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Wat is Ommen toch een prachtige gemeente om in te leven, dat 
lezen we ook weer in deze Ommer. Het motto van de gemeente 
‘Groen, gastvrij en geïnspireerd’ klopt. Toch dekt het de lading 
niet volledig. Namelijk het sociale aspect, het saamhorigheids-
gevoel en het naoberschap dat ik als inwoner van Ommen in 
het dagelijkse leven zo gewoon ben gaan vinden, doen we met 
dit motto nog tekort. 

Onder meer als covoorzitter van de Stichting Ommen 75 jaar 
Vrijheid word ik persoonlijk steeds blij en geïnspireerd van de 
tomeloze inzet van vrijwilligers, de welwillendheid van onder- 
nemers en organisaties en van het enthousiasme van deelnemers 
en toeschouwers. Het is toch prachtig dat alle neuzen steeds  
dezelfde kant op staan als het gaat om ‘iets doen voor elkaar’. 
Dat bewijzen de inwoners van Ommen bijvoorbeeld als je ziet 
hoeveel vrijwilligers en hoeveel mantelzorgers deze gemeente telt. 
Ik ken eigenlijk niemand in deze gemeente die níet ook maar een 
klein beetje actief is (of was) als vrijwilliger. Ik lees dat ook in deze 
Ommer. Het zijn immers de vrijwilligers die de Egelopvang, de 
Spelweek, het G-voetbal, Stichting ‘t Olde Manegepeerd en het 
Vechtgenotenhuis draaien. Daarnaast wordt de evenementen- 
kalender goed gevuld met activiteiten die door vrijwilligers worden 
bedacht en uitgevoerd. En het mooie is dat ook de Ommer  
ondernemers en organisaties altijd veel meer dan een klein 
steentje bijdragen. We mogen best wel trots zijn op onze sociale 
gemeente, lijkt me dan. 

Een artikel dat ook bijzondere aandacht trekt is het interview 
met Arie de Bruin. Hoe deze familie de oorlog is doorgekomen, 
wat deze mensen in de oorlog voor anderen hebben betekend, 
verdient groot respect en dank. 
Zoveel mogelijk van deze lokale verhalen proberen wij als stich-
ting momenteel vast te leggen. Verhalen als deze uit Beerzerveld 
zijn belangrijk, hiermee komen de geschiedenis en de oorlog echt 
dichtbij. Dat willen we vastleggen als lering voor de huidige en 
toekomstige generaties. 

Ik wens u veel plezier met het lezen van deze Ommer over al die 
enthousiastelingen in onze gemeenschap. Ik hoop ook dat u mee-
doet aan de evenementen in het lustrumjaar en dat u gedenkt, 
herdenkt en viert in het kader van 75 jaar vrijheid. Iedereen is van 
harte welkom. Ter inspiratie maakte onze stadsdichteres alweer 
een mooi gedicht.

Viviane rose, stadsdichter
Buiten de lijntjes kleuren10

G-voetbal
Ommer G-voetbalteam traint door weer en wind

18 Egelopvang laarbrug
Egels zijn intelligente dieren, ze kennen je  
stem en geur

20

stichting ‘t 
olde manegepeerd
Waar blijft het uitgewerkte manegepeerd?

evenementenkalender24

ommers in het buitenland
Oud-Ommer Arend Strampel en zijn vrouw  
Barbara vertrokken 4 jaar geleden met hun  
kinderen naar Curaçao

22

Gemeente Ommen werpt haar 

netten uit en wil ideeën van  

inwoners binnenhalen voor  

het ontwikkelen van de nieuwe 

omgevingsvisie (2020-2040)

3

Roos ter beek-aalders
covoorzitter stichting
ommen 75 jaar vrijheid

‘Wat 
vind 
jij?’

Wethouder ko scheele

Heeft tóch geen enkele zin 
‘Zó. Ga je het weer eens proberen, maat? Die houdt wel van  
een gokkie zeker,’ zegt de man in het zwarte jack sarcastisch.  
Hij zit op de bovenste tree van het bordes van een groot over-
heidsgebouw en draait een sjekkie. ‘Hálloooo... Er zijn nog  
honderdduizend wachtenden vóór u...,’ zegt hij tegen een voor-
bijganger. Geïrriteerd om de mensen die naar binnen gaan, uit hij 
zijn frustratie. Hij is al zó lang werkloos en hij staat al zó lang in- 
geschreven… Hij rolt het vloeitje dicht en trekt zijn wenkbrauwen 
op. ‘Brood meegenomen, zus? Kan wel effe duren!’ moppert hij 

tegen een vrouw. De man draait zich half om en roept:  
‘Árbeidsbureau... Heeft tóch geen enkele zin...’
Een keurige mevrouw met een net permanentje komt juist naar 
buiten. Ze hoort zijn laatste opmerking, blijft staan, houdt hem 
een flyer voor en zegt: ‘De stoep warm houden, dát heeft zin! 
Hier. Lees dat maar-es.’
Verbaasd kijkt hij er naar. Langzaam leest hij: ‘Wát kan het 
arbeidsbureau voor u doen?’ De keurige mevrouw klopt op zijn 
schouder en antwoordt: ‘Nou, misschien méér dan je denkt!’



Bot vangen?
Ken je het nog, dat reclamefilmpje van het arbeidsbureau uit  
de vorige eeuw? Alles was nog knus, veilig en overzichtelijk.  
De werkloze man laat zich uit zijn tunnelvisie trekken om toch 
weer in gesprek te gaan met het arbeidsbureau.
Soms voel je je niet gehoord en denk je dat anderen maar over 
je beslissen en jij daar toch geen invloed op hebt. ‘Heeft toch 
geen enkele zin,’ denk je moedeloos.

Misschien méér dan je denkt 
Maar soms kan er misschien toch méér dan je denkt. De  
gemeente Ommen bijvoorbeeld, is al een tijdlang bezig onder  
de inwoners haar netten uit te werpen om te peilen wat er leeft. 
Om in gesprek te komen, te brainstormen en samen een visie  
te ontwikkelen voor Ommen. Zodat inwoners én gemeente zich 
samen verantwoordelijk gaan voelen. Burgerparticipatie, zoals 
dat heet. Wethouder Ko Scheele: “De gemeente Ommen wil 
graag horen wat jij denkt. Wat vind jij? We willen echt luisteren. 
In Ommen zijn er al veel mooie initiatieven en goede ideeën. 
Deel ze en gezamenlijk kunnen we dan op zoek naar mogelijke 
oplossingen. Er moet dit jaar een nieuwe ‘omgevingsvisie’ vast-
gelegd worden. Politiek jargon, maar het betekent gewoon: wat 
is belangrijk voor Ommen? Wat willen mensen? Hoe wil je dat 
jouw leefomgeving eruit ziet? Wettelijk zijn we verplicht om een 
visie over ‘ruimtelijk domein en gezondheid’ vast te leggen. Maar 
in Ommen vinden we dat te beperkt. Wij willen graag praten over 
álle thema’s die er toe doen. Bijvoorbeeld wonen, voorzieningen, 
veiligheid, vrijheid, natuur, cultuur... Zijn er genoeg banen en 
recreatiemogelijkheden? Woon je hier prettig? Hoe kijk jij er  
tegenaan? Zijn er dingen die beter kunnen? 

Er kan misschien méér dan je denkt. Denk daarbij niet alleen 
aan knelpunten, waar we al mee bezig zijn. Gooi het eens over 
een andere boeg. Het inloophuis is bijvoorbeeld een heel mooi 
burgerinitiatief. En project AutoMaatje. Vrijwilligers vervoeren 
mensen die zelf niet (meer) kunnen rijden. Ook bedacht door een 
inwoner en het loopt goed.
Met jongeren willen we ook sparren. Hoe zie jij jouw toekomst? 
Waar heb je zin in? Wat hoop jij dat er tegen 2040 veranderd is?
We hopen veel binnen te halen! Uit het resultaat ontwikkelt de 
gemeente bouwstenen voor de omgevingsvisie die hopelijk eind 
2020 klaar is.” De wethouder heeft er veel zin in. “Ik vind het een 
intensief, maar ook spannend en leuk proces. Maak er gebruik 
van, wij zien en horen je graag. Kom vooral met nieuwe, leuke of 
gekke ideeën. Je weet nooit hoe het loopt!”

Peilen
Om het meedenken mogelijk, gemakkelijk en leuk te maken, 
zijn de volgende lijnen uitgezet:
• In januari stond er een ANWB praatpaal op de Markt, in 

de Carrousel en in een aantal kernen rondom Ommen.  
Veel mensen maakten daar al gebruik van.

• Op www.ommen.nl/jouwtoekomst staat een digitale  
vragenlijst. Met het invullen kun je ook nog een  
cadeaupakket t.w.v. € 50,- winnen!

• In maart komt de gemeente op locatie. Er wordt gepraat 
over alle zaken die boven zijn komen drijven. Ook het  
Plaatselijk Belang is aangeschreven. Data en aanmelding: 
zie kader. 

• In april is er een Energy Game. Dat is een leuke,  
begrijpelijke manier om met het energievraagstuk om te 
gaan.

Amber Lubbers (16)  
leerling vwo 5, Vechtdal College

“Wat ik belangrijk vind voor Ommen? Ik denk aan duurzaamheid 
en innovatie. Dat is van belang als we hier later nog normaal op 
deze planeet willen leven. Denk bijvoorbeeld aan die plastic soup 
en aan klimaatverandering. De gebeurtenissen in Australië, de 
bosbranden en dan nu de overstromingen. Heel heftig. Als je een 
klein steentje bij kunt dragen? Het hoeft echt niet heel veel te zijn. 
Bijvoorbeeld je afval scheiden en niets in de natuur gooien. Na het 
vwo wil ik graag een studie Innovatiemanagement en Natuur- 
wetenschappen doen. Dan ontwikkel je een brede blik op de 
wereld. Vaak ben je geneigd om iets vanuit één invalshoek te 
bekijken. De wetenschap kijkt vanuit verschillende invalshoeken. 
Zodat je samen een oplossing kunt vinden. Die hoeft niet voor 
de hand te liggen, maar kan toch effectief zijn. Als ik deze studie 
doe, kan ik volop gaan voor mijn passie. Je kunt dan in de  
toekomst bijvoorbeeld ook bedrijven hierin begeleiden.”

Ko Scheele: “Een fantastische reactie van deze jongere. Een 
aantal dingen spreekt me sowieso aan. Ze denkt niet direct aan 
zichzelf, ze is echt bereid om over de toekomst na te denken.  
Ze zoekt de gezamenlijkheid. Samen kun je oplossingen bedenken 
en uitvoeren. Wat ze zegt is actueel. We zijn natuurlijk bezig met 
het klimaat, op verschillende manieren. Elk concreet idee is dan 
ook welkom. We zijn natuurlijk niet voor niets een ‘kraanwater- 
gemeente.’ Ik ben het erg met haar eens!”

Rita Wösten (55) 
administratief medewerker receptie

“Wij wonen met veel plezier in Ommen. Vooral om de mooie  
omgeving. We wandelen veel met onze honden. Welke kant  
je ook maar op gaat, je komt altijd in een mooi natuurgebied 
terecht. En dat maar een paar minuten lopen van huis. Wat ik  
wel jammer vind: de nieuwe zogenaamde losloopveldjes voor  
de honden zijn maar deels omheind, zodat de honden nog weg 
kunnen lopen. Vooral langs de N34 is het erg gevaarlijk. Waarom 
niet geheel omheind, zodat ze lekker kunnen rennen en spelen?”

Ko Scheele: “We horen vaak dat mensen vinden dat ze hier in 
een mooie omgeving wonen. Fijn! Het punt dat deze mevrouw 
aansnijdt is typisch iets dat je samen even rustig moet bekijken. 
Wat is er aan de hand? Wat kunnen we op korte termijn doen? 
Concrete oplossingen proberen we natuurlijk meteen toe te  
passen. Het is echt de bedoeling dat we dit soort ideeën op  
gaan halen uit de Ommer bevolking!”

Michael Roggendorf (53) 
ondernemer

“Er wordt de laatste tijd meer aandacht besteed aan het feit dat 
er veel leegstand in het centrum van Ommen is. Die leegstand is 
niet goed. Ik loop al langer met het idee dat de Bibliotheek van 
Ommen verplaatst zou kunnen worden naar de binnenstad. Dat 
is veel beter voor een centrum. Ik denk dat heel veel mensen de 
weg naar de huidige bieb, bij de Carrousel, vervelend vinden. 
Als de bieb in het centrum van Ommen zou zitten, gaan mensen 
volgens mij veel sneller naar binnen om een kopje koffie te drin-
ken en een krant of blad te lezen. Je krijgt mensen ermee aan het 
lezen, en lezen is kennis vergaren. Heel belangrijk! Het zou leuk 
zijn als het een soort ontmoetingsplek wordt voor mensen die 
alleenstaand zijn. Of mensen die gewoon zin hebben om een kop 
koffie te drinken en anderen te ontmoeten. Je krijgt contacten die 
eenzaamheid tegen kunnen gaan. Combineer het met integratie 
van vluchtelingen. Dan krijgen ze voor elkaar begrip.”

Ko Scheele: “Een mooi idee. Natuurlijk is het idee om de  
bibliotheek te verhuizen naar het centrum van Ommen niet 
eenvoudig. Dat zal wel een kwestie zijn van wat langere termijn. 
Michael zegt terecht, dat de bieb meer is dan alleen het lenen van 
boeken. Natuurlijk is lezen belangrijk, taal verbindt. Maar het idee 
is inderdaad om de bibliotheek meer een ontmoetingsplek te laten 
zijn. Daar gaan we sowieso op korte termijn aan werken.”

VAN  ST
Er zijn al wat onderwerpen  
binnengehaald. Wethouder  
Ko Scheele geeft een 1e reactie.Eerste

Dinsdag 3 maart
Hoogengraven, Café De Bootsman  
19:30 - 21:30 uur (19:00 uur inloop)

Woensdag 4 maart 
Beerzerveld, Café Beerzerveld  
19:30 - 21:30 uur (19:00 uur inloop)

Woensdag 11 maart 
Ommen, Gemeentehuis  
19:30 - 21:30 uur (19:00 uur inloop) 

Woensdag 18 maart
Witharen, Gebouw Irene 
19:30 - 21:30 uur (19:00 uur inloop)

Aanmelden via  
www.ommen.nl/jouwtoekomst 

De gemeente op locatie

4 5

Meld je aan!

“Samen kun je oplossingen  
bedenken en uitvoeren”

TEKST: gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel
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Een week die plezier geeft voor een jaar 

‘Het blauwe team’
Vorig jaar hielpen er 105 vrijwilligers mee om 370 kinderen 
weer een fantastische week te bezorgen. De vrijwilligers kun je 
herkennen aan de gekleurde shirts. “Ik begon in een rood shirt, 
dan ben je een begeleider van een hut. Na een aantal jaar werd ik 
gevraagd voor ‘het blauwe team’, dat betekent dat je onderdeel 
bent van de organisatie.” Na een korte pauze wil Ilse er toch nog 
graag aan toevoegen dat: “Echt iedereen even belangrijk is, elke 
kleur is onmisbaar en niemand staat boven een ander hoor!”

Het blauwe team zorgt voor de invulling en voorbereiding van de 
week. Een flinke klus, waar ze al vroeg in het jaar mee beginnen. 
“Tijdens de eerste vergadering bepalen we het thema van de 
week en daaromheen bedenken we spellen en andere dingen die 
het echt bijzonder maken.” Het thema was vorig jaar ‘de oertijd’ 
en naast dat zij zelf op verschillende manieren het thema tot 
leven brachten was er tijdens de markt op woensdag een ‘echte 
dino’. “Voor de markt hadden we iemand geregeld die in een 
professioneel pak rondliep. Voor de kinderen is het zo’n beleving 
als er opeens een ‘echte’ dinosaurus rondloopt!”  

Al 45 jaar een begrip
Het is deze zomer de 45e keer dat de kinderen en vrijwilligers  
uit Ommen en omstreken de handen uit de mouwen steken. Wat 
ooit begon als project vanuit de gemeente voor minder bedeelde 
kinderen die niet op vakantie konden, is het een evenement gewor-
den voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar. “Bij de Spelweek is 
echt iedereen welkom, jong en oud. En tijdens de week moét er 
helemaal niks, juist door die vrijblijvende sfeer en saamhorigheid 
is dit denk ik zo’n begrip geworden in Ommen. Ik kan me niet 
voorstellen dat het ooit stopt.” 

Zolang de Spelweek maar wel door 
kan gaan
Toch ontstond er vorig jaar onrust rondom de Spelweek. De  
gemeente kondigde aan dat Sportcentrum de Carrousel ging  
uitbreiden, en dit zou ten koste gaan van het veld waar de 

Spelweek al die jaren plaatsvond. “Wat ik heel bijzonder vind aan 
die tijd is dat de sportverenigingen die juist baat hadden bij de 
uitbreiding, aan de gemeente vragen stelden over de Spelweek. 
Dan zie je echt hoeveel waarde deze week heeft voor Ommen.” 
Uiteindelijk kwam er een gezamenlijke oplossing en werd het 
grasveld voor het gemeentehuis het nieuwe toneel van de  
Spelweek.  

Bij de uitdagingen die dit nieuwe terrein met zich meebracht, 
schoten Ommenaren altijd weer te hulp en dat is volgens Ilse 
onderdeel van de magie rondom de Spelweek. “Zoveel mensen 
tonen betrokkenheid en ook de sponsoren zijn voor ons heel be-
langrijk. Dat mag ook weleens benoemd worden. Doordat zoveel 
bedrijven hun steentje willen bijdragen blijft deze week bestaan.” 

“De toekomst is Blauwkleurig”
En hoe lang Ilse zelf nog onderdeel uitmaakt van de Spelweek? 
“Ik zie de toekomst Blauwkeurig in,” zegt ze lachend. Ook de 
geboorte van haar dochter Sofie heeft daar geen verandering 
in gebracht. De negen maanden oude baby brabbelt al het hele 
gesprek vrolijk met ons mee en besluit tijdens het eten van 
haar appeltje af en toe ook de vloer ook een stukje te gunnen. 
Hoewel de Spelweek voor haar nog even op zich laat wachten, 
lijkt het een kwestie van tijd voordat Sofie zelf aan het timmeren 
gaat. “Als ze vier jaar is loopt ze vast ook met een hamertje naar 
het veld,” lacht Ilse. “En wie weet loopt ze ooit ook wel in een 
gekleurd shirt...” 

“Maar,” voegt de trotste moeder toe. “Alleen als ze het zelf écht 
leuk vindt, want net als tijdens de Spelweek moet ze helemaal 
niks natuurlijk!”

ILSE KRAGT IS ONDERDEEL VAN DIT BLAUWE TEAM  

EN LEGT ONS GRAAG UIT WAT DE MAGIE VAN DE  

SPELWEEK IS.  

Waar de eerste kennismaking met de Spelweek voor de 
meeste vrijwilligers begint als kind, was Ilse er iets later bij. 
“Ik ben als kind nooit gegaan, dus bij mij begon het verhaal 
pas zes jaar geleden. Ik werd meegesleurd door m’n zus 

en ik heb toen geholpen bij het begeleiden van een hut. Een 
keer proberen kan geen kwaad dacht ik nog.” Maar bij één 
keer bleef het niet. Ilse werd gegrepen door de sfeer tijdens 
de Spelweek en wat haar vooral raakte was de hechte 
groep vrijwilligers waar ze in terecht kwam. “Iedereen was 
zo aardig en ik voelde me direct welkom. Aan het einde van 
de week wist ik dat ik het virus te pakken had en nooit meer 
anders zou willen.”  

HetDeze teams geven de Spelweek kleur
Organisatie. Bedenkt het programma, regelt alle benodigdheden 
en zorgt tijdens de week dat alles op rolletjes loopt.

Begeleiding. Heeft de hele week een groepje kinderen onder zijn 
of haar hoede en zorgt dat zij veilig en blij de week doorkomen.

De stille motor. Helpt iedereen de week door. Zij doen de verkoop 
van de dag- en weekkaarten en zorgen voor de andere  
vrijwilligers door vooral heel veel koffie te schenken. 

Het klusteam. Zorgt voor al het schouw- en bouwwerk. En als de 
kinderen naar huis zijn zorgen zij er stiekem voor dat de hutten de 
volgende dag stabiel genoeg zijn om verder te klussen.

Thema

De Spelweek vindt dit jaar plaats op  

10 t/m 14 augustus
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We hebben ook nog een primeur gekregen van het 
blauwe team, want het thema van de 45e editie van de 

Spelweek is al bekend. Het thema is namelijk: 

van de Spelweek
De Magie

Meer weten over de Spelweek? 
Kijk op: spelweek-ommen.nl

Wie met dit weer een stap buiten de deur zet denkt waarschijnlijk niet direct aan klussen in korte broek en 
T-shirt. Maar bij een groep vrijwilligers die zichzelf ‘het blauwe team’ noemt begint het langzaam te kriebelen.  
Zij zitten alweer voor het eerst bij elkaar om te bepalen hoe ze honderden kinderen een fantastische laatste 
week van de zomervakantie kunnen bezorgen. Zeker is dat liedjes zingen, spelletjes spelen en vooral het  
bouwen van hutten ook dit jaar weer centraal zal staan in de Spelweek. 
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Aan de koffietafel van Arie de Bruin hebben we uitzicht op de 
boerderij aan de Stenendijk 1. Het is nu moeilijk voor te stellen, 
maar tijdens de Tweede Wereldoorlog was deze boerderij het 
centrum van verzet in Beerzerveld. De opa van Arie leefde er met 
zijn vier zonen en drie dochters. De jongste zoon, Willem, was de 
vader van Arie. Zijn grootmoeder overleed voor de oorlog. 

De tafel ligt vol oude foto’s en documenten uit de oorlog.  
“Die heb ik opgehaald bij mijn moeder.”, begint Arie te vertellen. 
“Ik werd pas na de oorlog geboren, maar ken de verhalen goed. 
Op onze boerderij was het jaarlijks een zoete inval van mensen 
op 4 en 5 mei en daarnaast hebben we nog steeds contact met 
(de familie van) de Amerikaanse vliegeniers.” 

van de Bruin 
verzetscentrum

Arie de Bruin vertelt over het verzet van zijn familie in de Tweede Wereldoorlog

De boerderij van familie de Bruin werd tijdens de 

Tweede Wereldoorlog ook wel het centrum van 

verzet in Beerzerveld genoemd. Arie de Bruin (1952), 

kleinzoon van Adrianus de Bruin, vertelt hoe zijn 

opa tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende 

onderduikers onderbracht. Onder andere zes  

vliegeniers uit Amerika hebben bijna een jaar in  

de boerderij geschuild. Ook verstopte de familie 

wapens en explosieven. 

De 6 Amerikaanse vliegeniers

bij de boerderij van 

familie de Bruin

Boerderij

in Beerzerveld

Arie vertelt dat de boerderij van de familie de Bruin in Beerzer-
veld na de uitbraak van de oorlog al snel bekend kwam te staan 
als onderduikadres. “In de beginjaren van de oorlog ontsnapten  
een aantal Fransen uit een krijgsgevangenenkamp in Nordhorn. 
Via via kwamen ze bij de boerderij van mijn grootvader terecht. 
De volgende dag werden er al nieuwe persoonsbewijzen  
geregeld en mijn oom Cornelis heeft de Fransen toen nog  
zelf met de trein terug naar Frankrijk gebracht.” 

Zes Amerikanen boven de  
jongveestal 

Het meest besproken in het verzetsverhaal van de familie de 
Bruin zijn de zes Amerikaanse vliegeniers die in de boerderij 
schuilden van het voorjaar in 1944 tot 27 februari 1945. Het  
gaat om de heren H.L. Heafner, H.L. Chapman, Martin Cech,  
Stuart Bouley, Raymond Swick en Robert Pipes. Ze stortten 
alle zes in de omgeving van de boerderij neer en stuk voor stuk 
werden ze naar de boerderij in Beerzerveld gebracht. Arie vertelt 
dat de boerderij een goed onderduikadres was, want door de 
weilanden rondom kon je mensen al van ver aan zien komen.  
“De Amerikanen hielpen overdag dan ook gewoon met het  
melken van de koeien.”

Arie tekent de schuilplek van de onderduikers. “Ze sliepen 
helemaal achterin de stal, boven de stal van het jongvee. Hier 
was een heel klein hok gemaakt waar de mannen zich konden 
verschuilen in de nacht of als er gevaar dreigde. Ook mijn vader 
sliep hier ’s nachts want hij werd gezocht door de Duitsers. Ze 
hadden een lamp geïnstalleerd die de onderduikers kon waar-
schuwen voor gevaar. De knop van de lamp was te bedienen 
vanuit het woongedeelte in de boerderij. Als er vreemd volk op 
de boerderij af kwam, werd de lamp aangezet zodat de onder- 
duikers gewaarschuwd waren.” Zo bleven ze onontdekt tijdens 
een inval van de Sicherheitsdienst (SD). 

Verraden door een buurman 

In de late avond van 27 februari 1945 gaat het toch mis.  
De familie de Bruin wordt verraden door iemand uit de buurt. 
De Landwacht pleegt een overval op de boerderij en in grote 
hectiek van geschut worden de onderduikers ontdekt. “In het 
vuurgevecht dat ontstond vluchtte iedereen weg. Mijn vader op 
zijn blote voeten door de sneeuw. Tijdens deze overval werd 
mijn jongste tante, Marie, opgepakt door de Landwacht. Ze is 
flink onder druk gezet in de gevangenis, maar heeft niks verteld. 
Vervolgens is ze vrijgelaten en nog steeds snapt niemand waar-
om ze de gevangenis uit mocht. Verder kon iedereen ontkomen 
tijdens de overval. De Landwacht werd afgeschrikt door het 
hevige vuurgevecht.” 

Na deze overval was de familie de Bruin al haar bezittingen kwijt. 
Arie: “Iedereen vond onderdak in de buurt, in plaatsen verderop, 
maar ook zelfs in een boerderij een paar straten verderop.  
Het was nog een paar maanden volhouden totdat de oorlog 
voorbij was.” 

Na de bevrijding heeft de familie de Bruin altijd contact gehouden 
met de onderduikers. Verschillende van hen zijn nog eens op 
bezoek geweest in Beerzerveld. Willem, vader van Arie nam de 
boerderij over van zijn vader en daarna heeft Arie het stokje weer 
overgenomen van zijn vader. Inmiddels is de boerderij verkocht 
en woont er een ander gezin. Arie en zijn vrouw wonen naast de 
boerderij en kijken nog altijd uit over deze grond met haar rijke 
geschiedenis. 

“Ik kan niet tegen onrecht” 
Arie is al jaren actief in het 4 en 5 mei comité van Plaatselijk Belang 
Beerzerveld Mariënberg. Hij vindt herdenken heel belangrijk. 
Op de vraag wat hij zelf zou doen tijdens een oorlog is hij heel 
duidelijk. “Ik kan niet tegen onrecht. Waarschijnlijk zit dat in mijn 
genen. Ik kan het niet begrijpen dat je tijdens oorlog zal vluchten, 
want als je niets doet, wil dat niet zeggen dat je niet schuldig 
bent. Je moet verzet plegen, voor jezelf opkomen.” 

Dit verzetsverhaal staat uitgebreid beschreven op deze  
website: www.weggum.com/Pilotenhulp.html,  
geschreven door Willem Mugge. 

“Ze sliepen helemaal achterin de stal, “Ze sliepen helemaal achterin de stal, 
boven de stal van het jongvee”boven de stal van het jongvee”

TEKST: paula weitkamp
Fotografie: Marlie Koggel
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Educatief programma

Piet Horinga, bestuurslid in de Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid  
is verantwoordelijk voor het educatieve programma dat in april  
gelanceerd wordt op de scholen in Ommen. Hij vertelt dat het 

verhaal van de familie de Bruin ook wordt opgenomen in het les-
materiaal. “We willen kinderen laten zien wat er dichtbij hun huis is 
gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. Als ik een kind hoor zeggen: 
‘Ik zal nooit meer langs dit huis fietsen zonder te denken aan wat 

hier vroeger is gebeurd’, is mijn missie geslaagd.” 
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Stadsdichter 

kleurt buiten de lijntjes 

Viviane Rose bij haar collage van gescheurd papier.
‘Hoe het is om te vluchten’ 2019 (1.00 x 2.40 m) 
Viviane over de betekenis: ‘Met hoop in je hoofd vertrekken.  
Onderweg hoop kwijtraken met wachten, onzekerheden,  
niet altijd welkom zijn/voelen en met alle oorlogsherinneringen  
in je hoofd en mensen die je achterliet proberen verder te gaan,  
een nieuwe start te maken.’

Ze is heerlijk eigenzinnig en vertoont geen kuddegedrag. 
Dat gegeven maakt onze nieuwe stadsdichter Viviane Rose 
meteen boeiend. “Mijn echte haarkleur is roze, en ik ben niet 
altijd leuk en makkelijk.” Viviane Rose (haar artiestennaam 
| voornamen) is kunstenaar. Ze kleurt buiten de lijntjes van 
de gearriveerdheid. “Vrijgevochten en kritisch,” noemt ze 
zichzelf. “En betrokken. Ik heb een groot rechtvaardigheids-
gevoel.” 

Veertig jaar is ze nu. “Geboren in Zeist op planeet Aarde.”  
Ze reisde veel, woonde in verschillende landen en is nu single  
moeder. Viviane heeft een dochter en dat de twee in Ommen 
wonen heeft daarmee te maken. “Ik ben niet van huisje- 
boompje-beestje. Maar nu kan het even niet anders. Jaren  
geleden besloot ik zonder eigen huis en spullen te leven.  

Met één backpack liftend door Europa.” De stadsdichter is  
geëngageerd conceptueel kunstenaar en deed kunstacademie 
Minerva. “Het onderwerp staat in mijn kunst voorop. Daarbij zoek 
ik een passend medium. Ik doe interventies en kunstperformances. 
Ik ben maatschappelijk, politiek en sociaal betrokken. Hoe meer 
ik daarmee bezig ben, hoe meer dat in mijn werk boven komt 
drijven. Ik hou ook van het persoonlijke. In mijn gedichten voor 
Ommen beschrijf ik sfeer en gevoel. Niet alleen over wat je ziet, 
bijvoorbeeld de natuur, maar ook over wat je voelt. Ik werk met 
metaforen en symbolen. Het is leuk om te spelen met woorden 
en gedachtes. Met ritme, komma’s en witregels. Het is niet dat de 
inhoud niet feitelijk is, want gevoelens zijn ook feiten. Ik ben wel 
tegen liegen, dus ik zal nooit iets schrijven wat niet waar is. Wel 
kun je soms dingen versterken of juist kleiner maken. Als stads-
dichter maak ik jaarlijks minimaal vijf gedichten. Bijvoorbeeld 
voor de nieuwjaarsreceptie van Gemeente Ommen. En onlangs 
nog voor de Week van de Poëzie. Of voor de weekkrant. Eénmaal 
per twee maand is er Dichtmiddag Ommen. Op zondagmiddag, 
in Café De Herberg. Heel leuk. Je kunt je aanmelden als deel- 
nemer. Ik heb kort geleden een dichtwedstrijd georganiseerd.  
En een workshop gedichten schrijven.” Stadsdichter van Ommen 
zijn bevalt Viviane heel goed. “Ik voelde me een buitenbeentje, 
maar nu een geaccepteerd buitenbeentje,” lacht ze. “Je leert  
Ommen beter kennen. Je krijgt meer contacten, gaat anders 
kijken. Wat voel ik? Wat zie ik? Ik schrijf over andere onderwerpen 
dan ik eerder zelf zou doen. Ik word ook beter in het dichten door 
meer te schrijven. En ik lees weer meer boeken. Meestal  
reisverhalen, geen fictie.”

Hoe vertel je

wat onbegrijpelijk is

na alle kennis
alle beelden
alle mensen
die je nu nog steeds ontmoet
die net uit oorlogsgebied

hoe vertel je

al die zielsamputaties, diepe snijwonden
onzichtbaar vol littekens

hoe vertel je

redenen, gebeurtenissen
gasmaskers, voedselbonnen
kampen, Erika in steen,
buskruit en stokslagen
over neergestorte vliegtuigen
parachutes geopend achtergelaten
een schoen hier, een herinnering daar
gefusilleerd later, gevallen

hoe vertel ik haar

die grijzige blauwe ogen vol
levenspret en verwachtingen
van draken en feeën

hoe vertel ik

over het gruwelijke en bizarre
over oorlog aan mijn kind
beschermen willen van dat leed
waar anderen
voor wie erbij waren
daar niet van beschermd konden

hoe vertel ik

liefst sprekend over
het verzet
het opkomen voor anderen
en overleven onverbitterd
hoe ik mijn zesjarige vertel
gedoseerd de verhalen
en soms gewoon, zoals het was
als de vragen komen
hoe ik luchtig wil spreken
zonder de last

hoe vertel je het jezelf

zwart wit willen maken van mezelf
om in de foto’s van toen te kruipen
in de spiegel te kijken
begrepen zij zelf wel
is oorlog te bevatten
is logica achteraf gezocht

hoe vertel ik mezelf
hoe vertel jij jezelf
hoe vertellen wij
herhalend
vertellen blijven
altijd
voor die er niet meer zijn
voor die er nog zijn
voor diegene die nog gaan komen

75 jaar geleden, 
ons heden Gemaakt voor Stichting 

Ommen 75 jaar Vrijheid
Viviane Rose, stadsdichter 
van Ommen

Wat voel ik?

‘Ik voelde me een 
buitenbeentje, maar 
nu een geaccepteerd 

buitenbeentje’
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Stadsdichter van Ommen
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 Wat zie ik?

Viviane Rose 



Annieta Knol (54) zit samen met gastdame Lucia Eijkelkamp  
achter een kop koffie in het Vechtgenotenhuis, in het prachtige 
Beerze. Ze komt op deze koude zonnige winterdag schilderen en 
is vanmorgen de eerste van de groep. We hebben afgesproken voor 
een interview. Annieta wil haar ervaringen wel delen. “In 2013 
werd bij mij dikkedarmkanker met uitzaaiingen geconstateerd.  
Ik kreeg 8 chemokuren, en slikte in een half jaar 1.000 chemo-
tabletten, 8 per dag. Mijn prognose is gelukkig goed, en ik ben 
streng onder controle. Ik heb 31 jaar in de zorg gewerkt, maar  
ik zat na mijn diagnose en behandelingen thuis. Dat was een 
omslag in mijn leven en het werkte niet mee. Mijn grootste  
probleem was: ik vond mezelf niet meer belangrijk. Je doet er 
voor je gevoel niet meer toe in de maatschappij. Hoe moest ik 
mijn dag invullen?”

Kanker blijft beladen  
“In 2015 zat ik er een beetje doorheen met alles. Toen ben ik door 
het ziekenhuis geattendeerd op het Vechtgenotenhuis. Ik kreeg 
een folder mee met de tip: ‘Ga daar eens kijken’. Die folder lag 3 
maanden bij mij op tafel voor ik naar het Vechtgenotenhuis ging. 
Ik zie me nog zo met mijn auto op de parkeerplaats staan: ‘Nou 
moet ik hier naar binnen...’ Ik weet alleen nog dat ik bij binnen-
komst ontzettend gehuild heb. Ik werd opgevangen door een 
paar gastdames. Daarna heb ik hier nooit meer gehuild. Het is  
het beste besluit dat ik na mijn diagnose genomen heb. Ik ben 
niet meer zo droevig, ik straal weer...” Annieta laat een flyer zien. 
Het is een activiteitenrooster. In het Vechtgenotenhuis blijkt van 
alles georganiseerd te worden, zoals een fotocursus, mozaïeken, 
schilderen, wandelen of een breicafé. Annieta: “Het hoeft niet 
veel te zijn, als je maar wel bezig bent. De grootste moeite is om 
hier die drempel over te gaan. Als je toch zoals ik zonder werk 
komt te zitten en werkloos bent, is bijvoorbeeld schilderen een 
mooie invulling. Als je thuis bent en door het dorp fietst,  

denken mensen: ‘Annieta ziet er goed uit’. Maar dat is niet zo. 
Hiér mag ik zijn wie ik ben. Ik zou nog wel graag de Annieta zijn 
van vóórdat ik ziek werd... Het is fijn dat je hier met mensen bent 
die dat gevoel kennen, zodat je er niet zo alleen in staat. Als je 
het moeilijk hebt, kun je zo even naar een gastdame lopen om 
te praten. Mensen denken dat het hier alleen maar over kanker 
gaat. Maar dat is niet waar. Het hoeft niet, maar het mag wel. 
Kanker blijft een beladen woord. Maar hier kan het allemaal, en 
mag het allemaal. Omdat je dezelfde ervaringen hebt, kun je ook 
tips uitwisselen. Daar help je elkaar mee. En soms stuur je elkaar 
een appje, om te vragen hoe het is.”

Thuis schilder ik nu ook
We gaan naar het atelier naast de boerderij. Annieta gaat achter 
haar ezel staan en doet verf op een palet. Op het doek dat half 
af is, komt in blauw-paarstinten een meisje op een schommel.  
Gastdame Lucia geeft aanwijzingen. “Dit vlak moet in het midden 
wat lichter en aan de zijkant wat donkerder worden. Je moet er 
een beetje mee spelen.” Annieta zet een paar streken. “Ik geloof 
dat ik hem heb,” lacht ze. “Ik dacht dat ik niet kon schilderen. 
Maar ik werd aangemoedigd om het toch te proberen. Zodoende 
ben ik in deze groep gekomen. Je krijgt goede tips en komt altijd 
wel met iets leuks thuis. Ik heb al van alles gemaakt. Zoals het 
Meisje met de parel, omdat ik die zo mooi vind. Ik ben ontzettend 
trots dat dat schilderij bij ons thuis in de kamer hangt. Sommige 
schilderijen heb ik helemaal alleen gemaakt. Thuis heb ik ook een 
schilderruimte. Daar kan ik m’n eigen gang gaan en de deur  
achter me dicht trekken. Dat doe ik als ik even tot rust moet 
komen. Ik ben nogal een druktemaker,” lacht ze. 

“ik vond mezelf niet meer belangrijk. Je doet er voor  
je gevoel niet meer toe in de maatschappij. ”

Stel, je voelt je goed, maar er wordt plotseling kanker bij jou geconstateerd. Je wereld staat stil, je bestaan wankelt... 
Gelukkig kun je behandeld worden. Je krijgt chemokuren, wordt geopereerd en moet daarna bestralingen. Je staat in 
de overleefstand; het is intensief. Na de behandeling hoef je voorlopig niet meer naar het ziekenhuis. Dan lijkt het voor 
de buitenwereld alsof je alles weer aan kunt. Maar juist dan begint het pas. Alles komt op je af. Gevoelens van angst, 
paniek, somberheid, verdriet, frustratie of wanhoop... ‘Wat heb ik toch allemaal meegemaakt?’ Je bent kwetsbaar en 
beseft nu pas in wat voor achtbaan je terechtgekomen bent. Je moet met jezelf aan het werk... En hoe ga je je leven 
eigenlijk weer oppakken? 

‘Bij binnenkomst  
moest ik ontzettend  

huilen’
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VECHTGENOTENHUIS
Annieta Knol

TEKST: Gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel
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Dansstudio 85 eigenaresse  
Debby Vliek combineert passie  

met ondernemerschap 

TEKST: paula weitkamp
Fotografie: Marlie Koggel

 
 

Dansstudio 85 van Debby Vliek bestaat 

inmiddels twee jaar. In die afgelopen 

twee jaar heeft Debby een plek ge- 

creëerd waar dansers thuiskomen, 

waar ze even helemaal zichzelf mogen 

zijn. “Dans is zoveel meer dan alleen 

een paar pasjes instuderen. Het is 

goed voor je zelfvertrouwen, je door-

zettingsvermogen en daarnaast is het 

heerlijk om even helemaal met je lijf 

bezig te zijn. Tijdens de les is er geen 

tijd om na te denken over school, werk 

of je gezin. Je mag alles loslaten.” In 

de gezellige ontvangstruimte van de 

dansstudio vertelt Debby haar verhaal. 

Hoe is haar passie voor dans ontstaan? 

Danslerares in de sportschool
Die liefde voor dansen werd alleen maar groter en een paar jaar 
later ging Debby op dansles bij de gymvereniging in Den Ham. 
“Het was niet echt dansles, meer beweging op muziek, maar ik 
vond het geweldig. Hier kon ik mijn ei helemaal kwijt. Toen de 
gymvereniging ermee stopte was ik denk ik een jaar of tien.  
Mijn moeder sportte toen in de sportschool in Den Ham en af 
toe deed ik mee met een lesje steps. Dit was niet echt dansen en 
op mijn veertiende vroeg ik de eigenaar van de sportschool of ik 
dansles mocht gaan geven. Hij moest daar natuurlijk om lachen, 
maar als ik een groepje bij elkaar kon krijgen vond hij het goed.” 

Dat liet Debby zich geen twee keer zeggen. Ze had al heel snel 
een groepje meiden bij elkaar en begon met lesgeven. Ze had 
nog geen dansopleiding, maar studeerde videoclips in en leerde 
die dansen vervolgens weer in haar klas aan de leerlingen.  
Debby gaf hier tien jaar lang les en uiteindelijk bevatte de  
dansles 100 leden. Debby wilde graag een dansopleiding  
volgen, maar vond het eng om auditie te doen. Totdat een  
vriendin van haar besloot te auditeren. 

Een wijze les
“Mijn vriendin ging auditie doen voor de dansopleidingen in 
Heerenveen en Arnhem. Ze vroeg of ik mee wilde. Ik vond het 
doodeng. Want wat als ik niet goed genoeg zou zijn? Ik had 
immers nooit de verschillende dansstijlen geleerd. Ik besloot mee 
te doen voor mijn vriendin. Puur als steun. Als ik dan afgewezen 
werd kon ik altijd nog zeggen dat ik alleen maar mee was om 
mijn vriendin te steunen.” Maar de angst bleek onnodig, want 
de vriendinnen werden aangenomen op beide dansopleidingen. 
Debby koos voor Arnhem. 

Met haar 18 jaar ging ze op kamers, studeerde hard, liep stage 
bij een dansschool in Doetinchem en bij diezelfde school werkte 
ze om haar studie te betalen. In Doetinchem werkte ze 10 jaar 
lang totdat ze de kans kreeg om zelf een dansschool te beginnen. 
Helaas raakte ze verwikkeld in een samenwerking die zakelijk 
gezien niet gunstig voor haar was. “Ik ben alles kwijtgeraakt en 
belandde na twee jaar weer thuis in Den Ham. Positieve was dat 
ik ontzettend veel van deze situatie heb geleerd. Ik wist toen nog 
niet wat mijn eigen waarde was, maar inmiddels weet ik hoe ik 
die moet beschermen.” 

Debby ging aan de slag bij Jipp’s pub en Haarsalon Nardi’s in 
Ommen en was een jaar niet met dansen bezig. “Mijn zelfver- 
trouwen was beschadigd, maar toen dacht ik: ‘Als je weet wat  
je passie is, waarom doe je er dan niet alles aan om die passie  
te volgen?’ Tijdens mijn werk in Ommen leerde ik veel mensen 
kennen en zo kwam het dat ik een ruimte in het Hervormd  
Centrum kon huren.” Dansstudio 85 was geboren.  

Talent begeleiden en opleiden
Inmiddels is Dansstudio 85 sinds september 2019 gevestigd  
aan de Strangeweg 21 in Ommen. Een inspirerende plek waar 
Debby inmiddels 18 verschillende lessen voor jong en oud en 
voor beginners en gevorderden aanbiedt. “Ik wilde een thuis 
voor dansers creëren, een creatieve plek waar je samen je passie 
kan delen.” Debby helpt ook bij het ontwikkelen en stimuleren 
van talent en begeleidt dansers met een dansdroom naar een 
dans(voor)opleiding. “Veel mensen denken dat je met een 
dansopleiding je brood niet kan verdienen en er wordt ook vaak 
geroepen dat je maar een ‘echt vak moet gaan leren’. Ik geef 
advies aan talenten en hun ouders. Ik ben zelf het bewijs dat je 
zeker wel geld kunt verdienen in de danswereld.”

“Dansen is zoveel meer dan pasjes leren. Er zijn veel voordelen! 
Kinderen raken vertrouwd met hun lijf, ze leren hoe ze ergens 
echt kunnen gaan staan, hun zelfvertrouwen groeit en ze leren 
discipline te hebben en niet op te geven. Niet alleen kinderen 
hebben veel aan dansen trouwens, ook de volwassenen leren 
hier veel. Als ze hier aan de tafel zitten zeggen ze vaak hoe fijn ze 
het hier vinden. Dat ze het in het begin spannend vonden om te 
komen, maar al snel inzagen dat ze hier zichzelf mogen zijn. Je 
wordt niet beoordeeld, alles is goed. Tijdens de les zit je volledig 
in je lijf, er is geen tijd om na te denken over bijvoorbeeld je werk 
of thuis. Je mag alles even loslaten.” 

doen waar je
    blij van wordt

“Hier kon ik mijn  
ei helemaal kwijt.”

“Dansen is zoveel meer  
dan pasjes leren. Er zijn  

veel voordelen!”

De liefde voor dansen is er altijd al geweest. “Toen ik een jaar of 6 was, kwam de video-
clip Rythm Nation van Janet Jackson net uit. Ik vond deze clip geweldig en oefende net 
zo lang totdat ik elke seconde helemaal na kon dansen. Dan trok ik een leren rokje en 
laarsjes aan en ging ik optreden op straat. We woonden gelukkig buitenaf in Den Ham en 
mijn publiek bestond uit de koeien in een weiland. Zij waren altijd zeer tevreden over mijn 
optreden”, lacht Debby. 
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Toen Jos Hoekman hoorde dat er een G-voetbalteam werd op-
gericht, was hij er als de kippen bij. Sinds de oprichting van het 
G-voetbalteam in 2011 is Jos begeleider en dat geeft hem rust. 
“Elke zondag keek ik alweer uit naar donderdag. Ik werd zo blij 
van het voetballen met deze jongens, dat ik er voor heb gekozen 
van mijn passie mijn beroep te maken. Ik werk nu dagelijks met 
de doelgroep.”

De training
Het leukste aan de training is het partijtje dat het zeventien- 
koppige team tijdens de training speelt. Sem: “Maar je kunt niet 
zomaar beginnen met voetballen. De warming up is belangrijk, 
daarmee voorkom je blessures. Je wordt er fit van.” En om fit te 
blijven hebben de begeleiders een vast programma opgesteld. 
Jos: “We beginnen met een gezamenlijke warming up. We rennen 
vier rondjes om een half veld. Dan leggen we obstakels neer, 
zoals klimtoestellen en hoepels. Vervolgens gaan we rekken en 
strekken. En dan beginnen de oefeningen: die verschillen per 
keer. Tijdens de pauze drinken we samen ranja en dan is het tijd 
voor het partijtje. Elke week spelen we in een ander gemengd 
team.”

Het team is te klein om verdeeld te worden in twee teams, 
daarom spelen alle niveaus samen. Het trainen gebeurt op ieders 
eigen niveau, en het partijtje is gemengd. Sem is daar blij mee: 
“De gemengde teams maken het spannend. Eerlijke teams zijn 
voor iedereen leuk. Ik probeer rekening te houden met de spelers 
die minder goed kunnen voetballen.”

Volgens Jos is dát juist wat het team sterk maakt: “Een goed 
samenspel, het is zo puur. Ik vind het heerlijk om te zien dat  
iedereen erbij hoort. Natuurlijk is er wel eens spanning, want als 
het ene team 1-0 voor staat, dan wordt iedereen fanatiek. Maar 
dat is gezond; in de kleedkamer is iedereen het alweer vergeten.” 

Trainen en toernooien
Het G-voetbalteam kan in de winter gewoon door trainen.  
Sem: “Het is koud in de winter, dus het is fijn om in de zaal te 
kunnen voetballen.” Wel benadrukken Gilian en Sem allebei dat 
buiten spelen nóg leuker is dan binnen. Sem: “Het buitenveld is 
iets groter en doordat het buiten is, voelt het alsof je meer ruimte 
hebt. Daaraan voegt Gilian toe: “En dat is gunstig, want dan kan 
ik mijn snelheid meer gebruiken.”

Ondanks dat het team geen serieuze competitie speelt,  
worden ze eens in de twee maanden uitgedaagd. Vanuit het 
Twentse samenwerkingsverband waarvan Ommen deel uitmaakt, 
worden er voetbaltoernooien georganiseerd. Gilian: “Eind februari 
mogen we weer.” Jos voegt toe: “En op 23 mei 2020 vindt het 
voetbaltoernooi in Ommen plaats. Aan het einde van elk toernooi 
wordt er een winnaar bekend gemaakt.”

Iedereen is welkom
Op dit moment bestaat het voetbalteam uit 16 mannen en  
één vrouw. Daar zien de spelers graag verandering in komen. 
Jos: “Iedereen heeft tijdens het WK voetbal voor vrouwen wel 
weer gezien dat vrouwen erg goed kunnen voetballen.  
We nodigen vrouwelijke voetballers dan ook graag uit  
om ons team te komen versterken.” 

Natuurlijk zijn ook mannelijke geïnteresseerden welkom om zich 
aan te sluiten bij het team. Als er genoeg spelers zijn, zullen de 
teams in twee groepen op niveau worden ingedeeld. Het team 
bestaat op dit moment uit voetballers in de leeftijd van 14 tot 56 
jaar. Leeftijd speelt geen rol!

Elke donderdagavond traint het voetbalteam van 18.30 uur tot 
20.00 uur. Lijkt het je leuk om mee te trainen? Kom langs in 
sporthal de Carrousel (november t/m maart) of op de velden van 
OVC’ 21 op het sportpark.

“Een goed samenspel, het is zo 

puur. Ik vind het heerlijk om te 

zien dat iedereen erbij hoort.

Even voorstellen
Donderdagavond, weer of geen weer. Gilian ten Kley (20) fietst 
elke week vanaf Lemelerveld naar Ommen voor de training.  
“De sfeer is top. Het voetballen is top”, is zijn antwoord op de 
vraag waarom hij in Ommen voetbalt. Gilian, fan van Ajax, is 
vergelijkbaar met Frenkie de Jong (speler bij Ajax, red.). Hij staat 
mid-mid en kan goed aanvallen. In zijn dagelijks leven werkt hij 
bij een leer- en werkbedrijf: “Daar leer ik bijvoorbeeld kloven en 
meubels maken.”

Sem van Boven (24) uit Heino zou je kunnen vergelijken met 
David Neres (speler bij Ajax, red.). Als middenvelder komt zijn 
snelheid van pas; hij heeft uithoudingsvermogen en kan goed 
schakelen tussen aanval en verdedigen. Zijn moeder is begeleider 
bij het voetbalteam. Ze reizen vaak samen, maar soms komt hij 
zelf met de auto. “Ik voetbal hier al vanaf het begin.” Hij leerde 
het team kennen dankzij klasgenoten. Ondertussen werkt hij al 
een tijdje als autopoetser in Nijverdal. 

Wist je dat?
Tot 1984 liepen de categorieën van de KNVB tot F. Toen er een nieuwe categorie moest komen voor deze nieuwe groep voetballers 
werd de nieuwe categorie automatisch de G-categorie. De G in de naam van G-voetbal staat dus niet voor ‘gehandicapten’. 
www.gvoetbalommen.nl

Sem 
van boven 

Gilian 
ten Kley

TEKST: Anne-maaike ekkelkamp
Fotografie: Marlie Koggel
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ALS JE EEN EGEL VINDT...

Egels zijn schemerdieren. Als je ze overdag ziet is er meestal wat aan de hand. De egel 

is misschien ziek, verwond, verzwakt of verlaten door de moeder. Soms lijkt het dat een 

(opgerolde) egel dood is, maar dat hoeft niet. Leg een zieke of zwakke egel op een  

beschutte droge plek terug; bel bij twijfel de egelopvang. Vind je een nest egeltjes, 

laat ze dan liggen; misschien komt de moeder terug. Zo niet, doe de kleintjes in een 

doos met warme kruik en bel de egelopvang of dierenambulance. Dit doe je ook als je 

(overdag) een ziek of verzwakt egeltje vindt. Wil je hem voeren, geef dan water en nat 

kattenvoer of kattenbrokken. Géén melk, want daarvan kan een egel dood gaan.
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TEKST: gea slotman
Fotografie: Marlie Koggel

EGEL
OPVANG

Hoe wordt een egeltje geboren? ‘Stekel voor stekel,’ 
of ‘heel voorzichtig’ is meestal het grappige ant-
woord. Fout. Het is inderdaad een zoogdier, maar 
-wel zo fijn voor mama- komt een baby-egel kaal  
op de wereld. Roze gekleurd, blind en ook doof. 
Zo’n 20 gram weegt hij dan. De dan nog zachte  
stekeltjes zitten verstopt onder een huidlaag.

“Het zijn zulke leuke beestjes,” verzucht Marja Bakker 
van Egelopvang Laarbrug. Haar ogen glimmen. “Ik zal 
het je zo laten zien. Dat koppie is zo vertederend met 
die kraaloogjes... Alle vrijwilligers hebben dat. Egels 
zijn natuuropruimers; eten insecten, slakken, muizen... 
En ze zijn beschermd. Egels zijn absoluut intelligent,” 
zegt ze. “Otje en Chiel bijvoorbeeld. Dat waren van 
die kleintjes, die had ik eerst hier in huis. Ze kennen 
je stem en geur en komen naar je toe. Ze zijn zo 
nieuwsgierig als je ze op de hand hebt. Dan gaan ze 
open, het snuitje komt naar voren... Je krijgt echt een 
band met ze.” 

“Een egel kan zwemmen,” vertelt Bakker. “Het is een 
nachtdier. Ze kunnen wel 3 kilometer per nacht lopen. 
Ze blijven niet in dezelfde tuin, in tegenstelling tot wat 
we eerst dachten. Dat blijkt uit een onderzoek met een 
egel via een zender. Een egel struint overal. Van tuin 
tot tuin. Totdat hij een schutting tegenkomt. Iedereen 
zou een klein gaatje moeten maken in zijn schutting, 
zodat er een egel door kan. En laat een klein stukje 
tuin onopgeruimd. Dan kan de egel zich terug trekken 
of een nestje maken.”

Marja loopt naar de schuur achter haar huis en wijst 
naar een aantal gestapelde houten hokken met gaas 
ervoor. In de hokken staan grijze plastic bakjes, 
bedekt met een handdoekje. Het lijken wel poppen-
wiegjes. “Hier hebben we 24 hokken. Dit zijn gezonde 
egels in winterslaap. Als ze in het voorjaar genoeg 
wegen, worden ze uitgezet in de tuinen van de  
mensen die zich opgeven. Sommige egels over- 
winteren in een gastgezin.” 

Marja, ook eigenaar van Camping Laarbrug, wijst naar 
de bouwkeet op het terrein. Deze verwarmde ruimte 
heeft plek voor 17 zieke egeltjes. Momenteel zijn 
dat er 4. “Deze hokken maken we dagelijks schoon. 
Iedere egel heeft een id-nummer. We noteren het 
gewicht en andere gegevens. Als een gezin een egel 
adopteert mogen ze zelf een naam bedenken. Ook 
leuk voor de kinderen. Ik markeer de egels met wat 
nagellak op hun stekels.” Het is veel werk. “Gelukkig 
heb ik een paar fantastische vrijwilligers die me helpen. 
Zonder hen kan ik het niet.” Marja zoekt eigenlijk meer 
mensen. “Vooral in augustus en september is het  
hectisch. Dan worden er veel baby-egels gebracht. 
Die moeten om de paar uur gevoed worden. Het is 
dan ook druk op de camping. Dus dan heb ik alles 
tegelijk. Maar ook de rest van het jaar zijn vrijwilligers 
welkom. Het is heel leuk werk. Niet zwaar. En simpel. 
Het gaat om wegen, verschonen, voeren... Het is ook 
zo leuk om een egel uit te zetten. Dat-ie de vrijheid 
krijgt. Helemaal geweldig. Daar doe je het voor.”

Marja Bakker: Egels zijn absoluut intelligent. Ze kennen je stem en geuR

Egelopvang Laarbrug
Vilsterseweg 2 | Vilsteren |  
06 513 521 37

Facebook 

Egelopvang Laarbrug

Donaties 
graag contact opnemen 
via Facebookpagina Of bel  
egelopvang

Dierenambulance  
Noord-Overijssel | 088 811 3388

Egelvriendelijke  
(uitzet-)tuin 

voldoende beschutting  
voor een schuilplek 
laat een stuk tuin onopgeruimd 

Voedselrijk  
er zijn insecten, slakken en wormen. 
Een bakje water is fijn

Zorg voor een doorgang naar andere 
tuinen via een haag. Maak eventueel een 
gat in je schutting

Geen aardbeiennetten, geen gif  

let ook op eventuele gaten bij  
trampoline of vijver. Maak trappetjes

Egelopvang Laarbrug zoekt

- Vrijwilligers 
- Gastgezinnen (herfst tot voorjaar)
- Uitzettuinen (voorjaar)
- Donateurs egelhokken (à € 15,- per jaar) 
- Handdoeken, blikjes nat kattenvoer of brokjes
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Arend en Barbara: 
Onder een palmboom met 
een frozen cappuccino...
Zomer in Nederland te kort
Arend: “Ik werd aan de Wethouder Petterweg in Ommen geboren 
en woonde er 48 jaar. Na militaire dienst runde ik de boerderij  
4 jaar in maatschap met mijn ouders. Daarna 10 jaar ‘voor eigen 
kop.’ In 2002 stopte ik en werd ik vrachtwagenchauffeur. Barbara 
en haar kinderen kwamen in 2011 bij mij wonen, vanuit Raalte. 
Barbara is geboren in Amsterdam en groeide op in Lemelerveld. 
Ze heeft fibromyalgie. Dat geeft bij koud en nat weer veel pijn. 
Ze wilde altijd al naar een warmer land. Ik had hier wel oren naar, 
want de zomers zijn voor mij veel te kort in Nederland en er zijn 
zoveel mooie plekken op de wereld... Dus waarom niet? We zijn 
gaan zoeken. We wilden graag een zo constant mogelijk klimaat. 
Het zou makkelijk zijn als er Nederlands gesproken werd. In 2014 
boekten we een oriënterende vakantie naar Curaçao. We waren 
het alle vijf snel eens dat het een prachtig eiland is. Een paradijsje...”

Liefst namen we iedereen mee
Barbara: “Twee jaar later emigreerden we. Een emigratiebureau 
begeleidde ons. Hierdoor is het goed verlopen.” Arend: “Barbara 
deed het papierwerk. Qua praktische zaken regelden we een 
container. Eenmaal op Curaçao betrokken we de woning die we 
eigenlijk gelijk onze eerste vakantie al kochten. Het was al voor 
we aankwamen verbouwd. Bijna 4 (!) weken na onze aankomst 
werd onze container vrijgegeven. Die stond al een week in de haven 
vóór we aankwamen.” “Zo, welkom op Curaçao, wen er maar 
aan!” mailt Arend. “Nadat we het slot van de container openden 
(met een geleende slijptol van onze bouwbegeleider - de onze zat 
ín de container), konden we eindelijk de Ikea-keukens plaatsen 
in de appartementen die we hadden aangekocht om te verhuren. 
Het was hard werken de eerste maanden. Bij 30 graden...  
De kilo’s vlogen eraf!” “Het lastigste was om familie, vrienden  
en collega’s achter te laten,” vindt Arend. Het liefst namen we  
iedereen mee. Dat ging niet... Gelukkig komt er regelmatig  
familie over. Zelf komen we met Pasen naar Nederland.”

‘Nos a 
emigrá na 
Kòrsou’ 
“Dat is Papiamentu voor: ‘Wij zijn geëmigreerd 
naar Curaçao,’ ” zegt Arend Strampel (53).  
Volgens Google wordt het Papiamentu  
fonetisch gespeld, dus je zegt het zoals je  
het schrijft. “Het streepje naar rechts houdt  
in dat je de letter lang moet uitspreken en bij 
het streepje naar links moet je de letter kort 
uitspreken,” legt Strampel uit. De oud-Ommer 
en zijn vrouw Barbara (47) zijn 4 jaar geleden 
naar Curaçao vertrokken, samen met Demi  
(nu 22), Yannick (20) en Milan (16). Waarom 
willen mensen voorgoed naar het buitenland? 
Dat maakt nieuwsgierig. Online vertellen Arend 
en Barbara over het hoe, wat en het waarom. 

Fietsen geen optie
Op 1 oktober 2016 was resort ‘Villa Topzicht Curaçao’ klaar.  
Barbara: “We konden van start! Onze eerste gasten waren 
ouders van vrienden die we hier intussen hadden gemaakt. We 
wenden snel aan ons nieuwe leven. We zijn veel meer samen en 
tussen het werk door halen en brengen we de kinderen van en 
naar school. Fietsen door het heuvelachtige landschap is geen 
optie.” “Je raakt snel aan het ritme gewend.” gaat ze verder.  
“Alleen de jongste had wat heimwee, met name naar twee 
nichtjes en een schoolkameraad. Gelukkig gaat dat nu goed en 
logeren we bij de nichtjes als we even terug zijn in Nederland. 
Ook gaat Milan dan logeren bij z’n voormalige schoolvriend.  
En Demi heeft nog veel contact met een vriendin uit Nederland; 
zij logeert bij haar.”

Goed concept 
Arend: “Het was een compleet nieuwe business voor ons. Nu, 
na 3,5 jaar werken, zoeken naar verbeteringen, luisteren naar 
adviezen, praten met vrienden en collega’s en sleutelen aan de 
website, kunnen we met een gerust hart zeggen: We hebben een 
goed concept. Veel mensen weten ons te vinden en gaan vol 
lof over ons resort weer naar huis.’ Barbara: vult aan: “Naast de 
praktische werkzaamheden gaat er heel veel tijd in de marketing 
zitten. Met alleen een post op Facebook kom je er niet. Het is 
een grote vijver, maar er zitten er ook veel in te vissen. Naast ons 
eigen resort beheren we een bungalow van Nederlandse eigenaren. 
Zij zijn hier zelf een paar keer per jaar. Voor de rest wordt de 
bungalow verhuurd. Wij verzorgen schoonmaak, transfer,  
in- en uitcheck en zijn aanspreekpunt.”

Wit strand, azuurblauwe zee…
Wat voor weer is het daarginds? Arend: “Het hele jaar is het rond 
30 graden. Je hebt hier ook verschil in seizoenen, maar minder 
extreem. De zon is er altijd.” Barbara: “Wij zijn heel tevreden,  
niet alleen om het weer. Men leeft hier ook veel relaxter. Genoeg 
is genoeg. Ze laten elkaar hier voor in het verkeer. Op zaterdag-
middag zitten we vaak op het parelwitte strand. Bij een azuur-
blauwe zee, onder een palmboom met een frozen cappuccino... 
Wat wil je nog meer?”

Waarom boeken naar Curaçao?
Barbara: “Het is de 9 uur vliegen meer dan waard! Curaçao is 
een prachtig eiland met veel natuur! Naast de bekende hotspots 
als het Sea Aquarium, het zwemmen met schildpadden en een 
dagtrip Klein Curaçao is er bijvoorbeeld het Christoffel National 
Park met de Christoffelberg. Een prachtig stuk natuur. Langs de 
noordkust heb je park Shete Boka (letterlijk vertaald: 7 mondingen) 
waar de ruige zee tegen de rotsen klapt. Echt een aanrader om 
te bezoeken. Er zijn meer dan 30 parelwitte stranden, de één toe-
ristisch, de ander zonder faciliteiten, maar puur natuur. Te puur 
om het in woorden te vangen, je moet het zien. Ansichtkaart-
plaatjes. Ook vind je bij de zoutpannen vaak flamingo’s. Er zijn 
georganiseerde wandelingen door de natuur, maar ook door de 
stad, waar kunstenaars prachtige muurschilderingen maakten. 
Verschillende musea over bijvoorbeeld het slavernijverleden van 
het eiland of het Maritime Museum, over de geschiedenis van 
Curaçao. Met rondleidingen in het museum én de haven. 
En dan de onderwaterwereld! Er gaat een nieuwe wereld voor 
je open als je gaat snorkelen of duiken! Door de vulkanische 
oorsprong van het eiland is het een geweldig leefgebied voor 
heel veel vissoorten in de meest uiteenlopende kleuren en groeit 
er koraal in een grote diversiteit.”

www.villa-topzicht-curacao.com, 
barbara@villa-topzicht-curacao.com

Op de boerderij waar Arend 

Op de boerderij waar Arend 

is opgegroeid (Ommen)

is opgegroeid (Ommen)  



waar blijft het  
uitgewerkte  
manegepeerd?

Rika Lassche (71) Ze móet nu wel aan de bel trekken, vindt Rika Lassche-Wezeman. 
Het is geen vijf vóór twaalf, maar vijf óver. De moeder-overste 
van ’t Olde Manegepeerd staat moeizaam op om koffie te zetten 
voor de 7 jongeren die zo pauze hebben. De jongeren van ‘Olde 
Vechte’, afkomstig uit allerlei landen, verblijven zo’n 2 maand in 
Ommen. Zij zijn elke donderdag in deze stal aan de voet van de 
Archemerberg te vinden. Ze voeren de 46 paarden, brengen ze 
naar de wei, mesten de stallen uit en -misschien wel ’t leukst- 
borstelen, knuffelen en koesteren de paarden. Rika zucht. Haar 
gezondheid laat het al langer afweten. “Op donderdag heb ik 
gelukkig veel hulp. Maar ik weet niet zeker voor hoelang. Er zijn 
dagen dat ik er bijna alleen voor sta. We hebben helaas weinig 
vrijwilligers. Ik kan dit eigenlijk niet meer volhouden. Het werk 
is te zwaar.” Voor Rika best moeilijk om onder ogen te zien. Ze 
houdt zo van deze ‘uitgewerkte’ paarden, die door haar toedoen 
hier in Dalmsholte ‘op rust’ mogen staan. Maar ze blijft realistisch 
en denkt aan hun toekomst en die van Stichting ’t Olde Manege-
peerd. De Stichting is afhankelijk van donateurs, en er is helaas 
geen geld voor een opvolger. “De nood is heel hoog,” zegt ze. 
Er moet dus nu een opvolger komen. “Het zou verschrikkelijk 
zijn als dit niet kan voortbestaan. Wat we hier doen is niet alleen 
maar lief zijn voor paarden en ze knuffelen. Ik ben door deze 
dieren zelf een ander mens geworden.” Ze kan veel vertellen en 
haar visie is breed. Ze ziet het zorgen voor deze paarden als de 
verantwoordelijkheid die je als mens neemt voor dier en natuur.

Manegepaard heeft geen portemonnee
“Waar blijft het gezonde uitgewerkte manegepaard?” Dat was de 
vraag waar het allemaal mee begon, ruim 20 jaar geleden. Rika 
werkte als vrijwilliger bij een manege in Wierden. Daar zochten  
ze een plekje voor een paard dat ‘uitgewerkt’ was. “Ik kreeg  

eigenlijk niet echt een antwoord. Waarom kan een particulier 
paard wel op rust en een manegepaard niet... Ik merkte dat het 
komt, omdat een manegepaard niet echt een portemonnee heeft. 
Zolang ze werken is het prima, dan levert het geld op. Maar daarna 
moeten ze weg of worden ze geslacht. Omdat ik vind dat een 
(gezond) uitgewerkt manegepaard niet zomaar door de achter-
deur mag verdwijnen, wilde ik hier iets aan doen. Het dier heeft 

mensen zoveel plezier gegeven. Het moet een kans krijgen. Er 
zijn maar een paar maneges waar een paard tot de dood mag 
blijven.” Rika en haar (nu helaas overleden) man Appie maakten 
op hun boerderijtje plaats om een paard op te vangen. Het bleef 
niet bij één en op een bepaald moment stonden er teveel. “Ik kon 
toen de voormalige varkensstal van Jan Hulsink huren.” Van het 
één kwam het ander. Inmiddels is Stichting ’t Olde Manegepeerd 
een begrip in Nederland en genieten hier 46 paarden van een 
rustige oude dag. 

Wethouder Ko Scheele, ambassadeur ’t Olde  
Manegepeerd “Ommen heeft als motto: Groen, 
gastvrij en geïnspireerd. Een prachtig initiatief 
zoals ‘t Olde Manegepeerd sluit daar naadloos 
op aan. Door de inspiratie van Rika krijgen  
paarden in hun laatste jaren gastvrij verblijf  
in het groene Dalmsholte. Rika zoekt nu  
ondersteuning. Wie voelt zich aangesproken?”

“De nood is heel hoog,” zegt ze. 
Er moet dus nu een opvolger komen.

Gezocht
Opvolger(s), vrijwilligers en donateurs ’t Olde Manegepeerd 
zoekt opvolger(s). Helaas is er geen geld, omdat ’t Olde  
Manegepeerd geheel afhankelijk is van sponsoren,  
adoptanten en donateurs.

Opvolging kan op verschillende manieren. Wie denkt mee?  
Wie wil vrijwilliger worden of een paard financieel adopteren?
Voor donaties en meer info:

Rika Lassche, 
tel 06 12874764
www.manegepeerd.nl
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Adopteer een paard als Sjimmie  
of Sobon voor €5,- per maand

Sobon (Gassel, 1996) is een kleine Spanjaard. De in 
zijn manege zeer geliefde ‘witte prins’ heeft meerdere 
jaren de ruiters en amazones de fijne kneepjes van de 
dressuur bijgebracht. ‘Gevoelig als hij is, heeft hij altijd 

zijn ruiters gevraagd netjes in het midden te zitten 
zodat hij fijn in balans kon lopen. Hij heeft zijn werk 

in de rijschool moeten beëindigen vanwege artrose in 
zijn voet.’ Sobon kwam binnen in 2017.

Sobon

Sjimmie (Zandvoort, 1995) ‘kwam binnen’ in 2017. 
Zijn manegehouder schrijft: ‘Zet je maar schrap, Want 
ze hebben gezegd dat ik lekker ondeugend kan zijn. 

Nu straal ik dat ook wel uit hè. Maar oh, ik ben zo lief. 
Ook gaf ik heel goed aan dat ik geen zin had om in de 
lessen te lopen. Mijn hobby was dan om er iemand af 
te gooien. Niet dat ik het kwaad bedoelde hoor. En nu 

geniet ik lekker van de rust.’

Sjimmie 
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Voor meer informatie over ‘Ommen hart van  
het Vechtdal’ op www.hartvanhetvechtdal.nl

h h

Colofon

T
E
K
S
T

: g
e
a

 s
lo

t
m

a
n

F
o

t
o

g
r
a

f
ie

: m
a

r
l
ie

 k
o

g
g

e
l



www.hartvanhetvechtdal.nl www.vechtdaloverijssel.nl
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5
APR

ELKE ZONDAG, koopzondag 
KOOPZONDAG SUPERMARKTEN, 12:00-18:00 uur

3
APR

ELKE VRIJDAG, KOOPAVOND
KOOPAVOND CENTRUM OMMEN, 18:00-21:00 uur

8
APR

schoolvoetbaltoernooi
sportpark ommen, ovc’21

4
APR

palmpasenoptocht
centrum ommen, 13:00 uur

11
APR

Vrijheidstour Overijssel
08:00-23:00 UUR

29 
FEB

Aco van Elderen Crossloop 
Sportpark Westbroek, start 13:00 UUR

Beleef de leukste evenementen in onze gezellige stad

mei 2020

juni 2020

maart 2020

FEBRUARI 2020

EVENementenkalender

april 2020

25
APR

oranje pop
de voormars in Ommen, 20:00 uur

26
APR

koopzondag
SUPERMARKTEN 12:00-18:00 uur + winkels 12:00-17:00 uur

27
APR

koningsdag
optocht centrum ommen, 13:30 uur

25
APR

versierde fietsen/karrenoptocht 
start Stadshaghen, 19:30 uur

5
MEI

Bevrijdingsdag
SUPERMARKTEN 12:00-18:00 uur + winkels 12:00-17:00 uur

5
JUN

1
JUN

ELKE VRIJDAG, KOOPAVOND
KOOPAVOND CENTRUM OMMEN, 18:00-21:00 uur

pinksteren
SUPERMARKTEN 12:00-18:00 uur + winkels 12:00-17:00 uur

3
MEI

koopzondag
SUPERMARKTEN 12:00-18:00 uur + winkels 12:00-17:00 uur

1
MEI

elke vrijdag, koopavond
KOOPAVOND CENTRUM OMMEN, 18:00-21:00 uur

21
MEI

Hemelvaartsdag
SUPERMARKTEN 12:00-18:00 uur + winkels 12:00-17:00 uur

21
MEI

komm mit toernooi
sportpark ommen, ozc

7
JUN

ELKE ZONDAG, koopzondag 
KOOPZONDAG SUPERMARKTEN, 12:00-18:00 uur

31
MEI

1e pinksterdag / koopzondag
SUPERMARKTEN 12:00-18:00 uur + winkels 12:00-17:00 uur

11
JUN

6
JUN

vechtgenotenrit

komm mit toernooi
sportpark ommen, ozc

27
JUN

Makelaar Bouwman Bissinghrun
vechtkade, centrum

30
MEI

01
JUN

- pinksterfair het laer, ommen

6 
MRT

ELKE VRIJDAG, KOOPAVOND
KOOPAVOND CENTRUM OMMEN, 18:00-21:00 uur

1 
MRT

ELKE ZONDAG, koopzondag
KOOPZONDAG SUPERMARKTEN, 12:00-18:00 uur


