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Dat we in een heel uitzonderlijke tijd leven weet u natuurlijk 
als geen ander. En daarom willen we u in deze Ommer laten 
zien dat juist nu mooie dingen gebeuren in onze gemeente. 
Van mij hoort of leest u regelmatig oproepen om u aan de  
coronamaatregelen te houden. Of een oproep om de moed  
er in te houden: samen komen we door deze uitzonderlijke tijd 
heen. Natuurlijk is dat nodig, maar er is zoveel meer. 

Daarom ben ik zo blij dat de redactie van De Ommer aandacht 
geeft aan mooie en bijzondere initiatieven in de gemeente. Dat 
geeft mij energie. Met elkaar moeten we het immers hebben van 
het enthousiasme van de ander en van onszelf. Enthousiasme  
is aanstekelijk en geeft inspiratie. Dat heb ik ook ervaren bij  
de redactie.

Deze keer verschijnt De Ommer in de dagen op weg naar kerst  
en het nieuwe jaar. Ik hoop dat u de rust kunt vinden om terug-
kijkend en vooruitblikkend door deze Ommer te bladeren. De 
foto’s zullen u vast overhalen om te gaan lezen. Daarbij zult u 
een glimlach zeker niet kunnen onderdrukken. Een glimlach als 
blijk van herkenning of juist door een nieuw inzicht. Als dat lukt, 
dan is deze editie van ons tijdschrift zeker geslaagd. Mocht dat 
niet lukken, dan hoop ik dat u toch een beeld krijgt van de inzet 
van mensen die – ook in deze tijd – onze gemeenschap een 
stukje mooier maken. Ook in deze kerst- en nieuwjaarperiode 
die zo anders is dan andere jaren. 

Veel plezier met deze editie van de Ommer.

Ik wens u en de mensen die u 

bijstaan een mooie kerst en 

alle goeds voor het nieuwe jaar. 
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Psycholoog 
Mirjam Dijk 
over de 
coronacrisis

“Accepteer de realiteit en 
probeer niet vast te zitten  
in negatieve gedachten” 

TEKST: gea slotman & paula weitkamp
Fotografie: Marlie Koggel

Tieners kleuren de  
wereld met woorden
Vier kinderen verwerken hun gevoel over corona  
in een kunstwerk

26



Corona relativeert 
Mirjam vertelt: “In mijn praktijk merk ik dat mensen de crisis 
redelijk doorstaan. Sommigen ervaren deze tijd juist als lichter. 
Vooral in het begin waren er minder prikkels; mensen voelen zich 
minder belast. Er wordt minder van je verwacht. Gedeelde smart 
is halve smart. Iedereen zit er mee. Je voelt je minder afwijkend 
van de rest. Niemand doet iets leuks, iedereen verveelt zich. Het 
is alsof mensen nu genoegen nemen met een zesje. Vorig jaar 
waren we geneigd te streven naar een acht, maar nu lijken we 
ons erbij neer te leggen dat er niets anders op zit.” 
“Corona relativeert ook. Gezondheid staat nu op de eerste 
plaats. Het gaat niet meer om hard werken. Het maakt niet uit. 
Dat is fijn voor perfectionistische gedreven mensen die een  
goed gevoel halen uit heel hard werken, weinig naar hun lichaam 
luisteren en alsmaar doorgaan. Zelf merk ik dat ik veel meer  
geniet van kleine dingen. Na het eten een mooi gesprekje met  
je kinderen, daar is nu meer ruimte voor. De bingo die in onze 
straat georganiseerd werd. Heel leuk!”

“Zelf merk ik dat ik veel meer geniet  “Zelf merk ik dat ik veel meer geniet  
van kleine dingen. Na het eten een  van kleine dingen. Na het eten een  
mooi gesprekje met je kinderen,  mooi gesprekje met je kinderen,  
daar is nu meer ruimte voor”daar is nu meer ruimte voor”

Milder naar jezelf en anderen 
“Mensen zijn milder naar elkaar,” vindt ze. “Gezondheid en zorgen 
voor elkaar staat op de eerste plaats. Dat vind ik een mooie 
verschuiving en ik hoop dat dit zo blijft. Dat het oordeel over de 
ander wat meer achterwege kan blijven. Je kunt omgaan met de 
coronamaatregelen zoals jij wilt. Zonder dat iemand oordeelt. Je 
kunt je straks heel druk maken om wat anderen doen. Maar ga 
terug naar jezelf. Zorg dat je jezelf trouw blijft. Je eigen waarden. 
Ik hoop dat we straks, wanneer de crisis wat afneemt, met meer 
mildheid naar onszelf, anderen en de wereld zullen blijven kijken. 
Dus dat we ons wat minder vastbijten aan alle ‘moetens’. Zoals 
‘een goede moeder of werknemer moeten zijn’. Nu lijkt dat wel 
goed te lukken, maar kunnen we dat straks ook nog?” 

Het nieuwe normaal
“Ik vind het verrassend hoe snel het normaal geworden is dat 
je mensen niet zomaar aanraakt,” zegt Mirjam. “Het ‘foutje van 
Rutte’ tijdens een van die allereerste persconferenties (tóch 
handen schudden) zal hij al lang niet meer maken. Ik ben ook 
heel benieuwd of je straks iemand die jarig is, weer gaat kussen. 
Of dat je dan ‘gefeliciteerd’ roept. Het is lastig dat de crisis nu al 
zo lang duurt. Dat feestje of die vakantie waar je normaal zo naar 
uitziet, komt misschien niet. Eenzaamheid wordt groter.” 
“Na corona verwacht ik dan ook dat een deel van de mensen 
angstiger zal blijven,” vertelt Mirjam. “Mensen die zich schuldig 
voelen, boos zijn, een depressie krijgen of zelfverwijt hebben. 
‘Had ik het maar anders gedaan, dan had ik niemand besmet.’ 
Maar soms lopen dingen gewoon zo. Daarin zie je nu ook al 

verschil. Als je bijvoorbeeld iemand in je omgeving verliest aan 
corona, kan er meer vrees ontstaan. Angst en voorzichtigheid  
zijn ook meer terecht nu. Een lastig issue.”

Kijk naar wat er wel kan
Voor veel mensen zijn al die beperkingen toch ook lastig en  
vervelend. Mirjam: “Er zit een heel stuk leed onder de radar. 
Sociale contacten zijn er niet of weinig, alle structuren en ver- 
bindingen staan op pauze. Veel mensen hebben waarschijnlijk 
niet met de ziekte corona zelf te maken. Maar er is veel lijden 
door de beperkingen die zijn gesteld.” Hoe houd je dan toch  
de moed erin? Mirjam geeft een aantal praktische tips.
 
 

Accepteer de realiteit. Perfect wordt het nu even niet en 
dat weten we allemaal. Dat is de realiteit. Blijf je hierin 
hangen of besluit je aan het leven mee te blijven doen 
om er toch iets van te kunnen maken? Iedereen zit in 
hetzelfde schuitje. Wat wil jij er nu van maken? 

Zoek een hobby. Misschien heb je wel een hobby die je 
graag weer wilt oppakken, of ga eens op zoek naar een 
nieuwe hobby! Je hebt nu de tijd om iets nieuws te leren. 

Kom in beweging. Ga buiten een wandeling maken.  
Dat is altijd goed, want bewegen geeft energie! 

Ga iets doen waar je voldoening uit haalt. Als jij aan het 
einde van de dag een voldaan gevoel hebt, ben je blij 
met jezelf. Dit kan al iets kleins zijn als een boodschap 
doen voor de buurvrouw. 

Koester de fijne momenten. Ben je van nature een pieke-
raar of somber? Koester dan die fijne kleine momenten. 
Zorg ervoor dat je niet alleen registreert wat niet goed 
gaat, want in een dag zitten ook best veel oké dingen. 
Neem die echt in je op. 

Stel nu dat het nu echt niet zo goed met je gaat en deze tips jou 
niet meer helpen. Af en toe een wandelingetje helpt jou er niet 
meer bovenop. Wanneer trek je dan aan de bel? Mirjam: “Neem 
altijd contact op met je huisarts. Ook als je twijfelt. Hij kent jou 
en jij hem. Bespreek met hem hoe het gaat. Of er iets nodig is. 
En wát dan? Als je denkt dat het niet zo goed gaat met iemand 
in je omgeving, bespreek dat dan met die persoon. Vaak durven 
mensen dat niet. Maar het is meestal heel fijn voor iemand dat hij 
zich gezien voelt. Als iemand vraagt: ‘Hoe gaat het met je?’” 

Praktische TipsPraktische Tips“Ik vind het verrassend “Ik vind het verrassend 

hoe snel het normaal hoe snel het normaal 

geworden is dat je mensen geworden is dat je mensen 

niet zomaar aanraakt”niet zomaar aanraakt”

Mirjam Dijk (42) is psycholoog en woont met haar man Raymond (41) en hun kinderen Merle (12),  

Roan (11) en Xavi (8) in Lemele. In een gedeelte van het huis heeft Mirjam haar praktijk, sinds 2009. 

“Eén dag per week geef ik therapie in Dalfsen. En vanaf dit najaar werk ik ook een aantal dagen in  

het nieuwe Zorgkwartier in Ommen.” In een gesprek met de redactie vertelt Mirjam welke invloed  

de coronacrisis op ons heeft. Ook geeft ze tips voor hoe je ondanks alle beperkingen toch positief  

kan blijven.
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Loepzuiver, weemoedig en rauw
Haar stem klinkt loepzuiver, ietwat weemoedig en heeft 
een mooi rauw randje. Ze zingt country omdat ze dat  
fijn vindt, “en omdat mijn stem daar het beste bij past.” 
“Een tweede Ilse de Lange”, oordelen sommigen. Ze is  
tof gekleed (‘Mooie leren jas heb ik aan op de cover hè, 
leen ik van m’n zus!’) en het nieuwe lange haar kan ze 
goed hebben. Ze weet behoorlijk goed wat ze wil en 
heeft een nuchtere kijk: Jorieke Sterken (21) uit Ommen. 
Momenteel doet ze mee aan ‘The Voice of Holland’, een 
‘spectaculaire muzikale zoektocht naar de beste nieuwe 
zangstem van Nederland. De coaches Ali B, Jan Smit, 
Waylon en Anouk scouten blind de talenten en leiden de 
kandidaten op voor de weg naar de finale.’ (RTL4, elke 
vrijdag 20.00 uur)

Natuurtalent
Sterken heeft nooit zangles gehad en voelt zich volkomen 
thuis op het podium. Het zit in haar genen; haar moeder 
en ooms maakten ook muziek. In 2012 won ze als  
13-jarige The Voice of Ommen. Twee jaar geleden was 
Jorieke drie maanden lang dagelijks te volgen in SBS- 
programma ‘House of Talent’, elke dag was ze druk bezig 
met oefenen, optreden of social media. “Een snelkook-
pan.” Zij was één van de acht deelnemers, geselecteerd 
uit 6.000 mensen, die hier de kans kregen te werken aan 
een professionele zangcarrière. De camera’s waren continu 
op hen gericht, twentyfourseven. Door House of Talent 
maakten veel mensen kennis met het stoere, spontane  
en no nonsense meisje uit het Oosten van het land. Af en 
toe praatte Jorieke ‘gewoon lekker plat’. Niks mis mee.  
Zo kon ze goed bij zichzelf blijven in het House.

Bright and beautiful 
Jorieke kan niet alleen goed zingen, ze heeft meer kanten. 
Het komt er steeds meer uit, ontdekt ze. Als bij een  
‘diamond in the stone’. Een ruwe diamant in steenkool  
verborgen, die door het slijpproces steeds meer tevoor-
schijn komt. Ze gaat steeds meer shinen. Boeiende 
kanten, en die gaan niet alleen over prestaties. Door haar 
Sallandse nuchterheid leeft ze best relaxt: “Ik ben blij als 
ik rond kan komen met wat ik het liefst doe.” De lat ligt 
dus niet torenhoog, daardoor presteert ze beter en geniet 
ze meer. Tof, want andere jongeren in de muziekindustrie 
staan behoorlijk onder druk of trekken het niet langer.  
De zwarte kant van de medaille. 

Een paar facetten 
“Schrijven voor anderen of mezelf vind ik leuk om te 
doen.” Sterken schrijft als singer-songwriter haar eigen 
liedjes. Momenteel schrijft ze ook een boek. Volgend 
jaar komt het waarschijnlijk uit.

Ze bruist van de ideeën en vindt heel veel dingen leuk. 
Het oude huis waar ze sinds kort woont, knapt ze zelf 
op; ze durft risico te nemen. De muur van de woon- 
kamer verfde ze zwart, met hier en daar wat roest- 
vlekken. Stoer en toch knus en warm! Ze koopt niks 
nieuw, maar zoekt vintage stuff op Marktplaats of bij  
de kringloop. By the way, Jorieke wil graag leren  
tekenen en schilderen.

Sociaal. Binnenkort maakt ze een bootreis. Samen met 
leeftijdsgenoten, als begeleidster van jongeren uit een 
zorginstelling. “Lekker gelijkwaardig. Heb er zin in!”

in the stone
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TEKST: gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel

No nonsense 

meisje uit het 

Oosten zit in  

The Voice

“Ik vind Elvis top en zijn nummers doen  “Ik vind Elvis top en zijn nummers doen  
het altijd goed in een setlijst. En Black  het altijd goed in een setlijst. En Black  

Velvet vind ik een heel fijn nummer om  Velvet vind ik een heel fijn nummer om  
te zingen. En dat is tevens mijn eerste  te zingen. En dat is tevens mijn eerste  
cover die op Veronica tof is opgepakt”cover die op Veronica tof is opgepakt”

Black VelvetBlack Velvet
Mississippi in the middle of a dry spellMississippi in the middle of a dry spell

Jimmy Rogers on the Victrola up highJimmy Rogers on the Victrola up high

Mama's dancin' with baby on her shoulderMama's dancin' with baby on her shoulder

The sun is settin' like molasses in the skyThe sun is settin' like molasses in the sky

The boy could sing, knew how to move, everythingThe boy could sing, knew how to move, everything

Always wanting more, he'd leave you longing forAlways wanting more, he'd leave you longing for

Black velvet and that little boy's smileBlack velvet and that little boy's smile

Black velvet with that slow southern styleBlack velvet with that slow southern style

- Alannah Myles- Alannah Myles

Ode aan Elvis Presley (1935, Mississippi, VS)Ode aan Elvis Presley (1935, Mississippi, VS)
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Vast niet in Nederland
“Corona was eerst in China. Toen dacht ik: ‘Ach, het komt vast niet 
in Nederland. Het wordt vast opgelost. Net als de griep’”, vertelt 
Mees Kriek (9). “Ik hoorde dat het virus verschillende landen in ging. 
Het kwam in Frankrijk. Ik hoorde dat er een paar mensen in Neder-
land waren besmet. ‘Dat duurt maar een paar maanden. Het wordt 
vast snel opgelost’, hoopte ik. Uiteindelijk werden dat er meer en 
toen was corona ook in Nederland.”

Lockdown
“Op school merkte ik weinig. Toen opeens -BAM!- was er een 
thuiswerkperiode. Dat vond ik niet leuk. Ik kon hulp vragen bij het 
huiswerk, maar thuis ben ik eerder afgeleid. Op school weet ik dat 
ik moet werken. Vriendjes zag ik minder. Met mijn beste vriend, Gijs, 
speelde ik veel. Daarna konden we gewoon weer naar school. Dat 
vond ik wel fijn. Ik hoorde dat corona een beetje was afgelopen in 
Nederland. In de vakantie gingen we naar Italië. Heel veel mensen 
hadden de vakantie afgezegd, dus we hadden alles voor onszelf. 
Alleen in de supermarkt moesten we een mondkapje op. Na de  
vakantie werd het alleen maar erger. Mensen hielden zich niet aan  
de regels. Op dit moment kan ik op maandag niet meer hockeyen. 
Dat vind ik jammer. Ik speel ook geen wedstrijden meer. De bioscopen 
zijn wel open. En ik kan weer naar gitaarles. Wat wèl leuk was?  
Ik kan zo snel niets opnoemen wat fijn was aan corona.” 

“Het helpt dat ik nu meer weet”
“Ik ben niet bang dat ik het zelf krijg. Maar wel dat ik mensen aan-
steek. Als ik over corona in zit, helpt het dat ik met mama praat. Ik 
vergeet ook weer snel dat ik bang was. Ik weet nu meer over corona. 
Dan ben ik minder bang. Ik kijk naar het jeugdjournaal. Ik heb het 
erover met vriendjes. Soms zie ik het in de krant. Maar ik ben nog 
steeds niet helemaal zeker. Het blijft onverwachts. Misschien  
worden veel meer mensen besmet of juist weinig. Dat kan allebei. 

Wetenschapper | bioloog
Later, als corona voorbij is, wil Mees wetenschapper worden.  
Of bioloog. “Eigenlijk samen inéén. Ik ga gewoon misschien naar 
verre landen reizen. Nieuwe dieren- en plantensoorten ontdekken. 
Dat zou ik graag willen.”

Als ik over corona in zit, 
ga ik er over praten

MEES 
KR IEK

RUBEN
STRATING1 2

Horecaondernemer
Een eigen horecazaak, dat leek de toen 26-jarige DJ wel wat. Hij liep 
al een tijdje rond met het idee toen restaurant & bar De Vrienden op 
zijn pad kwam. Ruben Strating verhuisde in 2016 van Emmen naar  
Ommen en de rest is geschiedenis.

Eigen identiteit
Ommen sprak Ruben direct aan, vertelt hij: “Het is een toeristische 
plek en met mooi weer trekken inwoners er snel op uit.” En het  
pand voldeed aan alle eisen: een mooie locatie, een terras en hij 
moest het restaurant een eigen karakter kunnen geven. Dat lukte. 
De Vrienden onderscheidt zich van andere horecaondernemingen 
in Ommen door zijn dubbele functie. Bezoekers kunnen er overdag 
eten en drinken, en ’s avonds gaan de tafels en stoelen aan de kant: 
dan wordt er gedanst. “Ik ben 15 jaar DJ geweest, dus het nacht- 
leven zit toch een beetje in mij. Ik ben blij dat ik het kan combineren”, 
bekent Ruben, “Het zijn lange avonden, maar als de nacht er op zit, 
dan ben ik voldaan.”

Corona
Corona is een jaar om te vergeten. Ruben draait er niet om heen. 
Voor alle ondernemers en inwoners van Ommen is het vervelend. 
“Het is een stuk stiller in de stad nu de horeca dicht is, dat voelt 
niet gezellig”, benoemt Ruben, maar hij is en blijft positief, “Toen ik 
het idee kreeg dat er een sluiting van de horeca zat aan te komen, 
begon ik met een aanvalsplan. Ik vind dat je voorbereid moet zijn 
op wat je kan overkomen.” Ruben dacht in alternatieven en begon 
direct met een afhaalmenu. Zelfs voor kerst heeft hij een leuk idee. 
“Mensen willen met kerst luxer dineren. Wij verzorgen de chique 
basis, de mensen thuis zorgen voor de kers op de taart.”

Lokaal
Ook ‘lokaal’ is een speerpunt van Ruben. “Ik koop het vlees in bij 
Veldmaat, en haal het brood bij Sis & Bro Bakery. Op die manier 
steunen wij elkaar”, vertelt Ruben, “Daarnaast geeft deze manier van 
inkopen flexibiliteit en het voorkomt derving.” Ruben merkt dat naast 
ondernemers, inwoners ook loyaal zijn. Ik had niet in een andere 
plaats dan Ommen willen zitten”, glundert hij, “Ik merk dat mensen 
in Ommen gunnen dat je blijft bestaan. Ze halen eten bij je omdat 
het lekker is, maar vooral omdat ze je door de crisis heen willen 
trekken.” Ommen is niet anoniem, zoals in grotere steden. “Ik krijg 
veel mensen over de vloer die vragen hoe het gaat en vertellen dat 
ze deze week bij De Vrienden afhalen, volgende week bij Jipp en de 
week erop bij het Paviljoen”, vertelt Ruben, “En die mentaliteit, dat is 
waarom ik van Ommen houd.”

het nachtleven zit  
toch een beetje in mij

Stadgenoten over corona
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INYAH
VAN DER 
L INDE

KARS
WESTERT

Rasoptimist
Inyah van der Linde (24) woont in Lemele. Ze zit in het examenjaar 
van de opleiding Pedagogisch medewerker Kinderopvang in Raalte, 
en dat gaat goed. Ook in tijden van corona, maar dat kan ook niet 
anders: Inyah is een rasoptimist en kijkt het liefst naar de toekomst.

Examenjaar in coronatijd
“Ik zit in het examenjaar van de opleiding. Op dit moment ga ik  
één dag naar school en heb ik twee dagen online les. De lessen 
zijn moeilijker te volgen, soms hapert de verbinding. Door de eerste 
lockdown van dit jaar heb ik vertraging opgelopen, maar ik ben  
tevreden. Ik haal goede cijfers en heb het naar mijn zin”, vertelt 
Inyah. De rest van de week loopt Inyah stage bij een kinderopvang. 
Ze werkt daar met kinderen van 0 tot 4 jaar, en 5 tot 12 jaar.  
“De leukste doelgroep vind ik de peuters van 2 tot 4 jaar, omdat  
ik echt interactie met de kinderen heb. Je kan gesprekken met ze 
voeren en krijgt inzicht in de ontwikkeling van het kind”, vertelt ze. 

Afstand houden went
Inyah benoemt dat zowel zij als de kinderen op de buitenschoolse 
opvang gewend zijn aan het houden van afstand. “Wel merk ik dat 
de oudere kinderen steeds vaker vragen stellen over corona.  
Ik probeer de kinderen het juiste verhaal mee te geven zonder  
paniek te zaaien”, zegt Inyah.

Genieten van kleine dingen
Inyah woont vlakbij de Lemelerberg, en is er dan ook vaak te vinden. 
“Ik geniet nu nóg meer van de kleine dingen in het leven”, zegt 
Inyah. Daarnaast merkt ze hoe blij ze mensen in haar omgeving kan 
maken een gezellig gesprek. “Mijn oma’s staan te popelen om even 
bij te kletsen. Ik heb in dit jaar beseft dat ik vaker langs wil gaan”, 
merkt Inyah op, “Een groot feest zit er niet in, maar ik ben blij dat  
de mensen in mijn omgeving gezond zijn.”

Filipijnen
Inyah’s biologische familie woont in de Filipijnen en wat dat betreft 
heeft Inyah aan corona een zware dobber. “Afgelopen zou ik naar 
de Filipijnen gaan om mijn familie te zien. Ik heb ze vier jaar geleden 
voor het eerst ontmoet”, vertelt Inyah, “De ontmoeting was een 
rollercoaster van emoties, maar om hen in mijn armen te sluiten  
was als thuiskomen.” Gelukkig heeft Inyah via Facebook wekelijks 
contact met haar familie, en ze blijft hopen dat haar reis volgend  
jaar door kan gaan. Ondanks corona kijkt ze positief terug op  
afgelopen jaar: “Ik heb geleerd om andere prioriteiten te stellen.” 

Gewoon blijven 
volhouden 

4
3

Een interview
“Ik heb geen corona gehad”, glimlacht Kars Westert (39) “Ik heb nog 
nooit een test gehad. Corona, daar zit ik echt niet op te wachten.” 
Kars draagt een prachtig overhemd; het past goed bij zijn vriende-
lijke ogen en nieuwe bril met ronde glazen. Op zijn kamer heeft hij 
een computer, een nieuwe printer en een groot tv-scherm. Overal 
hangen familiefoto’s. “Ik kijk er vaak naar. Ik ben ook oom.  
Ik kijk veel voetbal. Ik ben voor Ajax. Ik hou van muziek luisteren. 
Jannes, Frank Bauer… En ook van computeren. Ja. En papier  
printen. Dat geef ik aan mama, dat vindt ze leuk.”

Harde werker
Kars heeft kopjes klaarstaan en doet koffiecupjes in het Nespresso 
apparaat. Lekker! Bij Larcom staat hij bekend als de kantinemede-
werker die ’s morgens 10 liter heerlijke koffie zet voor zijn collega’s. 
“De koffie is niet slap en ook niet sterk“, legt hij uit. “Ik werk 21 jaar 
bij Larcom. Ik moet ook dopjes op gele buisjes drukken. Dat is leuk. 
Ik kan goed werken en ik kan ook hard werken.”

Corona…
En toen, corona... Kars: “Ik dacht: ‘Ja. Moed houden. En volhouden. 
Papa en mama hebben ook gezegd: ‘Blijven volhouden.’ Ik schrok 
wel. Ik moest drie maanden binnen blijven. Met acht bewoners. Ik 
mocht niet naar het werk. Niet fietsen. Niks aan. Ik kon thuis wel een 
taak doen. De vaatwasser uitruimen, koffie zetten of boodschap-
pen opruimen. Ik ging thuiswerken voor Larcom. We deden ook 
iets leuks. In de tuin werken met een klein groepje. Dat mocht wel. 
Daar hou ik van. Schoffelen. En spitten. We gingen wandelen in het 
Ommerbos.”

Kleiburgbier uit Amsterdam
“Mijn familie miste mij. Ik miste hun. Ik ging bellen. Beeldbellen kan 
ik ook. Mijn broer Geert kwam. En papa en Jochem. Wel op afstand. 
Buiten. Geert bracht bier mee uit Amsterdam. Kleiburg, lekker. Ik 
miste mijn werk. Toen het weer mocht, dacht ik: ‘Nou heb ik écht zin 
in werken.’” Kars zucht. “Het is daar ook lastig om coronaregels te 
houden. Dán weer een mondkapje óp en dan weer af. Ik moet wel 
een mondkapje op, als ik naar het magazijn ga. Als ik op de werk-
plek ben in de kantine mag het eraf. Ik vergeet het nooit.” 
 
Leuke plannen
2021 is leuk, Kars wordt 40. “En Ik ga mijn kamer helemaal veran-
deren. Ik krijg een nieuw bed. Een nieuwe tv-kast en een badkamer-
kastje. Daar heb ik echt zin in.” En corona? Kars: “Komt wel goed. 
Gewoon blijven volhouden. Gewoon vrolijk blijven. Wij bidden altijd 
de Here God dat het goed komt.” 

Stadgenoten over corona

Ik probeer de kinderen  
het verhaal mee te geven 
zonder paniek te zaaien

ELKE MORGEN 10 LITER  
HEERLIJK KOFFIE VOOR  
Z’N COLLEGA’S
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Op de praktijkschool De Maat zitten zo’n 165 leerlingen en 
elke leerling volgt zijn of haar eigen programma. Directeur Ben 
Platzer: “Als een kind nieuw op school komt, maken we samen 
een individueel opleidingsprogramma. We vragen wat hij of zij wil 
leren, waar word je blij van en wat denk je later nodig te hebben? 
De eerste jaren komt daar nog aardig veel theorie bij kijken, maar 
hoe verder ze komen, hoe meer praktijkonderwijs en stage ze 
gaan volgen.” 

De school biedt veel mogelijkheden voor de leerlingen want er is 
onder andere een kooklokaal, een horecakeuken, een hout- en 
een metaalafdeling, een wasserette en zelfs een kleine super-
markt. “Als leerlingen hun tractorrijbewijs of heftruckcertificaat 
willen halen kan dat, want we hebben een eigen tractor en een 
heftruck.” Aan alles is gedacht want de school huurt ook een 
woning, een paar straten verderop. “In dit huis leren de kinderen 
hoe je een eigen huishouding organiseert, hoe je een goede buur 
wordt, hoe je een goede huisvader of moeder wordt. Ze leren 
koken, wassen, schoonmaken en er is zelfs een babykamer.” 

Als een maatpak
Ben werd in 2012 directeur van De Maat. Hij vertelt dat hij altijd 
al in het in onderwijs heeft gewerkt, maar werken de Maat voelt 
als een maatpak. “Ik ben jaren directeur van een basisschool 
geweest, heb als docent in het MBO gewerkt om een opleiding 
in de Paardenhouderij op te zetten en heb bestuurswerk gedaan 
totdat deze functie op mijn pad kwam. Het enige dat ik jammer 
vind, is dat ik niet eerder directeur van De Maat ben geworden,” 
lacht Ben. 

“Het enige dat ik jammer vind, is  “Het enige dat ik jammer vind, is  
dat ik niet eerder directeur van  dat ik niet eerder directeur van  

De Maat ben geworden,” lacht Ben.De Maat ben geworden,” lacht Ben.  

“Toen ik nog een vergaderbaan had, vroeg ik me aan het einde 
van de week wel eens af wanneer mijn inzet tot resultaat zou 
gaan leiden. Zo’n contrast met nu, want als je met deze leer-
lingen werkt, weet je aan het einde van de dag dat je met jouw 
begeleiding en inzet resultaten hebt behaald. Je ziet de leerlingen 
zich ontwikkelen en dat geeft zoveel voldoening.” 

Ben benadrukt dat het team van leraren de klus klaart. “Ik ben 
slechts de directeur. Mijn collega’s doen hun werk met zoveel 
inzet, zij verdienen alle respect. We merken dat de leerlingen hen 
nodig hebben en dat ze echt iets betekenen voor een leerling. 
Dat motiveert mijn collega’s enorm. De meeste collega’s willen 
niet meer anders als ze hier eenmaal zijn komen werken.” 

Gesprek als belangrijkste gereedschap 
Ook al geeft Ben alle credits aan zijn team van collega’s, zelf 
heeft hij ook een onmisbare functie. Naast al het regelwerk en 
verantwoordelijkheden die bij een schooldirecteur horen is hij 
een soort vader van de school. “Als het in een klas fout gaat met 
een leerling, weten de leraren dat ik er voor ze ben. Boos worden 
heeft weinig zin, want dan krijg je een emotionele reactie terug. 
Ik ben wel duidelijk en maak afspraken. Ik geef ze inzicht in hun 
eigen gedrag zodat we het in de toekomst anders en  
beter kunnen doen.”

Een begeleidingsinstituut 
Toen corona de school noodgedwongen haar deuren deed laten 
sluiten, was dit voor veel kinderen moeilijk. “Je moet je voor-
stellen dat onze leerlingen het thuis heel verschillend kunnen 
hebben; van heel warm en zorgzaam tot eenzaam en minder 
kansrijk. Ze genieten op school van de contacten en de regel-
maat. Je weet als leerling waar je aan toe bent. Je hebt een  
eigen mentor en daar begin je de dag mee.”

“In de coronaperiode hebben we de theorielessen vooral digitaal 
proberen te doen. Met de praktische activiteiten gaat dat veel 
lastiger. We hebben ze materialen opgestuurd zoals een pak 
cakemix of een emmer met gereedschappen en hout om een 
opdracht uit te voeren. Natuurlijk hadden de leraren dagelijks  
digitaal contact met de leerlingen, maar dat haalt het niet bij 
fysiek onderwijs.” 

Gelukkig mochten de scholen weer open en zijn de veiligheids-
regels op school goed na te leven. Ben: “Ik sta iedere morgen 
bij de deur om te controleren of de leerlingen een mondkapje op 
hebben en dat gaat prima. Zonder morren. Natuurlijk waren er 
een paar leerlingen die moesten wennen aan de nieuwe regels, 
maar die gaven we de tijd en al snel was het goed.” 

Ben wil zijn baan als directeur nog lang niet opgeven. “Een 
school voor praktijkonderwijs is eigenlijk veel meer dan zomaar 
een school. We zijn in feite een begeleidingsinstituut. We leren 
leerlingen dat ze zichzelf mogen zijn: jij bent de moeite waard! 
Daarnaast begeleiden we ze tot een goede werknemer, maar ook 
tot een goede buurman en een goede huisvader! We maken ze 
écht klaar voor later. Wat je dan nodig hebt leer je nu. Er is hier 
op school zoveel te beleven en thuis kan ik aan het einde van  
de dag vertellen wat wij betekend hebben voor onze leerlingen.  
Dat is mooi, het doet ertoe!” 

Ik weet elke dag  

waar ik het voor doe

De Maat in Ommen is een praktijkschool voor Voortgezet Onderwijs. Een plek waar kinderen zichzelf mogen zijn en 

worden begeleid om een prettige burger én werknemer te worden. Directeur Ben Platzer vertelt dat praktijkonderwijs 

de eredivisie is van het onderwijs, want de school maakt het verschil tussen kansrijk opstarten en meegaan in de 

maatschappij of het net missen van die aansluiting. Ben geniet van zijn werk: “Deze baan geeft zoveel voldoening.  

Je ziet de leerlingen ontwikkelen. De ondersteuning die wij de leerlingen geven is essentieel: het doet ertoe!” 

Ben Platzer, directeur van praktijkschool De Maat 

“Je ziet de leerlingen zich ontwikkelen en  “Je ziet de leerlingen zich ontwikkelen en  
dat geeft zoveel voldoening” dat geeft zoveel voldoening” 

“We leren leerlingen dat ze zichzelf  

mogen zijn: jij bent de moeite waard!”

TEKST: Paula weitkamp
Fotografie: Marlie Koggel
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Douwe (83)

TEKST: gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel

Douwe Bron voelt zich thuis  Douwe Bron voelt zich thuis  
in Ommen “Hier heerst een in Ommen “Hier heerst een 

dorpse mentaliteit. dorpse mentaliteit. 
Heel close”Heel close”

Bron

Dorps, droog, dwars,
denker, doorzetter

Niet de meest Niet de meest 
serieuze inwoner serieuze inwoner 

van Ommenvan Ommen

Peilen
Als je Douwe Bron (83) voor het eerst tegenkomt, vraag je jezelf 
waarschijnlijk af: ‘Wat ís dit?’ Zijn droge humor valt meteen op en 
zit soms bijna tegen sarcasme aan. Als je de oudere man – die de 
winkelstraten in het centrum dagelijks scant – wat langer spreekt 
is hij beter te peilen. Deze intrigerende eigenzinnige denker doe 
je geen recht met een artikel van 750 woorden. Daarom een ruwe 
schets. 

Geniaal
Op een zaterdagmiddag ga ik bij ‘The old Spring’ (zoals zijn 
naambordje aangeeft) langs voor een interview. Via WhatsApp 
met hem afspreken is al een happening op zich. Het vragenlijstje 

blijft liggen waar het ligt. Douwe vertelt. Hij weet te boeien, komt 
langs zijweggetjes weer bij het onderwerp, én deelt intussen ook 
nog eens ongelooflijk veel details. Een fotografisch geheugen? 
“Niet altijd handig hoor als je veel onthoudt”, vindt hij. In een oud 
magazine op tafel zie ik staan dat Douwe goed is in organiseren 
en leiding geven. Tegenwoordig zou deze man misschien het 
stempel ‘hoogbegaafd’ krijgen. Hij is van veel markten thuis en 
een geniaal denker. Schijnbaar moeiteloos raakt hij in een paar 
zinnen de kern. Doorspekt met humor, waarmee hij misschien 
onbewust de soms lastige dingen – waar ieder mens tegenaan 
loopt in het leven – het hoofd probeert te bieden.  
Humor als scherts van de ernst.

Taal
Hij heeft een ‘rollende r’. “Schijnt iedereen te doen die langs de 
IJssel is opgegroeid.” Naast Sallands spreekt hij Engels (via een 
Teleac cursus), een beetje Italiaans en Frans. De laatste twee 
talen in verband met werk. Lang geleden had Douwe een  
aannemersbedrijf in Frankrijk. Het gezin woonde toen in de  
Ardèche. “Pourquoi pas?”, antwoordt ‘La Source’ op de vraag  
of hij nog Frans kan. (“Waarom niet?”) Hij leerde de taal door  
de geluiden op te pikken en kende de woorden die te maken 
hadden met het bedrijf. “Conversatie-Frans was lastiger.”

Timmerman
In Zutphen is hij geboren. “Dat heb ik ook van anderen, hoor.”  
Als tweede in een gezin van zes. “We leven allemaal nog.” Douwe, 
een kind dat eigenzinnig was en avontuurlijk. Zijn vader was tim-
merman èn veel op het gemeentehuis te vinden. Hij bekleedde er 
verschillende functies. “ ’s Avonds om zeven uur hoorde je hem 
klop-klop-klop op zijn klompen van huis gaan.” Douwe ging in de 

oorlog naar school. “Wij kinderen hadden een gekweekte anti- 
pathie tegen NSB-ers.” Hij zat in dezelfde klas als zijn zus. “In de 
Doopsgezinde kerk, de school was door de Duitsers gevorderd.” 
De twee groeiden dicht naar elkaar toe; mensen dachten dat ze 
een tweeling waren. “Ik ga nog regelmatig koffie bij haar drinken. 
Een dure hobby, want ze woont in Santa Maria, California.” Na de 
lagere school deed Douwe technische school. Alle hout is geen 
timmerhout, maar Douwe wel. Op zijn 16e werd hij timmerman  
bij een bedrijf in Lemelerveld. Hij timmerde onder meer nood-
woningen voor mensen die door de Zeeuwse watersnoodramp 
(1953) dakloos werden. Later werkte Douwe in Ommen bij een 
aannemersbedrijf. Toen hij na een maandenlange klus voor een 
architect in Frankrijk weer in Ommen kwam, bleek zijn baas 

het bedrijf van de hand gedaan te hebben. “Met mij er bij. Daar 
was ik niet zo gelukkig mee. Ik ben toen voor mezelf begonnen 
in Frankrijk.” Toen het gezin na een aantal jaren terugkeerde 
-Mini kon niet goed aarden in Frankrijk- werkte Douwe 20 jaar 
als transportmanager bij van Gend en Loos (tegenwoordig DHL), 
waar hij chauffeurs aanstuurde. “Ik voelde me niet meer thuis in de 
bouw.” Omdat Mini naast het gezin graag wat omhanden wilde 
hebben, begonnen ze een legerdump aan De Kamp 1: ‘Douwe’s 
Dump.’ Die winkel bestaat nog en is nu gevestigd aan de  
Strangeweg. 

Mini
Boer Volkerink uit Giethmen had een hele leuke dochter: Mini. 
“Ze had mooie pijpenkrullen.” Mini en Douwe kregen verkering en 
waren 32 jaar gelukkig getrouwd. Helaas overleed Mini in 1994, 
een paar weken nadat Douwe met de VUT ging. Hij kon daarom 
de dump niet voortzetten en raakte ineens zijn vrouw, zijn baan 
en de dump kwijt. Een heftige periode. Douwe spreekt met  
tederheid en veel respect over Mini. 

Lintje
Begin jaren ’60 begon hij een kampeerboerderij. “Nu Camping 
Dennenoord.” Lang was hij HVO-bestuurslid, hij deed dat samen 
met Mini. Als afgevaardigde daarvan was hij vijf jaar mede- 
bestuurslid van het asielzoekerscentrum. Douwe deed veel  
vrijwilligerswerk, was beheerder van de golfbaan, hielp met  
organiseren van middenstandsbeurs en Bissingh en kreeg  
terecht een lintje. Tegenwoordig doet hij regelmatig klusjes voor 
restaurant Puik. Mankementen in het centrum meldt hij of lost hij 
zelf op. “Ik heb een goede band met de gemeente.” Douwe Bron 
voelt zich thuis in Ommen. “Hier heerst een dorpse mentaliteit. 
Heel close.”
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Turen over 

Regge en 

Vecht

Zwerven, graven, willen weten 

wat er onder de grond zit

een deel van een boomstam. “Dat hout is 7.000 jaar oud”, zegt 
Roel. Hij vond het in Stegeren. “Tijdens werkzaamheden zijn daar 
oude veeneiken opgegraven.” Er zitten ook een paar jongeren 
aan tafel te werken. Samen met vier andere medewerkers be-
geleidt Roel jongeren die een veilige plek en zorg nodig hebben 
om zich te kunnen ontwikkelen. Zij leren en werken op kantoor, 
de werkplaats, op het terrein of in de tuin en de kas. Een meisje 
maakt koffie voor iedereen. “Ik voel me thuis hier”, vertelt ze. “Ik 
heb het echt naar mijn zin, het voelt veilig.” “Deze doelgroep valt 
buiten de kaders en wij geven kaders waarbinnen ze zich wel 
kunnen ontwikkelen”, legt Roel uit. Logisch misschien, omdat 
hijzelf ook niet in een systeem lijkt te passen.

Metershoge uitkijktoren
In Varsen, vlakbij het monument, ligt het punt waar Regge en 
Vecht samenkomen en verder stromen als één rivier. Roel heeft 
daar een project. Hij laat een ontwerp zien van een metershoge 
uitkijktoren, een ‘kansel’, die daar komend voorjaar geplaatst 
wordt. Een opdracht van de gemeente Ommen, in samenwerking 
met het Plaatselijk Belang, en onderdeel van het ‘Tientorenplan’ van 
de provincie. Langs de Vecht komen tien van dit soort plekken. 
“Bij de monding in Zwolle de eerste en bij de grensmeander in 

Laar (Duitsland) de laatste.” De (houten) toren die in Varsen komt, 
ziet er minimalistisch uit, wordt om een boom heen gebouwd en 
gaat straks op in de omgeving. Mooi! Vanaf de uitkijktoren kun 
je over het stroomdal van Regge en Vecht kijken. Er komt een 
eveneens minimalistisch bord, met een kaart waarop je ziet hoe 
Varsen ligt ten opzichte van de rivier. Roel: “Je zit hier in het laat-
ste stuk, op 150 van de 167 km lange Vecht.” Bij de rivier  
komen ‘Vechtnesten’. Loodzware witte betonnen zitelementen 
in de vorm van eieren van een kievit, grutto of wulp, met hier en 
daar stalen informatieplaatjes. “Een verwijzing naar de weide- 
vogels die het moeilijk hebben. Van ieder verkocht nest gaat  
een deel naar de Vogelbescherming.”

Gelaagdheid
“Ja, wat heb ik met de Vecht. Het is de geologie, de gelaagdheid 
van het landschap. De typische stroomrug die je bijvoorbeeld in 
Varsen ziet, dat vind ik echt het mooist. De plek waar de rivier het 
land heeft afgekalfd.” Roel zoekt op zijn mobiel naar foto’s van 
bodemstructuren. De doorsnedes laten prachtige kleurlagen zien. 
IJzeroer, zand, klei... Hij wijst. “Kijk, in deze grijze klei zie je bijna 
geen ijzerafzetting. Dat rode was eerst felblauw, bijna paars.” 
Ik zie onwaarschijnlijk mooie kleuren als gebrande sienna en 
ultramarijn blauw. “Als je die blauwe klei aan de lucht blootstelt, 
wordt het bruin. Wij zijn klei aan het zuiveren om er keramiek van 
te maken.” De esthetiek, maar ook de historie fascineert Wester-
man. “Vroeger was de Vecht een transportader. Een levensader. 
Om de zoveel meter had je een voetveer, een herberg en een 
fuik. De Vecht was een deel van je inkomen. Ik vind het heel 
prettig om alle menselijke handelingen van de laatste 100 jaar 
weg te denken en me voor te stellen hoe het toen was. De rivier, 
die ongeveer de helft was van wat hij nu is. Die stroomrug, de 
natuurlijke oevers. Het geeft mij rust. Ik vind dat gewoon fijn.”

*IZDA fase staat voor ‘Wat is dat?’
Een vraag die peuters vaak stellen.

Onbelemmerd je gang gaan
Landschapskunstenaar Roel Westerman (1971, Utrecht University) 
is nooit gestopt met spelen. Hij is niet uit de zogenaamde IZDA 
fase* gekomen, waar peuters doorheen gaan. Niet dat dat nou 
zo’n ramp is. Spelen betekent namelijk volgens Van Dale ‘vrij  
spel hebben’ en ‘onbelemmerd zijn gang kunnen gaan.’ De quote 
‘I will never fit in’. That’s one of my best qualities past hem als 
een jas. “Ik doe niks anders, dan toen ik kind was”, vertelt hij. 
“Altijd aan het banjeren door de natuur. Rondzwerven, graven, 
willen weten wat er onder de grond zit. Kijken hoe de bodem er 
uitziet. Ik vond dat als kind al héél interessant. Eigenlijk doe ik 
dat nog steeds. Ik ben zeer geïnteresseerd in structuren.”

7.000 jaar oud eikenhout
De ontwerper is deze middag in zijn kantoor in Rheeze. Het  
is een voormalig onderkomen van Staatsbosbeheer. We zitten 
aan een grote tafel van plywood (ongetwijfeld zelfgemaakt). De 
wanden van het vertrek zijn op een bijzondere manier met hout 
betimmerd. Op de vloer staan verschillende dozen met stenen 
en stokken. Het lijkt hier wel een slaapkamer van een kind dat 
van alles verzamelt. Roel’s handen spelen intuïtief met een paar 
stenen. “Een vuursteen en een vuistbijl”, vertelt hij. “Je ziet 
meteen aan de structuur dat dit een vuursteen is. Het materiaal 
is bewerkt, een beetje glasachtig en de oppervlakte is hol of bol.” 
De vuistbijl blijkt van basalt. Donkergrijs, een scherpe rand. Voor 
mij op tafel ligt een stuk zwart hout. Het voelt hard aan en lijkt op 

TEKST: gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel

Roelwesterman.com

“Ik doe niks anders, 
dan toen ik kind was”

RW Bouwkunst, RW Duurzaam Hout, 

RW Landschapsarchitectuur en Vechta Zorg zijn 

onderdeel van RW Holding. Daarnaast is Roel  

Westerman eigenaar van ontwerp en concept 

Studio RW en B&B Stadslodge de Meiboom.
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The sky 
is not 
the limit

suzanne post

18

Collega’s bij KLM
Suzanne Post (57) en haar man Rob Grimm (61) verhuisden ruim 
twee jaar geleden vanuit Heerde naar Ommen. Hun huis ligt aan 
de rand van het Ommerbos. Prachtig! De 2 zonen zijn inmiddels 
het huis uit. Suzanne en Rob waren jarenlang collega’s bij KLM. 
Suzanne werkte als purser. “Een purser is de leidinggevende  
van het cabinepersoneel aan boord. Eigenlijk kom ik uit de 
gezondheidszorg. Ik ben van oorsprong IC-verpleegkundige. 
Omdat ik erg van reizen hou en andere culturen me altijd hebben 
geïnteresseerd, solliciteerde ik bij de KLM als stewardess. Ik 
wilde het een paar maanden doen en dan weer terug naar het 
ziekenhuis. Ik werd aangenomen, en ben 34 jaar gebleven! Wel 
deed ik er veel dingen naast, zoals particuliere thuiszorg, een 
studie gewichtsconsulent en een eigen praktijk, een opleiding 
tot praktijkverpleegkundige – ik heb 5 jaar in een huisartspraktijk 
gewerkt – en zelfs een koksopleiding; koken is één van m’n grote 
hobbies. Maar reizen was het allerleukste, ik heb ongelofelijk veel 
gezien en meegemaakt, en heb veel prachtige herinneringen.”

“We zijn in Ommen heel 

bevoorrecht. Je kunt zo  

het bos inlopen. We hebben 

prachtige routes hier” 

Reflectiemoment
“Ik heb ernstig astma. Normaal niet zo’n probleem, maar toen 
corona kwam behoorde ik opeens tot de groep ‘mensen met een 
kwetsbare gezondheid. Ik mocht daarom niet meer vliegen.
In de luchtvaart ging het slecht, en bij KLM moesten veel banen 
verdwijnen. Omdat Rob en ik toch al bijna aan het eind van onze 
carrières bij KLM waren aangekomen (je gaat er met 60 met 
pensioen), hebben we ervoor gekozen gebruik te maken van een 
vrijwillige vertrekregeling, zodat onze jongere collega’s hopelijk 
kunnen blijven. Wij beginnen nu aan een nieuw hoofdstuk. Voor 
mij was het echt een reflectiemoment. Wat wil ik eigenlijk? Er 
zijn heel veel dingen die ik leuk vind. Modelboetseren, botanisch 
tekenen, schilderen. Imker worden lijkt me ook super.”

Dankbaar 
“Dit was wel een heel raar jaar, opeens werd alles anders. Maar 
we vinden onszelf echt niet zielig; we hebben het goed. Omdat ik 
in de risicogroep zit, ga ik nergens naartoe. We leven in een klein 
kringetje. Maar ons kleine kringetje is wel heel fijn hier. Dit jaar 
realiseerden we ons dat de dingen soms totaal anders lopen dan 
je had verwacht, en gelukkig zijn we gezond gebleven. Dat  
is natuurlijk voor veel mensen heel anders gelopen. Wij konden  
beslissen om ons leven anders in te richten, en daar zijn we 

dankbaar voor. Ik had het afgelopen jaar wel te doen met  
mensen die in de stad wonen en opgesloten zitten. We zijn  
in Ommen heel bevoorrecht. Je kunt zo het bos inlopen.  
We hebben prachtige routes hier.” 

cursus wild en wildbereidingen
Suzanne: “Ik heb echt zóveel interesses. Ik deed al een keer  
een koksopleiding en hou erg van koken. Daarom ga ik nu  
een wildcursus doen in Apeldoorn. We hebben een moestuin  
en kleine boomgaard aangelegd, met allerlei groentes en fruit.  
Echt superleuk! Onze eigen asperges, kersen, kweeperen, vlier-
bessen... Wist je dat hier in het Ommerbos eetbare paddenstoelen 
groeien? De lekkerste soorten! Honderd meter hier vandaan.  
Je moet natuurlijk wel weten welke je plukt.”

B&B
“Kijk”, zegt Suzanne als ze naar buiten loopt. “Hier komt een 
B&B. De vergunning hadden we al.” Ze doet de deur open. De 
ruimte lijkt nog maar net (casco) opgeleverd, er moet nog van 
alles gebeuren. Maar daar kun je makkelijk doorheen kijken, 
dit wordt gaaf! “Wij doen een heleboel zelf.” Suzanne laat het 
loungegedeelte zien, de keuken, de slaapkamer en de toekom-
stige badkamer. Er hangt een reproductie van een schilderij uit 
de Gouden Eeuw. “Rob en ik waren al van plan om ooit een B&B 
te beginnen. Als we met pensioen zouden gaan. Die plannen 
zijn nu dus vervroegd. We willen in maart open gaan. Het wordt 
heel leuk. Je kunt hier heerlijk fietsen en wandelen. Je loopt zo 
het bos in.” Het privé-terras van de B&B is omzoomd met mooie 
planten. “Dat begint lekker te groeien allemaal. En ik heb 300 
bollen geplant, ik ben benieuwd!” De gasten hebben straks een 
fantastisch uitzicht over de weilanden. “Ik zou hier zelf wel op  
vakantie willen. Dit is ook leuk voor mensen die willen golfen. 
Daar vlak achter de weilanden ligt de golfbaan. Met een  
restaurant, ook voor onze gasten, op kruipafstand.”

Tuinen ontwerpen 
Afgelopen maand is Suzanne begonnen met de vakopleiding 
tuinarchitectuur. Dat past ook wel weer bij haar. Als kind was ze 
altijd buiten, vertelt ze. “Ik doe de opleiding in Boskoop. Dat is  
dé plek van alle groenopleidingen. Het lijkt me ontzettend leuk 
om tuinontwerper te worden. Een eigen bedrijfje beginnen.  
Heel kleinschalig hoor.”

“Rob en ik waren al van plan om ooit  “Rob en ik waren al van plan om ooit  

een B&B te beginnen. Als we met pensioen  een B&B te beginnen. Als we met pensioen  

zouden gaan. Die plannen zijn nu  zouden gaan. Die plannen zijn nu  
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Een sterker
ecosysteem
voor de

Sahara
Boswachter Nico Arkes vertelt over het resultaat: “Een jaar geleden ging de schop in de grond in 
het stuifzandgebied de Sahara in Ommen. Er is hard gewerkt om het ecosysteem te versterken. 
Op de rand van zand en bos groeien weer bijzondere korstmossen zoals ijslandsmos, rendiermos 
en rode heidelucifer. En wist je dat nergens anders in Nederland dan alleen hier de stronkmier 
voorkomt? Het zand in de Sahara kan weer stuiven waardoor kwetsbare planten en dieren weer 
de ruimte hebben om zich te ontwikkelen.” 

TEKST: paula weitkamp
Fotografie: Marlie Koggel
drone foto: bas bosscher
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Een aantal edities geleden liep onze redactie mee met Boswachter 
Nico Arkes door het prachtige gebied de Sahara in Ommen.  
Dit stuifzandgebied stond toen aan het begin van een grote  
verandering. Inmiddels ziet de Sahara er dan ook heel anders uit.
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Rivierlandschap
We lopen achter de boerderij het erf over. Bart Blikman,  
eigenaar van ReggeRund, wijst schuin naar boven. “Kijk, een 
grote uilenkast. Elk jaar hebben we hier een nestje kerkuilen.  
Er komen ook zwaluwen. Boerenzwaluwen en huiszwaluwen. 
Zo’n 30 nesten hebben we. Vroeger waren dat er wel 60, dus  
de zwaluwstand loopt wel terug.” “En hier liep vroeger de Regge”, 
zegt hij, als we onder het prikkeldraad door het weiland in gaan. 
“Bij hoog water komt alles onder water te staan. Het is een  
waterretentiegebied. De dijken zijn weggehaald en verplaatst. 
Ons land ligt tot aan de spoorlijn daarginds en meet 36 hectare; 
16 hectare is van onszelf, 20 hectare huren we van Staatsbos- 
beheer. Het ligt middenin de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
We doen mee aan Natuurbeheer. Dat betekent dat we geen 
(kunst)mest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Tot 15 juni  
mogen we hier niet maaien, in verband met broedvogels.  
We maaien het gras twee keer per jaar en voeren de koeien  
er in de winter mee.” 

Lakenvelders
“De Lakenvelder wordt wel de Rolls-Royce onder de koeien 
genoemd”, vertelt Bart. “Ik vind het een mooie koe. Ze heten 
Lakenvelders, omdat ze een wit ‘laken’ om hun middel hebben. 
Het is een heel sterk ras en ze zijn het hele jaar buiten. Alleen in 
de winter komen ze twee keer per dag binnen. In de ligboxen-
stal; daar voert mijn vader ze natuurgras. Soms blijven de koeien 
even liggen om te herkauwen”, glimlacht hij. “Ze lopen hier in 
en uit, maar het liefst zijn ze buiten. Ze slapen ook buiten. Wist 
je dat een koe heel kort slaapt? Maar 20 minuten per dag. Een 
Lakenvelder kan heel goed leven op de schrale grond hier bij de 
Regge. Ze eten alleen gras en voor de rest niks. Ze worden niet 
bijgevoerd met mais of brok en krijgen ook geen antibiotica en 
zijn praktisch nooit ziek. Door het natuurlijke eten groeien ze niet 
zo hard. Daardoor is het vlees van betere kwaliteit. Het zijn geen 
knuffelkoeien. Ze zijn erg op zichzelf, omdat ze in een kudde 
leven. De koeien regelen alles zelf. Het afkalven gaat 95%  
natuurlijk. Soms ligt er gewoon ineens een kalf bij. Als het te 
koud is gaan de kalfjes naar binnen. Ik houd in de gaten of ze 
goed drinken. Vooral de eerste melk, de biest. Biest is heel ge-
zond en belangrijk voor de kalfjes. Ik heb veel plezier van  
de koeien en heb er weinig werk mee.”

ReggeRund
De boerderij waar Bart (37) en Ilse (35) wonen met hun kinderen 
Gijs (5) en Julia (3) plus labrador Guus staat aan het einde van 
de Wolfskuil. Vanuit hun knusse woonkamer (de voormalige 
melkstal) hebben ze een fenomenaal uitzicht op het glooiende 
rivierlandschap van de Regge. “ ’s Morgens als er dauw ligt en 
de zon opkomt is het een mooi gezicht,” vertelt Bart. De jonge 
boer werd hier geboren. Zijn opa en oma begonnen er in 1949 
een gemengd bedrijf met melkvee en varkens; de boerderij bleef 
in de familie. Bart heeft een kudde met 45 Lakenvelders, inclusief 
jongvee. Hij noemt het bedrijf ReggeRund. Ze hoeven er niet van 
te leven. Bart werkt fulltime als manager bij Wärtsilä in Kampen, 
een Fins bedrijf met scheepsmotoren. Ilse is screenend logope-
diste. Ze kijkt in groep 2 van basisscholen of kinderen logopedie 
nodig hebben. “Natuurlijk geniet ik heel erg van de koeien,” zegt 
Ilse. “Maar ReggeRund is meer Bart z’n ding.” Eens in de zoveel 
tijd laat Bart een koe slachten bij slager Kouwen in Lemele. Bart: 
“Het vlees komt in pakketten terug. We slachten kleinschalig. Ik 
verkoop het en breng het rond met mijn busje. Gijs en Julia gaan 
dan mee. Dat is leuk; echt een sociaal momentje. Ik krijg posi-
tieve feedback. Mijn klanten zijn 65-plussers, maar ook steeds 
meer jongeren. Ze willen weten waar hun vlees vandaan komt en 
het moet van hoge kwaliteit zijn. Mijn klanten eten meestal niet 
iedere dag vlees en kopen lokaal bij de boer. De boer krijgt een 
eerlijke prijs. Het vlees is doorregen, met een klein beetje vet. 
Door corona hebben mensen meer tijd in de keuken. Koken is 
sowieso hot tegenwoordig. Ik vertel ze hoe je een schenkel moet 
laten trekken of een stoofpotje kunt maken.”

“Mijn klanten eten meestal niet iedere dag “Mijn klanten eten meestal niet iedere dag 
vlees en kopen lokaal bij de boer. De boer vlees en kopen lokaal bij de boer. De boer 

krijgt een eerlijke prijs”krijgt een eerlijke prijs”

Toekomst
Op dit moment onderzoekt de familie Blikman, samen met erf-
coach Angela Pigge vanuit de Provincie Overijssel, hoe ze het erf 
toekomstbestendig kunnen maken. Daarbij wordt gekeken of het 
mogelijk is om zorg te combineren met een innovatief voedsel-
concept. “Het lijkt me geweldig om een fijne zorgplek (dagbe-
steding) te creëren en dat te combineren met een Aquaponics 
bedrijf”, zegt Bart. “Aquaponics is een circulair systeem waarbij 
je visteelt combineert met de kweek van groente. De poep van 
de vissen wordt gebruikt voor het kweken van de groente, die 
letterlijk op het water drijft. Lokaal voedsel produceren met  
elkaar, voor elkaar! Wish it, dream it, do it…”, filosofeert hij.

Inspi-
rerend 
boeren
op oude oevers

Heerlijk natuurvlees
van de lokale boer

“De Lakenvelder wordt “De Lakenvelder wordt 

wel de Rolls-Royce onder wel de Rolls-Royce onder 

de koeien genoemd”de koeien genoemd”

TEKST: Gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel
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“Als 14-jarig jochie hing ik op straat met mijn vriendjes”, herinnert 
Ben zich, “In het schemerdonker stonden we bij een lantaarn te 
bakkeleien, te ouwehoeren. We speelden wedstrijdjes racen om 
de kerk.” Tot er een jongeman naar hen toe kwam en vertelde over 
het jeugdwerk wat werd gedaan in het buurthuis. “De meesten 
hadden geen zin, ik wel. Ik deed het met plezier. Eerst jeugdwerk, 
en vanaf mijn vijftiende zat ik in het bestuur van de vereniging.”

Hoe het begon
Het vrijwilligerswerk is hem op het lijf geschreven. Ruim 65 jaar 
later doet hij het nog steeds met veel plezier. Ben was 20 jaar 
vrijwilliger op de boekenafdeling bij de kringloop. “Ik ben vanaf 
kinds af aan al gek op boeken. Ik kom uit een arm gezin. We 
waren thuis met tien kinderen en hadden maar twee boeken:  
een bijbel en een boek over de geschiedenis van Barger- 
Compascuum, de plek waar mijn vader geboren is”, vertelt Ben 
en dat boekje heeft hij nog steeds, “De namen van mijn voor- 
ouders werden genoemd. Ik was gefascineerd. Ik dook de  
geschiedenis in en het liet me meer los.” 

“Toen ik met de vut ging ben ik direct lid geworden van de  
Historische Kring Ommen (Nu CCO, red.). Ik heb altijd iets met 
geschiedenis gehad, daarom ging ik bij de commissie Boerderij en 
Veldnamen”, vertelt Ben. Met voorgedrukte formulieren bezoch-
ten hij en zijn collega’s boeren op om in gesprek te gaan over de 
geschiedenis van de boerderij. Koffie werd gezet, de doos met 
foto’s werd van zolder gehaald. “En de verhalen kwamen”, lacht 
Ben, “Dit was het begin van mijn carrière als schrijver.” Tot op de 
dag van vandaag schrijft Ben twee rubrieken voor de lokale krant 
in Barger-Oosterveld zijn geboortedorp over de thema’s ‘vrogger’ 
en over bekende dorpsgenoten. Hij bundelde de verhalen zowel 
uit de Darde Klokke en de lokale krant en zo ontstonden er vier 
verschillende boeken. “In de boeken heb ik meer ruimte voor de 
verhalen en het delen van prachtige, historische foto’s”, benoemt 
Ben.

Ommen in Woord en Beeld
Het laatste boek is Ommen in Woord en Beeld, een verzameling 
van ruim 20 verhalen over Ommen. Het boek is te koop bij de 
Readshop in Ommen. Ben krijgt veel positieve reacties. “In een 
week tijd zijn al 20 exemplaren verkocht, dat is mooi”, vertelt 
Ben, “Voor de uitreiking van het laatste boek heb ik mijn klein-
zoon Kris Wösten gevraagd. Ik heb een inleiding gegeven en  
mijn kleinzoon overhandigde het boek aan de burgemeester. 
Door corona is dat een kleine aangelegenheid geweest, mijn  
kinderen en de mensen die meehielpen aan het boek mochten 
erbij zijn. Desalniettemin heb ik genoten.”

Het mooiste verhaal is volgens Ben het verhaal over de  
bisschoppen die vanaf 1248 tot rond 1550 de stad Ommen  
hebben gevormd. “Dat is toch interessant, drie bisschoppen  
hebben samengewerkt om Ommen te vormen. Ze hadden  
Ommen ook van de kaart kunnen vegen”, lacht Ben,  
“De bisschoppen waren niet zo zeer met de kerk bezig,  
zij waren vooral bezig met de strijd om het gebied. Volgens de 
geschiedenis stond hier ooit het grootste Europese leger voor  
het gevecht tegen de Drenten, genaamd de slag bij Ane.  
Interessante feiten.”

Geschiedenis schrijven
Ben vindt het schrijven een fijne bezigheid. “Ik vind schrijven  
superleuk om te doen. Als ik eenmaal bezig ben, dan ga ik als 
een trein. Ik vind het plat gezegd machtig mooi om te doen”, 
lacht hij, “En het gaat me goed af. Niemand kan het leven  
overdoen, maar als het kon, dan had ik geschiedenis gestu-
deerd.” Daarnaast spreken de sociale contacten die bij geschie-
denis schrijven, komen kijken hem aan. “Met geschiedenis kun je 
niet fantaseren. Je moet dingen uitzoeken, naar de mensen toe. 
Door te netwerken stuit ik op familieleden die de verhalen over 
hun voorouders nog kunnen vertellen”, vertelt Ben, “En door het 
in een beetje eenvoudige, menselijke taal op te schrijven, begrijpt 
iedereen die het boek leest wat er staat.” De geschiedenis van 
Ommen leeft voort.

Ben Wösten is de auteur van het nieuwe boek Ommen in Woord en Beeld. ‘Ommen in Woord en Beeld’ is het  

tweede boek dat hij schreef over de geschiedenis van Ommen. Dit boek is een bundeling van de verhalen die Ben  

eerder schreef in het historische kwartaalblad de ‘Darde Klokke’ Hij is een van de vaste schrijvers van dit blad.  

Verder is ben actief bij het Cultuurhistorisch Centrum Ommen als gids van het streekmuseum en als lid van de  

werkgroep ‘Boerderij en veldnamen’. Al vanaf zijn tienerjaren is Ben vrijwilliger en zolang hij zich kan herinneren  

is hij geïnteresseerd in geschiedenis.

OMMEN IN 
WOORD EN 
BEELD

“Schrijven, ik vind het 
gewoon machtig mooi”Ben Wösten 

Ommen in Woord en Beeld
Nu te koop bij Readshop Ommen
€ 24,95

SLAG BIJ ANE

“Niemand kan het leven  “Niemand kan het leven  

overdoen, maar als het kon, overdoen, maar als het kon, 

dan had ik geschiedenis  dan had ik geschiedenis  

gestudeerd”gestudeerd”

24
TEKST: anne-maaike ekkelkamp
Fotografie: Marlie Koggel
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Colofon

‘Kapot De vier kinderen verwerkten hun gevoel over corona in een 
kunstwerk. Ze noemden het KAPOT CORONA. Met gebroken 
serviesgoed en tegellijm maakten ze een hart op een groot  
linnen doek van 100 x 150 cm. De randen van de servies- 
stukken beschilderden ze met goudverf. Het lijkt op de Japanse 
techniek Kintsugi: Japanse mensen repareren kapot gevallen 
servies soms met goudlijm. Daardoor kan het zelfs nog mooier 
worden dan het eerst was! Noa, Marissa, Sil en Levi noemden 
hun kunstwerk ‘KAPOT CORONA’.Corona’

TEKST: gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel

Tieners kleUren 
de wereld met 
woorden

coronacorona

niet leukniet leuk

weg er mee!weg er mee!

blijf thuis blijf thuis 

draag mondkapjedraag mondkapje

durf!durf!

Corona is volgens Noa, Levi, Marissa en Sil 

(allemaal 11 jaar) uit groep 8 van de Johan 

Seckelschool zó 2020. Ze maakten samen 

een ‘elfje’ voor 2021 Een gedichtje met elf 

woorden:
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