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Mei 2021 

OSW-bestuur:  
Sjoukje Held   voorzitter  tel. 0561 617937  
Andries Elgersma secretaris   tel. 0561 613252 

 

Van het bestuur…       

 
 

U hebt het ongetwijfeld al gelezen of gehoord dat onze oud-voorzitter Klaas van Weperen op 
vijfentachtig jarige leeftijd op zaterdag 3 april overleden is. Klaas wilde graag weer zover herstellen 
dat hij naar huis kon gaan, maar bleek uiteindelijk zwakker dan gedacht. Wij denken in warme 
herinnering aan Klaas terug. Ik heb met name in het begin van mijn voorzitterschap regelmatig even 
kunnen sparren met hem en natuurlijk hielden we ook nauw contact over het Nieuws dat hij voor de 
OSW al die jaren heeft afgedrukt. Klaas, een empathisch man die altijd een luisterend oor bood en 
betrokkenheid toonde tot aan het eind van zijn leven. Wij wensen Anneke veel sterkte bij de 
verwerking van dit grote verlies.  

De datum van het Bevrijdingsontbijt nadert, woensdag 5 mei is het zover. Er zijn heel wat ontbijtjes te 
bezorgen, 164 leden in en rondom Wolvega hebben gehoor gegeven aan onze oproep. Hoe laat het 
tijdstip van bezorging bij u is, kan niet worden gezegd. We wachten het maar af, maar neemt u gerust 
uw broodje ’s morgens, het kan zomaar tegen de middag worden dat het legervoertuig voor uw deur 
staat.  

Legpuzzels, hebt u belang bij een legpuzzel? Schroom niet om te vragen. Er worden veel puzzels 
aangeboden, nu de vraag nog!  

Hartverwarmend is het om te constateren dat er veel reacties zijn ontvangen op de vacature van 
bezorger in Oldeholtpade. Hopelijk dienen zich ook nog vrijwilligers aan voor de activiteit Fietsen. Het 
zou mooi zijn als we bijvoorbeeld een vaste dag in de maand met elkaar zouden kunnen fietsen, en 
de route kan natuurlijk ook eens door iemand anders bepaald worden. 

En wat mochten wij veel reacties ontvangen over de paaseitjes. Echt hartstikke leuk. Dat wij het idee 
bedenken is nog niet zo erg, maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Onze bezorgers hebben ontzettend 
hun best gedaan om dit allemaal voor elkaar te krijgen.  
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Webinar 8 april jl., de secretaris (penningmeester was verhinderd) en voorzitter zaten om 19.30 uur 
klaar, een digitale bijeenkomst over de WBTR. Voor ons valt het nog mee, wij voldoen al aan veel 
regels. Alleen het punt als er geen nieuwe bestuursleden meer te vinden zijn, zal beschreven moeten 
worden en in de statuten moeten worden opgenomen. Dit hoeft nog niet direct maar dient op termijn 
wel te gebeuren. 

Jeu de boules, de start was een weekje uitgesteld in verband met de weersomstandigheden. Het was 
fijn om te zien dat er een grote opkomst was op 13 april jl. en te horen dat er 7 nieuwe leden bij zijn 
gekomen. Het ledenaantal loopt nu richting dertig. Zelfs de fotograaf was aanwezig om beelden te 
maken. Intussen heeft een prachtig artikel van zijn hand (Lenus van der Broek) met dito foto de 
voorpagina van de Stellingwerf gehaald. Lenus bedankt!! 

Ja, u leest het goed op de laatste bladzij van dit Nieuws. Wij vragen om kopij voor het Nieuws van 
juni. Normaliter hebben we een zomerperiode waarin geen Nieuws wordt verspreid. Aangezien we in 
onzekere tijden leven kunnen we niet aangeven wat er wel en niet kan de komende periode. Daarom 
blijven we toch een Nieuws uitgeven en proberen we op deze manier zo de vinger wat aan de pols te 
houden.  

U weet dat nieuwe leden nog steeds welkom zijn hè? Zij kunnen dit jaar voordelig lid worden en 
betalen slechts € 10,- contributie. 

U allen een heel zonnige meimaand toewensend, met een hartelijke groet namens het hele bestuur, 

Sjoukje Held 
 

***** 

 
IN MEMORIAM KLAAS VAN WEPEREN 
 
Op 4 april stuurde onze voorzitter, Sjoukje Held, ons het volgende mailtje: Dag allen,                                                                                                                                                                                           
Anneke van Weperen belde mij zojuist dat Klaas gistermorgen is overleden. Hij wilde nog zo 
graag verder leven, maar was helaas te zwak. Er is geen condoleance, er wordt in besloten 
kring afscheid genomen. Wel zullen wij een kaart ontvangen. Ik heb Anneke gecondoleerd 
en heel veel sterkte gewenst.                                                                                                              
In het aprilnummer van ons Nieuws had onze voorzitter onze leden al meegedeeld dat Klaas 
zijn gezondheid broos was. Klaas is voorzitter van onze vereniging geweest van 2010 tot 

2017. Hij volgde Corry Korver op als voorzitter. De leden van O.S.W. in vergadering bijeen 
op 19 april 2017, besloten, op grond van Art. 3 lid 3 tot Lid van Verdienste te benoemen: 
Klaas van Weperen, als blijk van waardering voor zijn grote inzet en betrokkenheid 
waarmee hij zich gedurende meer dan zeven jaren als voorzitter, vrijwillig en belangeloos, 
heeft ingezet voor onze Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega.  
Het was onder Klaas zijn voorzitterschap dat we vertrokken uit de ANBO - na later bleek 
samen met nog 56.000 leden- en onze OSW oprichtten. Voor deze nieuwe vereniging zette 
Klaas zich voor 100% in. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat ons bestuur van 
de OSiF, onze overkoepelende Friese Seniorenvereniging, een kaart van oprechte 
deelneming heeft ontvangen voor het verlies dat ook onze OSW heeft getroffen. Het is, zoals 
Jan Kloosterman het verwoordde: “Een markant mens zoals Klaas laat een wond achter bij 
zijn heengaan.” 
We wensen Anneke heel veel sterkte en de kracht om haar leven voort te zetten.  
Moge Klaas rusten in vrede. 
 
Het OSW-bestuur 
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Donderdagavond Jeu de Boules OSW 

Nu er een paar dinsdagmiddagen veilig is gespeeld en eenieder zich goed aan de corona 

voorzorgmaatregelen houdt gaan we ook de zomeravond Jeu de Boules-training starten op 

donderdag 20 mei. De avond start met een partijtje waarbij de deelnemers door middel van loting 

worden gekoppeld. Na de pauze wordt er een parcours uitgezet waar de vele moeilijke punten van 

het spel worden geoefend tot ca 20.30 uur. Tijdens de training gaat het vooral om het precies werpen 

van de boules en deze op de juiste afstand te werpen en niet te rollen. De organisatie is in handen 

van de Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega maar deelname staat open voor iedereen. De 

kosten bedragen € 5,00 per seizoen maar voor deelnemers aan de dinsdagmiddag Jeu de Boules is 

deelname kosteloos. U kunt zich zonder opgave om 18.30 uur melden bij de Jeu de Boulesbanen van 

de OSW aan de Kruistraat in Wolvega achter het SIOS-clubgebouw. Met dit initiatief willen de 

organisatoren de sport promoten en de deelnemers de mogelijkheid geven elkaar te ontmoeten in 

een ontspannen omgeving.  Kom kennismaken en meedoen met dit uit Frankrijk afkomstige 

werpspel. Ervaring, spelregelkennis en eigen Jeu de Boules ballen zijn niet noodzakelijk. We spelen 

uiteraard met in achtneming van de geldende Corona voorzorgmaatregelen. Het gebruik van 

kleedkamers en kantine is niet toegestaan maar voor noodgevallen is een toilet beschikbaar.   

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met H. Oosterkamp 06 16592554. 
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Ome Jan sprak met Abe Lenstra 

Dit waargebeurde verhaal speelde eind veertiger jaren van de vorige eeuw, dus kort na het einde van de 

tweede wereldoorlog. 

De huidige generaties hebben het over Johan Cruyff als de beste voetballer aller tijden. Maar in de tweede 

helft van de vorige eeuw was de beroemdste voetballer Abe Lenstra. Hij speelde vele jaren in FC Heerenveen 

maar ook in het Nederlands elftal. 

Abe Lenstra ( Us Abe ) leefde van 1920 tot 1985. Abe speelde ruim 500 wedstrijden voor zijn club Heerenveen 

en scoorde 517 doelpunten. Ook speelde hij 47 keer in het Nederlandse elftal waar hij 33 doelpunten scoorde. 

Het voetbalstadion in Heerenveen is met recht naar hem vernoemd. 

Mijn ouders, Geert en Jannie de Goed begonnen in 1946 een kruidenierswinkel aan de Dracht nummer 82 te 

Heerenveen. Dat was nog zo’n gezellig klein winkeltje waar je als klant voor de toonbank stond, zei wat je 

wilde hebben en dan geholpen werd door de kruidenier of een winkeljuffrouw. Over hoe het in zo’n winkel 

ging in die tijd zou ik een lang verhaal kunnen vertellen, dat zou voor vele leeftijdgenoten (ik ben 73 jaar) heel 

herkenbaar zijn. 

De zus van mijn vader en haar man, voor mij later ome Jan en tante Tet uit Enkhuizen kwamen een weekendje 

logeren. Televisie was er nog niet, de favoriete bezigheid van mijn ouders maar ook van ome Jan en tante Tet, 

zo blijf ik ze noemen in dit verhaal, was kaarten. Zo zaten deze zes mensen, ja, zes want de familie Jan en Riek 

Bronswijk van de stoffenzaak even verderop  waren er ook. Er werd driftig gekaart, borreltje er bij en natuurlijk 

heel veel gepraat. Ome Jan, een enthousiast voetballiefhebber, vroeg op een gegeven moment aan Geert: 

“Zeg Geert, kennen jullie Abe Lenstra eigenlijk?” Mijn pa, Geert dus, haakte daar direct op in. “Wat heet 

kennen, Abe komt regelmatig boodschappen doen in de winkel”. “Maar dat is nog niet alles, om nu te zeggen 

dat hij een huisvriend is, is misschien wat te sterk uitgedrukt, maar hij komt hier regelmatig over de vloer. 

Sterker nog hij zou vanavond komen te kaarten maar ik heb gezegd dat dit niet echt goed uitkomt omdat we 

logees krijgen”. ‘’Wat….! riep ome Jan, hoe kon je dat nu zeggen. Wat zou ik die man graag ontmoeten. 

Onvoorstelbaar dat je zo iets kon afzeggen. Kun je hem alsnog niet bellen en vragen of hij nog even naar hier 

komt?” Geert: “hij, Abe, belt ook wel zo af en toe, misschien belt hij vanavond nog”. (Abe Lenstra kwam 

inderdaad wel eens in de winkel maar verder kenden mijn ouders hem niet).  

De avond ging door, er werd driftig gekaart en de nodige borreltjes verdwenen door de diverse keelgaten. Het 

werd al wat later, Geert zei : “ik ga even voor ons een kroketje halen bij cafetaria Hartman”(Niemand had toen 

nog een friteuse). Geert trok zijn jas aan en pikte de sleutel uit de jas van Riek Bronswijk. Verschafte zich 

toegang tot hun huis en belde naar zijn vrouw Jannie. Zij nam de telefoon op. Geert zei: “denk er om, ik ben 

Abe”. Jannie riep wat luider, zodat de mensen in de kamer het konden horen: “Hé Abe wat leuk dat je belt. We 

hebben het vanavond nog over je gehad. Mijn zwager Jan is hier en had je graag willen ontmoeten. Wil je 

misschien even met hem praten?”  Ome Jan had de naam Abe inmiddels gehoord sprong op en holde naar de 

telefoon. Geert deed zijn gebit uit de mond, verdraaide zijn stem en sprak een beetje in halfbakken Fries. Ome 

Jan dol enthousiast: “MENEER  Abe wat geweldig dat ik u kan spreken, kunt u nog niet even naar hier komen? 

De deur staat hier wagenwijd voor u open”.  Geert mompelde iets dat hij nog aan het trainen was of zoiets. 

Het gesprek ging nog even door en werd toen beëindigd. 

Even later kwam Geert terug met de kroketjes. Ome Jan was nog helemaal in de wolken. “En dan zeggen ze 

dat Friezen zulke stugge mensen zijn, ik heb nog nooit zo’n leuke vriendelijke man aan de telefoon gehad”.  Hij 

kon er niet over uit. Terug in Enkhuizen vertelde hij aan iedereen die het maar wilde horen dat hij met de 

beroemde voetballer Abe Lenstra had gesproken. 

Ome Jan heeft nog vele jaren gedacht dat hij echt met de beroemde Heerenveense voetballer Abe Lenstra had 

getelefoneerd. 

 Sietse de Goed 
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ONDERNEMEN IN CORONA TIJD 
 

In uw nieuwsbrief las ik een oproep van de voorzitter om de ervaringen in deze Coronatijd met elkaar 

te delen. Vandaar mijn stukje over ondernemen in Coronatijd. 

 

LOCK DOWN 

Inmiddels alweer meer dan 1 jaar geleden moest mijn bedrijf de deuren helemaal sluiten vanwege de 

afgekondigde Lock down. Drie maanden daarvoor had ik net afscheid genomen van mijn collega 

Gerard, met wie ik samen 24 jaar FysioSport had gerund. De eerste week van de Lock down was ik 

compleet in shock over wat je overkomt. Er spookt van alles door je hoofd, hoe lang gaat het duren, 

hoe komt het financieel, zorg voor mijn team, kan ik ze aan het werk houden? Na de eerste shock komt 

je ondernemersgeest weer boven en ga je kijken welke mogelijkheden er zijn en wat je nu kunt doen 

met de beschikbare tijd. Ook gaf het mij enorm veel steun dat ik niet de enige ondernemer was die 

dicht moest.  

 

ACTIES 

We gingen opruimen, net zoals heel veel Nederlanders in de eerste Lock down. Om het onderlinge 

contact binnen het team te behouden organiseerde mijn collega Marijke elke week een zoommeting. 

Verder probeerden we binnen de mogelijkheden die er waren onze cliënten te begeleiden, zodat ze niet 

teveel achteruit zouden gaan. We deden telefonische consulten en brachten bezoeken aan huis waarbij 

we instructie gaven vanuit de tuin. Allemaal nieuwe ervaringen! De tijd van sluiting gebruikten we ook 

om een app te installeren waar de cliënten hun afspraken in konden zien, we mee konden videobellen 

en huisoefeningen in konden zetten voor onze cliënten.  

 

GROEN LICHT 

Toen er weer groen licht kwam voor de Fysiotherapie richten we onze praktijk in op de 1,5 meter 

samenleving. We kregen te maken met protocollen voor de heropening van de Fysiotherapie. 

Schoonmaakdoekjes, schoonmaakmiddel en ontsmettingsgel werden in grote getale ingeslagen. Na 

ruim 6 weken mochten we de eerste cliënten weer ontvangen in de praktijk. Heel spannend! En wat 

koste het veel energie omdat al je automatismen verdwenen waren. Maar wat waren we blij dat we 

weer iets mochten doen en ook als team elkaar weer konden ontmoeten.  

 

SPORTEN 

Het was wel erg stil in het centrum omdat de sporters helaas nog niet mochten komen. Geen gezellige 

koffiehoek en de loop van de sporters. Vanaf juni startten we met de buitentrainingen. Voor ons en de 

sporters alweer een nieuwe ervaring. Wat was het fijn om weer sporters in actie te zien. Het weer was 

prima en de sfeer was goed. Iedereen genoot ervan elkaar weer te ontmoeten en te spreken. In de loop 

van de zomer kwam er steeds meer ruimte en startten alle activiteiten weer op. Wel met de nodige 

aanpassingen, maar het liep.  

 

TWEEDE LOCK DOWN 

Helaas liepen de besmettingen weer op richting december en belandden we halverwege de maand 

opnieuw in een Lock down. Ditmaal mocht de Fysiotherapie open blijven, maar ging de sport 

compleet op slot. In eerste instantie voor 3 weken, dus dat was te overzien. Inmiddels weten we 

allemaal dat het nu al bijna 5 maanden duurt. Ik merk wel dat deze 2de Lock down een stuk pittiger is. 

De uitzichtloosheid, de lange tijd en de zorgen om onze sporters hakt er behoorlijk in. We prijzen ons 

gelukkig dat de Fysiotherapie door mag blijven gaan, maar zien om ons heen de gevolgen van het niet 

kunnen sporten en veel minder bewegen. Mensen krijgen sneller last van klachten en missen ook de 

sociale contacten.  
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GEVOLGEN CORONA 

In deze Lock down kregen we ook veel meer te maken met de gevolgen van Corona. De 

verzorgingstehuizen gingen op slot vanwege besmettingen en er waren dagelijks geannuleerde 

afspraken doordat mensen in quarantaine moesten of verkouden waren. Dit vergt veel flexibiliteit van 

het hele team. Ook zagen we nu in de praktijk welke impact Corona kan hebben op je fysieke en 

mentale gesteldheid. De revalidatietrajecten die we startten voor ex-Corona patiënten zijn veelal 

langdurige trajecten vanwege de vele fysieke en mentale klachten.    

 

BUITENTRAINING 

In maart startten we opnieuw met de buitentraining. Wederom was het fijn om weer sporters in actie te 

zien, maar wat was het soms nog koud om te trainen. Daarom was de buitentraining lang niet geschikt 

voor iedereen. Ik vertelde eerder al dat ik mij zorgen maakte over het niet kunnen sporten voor veel 

van onze klanten. Om dit onder de aandacht te brengen mailde ik met de brancheorganisaties van de 

Fysiotherapie en de Fitnesscentra. Ook informeerde ik de landelijke politiek en kreeg ik wethouder 

Zonderland op bezoek. Een luisterend oor van haar was fijn, maar helaas moeten we toch nog wachten 

op groen licht vanuit de regering.  

 

HOOP 

Gelukkig gloort er licht aan de horizon en mogen we hopelijk eind mei weer sporters binnen 

ontvangen. En dan zijn we alweer ruim 1 jaar verder sinds de eerste Lock down. Een bewogen jaar met 

de nodige ups en downs. Maar een ondernemer kan niet bij de pakken neerzitten en moet verder. 

Samen met mijn team kijken we continue hoe we de beste zorg en beweegactiviteiten kunnen leveren 

binnen de bestaande mogelijkheden. Afsluitend kijk ik – net als iedereen – hoopvol richting een weer 

“normale” toekomst. En ik hoop van harte dat we de leden van de OSW in september weer mogen 

ontmoeten in de sportzaal. Met aansluitend een gezellig koffiemomentje in onze koffiecorner.  

 

Een hartelijke groet van Wilma ter Haar, eigenaar van FysioSport Wolvega/Oldemarkt! 
 

***** 

 

Hadrieder 

Zeer achte pelisie, vanuut mien pesisie, 
kan ik mien overtreding niet ontkennen 
en an de boete d’r van, za’k wel nooit wennen. 
Haost alle daegen kom ik ze tegen, 
op en om de Stellingwarver wegen. 
Ik daenke dan ok niet altied in mien pesisie, 
an de hermandatten van et korps van de pelisie. 
Een bekeuring te kriegen van de groepskommendaant 
geft in een medaol gezin een prottte trammelaant. 
Een gedicht is nooit weg in disse tied, 
ik kan jow wel zeggen, ik heb een protte spiet. 
Mittenneer meugen jim ’t dan ok wel weten, 
deur de sleur van ’t rieden bin ‘k zoks zo weer vergeten. 
Mar now he’k een ni’je auto mit boordkompjoeter 
en as d’r onraod is dan gef hi’j een toeter 
zoda’k veur de toekomst zonder ellende 
gas kan geven zonde aende. 
 
Beruchte hadrieder 
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Buitentraining start in Wolvega 

Vanaf woensdagmorgen 12 mei a.s. is er de mogelijkheid voor senioren om in groepsverband buiten 

te sporten. De trainster zorgt voor een afwisselende, uitdagende en gezonde buitentraining. Tijdens 

de training ligt de focus op balansoefeningen (mobiliteit), spierversterkende oefeningen (kracht) en 

uithoudingsvermogen (conditie). Er wordt naar de mogelijkheden gekeken en de oefeningen worden 

op maat aangeboden. Iedere woensdagmorgen van 9.30 – 10.30 uur. 

Locatie is het sportveldje aan de Meulestraat in Wolvega. U krijgt een gratis proefles. Wilt u nadere 

informatie hierover dan kunt u contact opnemen met Larisa Groenhof, tel. 06 53237263 of                 

e-mailadres: larisa@livvitleefstijl.nl. 

 

***** 

 

Een zwaluw maakt nog geen zomer 
 

In mijn jonge jaren stond ik met mijn vader die bij de boer werkte op de deel van de boerderij. 

In die tijd werd het hooi nog opgeslagen in het hooivak als wintervoorraad voor de koeien. Maar bij 

het voorjaar was het meeste al door de koeien tot melk verwerkt. 

Op die morgen zat een zwaluw z’n hoogste lied te zingen boven in het vierkant van de boerderij. 

Waar op m’n vader zei: ‘weet je wel waar deze het over heeft’? 

Nu ik moest het antwoord schuldig blijven, maar hij mij het volgende vertelde: 

‘Verleden jaar toen ik hier was  

Was dit vak vol en dat vak vol 

Waar is dit nu gebleven   

Het is flit flit flat de koe uit het gat gedreven’. 

 

Vriendelijk groeten  

Evert en Margje Waldus 

 

***** 
 

Gekken worden niet gestoken maar geprikt wordt wel eens gezegd 

Dat het op dit moment een gekkenhuis is dat is wel duidelijk. En dat Nederland een praatland is dat is 

ook wel duidelijk. Ze praten maar, hoe, waar, wanneer en waarmee. Wie moet er worden geprikt. We 

weten allemaal hoe het niet moet. We zijn allemaal onzeker. We hebben allemaal een mening.  

‘’Bin ie al ent, die en die wel ie moet’n d’r achteran jong’’zegt de buurman ‘’want ik heb em al en ie 

bin even oold as ikke’’.  

Pa je moet bellen zegt mijn dochter want ze is ongerust.  

De dokter zegt ‘’U krijgt een uitnodiging van de GGD” weest u maar gerust. ‘’Komt goed’’ zegt de 

assistente. En ja hoor daar vliegt de UITNODIGING de brievenbus door. De finishpaal die is in zicht 

maar Alie mag nog niet. Zij zit in een ander Prikblok met een andere cocktail of zoiets. Het probleem 

is straks hopelijk opgelost. Maar hoeveel moeite heeft dat wel niet gekost. En tijd die krijgen we niet 

terug die zijn we kwijt. 

Pier Postma 

 



8 

 

  

 

 

Voorjaar in de lucht 

 

Wanneer ik in het late middagzonnetje in mijn tuin zit voel ik dat het vandaag, voor het 

eerst, echt voorjaar is.  

Ik voel het niet alleen maar hoor en zie het ook, het bruist van leven om mij heen. De 

mussen die, naast elkaar op de schutting, steeds van plek verwisselen lijken druk op zoek 

naar de juiste partner. Ze zijn daar zo mee bezig dat ze niet in de gaten hebben dat het 

een jonge spreeuw gelukt is een plekje op de schutting te veroveren. Ook hij lijkt opzoek 

naar een partner, met klapperende vleugeltjes en veel getsjilp, probeert hij de aandacht 

te trekken. Volgens mij is dit verloren moeite omdat hij zich duidelijk in het verkeerde 

gezelschap bevindt. Hij weet echter niet van ophouden en blijft maar doorgaan met het 

ritueel van vleugeltjes klapperen en tsjilpen, ach ja … 

 

Genietend van de voorjaarszon sluit ik mijn ogen. Wegzakkend in mijn stoel hoor ik 

ineens dat het spreeuwengetsjilp een echo krijgt, het spreeuwtje heeft ‘gescoord’!      

Er zit zowaar een vrouwtje naast hem!   

Hij kan zijn geluk niet op. Springt op en neer, fladdert in de rondte tot hij besluit naast 

haar te gaan zitten. Even later vliegt hij weer op en dan ineens ploft hij pardoes bovenop 

op haar.  

Overdonderd door zijn snelle actie lukt het haar, met moeite, zich van hem te bevrijden 

en vliegt naar een boom waar ik haar, tussen de takken, zie verdwijnen.  

 

Terwijl het spreeuwtje verbouwereerd tussen de mussen blijft zitten kan ik het invullen 

niet laten en denk; ‘Tja, jongen als je er met zoveel enthousiasme bovenop haar springt 

kan het niet goed gaan. Geduld daar gaat het om. Eerst van elkaar houden, dan een 

nestje bouwen en dan en dan ...´                                                                                                          

Hij blijft nog een tijdje tussen de mussen zitten tot ik hem plotseling naar de boom zie 

vliegen waar het vrouwtje in verdween.  

Loeklouise Looman april 2021 
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Nu en toen 
 
“Goedemorgen Janneman, leuk dat je even aan komt wippen bij je oude opa”. 
“Hhhallo opa”, antwoordt Jan snikkend. 
“Wat zie ik nou ventje? Waar zijn die tranen voor? Ben je soms gevallen of heb je gevochten? Of 
erger nog ben je gepest?” 
“Nee opa.” Hij buigt zijn hoofd en kijkt al snikkend weg. 
“Nou kom maar eens met opa mee, dan zal ik eerst iets lekkers maken en dan gaan we samen op de 
bank zitten. Ik denk dat je me dan maar eens rustig moet vertellen wat er precies mis is. Wat vind je 
daarvan?” 
Jan kijkt weer op en een glinstering verschijnt in zijn ogen. “Mag ik dan van die lekkere dropjes, opa?” 
Een tijdje later zitten ze samen gezellig en tevreden op de bank.  
“Nou vertel maar eens Janneman. Wat is er aan de hand.” 
En Jan begint te vertellen. “Papa vindt dat ik teveel met mijn vierkante ogen bezig ben en nou heeft 
ie mijn tablet en mijn Iphone afgepakt. Ik moest maar eens leren buiten te spelen, zei hij.” 
“En toen jongen, wat heb je toen gedaan?” 
“Ik wist niet wat ik moest doen, opa. Er was ook niemand buiten.” 
“En toen?” 
“Toen ben ik weggelopen, naar jou toe.” 
“Weet papa of mama dat je hier bent?” 
“Ik denk het niet. Ik heb het niet gezegd.” 
“Oke, dan vind ik dat we eerst even moeten bellen en vertellen dat je bij mij bent. Anders zullen ze 
ongerust zijn. Is dat goed?” 
Na het telefoontje, en nog een dropje en appelsap, zegt Jan “hé opa, wat deed jij vroeger, toen jij 
klein was?” 
“Nou dat zou wel eens een lang verhaal kunnen worden. Heb je daar wel zin in?” 
Jan schoof nog een beetje op en ging veilig en knus onder de arm van opa zitten. “Dat vind ik gaaf, 
opa.” 
“Nou Jan, toen ik net zo oud was als jij hadden we de spullen nog niet die we nu allemaal hebben. 
Geen tv, geen computer, tablet, geen auto, scooter of brommer en zelfs geen telefoon. Wel een fiets, 
maar geen elektrische. We kenden geen centrale verwarming, geen douche en het toilet stond 
buiten. Wat we wel hadden was een radio, een heel grote met draaiknoppen voor het geluid en om 
de zenders te zoeken. Met een groen licht dat heen en weer schoof kon je dan zien of de zender sterk 
genoeg was om naar te luisteren. In de kamer stond een zwarte kachel, zoals je wel eens bij de 
kringloop ziet. In die kachel moesten kolen en dat gaf een gezellig vuur zoals in de open haard. Op die 
kachel, die de hele dag brandde, werd alles gekookt. Water, aardappels, groente en soms ook vlees. 
Maar het was ook de plek waar je knus omheen kon zitten als het koud was. Daar werden verhalen 
verteld of er werd voorgelezen en één keer per week zaten we rond de radio en luisterden naar een 
hoorspel op de radio.” 
“Wat is een hoorspel, opa?” 
“Dat is een verhaal dat door meerdere mensen werd verteld. Er werden dan ook geluiden bijgemaakt 
als dat in het verhaal paste. Dus als er op een deur werd geklopt in het verhaal dan hoorde je dit.” 
Opa klopte op de tafel. “Snap je Jan? 
Jan knikte. “Maar speelde jij ook buiten opa?” 
“Natuurlijk Jan. Alleen maar. Leuke spelletjes zoals knikkeren, boompje klimmen, verstoppertje, 
landje veroveren, stoepranden, tollen. Één keer per week hielp ik de melkboer, die met zijn wagentje 
met een soort van motor ervoor, langskwam. Dan mocht ik een stukje meerijden en mensen hun 
bestelling brengen. Dat was toen ik acht was en in Bergen op Zoom woonde. Toen ik nog jonger was, 
woonde ik op het platteland temidden van de boerderijen en dan ging ik daar vaak naartoe.” 
“Wat deed je daar dan, opa?” 
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“Nou, daar had ik vriendjes en dan gingen we zogenaamd helpen. We hielpen bij het hooien. Dat was 
leuk. We maakten zelf een pijl en boog en dan gingen wij jagen op de konijnen die wegrenden tijdens 
het maaien.” 
“Bah, dat is zielig!” 
“Wees maar niet bang jongen. We raakten er nooit één, maar het was wel spannend. Als het hooien 
klaar was, mochten we boven op de hooiwagen zitten, waarmee het hooi naar de schuur werd 
gebracht. Dat was hoog joh. In de herfst hielpen we mee met aardappelen rapen. De kinderen van de 
boeren kregen dan een week vrij om te helpen en omdat ik daar woonde gold dat ook voor mij. Dat 
was hard werken maar ook gezellig.   ‘s Morgens om zes uur zaten de boer, de knechten, mijn 
vriendje met zijn broers en ik in de keuken om de grote tafel. De boerin had dan spek gebakken in 
een enorme pan en we aten allemaal uit één pan. Daarna gingen we naar het land en liepen achter 
het paard die de ploeg trok. We deden de aardappelen die we geraapt hadden in jute zakken. Als die 
vol waren gooiden de knechten, die heel sterk waren, de zakken over hun schouder op de rug en 
brachten ze naar een kar. ‘s Avonds zaten we dan om een groot vuur en spietsten aardappels op een 
ijzerdraad en legden die in het vuur. Zo werden ze gepoft. Lekker joh. Wil je nog iets hebben Jan? 
“Nee, vertel verder opa, dat vind ik leuk. Dan was jouw papa natuurlijk nooit kwaad op jou, of wel 
opa?” 
“Nou Jan, ik moet dit eigenlijk niet vertellen, maar ik deed ook nog wel eens stoute dingen. Dan 
waren mijn papa en mama kwaad, maar ook erg verdrietig.” 
“Wat deed je dan, opa?” 
“Nou, ik zal je een paar dingen vertellen, maar niet alles hoor. Anders vind je opa misschien niet 
aardig meer. Wij hadden in de tuin in een hokje ook een paar konijnen. Eén daarvan was niet leuk. Hij 
had mijn vader al eens gebeten. Ik was daar heel kwaad over. Nou hadden ze bij mijn vriendje heel 
mooie kippen. Dus hebben we geruild. Het konijn naar de boerderij en ik kreeg twee kippen, want die 
waren heel klein. De volgende morgen moesten we bij een kwade papa en boer opdraven. De kippen 
bleken heel dure sierkippen te zijn. Ik heb later gehoord dat mijn vader aan jouw papa heeft verteld 
dat hij er achteraf hard om moest lachen.” 
“Is dat het enige opa? Dat valt nog wel mee.” 
“Nou ik was wel vaker stout. Vlak bij ons huis stond een lege militaire barak. Daar ben ik wel eens 
langs gerend met een stok in de hand. Het rinkelen van de kapotte ruitjes klonk zo leuk dat ik nog 
maar eens terug ben gerend. Een week later stond de marechaussee voor onze deur. Ik was betrapt. 
Ik had honderd ruitjes ingetikt en dat mocht niet.” 
“Oei opa en moest je toen naar de gevangenis?” 
“Nee, gelukkig niet. Maar mijn vader moest alle ruitjes betalen en dat vond ik wel balen. Maar ik had 
het nog niet afgeleerd. Bij een lege barak iets verder van huis, was een grote vijver. Daar wilden mijn 
vriendje en ik natuurlijk varen. We hadden geen boot. Dus toen hebben we de tafels en kasten die 
nog in de barak stonden in de vijver gegooid en zijn daar op en in gaan zitten. Dat ging goed totdat 
een militaire meneer ons weg gejaagd had. Dat liep verder goed af. Wat niet zo goed afliep was een 
keer dat ik lucifers van mijn moeder gestolen had. Ik heb toen een klein vuurtje gemaakt van het 
droge gras langs een sloot. Het vuur ging echter zo snel dat ik het niet meer kon doven. Toen is de 
brandweer gekomen en ik mocht meerijden op de wagen toen ze me naar huis brachten. Dat was 
leuk, maar de straf die ik van mijn vader kreeg niet. Ik mocht een hele week niet meer buiten spelen. 
Dat vond ik erg, maar niet heel erg want ik las ook graag en heel veel. Eén keer per week werd de 
Donald Duck verslonden en de boeken van Arendsoog en Witte Veder waren mijn favorieten. Op een 
morgen was ik vroeg wakker, heb een schaar gepakt en heb onder de keukentafel al mijn haar 
afgeknipt. Mijn vader was woest en mijn moeder verdrietig. Ze vroeg waarom ik al mijn mooie krullen 
afgeknipt had. Ze vond dat ik eruit zag als een indiaan. En dat was nou net de bedoeling, want Witte 
Veder was een Apache. Ik kreeg nog een week extra straf.” 
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“Wat denk je opa, zou jij ook spelletjes gespeeld hebben als je de vierkanteogenapparaten had 
gehad?” 
 
“Misschien wel jongen. Ik was namelijk net als jij ook verslaafd aan één spel en dat was voetbal. Al die 
andere dingen deed ik tussendoor, maar als ik maar even de  kans kreeg,  speelde ik voetbal. Kleine 
partijtjes op straat of met ouders en kinderen op het veldje en op zaterdag op de club, MOC. Ik was 
er erg goed in en verzon altijd allerlei trucjes. Zelfs in mijn eentje speelde ik voetbal. Dan maakte ik in 
de tuin twee doelen en dan speelde ik tegen mezelf. Dat waren spannende wedstrijden.” Opa lachte 
met een blij gezicht en lichtjes in zijn ogen. Het was duidelijk dat hij nog steeds genoot. 
“Nou ik denk dat mijn papa nooit zulke dingen heeft gedaan”, zei Jan. 
“Nee, dat is waar Janneman. Ik weet dat hij heel andere dingen heeft gedaan, die meer pasten bij zijn 
tijd. Ik denk dat je daar maar eens naar moet vragen. Misschien vertelt hij dan wel iets van toen hij 
jong was. Maar nu even iets heel anders. Ik vind dat we wel genoeg gekletst hebben. We gaan nu aan 
het serieuzere werk. Ik pak mijn Ipad en Iphone en dan zullen we wel eens zien wie het beste kan 
gamen.” 
 
Hans van Dooren, De Blesse 
2 april 2020 
 

***** 
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Kok Djurre: rode bietensalade met gebakken kippendij  

Een gerecht waarin alle smaken perfect samenkomen. Wat deze heerlijke bietensalade spannend 
maakt is de toevoeging van rozemarijn en zure room. Vergeet de malse kip niet, want die balanceert 
het geheel perfect uit.  

Bereidingstijd: 40 minuten, aantal porties: 2  

Ingrediënten: 

• 300 g rode bieten  

• 400 g krieltjes  

• olijfolie en boter (om te bakken)  

• 2 Elstar appels  

• 2 takjes rozemarijn  

• 2 el zure room  

• ca. 250 g kippendij  

• zout en peper  
 
Bereiding: 

• Kook de bieten ongeschild in ruim water met wat zout in een afgesloten pan in ca. 40 min gaar.  

• Blancheer de krieltjes ca. 5 min. in kokend water en giet ze af. Verwarm een koekenpan en laat de  
   boter met wat olie smelten. Bak de krieltjes in ca. 15 min. bruin en gaar.  

• Pel de bieten en snij ze in blokjes. Snij de appel in blokjes en meng samen met de bietjes.  

• Hak de rozemarijn fijn en roer door de zure room. Breng op smaak met zout en peper en schep door  
   de bietensalade.  

• Bak de kippendij gaar en serveer bij de bietensalade en krieltjes 

 

 

***** 
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