servicechau� eur.

Als lid krijg je van onze nieuwe partner vanaf nu altijd 10 procent 
ledenkorting op elke bestelling. 

Proberen? Bestel dan nu een van de vier verschillende proefpakketten met 
5 maaltijden voor maar € 19,95 en krijg hier tot en met 31 maart 2023 gratis 
een dessertassortiment bij, ter waarde van € 12,75. 

Vermeld hiervoor actiecode: 109 – ONL01A23 bij je bestelling.
Bestellen of meer informatie?  Bel dan met de klantenservice van Apetito, 
0800 – 0232975 (gratis) of bestel via www.apetito-shop.nl

Bij inlevering van deze coupon krijg je op vertoon van je ledenpas
10 procent korting
op je aankoop in de 
boerderijwinkel 
van Renne Streek-
producten 
(m.u.v. lopende 
acties).

Geldig tot en met 
1 juni 2023 (dus ook 
als we hier met de 
bussen langsgaan).

In deze envelop vind je de factuur voor de contri-
butie, met de ledenpas en ons ledenaanbod voor 
2023. Hierin vind je een overzicht van de kortingen 
die leden krijgen op vele diensten in de buurt. 
Zo kun je gratis hulpmiddelen (zoals krukken) 
lenen en kun je voordelig gebruik maken van 
onder andere maaltijdbezorging, bibliotheek aan 
huis, de sportschool en de pedicure. Ons doel? 
De lokale kracht van Urk, Noordoostpolder en 
Steenwijkerland versterken. Een bewaarexemplaar. 
Met handige nummers 
van onze partners. 
Leg hem op een 
handig plekje.
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Ledenvoordeel
Steenwijkerland versterken. Een bewaarexemplaar. 
Met handige nummers 


