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Deze Ommer zet weer treffend de spotlights op de 
kracht van Ommen; namelijk de mensen zelf. Zij vormen 
samen toch de grootste reden waarom we hier graag 
wonen, werken en recreëren. Ik herken dit in de verhalen 
van de families Hemstede en Wedzinga; het is hier fijn 
leven. 

We kunnen zoveel inspiratie uit elkaar halen. Het maakt 
indruk op me om te lezen hoe de sportmannen Jan Swarts 
en Stefan Westenbroek verdieping en uitdaging in zich-
zelf hebben omgezet in topprestaties en nu velen van 
ons motiveren en plezier geven. Ook krijgen we deze 
editie een kijkje in de drijfveren van vier medewerkers 
over hun werk in één van onze gastvrije hotels, daar 
word je vanzelf enthousiast van. Leest u ook vooral  
over de passie van Bastiaan Woertink. Hij is de  
jongste molenaar van Ommen.

De kracht van Ommen zijn ook de vrijwilligers die zich 
achter de schermen belangeloos inzetten, zodat wij 
mogen genieten van muziek in het unieke Bostheater of 
van een mooie voorstelling in de Carrousel. Vrijwilligers 
zijn de dragers van veel events in Ommen. Zo ook bij de 
Oranjevereniging; al 60 jaar diep in onze eigenheid ver-
ankerd. Deze Koningsdag wordt dan ook extra feestelijk 
want 60 jaar staat voor blije kinderen bij de aubade, 
ouders die samen wagens bouwen, versierde fietsen- 
optocht en uiteraard het grote feestterrein dat ik heb 
leren kennen als een grote reünie en eindeloos spelen. 
Ik hoop u hier of bij de grote optocht te ontmoeten.  
Zie hiervoor ook de Evenementenkalender.

Nu het voorjaar zich meldt wens ik u veel plezier in  
het gezellige winkelhart of slenterend langs onze Vecht 
genietend van het iconische ijsje. Je kan niet anders dan 
van Ommen houden #Loveommen!
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“Wij willen hier      
nooit meer weg”

Familie
WEDZINGA

Alice van den Nieuwboer

Voorzitter Oranjevereniging Ommen

Toen Rick en Mariska Wedzinga besloten te gaan samenwonen, zochten ze een plaats 
met volop mogelijkheden om te fietsen en een goede volleybalvereniging. Het werd  
Ommen, een stadje waaraan ze beiden goede vakantieherinneringen bewaarden.  
Tien jaar later wonen ze er nog steeds, inmiddels in het bezit van een koopwoning op  
de Dante en trotse ouders van dochter Ise. “We wonen hier inmiddels tien jaar met heel 
veel plezier en willen hier nooit meer weg”, vertelt Rick. Wat er zo mooi is aan Ommen? 
”Alles”, vindt Mariska. ”De natuur en het gezellige centrum waar je volop kunt winkelen en 
borrelen en natuurlijk de mensen. We hebben hier inmiddels ook al familie wonen  
en hopen dat er nog meer familieleden deze kant op komen.” 

h h

www.hartvanhetvechtdal.nl
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Naar de top
Na een jaar van flink trainen, verbeterde hij zijn persoonlijk 
record met maar liefst tien seconden en dat bracht hem naar 
de top van de Nederlandse jeugd. Vandaaruit stroomde hij door 
van de THO (Talentherkenning en ontwikkeling) groep naar de 
Baanselectie Deventer van de KNSB. “Dat betekende dat ik  
drie keer per week naar Deventer ging, waar ik werd getraind 
door Maarten Achtereekte en Jan Wesselink, de oud-trainer  
van Erben Wennemars. Daardoor werd mijn techniek beter  
en ging ik steeds harder schaatsen”, vertelt hij. “Na twee jaar 
baanselectie mocht ik naar RTC Oost, één van de vijf Regio-
nale Talenten Centra (RTC) van de KNSB. Hier train ik vier keer 
per week, op de ijsbaan in Enschede en Deventer en hebben 
we regelmatig trainingsweekenden met alle schaatsers uit alle 
RTC’s in Nederland.”

Inmiddels kan hij het NK Sprint op zijn naam schrijven en traint 
hij dagelijks om nog beter te worden. “Ik heb niet altijd zin”, 
bekent hij. “Maar het heeft toch resultaat, want ik ga nog steeds 
vooruit.” Eigenlijk zou hij ook aan krachtsport moeten doen, 
maar dat laat hij nog even voor wat het is. “Op dit moment  
heb ik daar gewoon nog geen tijd voor, want ’s ochtends zit  
ik op school. Zolang ik nog vooruit ga is dat ook niet erg. Als het 
ooit stil gaat staan, kan ik het nog snel genoeg oppakken.”

Bochten rijden is de specialiteit van Stefan. “In de bocht  
moet je snelheid maken, op de lange stukken kan je dan wat 
ontspannen”, legt hij uit. “Bochten rijden vind ik leuk, maar het 
is best pittig. Want als je met zo’n 60 km de bocht inrijdt, komt 
er ongelofelijk veel spanning te staan op je bovenbenen. Zestig 
kilometer per uur gaat echt hard, dat lukt veel mensen niet eens 
met een auto.”

Als je Stefan vraagt waar hij over tien jaar staat, hoeft hij niet 
lang na te denken. “Over vier jaar hoop ik voor het eerst mee  
te doen aan de Olympische Spelen. Over acht jaar, als ik voor 
de tweede keer meedoe, wil ik goud winnen. Ik heb dan mijn 
politiediploma op zak en ben een bekende topsporter met 
hopelijk een goede sponsor.”

Buitenkans
Omdat hij vanwege sport en school geen tijd heeft voor een 
baantje, maar toch wat wil verdienen, kunnen mensen bij hem 
terecht om hun schaatsen te laten slijpen voor een schappelijk 
prijsje. Een buitenkansje, want hoe leuk is het om over tien jaar 
te kunnen zeggen dat jouw schaatsen geslepen zijn door een 
Olympisch Kampioen?

Ommer sportman 
van het jaar is 
hard op weg naar 
de wereldtop

Stefan droomt van een toekomst als beroeps-
schaatser en is een van de weinigen bij wie het 
hoogstwaarschijnlijk ook echt gaat lukken om 
van zijn hobby zijn werk te maken. Als leerling 
met een topsportstatus krijgt hij op Landstede 
de volle ruimte om optimaal te trainen. School is 
belangrijk voor hem, want hij is nuchter genoeg 
om zich te realiseren dat schaatsers niet eeuwig 
aan de top blijven. “Naast schaatsen wil ik na het 
behalen van mijn diploma Sport en Bewegen, de 
politieacademie te doen, zodat ik iets achter de 
hand heb voor als het niet lukt met schaatsen”, 
zegt hij.

Maar daar ziet het er voorlopig nog niet naar  
uit, want het schaatsen zit hem in zijn bloed.  
“Op mijn tiende ben ik begonnen bij schaats- 
trainingsgroep De Doorloper”, vertelt hij.  
“Ik vond de trainingen hartstikke leuk, maar 
omdat er maar vijf leden in de jeugdgroep zaten, 
ben ik overgestapt naar de Stokvisdennen in 
Dalfsen. Daar was niet alleen een grote groep 
jeugd, maar liepen ook Erben en Freddy  
Wennemars rond. Dat was natuurlijk ook mooi.”

’Mijn vader leerde ons 
om trots te zijn op wat 
we bereikten. Hij stond 
echt voor zijn bedrijf 

en leerde ons af te 
gaan op ons gevoel.’

“OVER ACHT JAAR WIL 
IK GOUD WINNEN OP DE 

OLYMPISCHE SPELEN.”

Meer weten over Stefan Westenbroek?  
Ga dan naar www.stefanwestenbroek.nl  

2014/2015 
• Bronzen medaille  
 EK Allround 
• Nederlands kampioen  
 kortebaan (160m)

2015/2016
• Nederlands kampioen  
 (500/1000m)
• NK Supersprint 2e plaats  
 (100/300m)
• Nederlands kampioen 
 kortebaan (160m)

2016/2017 
• Europees kampioen 
 Allround (500/1000/1500m) 
• Nederlands kampioen 
 Super Sprint (100/300) 
• Nederlands kampioen 
 kortebaan (160m)
• Deelname Zilveren Bal

2017/2018
• Nederlands kampioen 
 500m 
• Nederlands kampioen 
 kortebaan (160m) 
• Nederlands kampioen 
 Super Sprint (100/300) 
• Deelname Zilveren Bal

2018/2019 
• Nederlands kampioen 
 Sprint (500/1000)

Of het nu gaat om een sprintje, de 1500 meter of de 3 kilometer 
maakt Stefan Westenbroek eigenlijk helemaal niet zoveel uit.  
De 16-jarige schaatser heeft genoeg power in zijn benen om op  
elke afstand moeiteloos als eerste te eindigen. Hij heeft dan ook  
al meerdere NK-titels op zijn naam en werd voor het tweede jaar  
op rij door de gemeente Ommen gekozen als Sportman van  
het Jaar.

INTERVIEW Stefan Westenbroek 

TEKST: Erna Ekkelkamp
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PASCAL SCHONEWILLE
20 JAAR TECHNICUS 

IN THEATER DE CARROUSEL 

“Je bent wel even bezig

voordat je alles klaar

hebt staan”

“het voelt
als mijn zaal”

vast de lampenkappen, maar dat ging mis en een aan-
tal lampenkappen brandden in. Dat moment vergeet ik 
nooit meer!”

Creativiteit
Als theatertechnicus ben je verantwoordelijk voor het 
geluids- en lichtplan van de artiest. Per voorstelling is 
dit plan verschillend. “Bij veel voorstellingen komt een 
eigen technicus mee die tijdens de voorstelling achter 
de knoppen zit. Wij hebben dan de voorbereidingen al 
gedaan door het plaatsen van de juiste lampen. Bij de 
kleinere voorstellingen kunnen wij van a tot z zelf alles 
doen en bedienen we ook tijdens de voorstelling het 
licht en geluid. Dat is voor mij wel echt de charme van 
het werken voor een kleiner theater als de Carrousel. 
Je mag hier als vrijwillig technicus echt veel zelf doen, 
waardoor je ook je creativiteit kwijt kunt in je werk. In 
de grote theaters ben je als technicus toch sneller een 
loopjongen.” 

Opbouwen
De techniekvrijwilligers beginnen vaak zo’n 7 uur voor 
de start van een voorstelling met de opbouw van het 
licht en het decor. “Het opbouwen is fysiek nog een 
hele klus. Dit komt doordat we de lampen omhoog 
moeten tillen via een stijger. Sommige voorstellingen 
kunnen af met alleen paar lampen op het podium, een 
vleugel en een microfoon. Het komt ook wel eens voor 
dat een gezelschap een halve kringloopwinkel mee-

neemt voor op het podium. Dan ben je wel even bezig 
voordat je alles klaar hebt staan.”
Op het podium van het Ommer theater staat ieder 
theaterseizoen weer een afwisselend programma aan 
artiesten. Van een bekende naam als Javier Guzman 
tot de kindervoorstelling Dikkie Dik. “Ik heb al veel 
voorstellingen gezien, maar de voorstellingen van de 
onbekende namen spreken mij het meest aan. Het 
mooie is dat je vooraf zonder verwachtingen naar zo’n 
voorstelling gaat. Het is dan erg leuk om helemaal 
verrast te worden!”

Het theateravontuur van Pascal begon op het moment dat 
zijn buurman, die vrijwilliger was bij theater de Carrousel in 
Ommen, hem vroeg eens bij een voorstelling mee te kijken. 
Pascal vertelt: “Die avond mocht ik naast mijn buurman zitten 
die de knoppen van het licht en geluid bediende. Dat was 
voor mij als 12-jarige jongen heel indrukwekkend om mee te 
maken. Vanaf dat moment ben ik nooit meer bij het theater 
weggegaan.”

In het theater draaien jaarlijks zo’n 30 voorstellingen van 
september tot en met april. Pascal rekent snel uit dat hij in de 
afgelopen 20 jaren bij zo’n 600 voorstellingen heeft geholpen. 
Naast het werken in zijn eigen ict bedrijf is hij gemiddeld 30 
uur per maand in het theater te vinden.  “Ik kan me mijn eerste 
voorstelling nog heel goed herinneren. Het was een klein 
gezelschap dat zelf schemerlampen had meegebracht voor 
op het podium. Doordat ik graag wilde helpen bevestigde ik 

Het begon met het spelen met wat lampjes op zijn slaapkamer toen hij nog maar 12 jaar jong 

was. Inmiddels is Pascal Schonewille op zijn 32ste ruim 20 jaar onderdeel van de groep 

vrijwilligers die theater de Carrousel in Ommen draaiende houdt. Zijn enthousiasme over 

theatertechniek is nog even groot als toen hij voor het eerst het theater in Ommen binnenstapte.

Het team van theater de Carrousel bestaat uit een 
groep van 38 enthousiaste vrijwilligers. Omdat vele 
handen licht werk maken, zijn zij op zoek naar jou! Je 
kunt je inzetten als technicus of als programmeur van 
de voorstellingen. Grijp je kans om het theater van 
dichtbij mee te maken en geef je op als vrijwilliger. 

Voor meer informatie mail info@theatercarrousel.nl 
of bel met telefoonnummer 06-83099755 of kijk op 
www.theatercarrousel.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

TEKST: Hellen Steen
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TRUI QUATTRO STORE

Scotch and Soda
€ 89,95

OVERHEMD WOODS

Vingino
€ 49,99

LAARZEN SHOES BY STEF

Choecolate
€ 99,95

JEANS QUATTRO STORE

Maison Scotch
€ 139,95

VEST WOODS

Feetje
€ 27,99

HAARBAND WOODS

Feetje
€ 6,99

BANK

Les Brocanteurs
€ 1095,-

VLOERKLEED

Les Brocanteurs
€ 139,-

BLOUSE QUATTRO STORE

Maison Scotch
€ 79,95

T-SHIRT WOODS

Vingino
€ 24,99

Hallo Ommen!
MODE EN TRENDS UIT OMMEN

We verwelkomen je graag in één 
        van de winkels die Ommen rijk is......

JEANS QUATTRO STORE

Scotch and Soda
€ 129,95
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Bastiaan heeft iets met molens: “Op de een of andere manier 
trekken ze me altijd aan. Een molen is zo’n gaaf werktuig.  
Als je de molen wilt laten draaien moet je echt aan het werk. 
Je kijkt naar de staat van de verschillende onderdelen zoals 
het kruiwerk, de as en de wieken van molen. Natuurlijk zijn  
de weersomstandigheden heel belangrijk. Als ik hier ben  
om de molen te laten draaien, werkt dat echt ontspannend.” 

Nadat Bastiaan bij een aantal molens had binnengekeken  
en een praatje had gemaakt met molenaars werd hij steeds 
enthousiaster. “Ik hoorde over het bestaan van de opleiding 
tot vrijwillig molenaar. De opleiding van het Gilde van  
Vrijwillige Molenaars (GVM) is er voor namelijk op gericht  
om de molen ‘voor de prins’ te kunnen laten draaien.  
Dat wil zeggen; de wieken draaien, maar er wordt geen  
werktuig aangedreven. Tijdens de opleiding moet je minstens 
150 uur draaien op een instructiemolen. De molenaar op  
die molen leert je dan alles over het vak. Ook moet je 30 uur 
op een ander type molen dan je instructiemolen draaien.  
Verder is het belangrijk dat je alle seizoenen meemaakt  
zodat je leert wat je moet doen in elke weerssituatie.” 

Op de wind kruien 
“Mijn hobby als molenaar is prima te combineren met mijn 
werk, want ik werk als elektromonteur in de continudienst. 
Dit betekent dat ik ook vaak overdag vrij ben. Als het weer 
dan goed is ga ik naar de molen toe om hem te laten draaien. 
Allereerst ga ik dan bovenin naar de kap om de as te smeren. 
Vervolgens kan ik op de stelling de ‘molen op de wind kruien’. 
Dit betekent dat je de wieken goed op de wind zet. De hele 
bovenkant van de molen kan namelijk draaien. Een beetje 
afhankelijk van de wind leg ik ook nog zeil voor de wieken 
zodat ze meer wind vangen. Ik klim dan in het hekwerk van  
de wieken om het zeil te bevestigen. Draait de molen?  
Dan zet ik een bakje koffie en geniet ik van het mooie uitzicht. 
Ook zijn er altijd wel onderhoudsklusjes te doen.” 
Bijna altijd als de wieken draaien is de molen open voor  
bezoek. Dus wie geïnteresseerd is mag zo binnenstappen  
om de molen te komen bekijken. “Het is altijd leuk als mensen 
even komen kijken naar de molen. Als we een praatje maken 
zijn ze vaak heel verrast over de vernuftigheid van de molen. 
Het is zo’n oude machine en dat dan alles nog werkt weten 
mensen vaak niet.”

De molen soepel houden
Het draaien van de wieken heeft voor molen de Konijnenbelt 
geen echte functie meer. De wieken draaien puur voor de sier. 
Toch is het laten draaien van de molen heel belangrijk  
volgens Bastiaan: “De molen moet in beweging blijven.  
Tien jaar draaien is net zo belastend voor een molen als  
een jaar stilstand. Het is net als bij oude mensen: om soepel 
te blijven, moet je blijven bewegen!” Mede hierom is en blijft 
het vak molenaar heel belangrijk. 

Bastiaan nodigt iedereen die geïnteresseerd is uit om te 
komen kijken naar zijn molen. “We kunnen altijd nog meer 
molenaars gebruiken. Het is toch vaak een vak dat oudere 
mensen uitoefenen omdat ze wat meer tijd hebben.” Toch 
vindt Bastiaan dat zeker ook jonge mensen de opleiding tot 
molenaar kunnen volgen. “Zelf ben ik elke week een paar 
uurtjes op de molen en dat werkt heel goed!” 

RENOVATIE 
Op dit moment wordt De Konijnenbelt gerenoveerd. De kap is 
van de molen gelicht en er is tijdelijk een noodkap geplaatst. 
Op de grond wordt de kap met nieuw riet gedekt en worden 
diverse onderdelen geïnspecteerd. Als dit gereed is kan de 
kap teruggehesen worden, maar voordat dit gebeurt wordt 
eerst een koningspil (hoofdas in het hart van de molen) in de 
molen gehesen. Als daarna de kap er weer op zit wordt ook 
de nieuwe roede (de basis van het wiekenkruis) gestoken. 
Met deze nieuwe roede heeft de molen straks weer vier 
wieken. Voordat de kap eraf gehaald werd, draaide de molen 
namelijk maar met twee wieken omdat de buitenroede werd 
afgekeurd door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE).  
Deze was niet meer betrouwbaar. Het was een zogenaamde 
deelbare roede, 47 andere molens hadden hetzelfde  
probleem. Bastiaan kan niet zeggen wanneer de molen  
klaar is om weer met vier wieken te gaan draaien, maar  
dat het gaat gebeuren is een feit.

De Stichting Ommer Molens heeft vier molens in Ommen 
in zijn beheer. De molens Den Oord, De Lelie, De Besth-
menermolen en De Konijnenbelt. De Konijnenbelt werd 
in 1806 vanuit de Zaanstreek, door Hendrik Konijnenbelt 
herbouwd aan de Zwolseweg dichtbij de Vecht. Tot 1860 
deed de molen dienst als olie- en pelmolen. Meer weten 
over de geschiedenis van de molens in Ommen? Kijk 
eens op www.molensinommen.nl. 

De molens in Ommen 

Bastiaan Woertink is met zijn 30 jaar de jongste molenaar van Ommen.  
In april 2018 haalde hij daarom het diploma tot molenaar. Nu mag hij op  
elke molen draaien. Op een koude middag spreek ik hem in ‘zijn’ molen,  
De Konijnenbelt, over het bestaan als molenaar.

“Molenaar zijn is 

echt mijn hobby”

De molen moet in beweging 
blijven. Tien jaar draaien is  
net zo belastend voor een  
molen als een jaar stilstand

TEKST: Paula weitkamp
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Naast kleding, is Kollen Menswear het adres voor een 
mooie ceintuur, sokken, shawl of hoed. “De hoed is nieuw 
in Ommen, maar ik merk wel dat er steeds meer belang-
stelling voor komt. En dat is geen wonder. Een hoed is 
warm, zorgt ervoor dat je brillenglazen niet zo snel beslaan 
als het regent en geeft een mannenoutfit net dat beetje 
meer”, vindt Bas Jan. 

NIEUWE NAAM
Bas Jan is heel blij met de aanpassing van de gevel  
die zijn winkel een totaal andere uitstraling geeft.  
Hij maakte tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik om  
de naam van zijn winkel te veranderen van Jeans Company 
in Kollen Menswear en dat levert hem veel gespreksstof 
op in zijn winkel. “Veel mensen die vragen of ik ‘ene van 
Kollen uit het Arriërveld’ ben. Dat ben ik, mijn hele familie 
is daar geboren en getogen. 

En dan blijken ze vaak mijn grootouders of ooms of tantes 
te kennen. Daarmee is het ijs meteen gebroken.”

Hoewel een herenmodezaak, zijn veel van zijn klanten 
vrouw. “De meeste mannen houden nog steeds niet echt 
van winkelen”, lacht de jonge ondernemer. “Vaak komt de 
vrouw eerst vooronderzoek doen en komen ze later terug 
met hun man. Wat ook regelmatig voorkomt, is dat 
vrouwen kleding ophalen en hun man thuis laten passen.” 

Samen met zijn medewerksters Jenny Hutten en Mieny  
Kijk in de Vegte vormt Bas Jan een hecht team. “Ik ben 
echt blij met hen. Ze zijn beiden zeer ervaren verkoopsters, 
prettig in de omgang én hebben een goede smaak op 
gebied van herenmode. Samen zorgen we ervoor dat de 
winkel er piekfijn uitziet en onze klanten op een prettige 
manier geholpen worden.”

Kollen Menswear voor mannen met stijl
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een echte 
blikvanger 
in de Brugstraat

In 5 jaar tijd heeft Bas Jan Kollen zijn jeanswinkel omgetoverd  
tot een herenmodezaak voor mannen met smaak. De rekken  
vol goedkope spijkerbroeken hebben plaatsgemaakt voor een 
mix van trendy en klassieke herenkleding. Mooie overhemden, 
kleurige truien, hippe jeans en chino’s voor de wat jongere man, 
maar ook de klassieke comfort pantalon zijn te vinden in zijn  
met zorg samengestelde collectie.

“Ik koop mijn collectie op basis van de vraag van mijn klanten”, 
vertelt hij. “Dat doe ik door goed te luisteren, maar ook door zelf 
op onderzoek uit te gaan. Veel van mijn vrije dagen breng ik door 
in plaatsjes die qua inwoners en type toeristen op Ommen lijken. 
Op deze manier heb ik een aantal wat minder bekende, maar 
kwalitatief goede merken ontdekt die nu in mijn winkel hangen.” 

De brede, in glanzend antraciet geschilderde voor- 

gevel van Kollen Menswear is een echte blikvanger  

in de Brugstraat. Voor de vernieuwing maakte hij  

gebruik van het gevelfonds van de gemeente Ommen.  

Het fonds is bedoeld om ondernemers te stimuleren hun 

winkel nog aantrekkelijker te maken voor het publiek.  

Bij Kollen Menswear is dat gelukt. De grote ramen  

vormen het decor voor een ruime collectie herenkleding 

voor stijlvolle mannen vanaf een jaar of dertig. 

Het gevelfonds is  

bedoeld om onder- 

nemers te stimuleren 

hun winkel nog  

aantrekkelijker  

te maken voor het  

publiek. 
Bij Kollen menswear 
is dat gelukt!

“De hoed is nieuw in Ommen, maar ik merk wel dat  
er steeds meer belangstelling voor komt.”

TEKST: Erna Ekkelkamp
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“Ik vind het leuk om schoon te maken”
 
Natanja van Driessen zorgt drie dagen in de week voor het ontbijt en de 
huishouding bij De Klomp - Charmehotel en restaurant in Vilsteren. Natanja 
vertelt: “Ik ben hier begonnen in de huishouding en later kwam daar ook het 
ontbijt bij. Als het druk is, dan spring ik in bij de bediening of de afwas. Dat is 
een leuke afwisseling!” Gasten vanuit het hele land komen naar Vilsteren om 
te genieten van de rust en vooral van het uitgebreide netwerk aan wandel- en 
fietspaden. De kamers van het hotel zien er dankzij Natanja altijd keurig uit. 
“Ik vind het leuk om schoon te maken. Mijn collega’s moeten wel eens lachen 
als ik dat zeg, maar ik beleef er echt plezier aan. Als ik zelf in een hotel 
verblijf kijk ik met een andere blik naar hoe het eruit ziet op de kamers. Ik 
vind het belangrijk dat een gast bij ons kan genieten en even helemaal tot 
rust kan komen. Een frisse en schone kamer helpt daar zeker bij.”

“Ik heb mijn hart gevolgd en gekozen voor het beautyvak”
 
Samen met haar collega’s bezorgt Lucia Noordman de vele bezoekers van Sauna & Beauty 
Ommen een heerlijk moment van ontspanning. Het beautyvak was voor Lucia niet de 
eerste keuze toen zij dacht aan het volgen van een opleiding. Lucia vertelt: “Ik wilde de 
zorg in en ging na de Havo bij het Sofia ziekenhuis aan de slag met daarbij een opleiding 
verpleegkunde. Na de start wist ik gelijk dat ik iets anders wilde. Ik heb mijn hart gevolgd 
en heb gekozen voor iets waar ik altijd al interesse voor had; het beautyvak.” En nog 
steeds is Lucia blij met de haar keuze. “In ons vak kun je je blijven ontwikkelen en nieuwe 
dingen leren, bijvoorbeeld door trends als wimperpermanent of bindweefselmassages. 
Daarbij vind ik vooral afwisseling in mijn werk en de verschillende klanten die bij ons komen 
leuk.” Naast hotelgasten komen ook veel klanten uit de regio bij Lucia voor een behan-
deling. “Iedereen is in deze tijd druk en door mijn werk kan ik mensen even uit die drukte 
halen en echt een leuke en ontspannen dag bezorgen, dat vind ik super!”

15

Een nachtje weg in je eigen woonplaats, dat doe je 
misschien niet zo snel. Toch heeft Ommen vier prachtige 
hotels waar het hele jaar door vele gasten verblijven. 
Magazine de Ommer ging op bezoek bij deze hotels. 
Vier enthousiaste medewerkers vertellen ons meer over 
hun werk en geven ons een kijkje achter de schermen. 

Een 
nachtje 
weg in 
Ommen

een kijkje achter de 
schermen bij 4 ommer hotels Ontbijt en huishouding 

De Klomp   Charme-
hotel en restaurant

Manager Sauna & 
Beauty Ommen bij 
Hotel & SPA Paping

Natanja van Driessen

Lucia Noordman
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“Ik word enthousiast van mooie producten”

Het diner is voor Silke Bosscher, restaurantmanager bij Hotel de Zon, een favoriet 
moment. Silke vertelt: “Ik voel me dan als een kind in een speeltuin. Vooral van het 
werken met mooie producten kan ik heel enthousiast worden.” Naast dat Silke de 
gasten van Hotel de Zon bedient bij de lunch en het diner, is ze eindverantwoordelijk 
voor het bedieningsteam. Ze is daarbij ook het aanspreekpunt voor gasten die een 
feest willen geven of andere verzoeken hebben. Silke is al van jongs af aan enthousiast 
over het horecavak: “Op mijn 14de begon ik in de afwas bij een restaurant. Ik was zo 
nieuwsgierig wat er allemaal voor in het restaurant gebeurde, dat ik besloot een 
horecaopleiding te volgen.” En nu op haar 28ste is haar enthousiasme over het vak 
nog minstens zo groot: “Het is zoveel meer dan drinken en eten naar de tafel brengen. 
Samen met je collega’s alles voorbereiden, precies plannen en dat het dan tijdens de 
lunch of het diner perfect samenkomt, dat maakt iedere dag weer anders en leuk.” 

“De sfeer is hier gemoedelijk”

Dylan van Echten is op zijn 23ste niet alleen een jonge, maar ook zeker 
een enthousiaste en gedreven chef kok. Samen met zijn keukenploeg, 
bestaande uit 5 medewerkers, runt hij het restaurant van Hotel Wildthout aan 
de Hammerweg in Ommen. Dylan vertelt: “De sfeer hier is heel gemoedelijk, 
alsof je in een gezellige huiskamer zit.” Van het samenstellen van de kaart, het 
bestellen van ingrediënten tot het calculeren van gerechten en het aansturen 
van het keukenpersoneel, in de 45 uur die Dylan per week werkt komt het 
allemaal aan bod. Dylan vertelt: “Het leukste aan mijn werk vind ik het om 
gasten blij te maken met de gerechten die we hebben bereid. De voorberei-
dingen die ik samen met mijn collega’s doe in de middag zijn een soort van 
puzzelstukjes die later op de dag samen komen in een mooi gerecht. En als 
de gast daarna geniet van het eten, zijn we daar met z’n allen heel trots op!” 

restaurant manager
hotel de zon

chef kok bij hotel & 
restaurant Wildthout

Silke Bosscher

dylan van echten

Leek het theater langzaam in verval te raken, vanaf 2007 
besloot een groep enthousiaste vrijwilligers het tij te keren. 
Vanaf toen werden er weer voorstellingen geprogram-
meerd, is het theater gerenoveerd en zijn de faciliteiten 
stap voor stap uitgebreid. 

Wat met een voorzichtige programmering begon, is uitge-
groeid tot een toonaangevende keur aan artiesten. Zo staat 
deze zomer niet alleen De Dijk op het podium, maar ook 
The Kik speelt Boudewijn de Groot met een ruim twintig-
koppig orkest, Johan Derksen met zijn blues en ook komt 
de Edwin Evers Band opnieuw naar Ommen. Daarnaast 
is er dit jaar wederom het Into the Wild festival met oa: 
RONDÉ, EUT, The Cosmic Carnaval speelt Fleetwood Mac 
en veel meer. Deze betaalde voorstellingen maken het 
mogelijk dat we in juli en augustus een gevarieerd aanbod 
aan gratis toegankelijke voorstellingen kunnen neerzetten. 
Denk bijvoorbeeld aan Thijs Boontjes, Yorick van Norden 
en meerdere kindervoorstellingen.

Vrienden van het Bostheater
In een Bostheater zonder vrienden kunnen we ons niet ont-
wikkelen. Vrienden die ons een financiële bijdrage verlenen 
maken het mogelijk te investeren in voorstellingen, 

in aankleding, in meer voorzieningen. We zijn trots om 
diverse bedrijven tot onze vrienden te kunnen rekenen 
maar ook jij kunt onze vriend worden. Als dank voor een 
bescheiden geldelijke bijdrage houden we je als eerste op 
de hoogte van de voorstellingen, krijg je voorrang bij de 
kaartverkoop en ben je van harte welkom bij ons speciale 
vriendenevenement. En bovenal lever je een wezenlijke 
bijdrage aan het behoud van cultuur in Ommen. 

Vrijwilligers gezocht
In een Bostheater zonder vrijwilligers komt er niets van de 
grond. Gelukkig kunnen we bouwen op een groep trouwe 
werkers, maar met de groeiende activiteiten kunnen we 
altijd meer handen gebruiken. De werkzaamheden lopen 
uiteen van het opbouwen van podia, het bemensen van de 
horeca en het ontvangen van het publiek. Kortom: variatie 
is er genoeg. Wanneer je wil meehelpen, laat het ons 
weten.

Nieuws over het Bostheater, de laatste stand met be-
trekking tot de programmering, de ticketverkoop en het 
aanvragen van de Vriendenpas: je vindt het allemaal op de 
website van het Bostheater: www.bostheaterommen.nl. 
Tot gauw!

Verscholen in het bos, op de flanken van 
de Besthemerberg ligt het Bostheater 
Ommen, het grootste openluchttheater 
van Nederland. Voor velen inmiddels een 
bekende culturele plek, voor sommigen 
nog altijd een grote onbekende.

VRIENDEN VAN HET 
BOSTHEATER OMMEN

Fotografie: Robert Westera

TEKST: Hellen steen
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“Niet klagen 
maar dragen”

Jan Swarts is eigenaar van JHS Fitness in Ommen. De sportschool, speciaal gericht op kracht 
en conditie, groeide in drie jaar tijd uit tot een groot succes. Misschien komt dat wel door de 
mate van kameraadschap die heerst bij JHS. Iets wat Jan uit zijn tijd bij het Korps Mariniers heeft 
meegenomen. In een openhartig gesprek vertelt hij over de weg die hij volgde tot waar hij nu staat. 

“Vroeger was ik heel erg druk, echt tegen ADHD aan. Ik 
stoorde me daar vreselijk aan, want ik had moeite met 
concentreren en leren op school. Altijd had ik het gevoel 
dat ik bezig moest zijn, ik kon mijn ei niet kwijt en dat was 
echt een kriem in mijn leven. Alleen op de basisschool 
mocht ik van de juf wat vaker naar de wc of gewoon staan 
in de klas terwijl de rest van de klas netjes zat”, begint Jan 
Swarts zijn verhaal. 

“Niemand heeft ooit tegen me gezegd hoe ik met die 
drukte om moest gaan. Pas na het VMBO en het MBO, 
toen ik bij het Korps Mariniers kwam, leerde ik anders 
denken. Tijdens de toelatingsgesprekken vroegen ze aan 
me waarom het zo erg was dat ik zo druk ben. ‘Je kunt die 
drukte juist gebruiken! Je hebt altijd energie, zet het om in 
je kracht’. Dit was een eyeopener voor me. Ik ben toen veel 
meer gaan sporten. Hierdoor groeide mijn interesses voor 
sport en voeding.” 

Sporten in een loods 
Na zes jaar (2006-2012) bij het Korps Mariniers, werd 
het tijd voor verandering. “Ik wilde meer thuis zijn, me 
richten op een gezin”, vertelt Jan. Na 2012 startte hij 
twee bedrijven: een groothandel en een webwinkel in 
sportvoeding en supplementen, maar dit bleek ook niet 
wat hij wilde. Jan sportte in die tijd bij een crossfitbox 
in Hardenberg. Crossfit is een combinatie tussen 
gewichtheffen, atletiek en gymnastiek. “Ik merkte dat 
mijn vrienden enthousiast waren over crossfit, maar dat 
ze geen zin hadden om naar Hardenberg te gaan. Toen 
zijn we gestart met samen sporten in de loods van mijn 
groothandel.” 

Steeds meer mensen kwamen sporten in de loods en ze 
betaalden op basis van vrije giften. “Ik gaf niet eens echt 
les, het was echt samen trainen. Maar toen er mensen 
gingen vragen of ik 1 op 1 lessen wilde geven, ging mijn 
moreel toch wel spreken.” Hij liep de vroegere Ommenaar 
Bas Willemsen tegen het lijf en Jan volgde alle opleidingen 
van Overload Worldwide™ van het opleidingstraject die 
Bas, samen met Coen Luiken, heeft opgezet. Jan is nu 
na 3 jaar 1 van de 25 Nederlanders die het volledige 
opleidingstraject heeft doorlopen. 

Van groepsles 
tot personal training
Inmiddels kunnen sporters bij JHS terecht voor trainingen 
in kleine groepen, personal training, behandelingen en 
ook zijn er speciale start me up lessen. Dit zijn lessen voor 
mensen die niet veel ervaring hebben of bang zijn om te 
beginnen. “Je hebt dan geen reden meer om niet te komen, 
want bij start me up zit je met allemaal mensen in een 
groep die aan het begin van hun sportcarrière staan!” 

De agenda voor personal training en behandelingen zit 
vrijwel helemaal vol. “De 1 op 1 sportlessen gaan vaak 
veel verder dan alleen het fysieke vlak. Ik kijk vaak naar de 
belasting versus belastbaarheid. Die moet in balans zijn. 
Het doel is om de belastbaarheid te vergroten zodat ze 
meer of hetzelfde zonder problemen aankunnen. Mentale 
gezondheid speelt hierbij echt mee. Vaak hoor je klanten 
namelijk over stress of drukte. Ik leer mijn klanten hoe ze 
positieve keuzes moeten maken. Zo sta ik zelf namelijk ook 
in het leven. Ik zeg alleen ja tegen wat ik echt wil doen. Als 
je dit kan, zal je leven er heel anders uit gaan zien.” 

Kameraadschap 
Toen Jan stopte bij het Korps Mariniers miste hij een 
belangrijk ding in zijn leven: kameraadschap. “Het soort 
kameraadschap waar je op kan rekenen bij de mariniers is 
echt bijzonder. Je kunt met elkaar grappen, maar je weet 
altijd wat je aan elkaar hebt.” Hij probeert deze vorm van 
kameraadschap ook in zijn sportschool te creëren. “De drie 
pijlers uit het leger; kracht, verbondenheid en toewijding 
vind ik ook bij JHS heel belangrijk. Als je bij ons over de 
drempel stapt, zijn we oprecht blij dat je er bent en dat 
voelt iedereen!” 

Die loyaliteit valt wel op, want toen in 2016 zijn complete 
sportschool verging door een grote brand, stonden zijn 
leden op om hem te helpen. “Met elkaar haalden ze 
€16.000 op! Super bijzonder vind ik dat. Deze actie en 
mijn eeuwige optimisme en oplossingsgerichtheid hebben 
ervoor gezorgd dat ik na die brand direct verder ben 
gegaan. Natuurlijk heb ik die nacht staan huilen bij mijn 
afgebrande bedrijf, maar de volgende dag ben ik direct 
gaan zoeken naar nieuwe ruimtes. Niet klagen, maar 
dragen. En kijk eens wat er nu staat”, sluit Jan trots af.

Jan Swarts
over zijn 
sportschool

We zijn oprecht blij  
dat je er bent.

Kijk eens wat er nu staat

TEKST: Paula weitkamp
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De woning van Trudy en Arjan stamt uit het jaar 1870 en heeft 
in de afgelopen 150 jaar verschillende bewoners gekend. 
Arjan vertelt: “De ouders van mijn opa en oma zijn de eersten 
van de familie Hemstede die hier kwamen wonen om een 
boerenbedrijf te runnen. Mijn opa werd er geboren en ook 
mijn vader en ikzelf zijn in dit huis geboren.” Zoals vroeger 
gebruikelijk was, bleven de ouders lang op hun eigen stek 
samen met een van hun kinderen. “Er hebben in dit huis 
eigenlijk altijd meerdere gezinnen gewoond. Mijn opa woonde 
hier met zijn gezin en zijn ouders. Mijn ouders woonden er 
lang met mijn grootouders en een tante van mij. Nu wonen 
wij weer onder een dak met mijn moeder.”

Aan het opgroeien in het buitengebied heeft Arjan goede 
herinneringen: “Ik vond het prachtig om hier als kind te 

wonen. Mijn zus en ik hadden alle ruimte, konden buiten 
hutten bouwen en met de dieren spelen. Ook ging ik vaak 
met mijn opa mee op de tractor en mocht ik meewerken in 
het boerenbedrijf.” Toen Arjan zijn vrouw Trudy ontmoette en 
zij samen een eigen woning zochten, kwamen zij terecht in 
een tussenwoning aan de Friesendorpstraat in Ommen. Voor 
een echt buitenmens als Arjan, was dit wel even wennen. 
“We hadden een prachtig huis daar en we hebben het er heel 
goed gehad, maar ik miste het buiten zijn. Onze tuin was zo 
groot als een postzegel en ik zat nooit buiten. Iedere zaterdag 
was ik in Arriën om mijn vader te helpen met de dieren en alle 
andere klussen om het huis en op het land.”

Toen de gezondheid van Arjans vader verslechterde kozen 
Arjan en Trudy ervoor om net als de vorige generaties 
Hemstede in te trekken in het ouderlijk huis. “We hadden het 
er wel eens over gehad, maar nooit gedacht dat we zo snel de 
keuze zouden maken om te verhuizen naar Arriën.” 
De woning, waar inmiddels geen boerenbedrijf meer was 

gevestigd, was toe aan een flinke renovatie. Er werd dan ook 
een jaar lang verbouwd. “Voorheen woonde iedereen echt 
samen in het huis en was er bijvoorbeeld maar een badka-
mer. Wij hebben ervoor gekozen om de boerderij in tweeën 
op te delen. Mijn ouders het voorste gedeelte en wij aan de 
achterkant.”

Het buitenleven bevalt het gezin Hemstede erg goed. Trudy 
vertelt: “Ik geniet van de rust en de ruimte die we hier hebben. 
Ik houd veel van tuinieren en dat kan hier volop. Het meest 
geniet ik nog van het uitzicht. Als ik in de keuken sta, dan kijk 
ik prachtig weg over de weilanden.” Ook de kinderen hoeven 
zich geen moment te vervelen. Spelen met de pony en het 
paard, wandelen met waakhond Sam of een rondje mee op 
de tractor; ze hebben altijd wat te doen. “Vriendjes uit de klas 
van Eva en Bas komen graag spelen. Nu ze nog jong zijn is 
het soms wel lastig dat ze niet zo even naar iemand toe kun-
nen fietsen, maar dat komt vanzelf wel. Gelukkig wonen we 
niet heel ver van Ommen af.”

Buitenaf, maar ook dicht bij het centrum 
van Ommen. Uitzicht over uitgestrekte 
weilanden en toch tussen de mensen. 
Zo wonen Trudy en Arjan Hemstede in hun 
verbouwde woonboerderij aan de brink in 
Arriën. Een boerderij die na de komst van 
hun drie kinderen Eva, Bas en Maud 
al door de 5de generatie Hemstedes wordt 
bewoond. Een prachtig plekje in het bui-
tengebied van Ommen.

Wonen in het 
Ommer buitengebied
‘Wij gaan hier nooit meer weg!’

De familie hemstede is de vijfde generatie 
bewoners van deze boerderij in Arriën

Er hebben 

altijd meerdere 

gezinnen gewoond
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#loveommen
Plaats je mooiste foto’s van Ommen op Instagram met de #loveommen. Wij maken elke 

maand een selectie en plaatsen de mooiste foto’s op deze pagina in het magazine of 
regrammen de foto’s op onze instagrampagina @Ommen_hartvanhetvechtdal. In deze 

editie zien we prachtige foto’s van de winter in Ommen.
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Nieuwe bewoners
Het buurtschap Arriën trekt de laatste jaren veel nieuwe be-
woners aan. Arjan vertelt: “We merken echt dat de buurt aan 
het verjongen is met een aantal jonge gezinnen en stellen. 
Dat vinden wij erg leuk.” Het noaberschap wordt in Arriën nog 
volop in stand gehouden en ook de actieve buurtvereniging 
zorgt ervoor dat iedereen zich snel thuis voelt in het buurt-
schap. Arjan vertelt: “Het contact met de mensen die hier 
wonen is heel goed. Men kijkt echt naar elkaar om en helpt 
elkaar. De buurtvereniging organiseert veel, zoals een sinter-
klaasfeest of een nieuwjaarsborrel. Op die laatste zingen we 
zelfs met elkaar het Arriërlied!”

Toekomst
Het gezin Hemstede geniet volop van het leven in Arriën 
en is vastbesloten. “Wij gaan hier nooit meer weg!”, vertelt 
Trudy. “Het zou heel mooi zijn dat een van onze kinderen in 
de toekomst in ons gedeelte van het huis kan gaan wonen 
en wij naar de voorkant van het huis verhuizen.” Op naar de 
volgende generatie Hemstede in Arriën. Of toch niet, want 
zoon Bas roept nog gauw vanuit de keuken: “Ik woon liever  
in een speelgoedwinkel!”

Het gezin geniet

volop van het leven

in Arriën

“Men kijkt hier echt 
naar elkaar om en helpt elkaar”
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Voor meer informatie over ’Ommen hart van  
het vechtdal’ op www.hartvanhetvechtdal.nl
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Ralph Hamberg

Miranda Rens

Nathalie Schoo
TEKST: Hellen steen
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Evenementenkalender

3
MRT

8
MRT

9
MRT

23
MRT

mAART
Opening nieuwe expositie
Galerie Tom Lucassen   15:00-17:00 UUR

20
MRT

Schoolvolleybaltoernooi
Sporthal de Carrousel   13:30 UUR

Marcel de Groot
Theater CARROUSEL   20:15 UUR

16
MRT

Bijenhotel bouwen
Het Laar 2c, Ommen   9:00-17:00 UUR

Open dag “Heel Ommen tennist”
sportpark Westbroek   13:00-16:00 UUR

6
APR

APRIL

13
APR

Palmpasen Optocht
CENTRUM OMMEN   13:00-14:00 UUR

12
APR

Gijs Groenteman
Theater CARROUSEL   20:15 UUR

13
APR

Krentenbloesemwandeltocht
Het laar 3a, Ommen  7:30-17:00 UUR

13
APR

De Vechtdal GP
Dikkersstraat, Ommen   11:00-18:00 UUR

21
APR

Eieren zoeken
De Voormars, Ommen

22
APR

Eieren tikken
Markt, Ommen  11:00-13:30 UUR

25
APR

Oranjeavond Oldenhaghen
Hessel Mulertstraat 22, Ommen  19:30 uur

4
MEI

4
MEI

5
MEI

MEI
Herdenking Kamp Erika
Hammerweg, Ommen  17:30 uur

Koetsentocht
Voormars, Ommen  9:00 uur

29
MEI

Station tot Station Loop
start Station Ommen   19:30 UUR

Samenloop voor hoop Ommen
Sportpark Westbroek

Dodenherdenking
Het gemeentehuis, OMMEN  19:45 uur

Familie discozwemmen
Vrijetijdspark Beerze Bulten   19:00-21:00 UUR

9
MRT

Jaarconcert Crescendo Ommen
De CARROUSEL   19:30 UUR

15
MRT

Javier Guzman
Theater CARROUSEL   20:15 UUR

Familie discozwemmen
Vrijetijdspark Beerze Bulten   19:00-21:00 UUR

14
APR

De Toren van Geluid
Theater CARROUSEL   15:00 UUR

26
APR

OPTOCHT VERSIERDE KARREN & FIETSEN
VANAF DE DANTE NAAR DE MARKT   19:00 UUR

26
APR

Lampionnenoptocht
Vanaf het Hoefijzer naar de Markt  21:00 uur

27
APR

Oranjemarkt
Wijksteunpunt Oldenhaghen  10:00-13:00 UUR

22
APR

Paasbult
Kruising Arrierveldsweg, Ommen   20:30 UUR

27
APR

Aubade bij Oldenhaghen
Hessel Mulertstraat 22, Ommen   9:30-10:00 UUR

25
MEI

Vechtgenotenrit

25-26
MEI

30
MEI

Dauwzwemmen
Olde Vechte   7:00 UUR

29
MRT

The Bluebettes
Theater CARROUSEL   20:15 UUR

27
APR

Vuurwerk boven de Vecht
De Vecht, Ommen  21:00 uur

27
APR

Grote optocht
Ommen   13:30-15:30 UUR


