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Uilskuikens 
ringen op Het Laer

Aluminium ringetjes                                               

Vogelaar Gerbrand Groen opent behoedzaam een grote boodschappentas. Onderin de  

big shopper bevinden zich drie pluizige grijze bolletjes met snaveltjes. Het zijn kuikens van  

een bosuil. Gerbrand heeft ze zojuist uit de uilenkast gehaald, die zich bovenin huize Het Laer  

bevindt. Voorzichtig overhandigt hij één van de uiltjes aan collega-vogelaar Han Bouman, die zich op een strobaal 

laat zakken. Het uiltje is een stuk kleiner dan de andere twee. “Dat komt omdat hij twee dagen later uit het ei is  

gekomen”. Han heeft een aantal aluminium ringetjes en wat gereedschap binnen handbereik. Vandaag worden  

de uilskuikens geringd. Mieke (Han’s echtgenote), noteert de gegevens. Ella Roelfs en Machteld Oudshoorn  

assisteren bij het ringen.

In Ommen is van alles te doen en te beleven. Vraag een 

willekeurige Ommenaar en ieder komt met zijn eigen 

unieke verhaal en beleving tips. In deze editie van de 

Ommer vindt u verhalen vanuit de stad en de omliggende 

kernen. Wist u bijvoorbeeld dat u het beste vogels kunt 

spotten tussen 4.30 en 6.00 uur? Of dat onkruid goed  

voor tuin en mens kan zijn? 

Ommen is van alle Ommenaren. Samen zorgen we voor een 

groen, gastvrij en gezond leefklimaat. Waar niet alleen wijzelf, 

maar ook de vele toeristen dit seizoen onze mooie Hanzestad 

bezoeken, geïnspireerd door raken. 

Ik wens u veel kijk- en leesplezier in deze nieuwe editie van  

de Ommer. Laat u verrassen en inspireren door de diversiteit  

aan verhalen. Ga er op uit om met eigen ogen en oren te zien  

en te horen wat Ommen u te bieden heeft. Of dit nou het gefluit 

van vroege vogels is of het gezang in het Bostheater.

hans vroomen
burgemeester 

gemeente Ommen
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GERBRAND: Dat deze bosuil in huize Het Laer zit is uniek.  

Hij zit hier in een kerkuilenkast, gemaakt door de jongeren 

van praktijkschool de maat.

WAT IS DIT MOOI

 

Wetenschappelijk onderzoek 

Waarom worden de bosuilen eigenlijk geringd? “Bij het ringen 
meten we het gewicht, om de conditie te bepalen. En de vleugel-
lengte, daaraan kunnen we de leeftijd aflezen. De gegevens van 
de geringde vogels geven we door aan het vogeltrekstation in 
Arnhem. De informatie wordt gebruikt voor wetenschappelijk 
onderzoek, om zo meer kennis te vergaren over bepaalde  
vogels”, leggen de mannen uit.  

Vergunning 
Han is dit jaar maar liefst 65 jaar ringer. Sinds 1957 dus al.  
De doorgewinterde vogelaar heeft een vergunning; je mag dit 
niet zomaar doen. Gerbrand, evenals Han lid van de Vereniging 
Natuur en Milieu, helpt hem sinds jaar en dag bij het ringen.  
Ieder voorjaar trekken de twee erop uit om -met name- broed-
vogels te ringen, in Ommen en omstreken. Gerbrand: “De eerste 
vogel die geringd wordt is meestal de raaf. Begin april al. Direct 
na de raaf komt de bosuil. Die broedt maar één keer per jaar.  
Dat deze bosuil in huize Het Laer zit is uniek. Hij zit hier in 
een kerkuilenkast, want de kerkuil zit vaak binnen”. Han: “De 
bosuil zit normaal gesproken in grote kasten, die we in het bos  
ophangen”. Jongeren van praktijkschool De Maat maken de 
uilenkasten. Een fijne samenwerking; ze doen dit al jaren.  
“Kerkuilen ringen we bijna het hele broedseizoen door. Die uil 
heeft soms twee keer een broedsel. We hebben ze in september 
nog wel eens geringd”. 

Na 5000 kilometer 
weer in hetzelfde nestkastje          
Gerbrand haalt een metalen draadje tevoorschijn, met daaraan 
een heleboel vogelringen. Hij heeft ze in alle soorten en maten; 
ze zijn afkomstig van verschillende vogels. Hij beschouwt ze als 
trofee. “Na het afmelden van de vogel, bewaar ik de ring. Als ik 
autorijd en ik zie een vogel liggen, dan stop ik direct om te  
kijken of hij een ringetje om zijn poot heeft”, zegt hij.  Zoals bij  
de aalscholver die hij vond. “Die was geringd in Denemarken.  
Ik heb het nummer doorgegeven aan het trekstation. Ik kreeg  

bericht terug: die aalscholver was zes keer afgelezen in 
Nederland en zeven keer in Denemarken. Dus die pendelde  
heen en weer. Deze heeft het niet overleefd trouwens. Hij dook 
op het ijs om een visje te vangen en zag niet dat er ijs lag”.  
Een klein ringetje uit de verzameling is van de bonte vliegen- 
vanger. Er staan zes piepkleine nummers op. “Die moet je  
in het bos aflezen. Dat lukt me niet meer zonder vergrootglas”, 
moet hij toegeven. “De bonte vliegenvanger overwintert in  
Midden-Afrika. Hij vliegt vijfduizend kilometer heen en vijfduizend 
kilometer terug. Die afstand legt hij in één ruk af. Zijn conditie 
moet dus perfect zijn. Als de bonte vliegenvanger vertrekt weegt 
hij zo’n 27 gram; hij weegt ongeveer 18 gram als hij terugkomt. 
Hij komt soms in hetzelfde nestkastje terug! Heel bijzonder is dat. 
Dat kleine vogeltje heeft gewoon een compleet navigatiesysteem 
in zijn kop”. 

Wat is dít mooi! 
Deze zomer is Gerbrand 50 jaar vogelaar. “De eerste keer  
dat ik ’s morgens vroeg met iemand het bos in ging om vogels  
te kijken, was ik meteen verkocht. Ik dacht: wat is dít mooi!  
In het voorjaar beginnen de vogeltjes rond halfvijf te fluiten.  
Tot ongeveer halfzes. Dan vliegen ze nog niet. Ze fluiten allemaal 
een half uur tot drie kwartier. Ze bakenen hun territorium 
daarmee af: ‘Pas op. Als je hier komt, kom je in mijn gebied…’.  
Het is dus het mooist om dan te luisteren en te kijken.  
En daarna gaan ze voeren. Tussen halfzes en zes uur beginnen 
al die meesjes naar wormpjes te zoeken. Dat is de mooiste tijd. 
Want dan zie je ze en hoor je ze. Als vogelaar moet je altijd  
vroeg zijn!”

Vlnr: Gerbrand, Machteld, Han, Mieke en Ella

Heb je een vogelring gevonden?  
Meld het bij het vogeltrekstation! 
www.vogeltrekstation.nl 
 
www.natuurenmilieudevechtstreek.nl 
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Even voorstellen…

Maureen (24) en Patrick (27) wonen allebei nog thuis bij hun 
ouders. De Dedemsvaartse en Vroomshoper zien elkaar twee 
keer per week; liever vaker. Daarom besloten zij vorig jaar, na 
vier jaar verkering, dat het tijd was voor de volgende stap: 
samenwonen. Maureen: “Maar Patrick wilde in Vroomshoop 
blijven, ik in Dedemsvaart. Dus dan kijk je wat ertussenin ligt; 
we vinden Ommen allebei een heel gezellige plaats. We hebben 
veel woningen bekeken, maar werden of overboden of het huis 
was niet naar onze smaak. Onze makelaar kwam vervolgens 
met het idee om naar het nieuwbouwplan in de Vlierlanden te 
kijken.” Patrick zag dat niet direct zitten, vanwege zijn leeftijd. 
Patrick: “Twee jaar wachten op een woning leek me een lange 
periode. Toch ben ik blij dat we de keuze hebben gemaakt. We 
maken er echt helemaal onze eigen plek van.” 

Voor Anniek (32) en Peter (33) is de situatie net wat anders. 
Zij wonen nu bijna vier jaar samen samen in Dalfsen, maar zijn 
het huis ontgroeid. Tijd voor een nieuwe stap. Peter: “Op een 
gegeven moment liepen we tegen dingen aan. Ik wil graag een 
groene tuin met een schuur en Anniek zou een grotere badkamer 
willen. In Dalfsen vonden we geen geschikte woning, dus keken 
we over de grenzen van Dalfsen heen en zo kwamen we bij de 
Vlierlanden. We waren direct enthousiast over het nieuwbouw-
plan, waarbij landelijke elementen de boventoon voeren.” 
Anniek knikt: “Het beeldkwaliteitsplan beschrijft natuurlijke 
kleuren en elementen. Het belooft een mooi hofje te worden.”

Samen vieren
Het was de makelaar die zijn werk goed heeft gedaan, 
vinden alle vier. Beide koppels legden hun ideeën op tafel 
en de makelaar maakte de match. En die match is geslaagd. 
Maureen: “De makelaar keek naar onze wensen, zoals het 
budget en het type huis.” “Maar ook hoe we in het leven staan,” 
voegt Peter daaraan toe. Anniek: “En het leuke was, afzonderlijk 
van elkaar kozen we uit vier verschillende modelwoningen, 
allemaal dezelfde. Bij het maken van vrijwel alle keuzes 
daarna is gebleken: we zitten snel op één lijn.” 

Eén ding spraken de vier met elkaar af: als we worden ingeloot, 
dan drinken we samen een borrel. Die borrel kwam er, en meer 
borrels volgden. Peter: “Ons contact begon via WhatsApp. 
Daar delen we adviezen met elkaar en sparren we over 
gezamenlijke én individuele (per woning, red.) keuzes die 
we moeten maken. Als er iets te vieren is, dan spreken we af. 
Zo hebben we laatst nog gevierd dat de fundering is gelegd!” 

Maureen en Patrick waren vorig jaar september zelfs al te 
gast op de bruiloft van Anniek en Peter. Patrick: “Ontzettend 
leuk, want zo leerden we hun familie en vrienden ook al kennen. 
Je begint samen aan een groot project, dan groei je al snel naar 
elkaar toe.” 

Een jonge straat
Maureen is van plan zich in te zetten voor het oprichten van 
een buurtvereniging. Maureen: “In de loop van de tijd hebben 
we van alle buren in de straat hun telefoonnummers verzameld 
en zitten we in een groepsapp. In de zomer gaan we met zijn 
allen wat drinken. De meeste huizen in onze straat hebben nog 
geen kinderen of jongere kinderen, maar mocht het ooit zover 
zijn, dan is het toch superleuk om samen iets te organiseren? 
Of de straat versieren met Koningsdag. Ik kijk er nu al naar uit!” 
 

Zowel Maureen en Patrick 
als Anniek en Peter houden een

 Instagrampagina bij: “Op deze manier 
ontstaat er een tijdlijn. Vorig jaar was het 
nog een weiland, nu zijn er al straten en 

volgend jaar wonen we er in onze 
prachtige 2-onder-1-kap.”  

@bloesemhof13 
@huize_morrenhof

Een huis kopen is in deze tijd niet makkelijk: de prijzen zijn hoog en er zijn veel kapers op de kust. Daarnaast moet een 

woning ook voldoen aan je dromen en wensen. Een huis laten bouwen, is dat iets om over na te denken? Twee koppels 

uit het Vechtdal deden het en vertellen waarom zij kozen voor een nieuwbouwwoning in Ommen. Ondanks dat ze elkaar 

eerst niet kenden, bouwen ze nu samen een 2-onder-1-kap in de Vlierlanden. 

Een huis 
laten bouwen
in de tijd van nu

TEKST: ANNE MAAIKE CORDS - EKKELKAMP
Fotografie: Marlie Koggel
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Kim is artdirector en designer en na twaalf jaar gewerkt te 
hebben bij grote bureaus in Amersfoort en Amsterdam, werkt 
ze sinds vorig jaar volledig voor haarzelf. “Ik verliet de gezellige 
drukte van het kantoor in Amersfoort en zat elke dag thuis te 
werken. Ineens zit je helemaal alleen. En dat terwijl het zo fijn is 
als je af en toe even kan sparren met gelijkgestemden.” Judith 
is eigenaar Colourlab, ze geeft imagetrainingen aan bedrijven 
en kleur- en stijladviezen aan particulieren. Voorheen was ze 
eigenaresse van een kapsalon in Ommen. “Ik werkte altijd in een 
drukke salon met personeel en toen ging ik in mijn eentje werken. 
Dat was wel even wennen.”

Melanie verhuisde twee jaar geleden van Lemele naar Ommen 
en is na tien jaar loondienst vorig jaar voor zichzelf begonnen als 
allround marketeer. “Ik vond het thuiswerken leuk, maar ook heel 
saai. Toen kwam ik Kim bij de school van onze kinderen tegen en 
raakten we aan de praat over het opstarten van een coworking 
locatie. Van Judith wist ik dat zij al in de regio gebruik maakte 
van co-werkplekken en dat ze iets in Ommen op wilde zetten. 
Na een eerste meeting met z’n drieën in de zomer, besloten we 
samen te zoeken naar een geschikt pand.”  

Niet twijfelen, maar gewoon doen
De drie onderneemsters bekeken een aantal panden in Ommen 
met als doel in ieder geval een plek voor hun drieën te vinden. 
Kim: “Toen kwam Judith langs dit pand aan de Kerkstraat 
wandelen en zag ze een briefje ‘te huur’ op de deur hangen. Ze 
aarzelde niet en heeft direct gebeld.” Melanie gaat verder: “We 
gingen kijken en vonden het pand direct geweldig. Daarnaast 
was er ook een goede klik met de huurbaas die ook uit Ommen 
komt. Hij gunde het ons, omdat ook wij alle drie uit Ommen 
komen.” 

Het pand aan de Kerkstraat is te groot voor hun drieën en 
daarom besloten ze meerdere werkplekken te gaan verhuren. 
Judith: “Wij komen alle drie uit ondernemersgezinnen en we zijn 
er gewoon voor gegaan. Niet lullen, maar poetsen!” Kim: “Vooral 
niet te lang nadenken, maar gewoon doen. Bijsturen kan altijd 
nog.” Ze richtten een VOF op en plaatsten bureaus en stoelen in 
de ruimte. Inmiddels zijn er al een aantal ondernemers die een 
plekje huren. Judith: “Spot is trouwens niet alleen voor onderne-
mers, maar ook voor ondernemende mensen die in loondienst 
zijn. Veel van hen moeten verplicht een aantal dagen thuiswer-
ken, maar niet iedereen wil dat of heeft een fijne thuiswerkplek.”  

Van elkaar leren
Melanie ervaart veel voordelen sinds ze haar thuiswerkplek verruild 
heeft voor Spot. “Het is onder andere goed voor mijn netwerk, want 
ik heb nu al zoveel meer andere mensen gesproken dan normaal.”

Dat laatste is ook waar Kim, Melanie en Judith in de toekomst in 
willen groeien bij Spot. Melanie: “We willen elkaar echt verder 
helpen. Denk bijvoorbeeld aan op een avond met elkaar sparren 
over de problemen of uitdagingen waar je tegenaan loopt. Zo hoef 
je niet alles alleen op te lossen. Of we gaan workshops aan elkaar 
geven. Ieder van ons heeft zoveel kennis in huis en hoe fijn zou het 
zijn als je van elkaar kan leren?”
 
De komende maanden gebruiken de drie vrouwen om Spot verder 
te verbeteren. Kim: “Het klinkt nu nog wat hol, dus gaan we als 
eerste met de akoestiek aan de slag. Daarnaast is er nog een hele 
verdieping boven waar we stilteruimtes willen maken. Perfect voor 
als je even moet bellen, een klantafspraak hebt of ongestoord wilt 
werken.” 

Coworking kantoor 

in het centrum

van Ommen

De drie ondernemers Judith de Ridder, Kim Karsten en 

Melanie van Riel vonden altijd thuis werken erg saai. Ook de 

grens tussen werktijd en vrije tijd vervaagde steeds meer. Ze 

gingen samen op zoek naar een werkplek in het centrum van 

Ommen en al snel ondertekenden ze het huurcontract voor 

een pand aan de Kerkstraat 8. Niet alleen groot genoeg voor 

hun drieën, ook verhuren ze nu bureaus aan gelijkgestemden. 

Melanie: “Bij Spot genieten we nu van een heerlijke werkplek 

buiten huis én zijn er nu mede-ondernemers waarbij je altijd 

terecht kan. We versterken elkaar.”  

samen sterk bij spot

TEKST: Paula weitkamp - Fotografie: Marlie Koggel
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Hoogengraven gelauwerd als groen ste school van overijssel

Vernieuwde bewegwijzering  
wandel- en fietsnetwerken  
in Vechtdal

Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in 
opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en 
Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en 
fietsnetwerken in het Vechtdal. Nog meer mensen kunnen 
zo al fietsend en/of wandelend genieten van het prachtige 
Vechtdal. Tot september worden meer dan dertigduizend 
palen, bordjes, stickers en informatiepanelen vervangen. 
Op www.routenetwerkenvechtdal.nl staat een actueel 
overzicht van de werkzaamheden en de vorderingen.

TEKST: GEA SLOTMAN
Fotografie: Marlie Koggel

Het buiten leren 

is hier organisch 

ontstaan
Basisschool Hoogengraven mag zich de groenste 

school van Overijssel noemen. Die kans zat er wel in 

natuurlijk. De school ligt midden in het groen, vlakbij 

het geliefde Junner Koeland. 

Kinderen minder ziek
“Wij hebben hier ontzettend veel ruimte: 160 vierkante meter 
per kind. Deze school heeft 40 leerlingen. Een groene omgeving 
is tegenwoordig een hot item. Alles moet vergroend worden. 
Het belang van groen voor kinderen is inmiddels wel bewezen. 
Kinderen worden er rustiger van. Ze kunnen hun energie kwijt 
en zijn minder ziek. Steeds meer onderzoeken tonen aan hoe 
belangrijk het is dat kinderen bewegen. Wij richten ons op be-
wegend leren. Daar hebben we hier de ruimte voor. We hebben 
bijvoorbeeld bosdagen. We kunnen zo met boswachter Jos 
naar het bos. Het is heel makkelijk te organiseren. We vinden 
het belangrijk dat kinderen respect krijgen voor de schepping. 
We kijken met de kinderen naar de cyclus van de natuur en 
het nieuwe leven. We hebben hier bijvoorbeeld meer dan 50 
nestkastjes hangen. Hoe herken je een vogeltje? Niet alleen 
aan geluid en uiterlijk, maar ook: hoe bouwen ze hun nestjes? 
Geweldig. We hebben de kans ook, hè. Het is zo dicht bij ons 
dat het weinig moeite kost om het te gaan doen”. 

We scoorden op 
groene speelvoorzieningen
“Stichting Nationale Boomfeestdag heeft de prijs uitgereikt,” 
legt Muskee uit. “Zij hebben de omgeving van alle basisscholen 
in kaart gebracht. Aan de hand van satellietbeelden. Ze hadden 
een aantal criteria: Is er een postzegelbosje in de buurt? Is er 
een groot bos? En hoe is het groen in het algemeen? Zijn er 
groene speelvoorzieningen? Die groene speelvoorzieningen, 
daar scoorden we ontzettend op”. Hij wijst naar buiten: “Dit 
hier: een voetbalveldje met natuurlijke materialen. En we hebben 
een eigen speeltuin! Dat is – ook door ouders - zo’n 15 jaar 
geleden allemaal geregeld. Ook met subsidie van de overheid. 
En de kinderen bouwen bijvoorbeeld hutten van takken. Dan 
zijn ze aan het spelen en het handelen met elkaar, ze kopen en 
verkopen spullen en materialen…”. De directeur is enthousiast.

Bewegend leren beklijft
“Dit is organisch ontstaan, het stond niet op papier. Maar het 
spelend leren is wel iets dat we planmatig inzetten. We koppelen 
de methodes die we gebruiken aan de situatie die hier is. Het 
is gewoon wetenschappelijk bewezen. Je kunt een kind wel 
getallen op papier laten zetten: 1 – 10 - 100… Met streepjes 
en nulletjes. Maar als je dat moet tellen met tegels, als je 
sprongetjes maakt, dan krijgt het betekenis. Het beklijft. Zeker. 
Het beklijft veel meer als je het bewegend doet, dan dat je het 
alleen maar op papier doet. Het buiten leren doen we het hele 
jaar door. Niet alleen maar met mooi weer.” 

Eetbare tuin, een 
amfitheater en een waterbaan
“Maar we willen nog veel meer”, zegt Harry Muskee. “We 
willen het nog groener maken. We hebben daarvoor vrij recent 
subsidie gekregen van provincie Overijssel. Ouders van school 
denken hierin mee. Er zijn plannen om een amfitheater te 
maken. Daar bij dat bosje komt een buitenleslokaal met een 
tribune-achtige constructie. Je kunt er broodjes bakken, maar 
je kunt er ook gewoon een les doen. We gaan een eetbare tuin 
aanleggen. En we willen een waterbaan maken met een pomp 
die grondwater oppompt, waarin de kinderen dammetjes kunnen 
maken”. Hoe reageren de kinderen op de prijs? Muskee, nuchter: 
“Ze zijn het gewend. Kijk, ik kom op veel andere scholen, dus ik 
zie wel hoe mooi het hier is. Maar als je alleen maar hier bent, 
dan hoort het erbij.”

Spelen bij de Vecht
Schooldirecteur Harry Muskee is in de wolken met de pasverworven lauwer-
krans: zijn school mag zich nu de groenste van Overijssel noemen. Muskee 
geeft een kleine rondleiding en loopt door de gang naar een oud gedeelte van 
de school. “Dit deel van de school stamt nog uit 1863”, vertelt hij. “Het is het 
oudste schoolgebouw van Ommen. Er zijn al heel veel generaties naar deze 
school geweest. Vroeger waren er tussen de middag lange schoolpauzes. 
Van twaalf tot halftwee. Kinderen die overbleven gingen bij de Vecht spelen, 
ze zwierven door de bossen”, lacht hij. “Ja, dat kan tegenwoordig natuurlijk 
niet meer. Dat was vroeger”. 
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Patchwork of quilt?

Patchwork: de lapjes aan elkaar  

zetten (patchen)

Quilten: de drie lagen  

doorstikken (doorquilten)

Onder je handen  
zie je iets groeien

Schilderen met stof
De ruimte die Truus Kruitbosch inrichtte als naaiatelier, oogt als een snoepwinkel. Voor wie van handwerken houdt, tenminste. 

Langs de wand wachten bakken met mooie, op kleur gesorteerde stofjes. Effen of in leuke patronen. Stapels boeken en bladen 

liggen er. Op de heerlijk grote werktafel staat een naaimachine, speciaal voor het maken van quilts. Maar blikvanger in de kamer 

is toch wel het kleine oude DMC-kastje op tafel. Het is van hout, heeft laadjes met mooie handgreepjes en zit vol garenklosjes in 

vrolijke kleurtjes. Quiltkunstenaar Truus Kruitbosch is hier helemaal in haar element. 

 
Naaien was noodzaak  
De liefde voor het naaien heeft ze van haar moeder. “Mijn moeder 
was altijd wel van het naaien. En bewaren. Ze naaide heel veel 
kleding. Dat was ook noodzaak natuurlijk, in die tijd. Vroeger 
werd er veel meer genaaid. Ik maakte zelf ook veel kleding voor 
mijn kinderen. Het zoeken van stofjes vond ik zo leuk. Dat vind  
ik nog steeds”. 

Quilten op de machine     
“Het quilten zat altijd een beetje in mijn achterhoofd, toen de 
kinderen nog klein waren. Het leek me leuk om iets van verschil-
lende stofjes te naaien. Ik kocht een quilttijdschrift. En op een 
gegeven moment heb je er tijd voor en ga je bezig. Met lapjes.  
Je volgt eens een workshop. Ik heb jaren quiltlessen gehad bij 
Dina Poortier. Dan leer je echt de fijne kneepjes. En nu doe ik dit 
alweer heel wat jaartjes. In het begin quiltte ik veel met de hand. 
Maar ik vind het leuker op de machine. Ik werk volgens een 
patroon, maar soms begin ik ook gewoon met een lap stof.  
Dan ben je aan het nadenken en dan zie je ineens iets voor je, 
waarvan je denkt: ‘Ja, dát ga ik doen’. Al doende kom je in iets 
terecht. Ik gooi het ook wel eens opzij, hoor”. 

Mijn kleinkinderen naaien ook                                
Truus pakt een grote lap stof. “Dit is een proeflap. Hierop ben 
ik steken aan het proberen”. Ze zet de machine aan en naait een 
stukje. Een ingebouwd schaartje knipt het garen af. “Heel handig. 
Je hoeft dan niet steeds die hele lap stof weg te trekken en kunt 
zo weer verder”. De machine is wat breder dan normaal.  
“Je hebt iets meer ruimte om een deken door te stikken”.  
Er staan veel naaisteken op afgebeeld. “Je gebruikt niet alle 
steken, hoor. De kleinkinderen vinden dit leuk. Dan geef ik ze  
een lapje en kiezen ze zelf de steken. Helemaal geweldig vinden 
ze dat. Ze zien dat je van kleine stukjes stof iets kunt maken.  
Ik heb een bak met printstofjes en dan zeg ik: ‘Zoek maar uit  
wat je mooi vindt’. Dat vinden ze al heel erg leuk. En dan zien  
ze eigenlijk, net als wij, iets onder hun handen groeien. Ik leer ze 
altijd dat ze voorzichtig moeten zijn met hun vingers, als ze in de 
buurt van de naald komen”. 
 

Levensgebeurtenis markeren                                  
“Deze vind ik zelf heel erg leuk”. Truus vouwt een deken 
uit elkaar en spreidt hem uit op tafel. “Die maakte ik bij een 
workshop. Het leuke van workshops is, dat je nieuwe technieken 
leert. En met elkaar doe je altijd wat ideetjes op”. Ze wijst naar de 
motieven op de deken. “Kijk, wat ik híer heb uitgeknipt, dat heb 
ik dáár weer opgenaaid. Ik gebruikte hier steeds twee stoffen. 
Zo’n deken maak je dan thuis af. Als de bovenkant klaar is -  
de top noemen ze dat - dan pak je een achterkant en doe je  
er vulling (hobbs) tussen. Je stikt de lappen samen door. Op het 
laatst doe je de bies er omheen. Je kunt nooit zeggen hoe lang je 
over iets doet. Soms ben je een middagje lekker bezig, en soms 
doe je er een paar weken niets aan”. Van restjes maakt ze vaak 
een tas waar je de deken in bewaart. Veel verschillende quilts 
maakte ze al. Eén van haar wandkleden haalde zelfs de cover 
van een quilttijdschrift. Ze naait quilts met een thema, bijvoor-
beeld over geloof of hoop. Een quilt kan ook een levensgebeurte-
nis markeren. Voor haar kinderen bijvoorbeeld, maakte ze bij hun 
trouwen een quilt. Toen haar vader 85 jaar werd, naaide ze een 
quilt van zijn oude overhemden en stropdassen. “Die vond hij 
prachtig! Meestal maakt men een herinneringsquilt als iemand is 
overleden. Maar ik vind het mooi dat hij er nog wat jaartjes van 
genoten heeft”.

TEKST: GEA slotman
Fotografie: Marlie Koggel
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Aan de voet 
van de berg
Sinds het voorjaar bewoont de familie Bosch een fijn 

huis aan de voet van de Lemelerberg. Je komt er via 

een stille zandweg en voelt je meteen onderdeel van 

de natuur. Eindeloos mooi is het er. Dat vinden ook 

Johan en Diny Bosch. 

Het huis, dat stamt uit 1860, werd het laatst bewoond door baron 
en barones von Knobelsdorff-Schrijnemaekers. In 1982 brandde 
het af. Het is toen opnieuw gebouwd. Afgelopen maanden lieten 
Johan en Diny het huis helemaal renoveren door een buurman. 
Het resultaat is subliem. Rond het huis verwijderden ze een 
aantal bomen en struiken. Er is nu meer lichtinval. Het rieten dak 
kun je binnen in de woonkamer ook zien. Dat geeft een warm 
effect. Samen met de oude houten balken en de authentieke 
haard heeft de ruimte niet eens veel meer nodig.

“We zochten al een tijd een plekje buitenaf”, vertellen de 
nieuwe eigenaren. Vooral omdat dochter Shenay paardrijdt. 
“Ze is een echt paardenmeisje. Er is hier ruimte genoeg en 
Shenay kan zo met haar paard de berg op. Twee jaar geleden 
overleed de baron. Toen we hoorden dat dit huis te koop 
kwam, deden we een bod. Shenay schreef een brief naar 
mevrouw Schrijnemaekers en vertelde waarom we deze 
plek zo graag wilden. Mevrouw Schrijnemaekers gunde ons 
het huis”.

Shenay: “Het is lekker om met paarden bezig te zijn. Om 
gewoon even nergens aan te denken, behalve aan het paard. 
Ik heb drie KWPN-springpaarden. Flicona, Large Power en 
een jaarling, Ready to Rumble. Welke ik zelf heb gefokt”.
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“Samen met de oude houten balken 

en de authentieke haard heeft de 

ruimte niet eens veel meer nodig”

Als je Gerard Dankelman (59) vraagt naar zijn fascina-

tie voor touwtrekken, lichten zijn ogen op en begint hij 

enthousiast te praten. Voor je het weet ben je een paar 

uur verder.  In Nederland is Dankelman wedstrijdleider en 

bij internationale touwtrekwedstrijden mag hij als judge 

het oordeel vellen. Eén van de 38 judges is hij, van over 

de hele wereld. En een rasechte Ommer, zoals hij het zelf 

zegt. “Ik ben er trots op”.

Gerard Dankelman 
heeft de touwtjes 
in handen!

Meer info? www.touwtrekken.com

Touwtrekken over de Vecht
Gerard Dankelman woont met zijn vrouw Ciska en hun dochter 
Britt (17) in het mooie Arriën. Daar ontstond de liefde voor de 
touwtreksport. Volgens Van Dale is touwtrekken ‘het groepsgewijs 
trekken aan een touw om te zien welke groep de sterkste is.’ 
Gerard: “In 1979 begonnen we in Arriën met een touwtrekploeg. 
Huisvrouwen, alles deed mee… We organiseerden van alles. 
Touwtrekken over de Vecht bijvoorbeeld”. 

Amerika
“Omdat we wat beter wilden worden, gingen we bij de Federatie 
Vrije Touwtrekkers. De ploeg trainde 1 à 2 keer per week. Ik ging 
mee als coach of verzorger. Ik heb alles gedaan, behalve touwtrekken. 
Ik ben niet sterk, dat geef ik ook wel toe. In 1989 begon ik met 
het leiden van wedstrijden. We organiseerden een NK Indoor en 
Outdoor in Ommen. In 1994 mocht ik bij de Nationale Touwtrek 
Bond fluiten. Daar zagen ze wel wat in mij. In 2003 ben ik voor-
gedragen als internationale wedstrijdleider bij de Tug of War 
International Federation (TWIF). Ik ben toen naar Amerika 
geweest voor een cursus”. 

Vurige Spanjaard 
“Ik pak ongeveer 15 tot 20 wedstrijden per jaar. Van recreatie 
tot WK. Touwtrekken is nét niet een Olympische sport. Tot 1928 
was het dat wel. Eén keer per jaar ga ik naar een internationaal 
toernooi. Laatst heb ik een recreatietoernooi in Dalfsen gefloten. 

Dat ging mooi. Maar ik ben er ook voor naar Amerika, Zweden, 
Zwitserland, Duitsland, Ierland, Engeland, Schotland en Polen 
geweest. Het is van jezelf afhankelijk of je wat mee wilt maken 
of niet. En of ze je serieus nemen, en dat doen ze gelukkig bij mij. 
Mijn kracht is dat ik consequent ben. Bij het ene team laat je wat 
toe, dan ook bij het andere. Dáár een waarschuwing, dan ook 
dáár, voor dezelfde overtreding. Je moet correct de regels 
toepassen. Maar het is ook een spel. In september ben ik hoofd 
bij het WK in Holten. Ik geef dan leiding aan 24 internationale 
wedstrijdleiders. Ik sta ín een groep. Niet erboven, zoals sommigen 
doen. Als touwtrekteam doe je je best, maar dat moet je als 
wedstrijdleider ook. Op een gegeven moment trainen die jongens 
wel vier keer per week. Dat moet je serieus nemen. Als mijn 
collega er een potje van maakt, dan wordt daar over gepraat. 

Gerard in actie op het World Championship Rochester USA in 2004
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spelen & 
vogels spotten

TOUWTREKKEN
Al doe ik nog zo mijn best. Mijn eerste internationale wedstrijd 
in Zwitserland maakte indruk op mij. Na afloop van een wedstrijd 
tussen teams uit Spanje en Zwitserland stond er een Spanjaard 
recht voor mijn neus, met een klein stukje ertussen. Die had ik 
net afgefloten op drie waarschuwingen. Met andere woorden: 
‘Dat flik jij ons vandaag niet weer’. Hij keek me strak in de ogen. 
Ik keek strak terug. Mijn rikketik ging wel iets sneller, maar ik 
bleef gewoon staan. Het zijn sterke jongens, maar ie mut niet 
al te bange weên”.

Hakken in het zand
Voordat een touwtrekbeurt begint, worden de teams 
gecontroleerd. Bijvoorbeeld op hun gewicht. Of op de uitrusting. 
Dankelman houdt een paar grote zware bruinleren schoenen 
omhoog. De lompe vorm heeft wel wat weg van een skischoen. 
De schoenen hebben dikke houten hakken en metalen zolen. 
“Ik controleer eerst of de hak haaks is. Want men wil de hak 
wel eens iets naar buiten laten lopen. Net als bij een paarden-
hoef. En dat mag niet. Dan kun je makkelijker de grond in 
komen, want dan krijg je een soort mes. De ijzeren plaat op de 
hak heeft een maximale dikte. Ook die meet ik op. De hak mag 
niet kleiner zijn dan een kwart van de totale zool. En niet groter 
dan een derde. Hoe kleiner de hak, hoe makkelijker ze ermee 
de grond in kunnen komen”.  

Die jongens gaan laag, hoor
‘Sitting, leaning, locking, anchor, grip of climbing the rope…’ 
Vakjargon, dat hij gebruikt bij overtredingen. “Op WK niveau 
leg je eerst een poule af. Vanaf de halve finale krijg je ook 
met zijscheidsrechters te maken. Want dan wordt het toch wel 
belangrijk. Die zijscheidsrechters zeggen niks, die maken alleen 
gebaren. Als iemand bijvoorbeeld met zijn achterwerk op de 
grond gaat zitten, is hij in overtreding. Dan doet de zijscheids-
rechter alleen maar dit”. Dankelman maakt een gebaar. “Dat zie 
ik als scheidsrechter op het middelveld. Ik moet dat dan in de 
gaten houden. En zo heb je tien belangrijke overtredingen. De 
teams bedenken allerlei foefjes. Dat is voor mij ook de uitdaging. 
Als een touwtrekker moe wordt, dan gaat hij steunen op dat 
bovenbeen. Dat mag niet, want het touw moet vrij kunnen 
bewegen tussen heup en oksel. Die jongens gaan laag, hoor. 
Laag over de grond. En dan moet je kijken of ze niet met het 
achterwerk op de grond komen. De touwtrekkers moeten twee 
handen aan het touw hebben. Dan gaan ze dít doen”. Dankelman 
laat een dik touw tussen zijn handen passeren. “Dit is inpalmen, 
ook een overtreding. Je pakt het touw zó vast, en dan blijf je het 
touw ook zo vasthouden”. Hij wijst naar de onderkant 

van zijn arm. “Hier wordt op getraind: op die onderarm. Een 
touwtrekker werkt vanuit de benen. Een goed voorbeeld van 
hoe je moet tillen. Niet vanuit de rug dus. Dat zie je wel op de 
recreatieve toernooien. Bij die wedstrijden pas ik mezelf aan” 
zegt hij. “De teams mogen twee waarschuwingen hebben. Bij 
de derde waarschuwing is de winst voor de tegenstander. Het 
is ook een spelletje. Hoe verder ze in de wedstrijd komen, hoe 
spannender het wordt. De halve finale is vaak spannender dan 
de finale. In de finale laat je meer toe, om maar een echte finale 
te krijgen. Ik heb zelf nog nooit aan een touw gestaan. Daarom 
voel ik de pijn van een touwtrekker ook niet. Een overtreding 
blijft voor mij een overtreding”. 

Trekbeurt van 56 minuten
“Ik heb een keer een trekbeurt meegemaakt van 56 minuten. 
Een fout van de scheidsrechter, want die greep niet in. Een 
goede touwtrekbeurt duurt maximaal vier à zeven minuten. 
Daarna begin je te verzuren. De volle spanning staat er dan niet 
meer op. De regels werden daarna aangepast. Na tien minuten 
mag het hoofd nu ingrijpen”.                                                            

Een mooi gevecht
“Het is een teamsport. De gemoedelijke sfeer spreekt me aan”, 
zegt de judge. “Maar ook de spanning en de vechtlust. Aan het 
touw gebeurt het. En hoe lichter de gewichtsklasse, hoe mooier 
de gevechten. Naast het touw is het één grote familie. Een 
recreatietoernooi is ook leuk. Dan ben je niet aan het leiden, 
maar meer aan het begeleiden. Een wedstrijd op wereldniveau 
is natuurlijk een uitdaging. Als scheidsrechter ben je de baas, 
anders maken ze er een potje van. Het is mooi om de regels toe 
te passen. En het is mooi om een goede touwtrekbeurt te zien”. 

“Het zijn sterke 
jongens, 
maar ie mut niet 
al te bange weên”

TEKST: GEA slotman
Fotografie: Marlie Koggel
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verborgen achter prikkeldraad en takken

Pieter
pad

De redactie van De Ommer staat op een zonnige vrijdagochtend  

aan het startpunt van de Pieterpad etappe van Ommen naar  

Hellendoorn. Deze bekende langeafstandswandelroute loopt  

ook door Ommen en voert wandelaars in 21 kilometer onder andere 

over de Besthmenerberg, de Archemerberg én de Lemelerberg.  

Wij vragen de wandelaars naar hun liefde voor wandelen.

“Het lopen van het Pieterpad is heel uitdagend, want ik ga de route in één keer lopen.  
Ik heb er een maand voor uitgetrokken. Dus ik loop van de ene overnachtingsplaats  
naar de andere. Het idee ontstond vorig jaar. De route heb ik helemaal uitgetekend  
op een grote landkaart van drie meter hoog, alle plaatsen erop en vervolgens heb ik  
daar B&B’s en hotels bij uitgezocht.” Wandelen doet John alleen, maar zijn vrouw rijdt  
mee met de auto. “Zij is slecht ter been, maar zo kan ze er wel bij zijn. Ze is mijn support!” 

“Ik ben een ervaren wandelaar, want je moet wel echt oefenen als je zoveel kilometers  
achter elkaar wilt lopen. Wat ik zo fijn vind aan wandelen is de rust. Ik woon in Gouda en  
daar hoor je constant politie, brandweer en andere drukte. Hier hoor je alleen maar vogels en  
de natuur. Het is echt genieten onderweg. Inmiddels doen mijn voeten wel een beetje pijn,  
maar ’s avonds neem ik een lekker badje, eet ik goed en ga ik op tijd naar bed!” 

Bregtje is 36 jaar en komt uit Wijhe. Als we haar spreken start ze haar allereerste etappe van het Pieterpad.  
De vriendin waarmee ze samenloopt heeft er al meerdere etappes opzitten en is bovenin bij Pieterburen gestart.  
“Ik zou ook al eerder beginnen, maar had een longontsteking dus dat liep even anders. Vandaag kan ik eindelijk  
starten en lopen we naar Hellendoorn. Morgen doen we direct nog een etappe. Dan lopen we van Hellendoorn  
naar Holten.” 

“De plannen om het Pieterpad te lopen lagen er al, maar het tv-programma  
Dwars door de Lage Landen heeft ons nog enthousiaster gemaakt. Na het kijken  
dachten we echt, nu moeten we het gaan doen! Ik vind wandelen heerlijk, lekker relaxed.  
De natuur in, lekker kletsen. We maken ook al plannen voor de etappes hierna,  
het doel is om de hele route te lopen, maar dat hoeft voor mij niet dit jaar nog te lukken.  
Rustig aan.” 

JOHN
69 jaar
GOUDA

BREGTJE 36 jaar | WIJHE

“Ik heb een maand uitgetrokken  “Ik heb een maand uitgetrokken  
om alle etappes te lopen”om alle etappes te lopen”

Harriët loopt het Pieterpad samen met vriendin Heleen. “Hoe kun je een vriendschap  
beter sterk houden door te gaan wandelen? De keuze voor het Pieterpad voelt logisch,  
want dit pad is toch wel de meest iconische van Nederland.” Inmiddels hebben  
Harriët en Heleen er elf etappes opzitten. “Tijdens het wandelen kom je op mooie  
plekken waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Steeds weer word je verrast  
door de schoonheid van Nederland. De mooiste etappe tot nu vond ik de etappe  
van Ommen naar Hellendoorn. Voor mij bekend terrein, maar juist daarom heb ik  
zo van deze etappe genoten. Ik voelde tijdens het wandelen alleen maar dankbaar- 
heid voor het feit dat ik hier mag wonen.” 

“Al vanaf mijn geboorte heb ik een connectie met de natuur. Vroeger woonde ik aan  
de rand van het bos en daar was ik vaak te vinden. Zelfs studeren deed ik liever onder  
de bomen dan aan een bureau in mijn kamer. Nu nog wandel ik het liefst in het bos.  
Wandelschoenen aan en gewoon gaan. Het fijne aan wandelen is dat je even los kan  
komen van alle prikkels. Je voelt de connectie met buiten!”

wandelaars aan het woord 
HARRIët 62 jaar | OMMEN

Een pad bedacht door twee vriendinnen 
De twee vriendinnen Toos Goorhuis-Tjalsma uit Tilburg en Bertje Jens uit Groningen hebben het Pieterpad  

tussen 1978 en 1983 bedacht, gelopen en beschreven. Zij waren geïnspireerd door een wandeltocht in het  

Duitse Zwarte Woud en wilden iets vergelijkbaars in Nederland tot stand brengen. Inmiddels is het Pieterpad  

waarschijnlijk de bekendste langeafstandswandelroute door Nederland. Het bijna 500 kilometer lange pad  

kenmerkt zich door de rood-witte bordjes en voert je in 26 etappes van Pieterburen in Noord-Groningen  

naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. 

“Vandaag loop ik mijn eerste Pieterpad etappe”“Vandaag loop ik mijn eerste Pieterpad etappe”

TEKST: paula weitkamp    Fotografie: Marlie Koggel

“Ik voelde alleen maar dankbaarheid  “Ik voelde alleen maar dankbaarheid  
voor het feit dat ik hier mag wonen”voor het feit dat ik hier mag wonen”
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Stadsgids met  
eeuwenoude  
Ommer wortels 

   

GESCHIEDENIS INTERESSEERT MIJ
Sinds begin 2000 is Peter stadsgids in Ommen. Peter:  
“De ‘Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en 
Geschiedenis’ bracht een bezoek aan Ommen. Het gezelschap 
werd verdeeld onder drie gidsen. Ik was er één van. Goed, ik 
heb ze meegenomen (en dat doe ik tegenwoordig nog met 
mijn stadsrondleidingen vanaf Het Laer door de Koesteeg en de  
Olde Vechte en dan zo weer op Ommen aan). Een dag later belde 
Baron Van Ittersum uit Heino. Hij zei: ‘Ik dacht dat ik alles over 
Ommen wist, maar je hebt me verrast’. Ik dacht: laat ik dat maar 
voortzetten dan. Ja, de geschiedenis van Ommen interesseert 
mij, want mijn roots liggen hier. En wat je interesseert, kun je ook 
makkelijk onthouden”.

Onze wol werd op de zomp  
van Steen geladen        
Hij vertelt: “Ik ben geboren in de Brugstraat, in het pand tegenover 
van Eerten (nu Cecil)”.  Zijn leeftijd noemt Peter bewust niet. 
“Ik doe al zo mijn best de ouderdom te vertragen”, grijnst hij. 
“Al voor het jaar 1600 woonden er Kramers in Ommen; in de 
Brugstraat. Mijn voorgeslacht. We waren wolhandelaren vroeger. 
Wol was het hoofdbedrijf van mijn voorouders. De boeren  
brachten ons wol. Die was niet voor onszelf, maar we verkochten 
het door. De wol werd op kwaliteit beoordeeld, in grote zakken 
gestampt en bij de Vecht op de zomp van Steen geladen.  
De zomp ging de Vecht af richting Zwolle. Daar werd de wol 
overgeladen in grotere schepen en via het Zwarte Water en de 
Zuiderzee naar Leiden vervoerd. Daar maakten ze er stoffen van. 

De boeren kregen er een prijs voor en dat konden ze bij ons 
weer besteden. Bijvoorbeeld aan stukgoed, wat je per meter 
kocht. Daar kwam praktisch geen geld aan te pas. Ik heb nog een 
winkelboek uit 1798. Elke boer had daarin zijn pagina. Later, toen 
de Australische merinowol in opkomst was, was onze wolhandel 
niets meer waard. De merinowol was van veel betere kwaliteit”. 

Historische moord in het Laer             
Peter weet veel mensen te boeien. Hoe komt hij aan zijn 
informatie? “Deur te leez’n. Ik bin d’r niet bi’j-ewest”, zegt hij.  
Doordat hij vroeger bij boerderijen in de omgeving met kleding 
ventte, deed hij ook kennis op. Als stadsgids geeft hij stadsrond-
leidingen; langs gebouwen die nog historische waarde hebben. 
“Een bezoek aan Ommen heeft daarna meer inhoud”. Op aanvraag 
geeft Peter ook lezingen, eventueel op locatie. Bijvoorbeeld over 
de geschiedenis van het boerenbedrijf, belicht vanuit de middel-
eeuwse boermarken. Hij organiseert een dialectquiz. Maar ook 
fietstochten langs havezaten en kastelen. “Zo’n fietstocht krijgt 
veel meer waarde. Maar als het je niet interesseert, heb je een 
saaie middag”. Ook vertelt Peter geromantiseerde verhalen. 
Bijvoorbeeld over de historische moord in Het Laer en het 
verhaal over de verdwenen ‘darde klokke’. 

Zit de darde klokke 
bij de Shell-pomp in de grond?             
Peter weidt uit: “In 1621 was er een grote brand. De toren van  
de Hervormde kerk stortte toen in. Die had 3 klokken van brons. 
Eén van de klokken is waarschijnlijk gebarsten door de brand. 
Drie eeuwen stond de kerk zonder toren. In 1860 bouwde 
stadstimmerman Brinkhuis een nieuwe toren. Het klokkenhuis –
dat van de gemeente Ommen is- werd waarschijnlijk rond 1700 
gebouwd. De derde klok is niet teruggeplaatst”. Waar is die 
gebleven? Peter: “Er zijn drie versies. De eerste versie is dat 
‘Bommen Berend’ (Bernhard von Galen, de bisschop van 
Munster), tijdens de Munsterse oorlog in 1665 de klok mee wil 
nemen. De klok wordt in de haven van Ommen (aan de Vecht)  
op een zomp geladen. De klok slaat overboord en zinkt naar  
de bodem. De tweede lezing is een romantisch verhaal over  
de Kozakken, die Ommen in 1811 bevrijden van de Fransen.  
Uit rancune hebben die de klok in de Haven gedumpt. Maar er 
bestaat ook een bericht dat, rond 1900, het stadsbestuur de 
stadsfinanciën heeft verrijkt door de verkoop van een aanzienlijk 
gewicht aan brons. De lezer mag kiezen…”.

PETER KRAMER 

‘If history were taught in the  

form of stories, it would never  

be forgotten’, zei Nobelprijs- 

winnaar Joseph Kipling een eeuw  

geleden al. ‘

Als geschiedenis in de vorm van verhalen wordt  
onderwezen, vergeet je het nooit’. Als je met Peter 
Kramer uit Ommen in gesprek komt, snap je waarom. 
De oud-eigenaar van voormalig Modehuis Peter Kramer, 
destijds uit te tekenen met pijp, boeit onmiddellijk.  
Hij vertelt interessante verhalen over Ommen.  
In onvervalst, maar zelf aangeleerd Nedersaksisch:  
de streektaal. Zijn vaders taal. Met onnavolgbaar  
droge humor.     

Ontdek Ommen 
met stadsgids 
Peter Kramer  
Petergijsbregt@kpnmail.nl
Telefoon 0529 452769

Winkelboek uit 1798

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



2726 2726

Mike en Angelique kweken hun eigen groenten en kruiden

Toen Mike en Angelique zo’n anderhalf jaar geleden in Ommen 
kwamen wonen, deed de voortuin het slecht. De buxus heg die 
er stond werd aangevallen, het gras wilde maar niet groeien. 

Na een poosje besloten Mike en Angelique de tuin maar even 
te laten. Angelique: “Al snel begon er in het gras van alles te 
groeien. Ook gingen wij zelf aan de slag met het proef-
kweken van onder andere broccoli, spruiten en kool.” 

Mike: “We zijn altijd al met voeding bezig, want 
we geloven dat goede voeding een medicijn 
is. Veel lichamelijke klachten ontstaan uit 
voeding en een verkeerde levensstijl. 
We besloten verslavingen aan suiker 
en cafeïne aan de kant te zetten en 
ook te stoppen met zuivel en gluten. 
Nu eten we voornamelijk groente 
en fruit. Maar het is moeilijk om 

echt biologische groenten in de supermarkt te kopen en daarom zijn we het 
zelf gaan verbouwen en inmiddels eten we uit eigen tuin!”  

Moestuin voor beginners
Voordat Mike en Angelique besloten hun tuin om te toveren tot een moestuin, 
waren ze zelf net als vele anderen. De voortuin houd je netjes bij en regelmatig 
verwijder je onkruid. Veel kennis van kweken hadden ze dan ook niet. Angelique: 
“We raden iedereen die een moestuin wil beginnen aan om de app
 Makkelijke Moestuin te gebruiken. Hier kun je niet alleen startpakketten 
aanschaffen, ook leidt de app je stap voor stap door het kweekproces.  
Zelfs als je (nog) geen groene vingers hebt kan het niet misgaan.” 

Inmiddels staat de complete tuin van Mike en Angelique vol met groenten 
en kruiden. Aan de rand van de tuin zaaiden ze een bloemenrand in voor de 
bijen en andere insecten. Binnen staan de vensterbanken vol plantjes die eerst 
moeten groeien voordat ze naar buiten kunnen. “Het is echt een passie van ons 
geworden, we genieten van het werken in de tuin. En we eten nu allerlei groenten 
uit onze tuin. Denk aan sla, spinazie, tomaten en paprika’s. Het mooie is dat je 
uit die groenten de zaadjes kan halen, zodat je ze weer opnieuw kunt kweken.” 

Laat je onkruid eens staan
Waar menig tuineigenaar vooral druk is met onkruid 
wieden, laten Mike en Angelique hun onkruid staan. 
Mike: “Mijn interesse voor kruiden is door de 
moestuin enorm gegroeid. Ik ben in de leer bij een 
72-jarige mevrouw die alles weet van kruiden. Ook 
volgden we samen een cursus van haar over de 
basiskruiden. Zo leerden we onder andere dat 
paardenbloemen eetbaar zijn en dat ze een 
zuiverende werking hebben. Inmiddels maken we er thee van en gebruiken we 
de wortels om onze eigen koffie te maken. Ook brandnetels en duizendblad zijn 
goed voor wel duizend dingen. We doen blaadjes door onze salades en soepen.” 

Angelique: “We snappen dat je niet zomaar al je onkruid wilt laten staan, omdat 
je niet weet wat eetbaar is en welk kruid waar goed voor is. Mocht je het interessant 
vinden om het onkruid in je tuin te gebruiken voor je eigen gezondheid is het slim 
je per jaar in één plant te verdiepen. Laat eens een paar paardenbloemen staan 
en lees er eens over. Je zal verbaasd zijn over de helende werking van dit onkruid.” 

Groenten voor het hele gezin
Mike en Angelique hopen over vijf jaar veel meer van dit soort moestuinen 
in de wijk te zien.  Mike: “Het is toch zonde om die kostbare vierkante meters 
van onze voortuinen niet te gebruiken. Als je eenmaal op gang bent met een 
moestuin kun je er met het hele gezin van eten! En je hoeft niet te denken dat je 
eerst de kennis moet hebben. Met een app als Makkelijke Moestuin kan iedereen 
groente en kruiden kweken. Dat vind ik zo mooi. Door de techniek van nu kan 
iedereen terug naar vroeger. Terug naar de basis. Heerlijk met je handen in de 
grond. Wie meer wil weten over het kweken van groenten en kruiden in je eigen 
tuin is altijd bij ons welkom om te komen kijken.”
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Een moestuin 
  in je voortuin

“Eten uit eigen tuin”

“Heerlijk met je handen in de grond”“Heerlijk met je handen in de grond”

MAKKELIJKEMOESTUIN
APP

In Nederland heb je een voortuin vooral voor je 

buren. Wie een rondje fietst door Ommen zal vooral 

nette en strakke voortuintjes zien. Veel tegels, grind 

en gras. Mike en Angelique doen dat totaal anders. 

Zij toverden hun voortuin om tot een kleurrijke en 

weelderige moestuin. Angelique: “Het is zo lekker 

om in de tuin bezig te zijn en als er dan bijvoorbeeld 

een reuze radijs groeit, ben ik heel trots.”
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Colofon

JUNI
17-06 Edwin Evers Band Bostheater

18-06  Boerenmarkt Vilsteren Landgoed Vilsteren

18-06 Vechtdalrally Hardenberg / Ommen

18-06  Edwin Evers Band Bostheater

18-06  Waerachtigh Festijn Ommerschans

25-06  Grollo Bostheater

25-06  Bissinghrun 2022 Aco van Elderen

25-06  Zeskamp Witharen Witharen

26-06  De Dijk Bostheater

JULI
01-07  Start Tronktoernooi Het Laar 4, Ommen

02-07  Veteranendag Ommen

02-07  Vilsteren Bruist Vilsterse Allee, Vilsteren

02-07  40 jaar Tronktoernooi Café de Herberg

05-07  Start CSI ommen 2022 Stegeren

09-07  Vechtdaltrail

07-07  Start Zomarfeest Beerzerveld

10-07  Op reis met Dirk Bostheater

11-07  Opening Ommer Bissingh Ommen

12-07  Jaarmarkt Centrum Ommen

16-07  Boerenmarkt Vilsteren Landgoed Vilsteren

16-07  Broken Brass Bostheater

23-07  Kofferbakverkoop Centrum Ommen

24-07  De Kinder Bakshow Bostheater

24-07  Start Folkcamps Eerde Landgoed Eerde

27-07  Landbouwdag Centrum Ommen

27-07  Oudhollandse Markten Lemelerweg 74, Lemele

AUGUSTUS
03-08  Meer voor mannendag Centrum Ommen

03-08  Oudhollandse Markten Lemelerweg 74, Lemele

05-08  Start Reuzenrad  Markt Ommen

10-08  Duitse dag Centrum Ommen

10-08  Oudhollandse Markten Lemelerweg 74, Lemele

13-08  Kofferbakverkoop Centrum Ommen

14-08  Tallest Man on Earth Bostheater

17-08  Palingroken Centrum Ommen

17-08  Oudhollandse Markten Lemelerweg 74, Lemele

20-08  Boerenmarkt Vilsteren Landgoed Vilsteren

21-08  Bon dia “Goedemorgen” Bostheater

26-08  Judy Blank Bostheater

27-08  Wielerronde Ommen Ommen

SEPTEMBER
02-09  Danny Vera Bostheater

03-09  Ilse DeLange Bostheater

03-09  Start Blaasorkestenfestival Centrum Ommen

17-09  Boerenmarkt Vilsteren Landgoed Vilsteren

24-09  The Legends We’ve Lost Bostheater

Evenementenkalender

Ommer Bissingh


