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‘Alsof je bij elkaar in de ziel kunt kijken’
“Soms bereik je mensen meteen, soms pas bij het laatste lied”, ervaart Pieternel van Amelsvoort. 
Hummelo

Diva Dichtbij groeide in 13 jaar uit van een goed idee tot
een maatschappelijke organisatie die toegroeit naar duizend optredens per jaar. Kleine, intieme optredens, vaak
aan de rand van het bed of in huiskamers van verpleeghuizen, waar met zang hart en ziel worden geraakt.
Gerard Menting
Pieternel van Amelsvoort
had daarvoor al ontdekt hoe
bijzonder het kan zijn om met
zingen contact te maken met
mensen die door ziekte of
andere ongemakken emotioneel moeilijk bereikbaar zijn.
In de zomer van 2006 begon
de professioneel zangeres uit
Hummelo met de eerste optredens als Diva Dichtbij.

THE
THE

Ze sloot 2019 af met 19 zangeressen en zangers die met in
totaal 859 optredens door het
hele land vele duizenden in
verpleeg- en verzorgingshuizen onvergetelijke momenten
hebben.
Het was een memorabele gebeurtenis tijdens een vakantie
in Frankrijk waar Pieternel
van Amelsvoort de bron ont-

dekte waar Diva Dichtbij uit
is voortgekomen. Ze was in
een gezelschap waar ook een
terminaal zieke bij was.
Er stond een vleugel, en al
op de eerste avond stond ze
ernaast te zingen. Toen merkte
ze voor het eerst het intense
contact dat je in zo’n situatie
met zang kunt maken. “Je komt
heel dichtbij, alsof je bij elkaar
in de ziel kunt kijken. Dat
raakte me enorm.”
Het weerhield haar er niet van
door te blijven zingen. “Dat is
wel handig ja, dat je dat kunt
en niet mee gaat huilen met de
mensen. Het was zo’n bijzon-

(Foto: Marian Oosterink)
dere ervaring dat ik dacht: hier
moet ik meer mee doen.”
Samen met een vriendin
bedacht ze hoe dat zou kunnen
werken. In een kunstzinnig
kastje, tevens een stukje decor,
zit een cd-speler met geluidsbox verwerkt. Op de cd staat
de pianobegeleiding van een
divers repertoire aan nummers, van opera en musical tot
religieuze liederen en liedjes in
Frans, Duits, Indisch, Engels
en natuurlijk Nederlands.
In een mooie jurk komt ze dan
binnen. “Want het plaatje moet
wel kloppen.”
Lees meer op pagina 11

Dat er steeds minder dialect
wordt gesproken in de Achterhoek, laat niet iedereen
gelaten over zich heen komen.
Dialectkring Achterhoek en
Liemers ziet een groeiend aantal scholen in de Achterhoek
meedoen aan de methode
Wiesneus. Hans Keuper is
ambassadeur van het streektaalproject. “Maar een bovencultuur zegt dat dialect praten
fout is.”
Edwin Rensen

De jongste jeugd spreekt in deze
regio nog maar nauwelijks in
dialect. De conclusie dat daarmee
de streektaal uit de Achterhoek
verdwijnt, is gerechtvaardigd stelt
Hans Keuper.
Lees meer op pagina 12

‘Schaamte
draagt bij aan
niemands geluk’
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Marianne van Houten zingt ook Turkse en Arabische liederen. 

(Foto: Diva Dichtbij/Harrie Ligtvoet)

Lees meer op pagina 22

Klanten beoordelen Superkeukens met een 8,4
Bron: Feedback Company
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Durante

compleet met koelkast, oven,
gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbak,
werkblad en 5 jaar
apparatuurgarantie

Aan dit nummer werkten mee

Voor wie aandacht
niet vanzelfsprekend is

€ 6.299,206 x 256 x 230 cm

Hengelo
Op je verjaardag een boek uitbrengen, journalist Feikje Breimer
deed het 23 januari 2020 op haar
56ste geboortedag. Na zeven jaar
gewerkt te hebben aan haar eerste
literaire roman, werd het tijd om
het aan de wereld te laten zien.
Melisa Verheijen
Een koolmees pikt de lekkerste zaadjes
uit het vogelhuisje, kippen scharrelen
tevreden in de tuin, drie ganzen gluren
nieuwsgierig over een hekje en twee
lobbesen hollen achter een stok. We zijn
in Hengelo. Een prachtige omgeving in
de Achterhoek met natuur en rust. De
plek waar Feikje zich thuisvoelt. Al is ze
hier niet geboren.

Gratis advies
inclusief presentatie in
Virtual Reality

Wanneer je bij Superkeukens een keuken kiest,
maken we niet alleen een tekening voor je. Ook
kun je je nieuwe keuken in 3D ervaren. Hoe?
Met behulp van een Virtual Reality-bril! Maak een
afspraak en ervaar deze VR-presentatie.

Ze groeide op in Oosterbeek waar ze
woonde met haar ouders en twee zussen. Een meisje dat zichzelf onzichtbaar
kon maken, omdat de drogisterij van
haar ouders en de ernstige ziekte van
haar jonge zusje alle aandacht opslokten. Veel tijd voor Feikje en haar oudste
zus was er niet.

Vraag nu GRATIS het nieuwe
inspiratieboek aan op
superkeukens.nl
Superkeukens ZUTPHEN
Pollaan 50G 7202 BX Zutphen
(op het Polplein)
tel 0575 743552
verkoop@superkeukens.nl
ook zondags open!

Superkeukens TERBORG
Stationsweg 18 7061 CT Terborg
(bij Maron meubels & keukens)
tel 0315 328141
superkeukens@maron.nl
ook zondags open!

Fotografie

Feikje Breimer in haar tuin in Hengelo waar ze zich het meest thuis voelt met haar pas uitgebrachte boek Reservekind.

(Foto: Melisa Verheijen)

‘Een verhaal dat
verteld moet
worden’

compleet
met apparatuur

Feikje Breimer, Josée Gruwel,
Gijs Jolink, Gerard Menting,
Edwin Rensen, Natasja Scheerder,
Luuk Stam, Melisa Verheijen,
Rob Weeber, Sjoerd Weikamp,
Nico Wissing en Eveline Zuurbier.

‘Een klein gebaar,
kan een grote
impact hebben’

Naast de ‘gave’ zich op de achtergrond
te plaatsen, hield ze zich overeind door
geluk te vinden in de kleine dingen.
Inspiratie voor een boek. Rerservekind
is een roman gebaseerd op haar eigen
herinneringen. Een verhaal dat verteld
moet worden, vindt de schrijfster.
“Ken je dat moment dat als er een baby
is geboren, dat iedereen op het kind
afschiet, terwijl het zusje of broertje
van drie beteuterd zit te kijken? Dat
effect was altijd zo bij ons”, vertelt
Feikje terwijl ze aan de keukentafel
door haar boek bladert. “Mijn zusje
had taaislijmziekte en zoals het vaak
gebeurt bij gezinnen waarbij een kind
ernstig ziek is, krijgen de gezonde
kinderen een rol op de achtergrond.
Ik neem het mijn ouders niet kwalijk,
ze deden wat ze konden. Het was voor
mij als kind de normaalste zaak van de
wereld.”

100 procent fictie
Hoewel het verhaal in het boek veel op
Feikje’s jeugd lijkt, noemt ze het 100
procent fictie. De journalist schrijft
namelijk over haar eigen werkelijkheid,
maakt van verschillende personen één
personage en combineert verschillende gebeurtenissen tot één scène. Dit
alles doet ze vanuit de ogen van een
tienjarig meisje voor wie aandacht dus
niet vanzelfsprekend is. Het tienermeisje verwondert zich over de natuur,
volwassenen, leven en dood. Op een
aandoenlijke manier beschrijft ze wat
ze meemaakt in haar leven. Zo snapt ze
niet waarom haar zus zegt dat ze valsspeelt tijdens een potje kwartetten:
Er zijn negen series van vier kaarten.
Zesendertig vlinders die allemaal anders
zijn. Ik kan haast niet kiezen welke ik
de mooiste vind. Maar als mijn grote
zus vraagt ‘Mag ik van jou van serie één
de citroenvlinder?’, dan antwoord ik ‘Nee’,
ook al heb ik hem wel. Niet omdat ik het
kwartetspel wil winnen, maar omdat ik
die vlinder zo mooi vind en nog iets langer
naar het plaatje wil kijken. Dat kan alleen
als we het kwartetspel spelen. Na een tijdje
heb ik alleen nog van serie zeven de
purperbeer en van serie één de citroenvlinder, en zegt mijn zus dat ik valsspeel
en: ‘Geef hier die kaarten.’ Dan gaat het
kwartetspel de kast weer in en duurt het
lang voor ik weer naar de plaatjes van
deze vlinders kan kijken.

‘Heb als
buurvrouw,
leraar of
omstander oog
voor een kind
dat weinig
aandacht krijgt’
Gezien worden
“Dit boek schreef ik om aandacht te
vragen voor kinderen voor wie aandacht niet vanzelfsprekend is. Ik hoop
dat mensen na het omslaan van de
laatste bladzijde beseffen dat een klein
gebaar een grote impact kan hebben op
een kind. Heb als buurvrouw, leraar of
omstander oog voor hen.” Zoals in het
boek Reservekind kreeg het meisje een
uitnodiging om bij de boer verderop
te kijken naar een lammetje dat de fles
krijgt. “Na school fietsen naar de boer,
hemel op aarde”, zegt Feikje die de deur
opent naar haar tuin. Het meisje, nu
volwassen vrouw van net 56 jaar, geniet
van haar stukje Achterhoek waar de
bomen op een rij staan, honden hollen
achter een stok, de ganzen gluren, de
kippen scharrelen en de vogels pikken.

Nicole Bouman, Feikje Breimer,
Josée Gruwel, Marcel Houwer,
Gerrit Kempers, Harrie Ligtvoet,
Marian Oosterink, Natasja Scheerder,
Luuk Stam, Melisa Verheijen, Rob Weeber
en Eveline Zuurbier.
Advertenties

Voor informatie en vragen over advertenties
kunt u contact opnemen met Patrick Verheij.
E-mail: patrick.verheij@achterhoeknieuws.nl
Telefoon: 06-204 438 10
Vormgeving

tHe Project, Aalten – Gerard te Hennepe
Druk

Achterhoek Nieuws, Lichtenvoorde
De Achterhoekse Courant is een uitgave van
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt tien keer
per jaar. In een oplage van 120.000 exemplaren
wordt de krant verspreid in acht Achterhoekse gemeenten. De krant is een initiatief van
Patrick Verheij, commercieel directeur van
Achterhoek Nieuws, en is gericht op achtergrondverhalen over inwoners of initiatieven
in de Achterhoek.
Auteursrecht

Overname van artikelen (of delen ervan) uit
deze uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de
auteur. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen,
kopiëren, publiceren op internet of opslaan in
een databank. De Achterhoekse Courant wordt
met grote zorgvuldigheid samengesteld.
Ten aanzien van de juistheid van de inhoud
kan echter geen aansprakelijkheid worden
aanvaard.
De volgende editie van
De Achterhoekse Courant wordt
verspreid rond 11 maart 2020.

‘Zoals het vaak gebeurt bij gezinnen
waarbij een kind ernstig ziek is,
krijgen de gezonde kinderen
een rol op de achtergrond’
Het Reservekind bestel je bij de webshop van uitgeverij het Boekenschap
of bij de boekhandel bij jou in de buurt.
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INFRAROOD
PLAFOND
VERWARMING

1 van dé oplossingen
om elektrisch
te verwarmen

Onzichtbaar, efficiënt en ruimtebesparend verwarmen?

KOM NAAR
ONZE
INFODAGEN
EN ERVAAR
IJKE
DEZE HEERL
WARMTE

‘Diaconie is voor een deel
de bezemwagen van de overheid’
Dominee Henk Makkinga en Henk Dijk, voorzitter diaconie, bij de vrachtwagen die met een renteloze lening van de diaconie aangeschaft werd voor Stichting Mini Manna. 
Doetinchem

De medewerker aan de kassa van
de Mini Manna supermarkt aan de
Bilderdijkstraat pakt een stapeltje
kaartjes, met naam en pasfoto, uit
een bakje. “Kijk”, zegt hij, “deze mensen zijn er de vorige week bijgekomen. De weken ervoor ook al zoveel.
Zo’n zeshonderd mensen staan nu
ingeschreven.”
Dominee Henk Makkinga van de
Catharinakerk en Henk Dijk, voorzitter van de diaconie van de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD),
verbazen zich hier niet over.
Josée Gruwel
Uit het ‘Armoede-onderzoek 2019’,
waarbij hulpverlening door kerkelijke
organisaties in kaart wordt gebracht door
Knooppunt Kerken en Armoede, blijkt dat
kerken en diaconale organisaties landelijk
fors bijdragen aan armoedebestrijding.
Ondanks krimp van de kerk zijn er de
laatste drie jaar meer aanvragen geweest
en blijft de investering in geld en uren op
peil. De cijfers zijn indrukwekkend: kerken
besteden doorgaans per jaar ruim veertig
miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Als de tijd van vrijwilligers ook
zou worden meegerekend, verdubbelt het
bedrag. Hoe definieer je armoede?

‘We willen een
helper zijn
daar waar geen
helper is’

Wanneer ben je arm?
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was een op de twaalf huishoudens
in 2017 arm. Zo’n 1,1 miljoen mensen leefden onder de lage inkomensgrens: 1.040
euro per maand voor een alleenstaande,
1.380 euro voor een alleenstaande ouder
met een kind en 1.960 euro voor ouders
met twee kinderen.
In de uitgave behorende bij het ‘Armoede-onderzoek 2019’ is te lezen dat armoede
nogal eens samengaat met werkloosheid,
schulden en/of ziekte, en dat verslaving,
vereenzaming, criminaliteit en/of dak- en
thuisloosheid op de loer liggen.
Aankloppen bij een kerk
Schulden en een langdurig laag inkomen
blijken de meest voorkomende redenen
waarom mensen bij een kerk aankloppen.
Andere redenen zijn het vastlopen bij
loketten van instanties, het moeite hebben
met ingewikkelde formulieren en terugvordering van toeslagen. De overheid is
daarmee ook veroorzaker van problemen,
wordt in het onderzoek geconcludeerd.
“Daardoor komt het dat de diaconie voor
een deel de bezemwagen van de overheid
is,” aldus Makkinga en Dijk.
Maar wat is een diaconie precies?
Een helper zijn daar waar
geen helper is
Een diaconie is een rechtspersoon van een
plaatselijke kerkelijke gemeente die zich
bezighoudt met armoede. Het beheer van
de diaconie is strikt gescheiden van het
beheer van de kerk. Het bestuur ervan is,
althans bij de protestantse kerk, in handen
van het College van Diakenen. De Protestantse Gemeente Doetinchem telt 21
diakenen. Ze werken vrijwillig.
Makkinga: “De diaconie is de club mensen
die een eindje met je meeloopt, faciliteert en je daarna weer loslaat. We zijn
een helper daar waar geen helper is. In
Doetinchem gaat het om ruim vijfduizend
mensen die armoede kennen.

Geloof verdeelt,
‘
maar diaconie
verbindt’
De benodigde gelden voor hulp komen uit
de zondagcollecte, giften, eigen vermogen
en liquide middelen. In 2019 is er aan armoedebestrijding zo’n tachtigduizend euro
uitgegeven. Elk jaar is dat bedrag hoger.”

Drie aandachtsvelden
Dijk: “We kennen drie aandachtsvelden:
hulp ver weg, hulp dichtbij en de laagdrempelige kerk. Bij hulp ver weg doen
we mee aan wereldwijde projecten van
‘Kerk in Actie’. Zo gaat een groep van
zo’n 25 jonge mensen in juli drie weken
naar Ecuador om namens World Servants
Doetinchem te helpen met de bouw van
een cacaoverwerkingscentrum, waardoor
boeren in die regio geholpen worden
met hun fairtrade product. Het tweede
aandachtsveld is hulp dichtbij. Dit is een
groeiend aandachtsveld. Het gaat om hulp
hier in de stad, aan mensen met schulden,
dak- en thuislozen, eenzamen, vluchtelingen, ex-gedetineerden. Soms ook helpen
we een organisatie. Bij aandachtspunt drie

Duurzaam, snel en dus
goedkoop verwarmen.

(Foto: Josée Gruwel)

organiseren we activiteiten voor mensen
die behoefte hebben aan een gesprekje,
zoals een inloop met koffie in het Dijkhuis,
en uitjes voor ouderen.”

Hart voor de medemens
Om hulp zo goed mogelijk te stroomlijnen
hebben diaconieën van zes Doetinchemse
kerken – Maria Laetitia Parochie, Protestantse Gemeente Doetinchem, Baptistengemeente, Pinkstergemeente, Christelijk
Gereformeerde Kerk en Volle Evangeliegemeente – zich in 2016 verenigd in het
Diaconaal Platform Doetinchem (DPD).
Het platform zoekt gerechtigheid voor hen
die gebukt gaan onder sociale armoede, financiële armoede en/of sociaal isolement.
Partners hiervan zijn Platform Armoedebestrijding Doetinchem, Stichting Present
Doetinchem en het Leger des Heils. Dijk:
“Geloof verdeelt, maar diaconie verbindt.
We weten elkaar te vinden en kunnen
hierdoor nog efficiëntere hulp bieden.”

Effectief en efficiënt omdat je het gebruikt
wanneer je in de ruimte bent en het vrijwel
direct voelt.
Veel voorkomende vraag: warmte stijgt
toch omhoog? Met een radiator die lucht
verwarmd klopt dat. Dit systeem is toepasVoor montage
Na montage
baar
tot plafondhoogtes van
3 meter waarbij
de vloer word aangestraald en opgewarmd.
Er zijn systemen die tot 8 meter hoogte
gaan. De warmte komt net zoals onze zon
van boven!

Een nieuw
plafond
Een nieuw
in
slechts
plafond
1indag!
slechts
1 dag!

Als indicator gebruiken
we de volgende berekeningen, bij nieuwbouw
kan deze met 20%
verlaagd worden.
Woonruimte 30W/M³
Slaapkamer 20W/M³
Badkamer 45W/M³

Na montage

Meer weten?
Bel: 0313-312 10
1
voor een kosteloo
s
gesprek en
offerte

Tijdens montage
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer lobbyen
Dijk en Makkinga zijn ervan overtuigd dat
er vanuit de kerken landelijk meer gelobbyd moet worden om armoede tegen te
gaan. Makkinga: “Vanuit de kerken is er
grote maatschappelijke betrokkenheid. We
moeten meer ons gezicht laten zien als het
gaat om armoede, naar de politiek bijvoorbeeld.” Dijk: “Neem alleen al het probleem
van de sociale woningbouw. Als diaconie
denken we ook over oplossingen. Kunnen
we misschien Tiny Houses bouwen?”

Voordelen IR plafondverwarming
✔ Onzichtbaar en ruimtebesparend, geen radiatoren meer in huis
✔ Zeer snelle opwarmtijd, dus kostenbesparend effect op het verbruik
✔ Als hoofdverwarming, maar ook toepasbaar als bijverwarming boven
de bank of op een koude plek
✔ Geen lucht en stof verplaatsing, erg fijn als je last hebt van allergieën
✔ Inbouwhoogte vanaf 30mm
✔ Geen onderhoud nodig, systeem gaat min. 30 jaar mee en 10 jaar garantie

Wil je een afspraak met een van
onze adviseur bij je thuis?
Maak dan direct een afspraak op
www.plameco.nl of bel 0313-312101.

Hulp vragen
Voor acute hulp: bel 06-337 471 79.
“We zijn er voor de hele stad en je hoeft echt niet bij een kerk te horen. Als je hulp
nodig hebt, bel! Dan word je uitgenodigd voor een gesprek met een vertrouwenspersoon. Aan de hand daarvan kunnen we onze deskundigheid inzetten om je te
helpen.”
Voor info: www.diaconaalplatform-doetinchem.nl en www.pg-doetinchem.nl.

Dan is dit de manier. Omdat wij onze
verwarming achter het plafond plaatsen
heb je wel de voordelen van infrarood
verwarmen maar helemaal niets in het
zicht. Als bonus neemt het geen extra
ruimte in beslag en dat is wel zo handig in ruimtes waar elke cm telt. Het is
binnenshuis in elk vertrek toepasbaar.
Afgewerkt met een vochtbestendig Plameco plafond en led verlichting langs
de wanden, ook uitermate geschikt voor
badkamers.

Alleen op deze twee dagen is er een plafond specialist aanwezig
Plameco Achterhoek
(shop in shop showroom Slaapspecialist Drempt)

Rijksweg 20 Drempt

T 0313 - 312101

plameco.nl

KOM JE
ZONDAG
WOONSHOPPEN?

WOONBOULEVARD DOETINCHEM
12:00 UUR - 17:00 UUR
EN NOG VEEL MEER...
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Duurzaam hergebruik voor spel op maat
Nicole en Sylvia vissen in hun zelfgemaakte hengelspel. “Een iPad met aquariumgeluiden en lichtjes zorgen voor een grotere beleving. Dit spel is een grote hit!” 
Nieuw-Wehl

Baf! Nicole zwiept met haar elleboog
tegen drie figuurtje op een trommel.
Ze vallen en dat is precies de bedoeling. Het perfecte spel voor wie een
spasme heeft en een verstandelijke
beperking.
Feikje Breimer
Nicole lacht: “Veel van onze deelnemers
functioneren op het niveau van een baby
van drie tot zes maanden, niks leuker om
dan iets om te gooien. Maar het zijn geen
baby’s meer, het zijn volwassen mannen en
vrouwen die babyspeelgoed helemaal niet
aantrekkelijk vinden.” “Wat ons boeit, zijn
hun unieke interesses, die ontdekken we
graag,” vult Sylvia aan, “samen maken we
spellen die daarop aansluiten.”
Nicole Bouman en Sylvia Houtkooper zijn
dertig jaar werkzaam bij Elver in Wehl als

activiteitenbegeleidsters. Ze begeleiden
beiden een groep in de dagbesteding en
verzorgen daarnaast de Spel-o-theek van
Elver. Al vroeg in hun loopbaan ontdekten
ze dat op maat gemaakt spelmateriaal zorgt
voor een grotere motivatie. Sylvia legt uit.
“We vragen aan de begeleiders of de deelnemer van bepaalde muziek of televisieprogramma’s houdt, waar heeft hij of zij
een passie voor. Hoe lang lukt het om de
concentratie vast te houden? Waar lopen
de begeleiders tegenaan?”
Op haar iPad toont Nicole een foto van
Joris. “Wachten is voor Joris heel moeilijk,
dat was bij ieder groepsuitje een probleem.
We hebben voor Joris een veger omgebouwd. Kijk, een gifgroene swiffer met
een gifgroene knuffel vol belletjes en een
fietsbel boven aan de steel. Terwijl de
andere groepsleden hun jas aantrekken,
veegt Joris de gang! Hij hoeft niet te
wachten én voelt zich trots omdat hij
een taak heeft.”

Gerrit kan één arm minder goed bewegen, maar het zelfgemaakte sorteerspel gaat hem goed af.

(Foto: Nicole Bouman)

‘Van een
kussensloop,
knuffels en
doeken maak ik
een voelmuff
voor een fractie
van de prijs’

Plastic doppen van melkpakken, oude
knuffels, schoenendozen en alles wat in
grote hoeveelheden bij supermarkten
gespaard kan worden. Nicole en Sylvia
hoeven er maar naar te kijken en hebben
de mogelijkheden in hun hoofd. Nicole
pakt een knuffelpapagaai en knijpt in
zijn snavel. Piep, piep! “Ik heb alle vulling
uit deze knuffel gehaald en er materiaal
ingedaan dat geluid maakt. Weet je waarom het lijfje zo goed kraakt? Folie die om
potten verse kruiden zit, dat kraakt het
allerbest!” Sylvia pakt de papagaai op en
gooit hem terug op tafel en haast zich om
uit te leggen dat ze het spelmateriaal nooit
op die manier aanbieden. “Neem Els, ze
weert nieuw materiaal juist af. Als ik met
iets nieuws de kamer in kom, wil ze er
niets van weten. Ik ga dan zitten en speel
zelf met de papagaai ‘Wat is dit toch een
bijzondere vogel’, zeg ik dan. Ik aai hem en
knijp er in. Dan vindt Els het ineens reuze
interessant.”
Nicole biedt op haar website tafelwerkje.nl
een overzicht van de spellen. Er zijn voelen ruikspellen voor mensen met een visuele beperking, blaasspellen voor het oefenen
van mondmotoriek.

(Foto: Feikje Breimer)

“Sommige spellen zijn nieuw te koop maar
duur. Van een kussensloop, knuffels en
doeken maak ik een voelmuff voor een
fractie van de prijs. Of neem ons levensgrote visspel, we hebben van een gaasspons vissen gemaakt die je samen uit
het aquarium hengelt met behulp van
klittenband.”
Er is veel vraag naar variatie in opsteek- en
insteekwerkjes; Nicole en Sylvia bieden
deze in ruim honderd varianten aan.
De afdeling Repro van Elver heeft al heel
wat veel afbeeldingen afgedrukt voor de
spellen. Syilvia pakt de Nostalgiedoos.
Pipo de Clown staat afgebeeld naast
Zwiebertje, Peppi en Kokki op de voorkant met Pipi Langkous. Op bijbehorende
plastic schijfjes staan dezelfde figuren
afgebeeld. “Dit is heel geschikt voor oudere
deelnemers, zij herkennen deze afbeeldingen. Als ik hiermee binnen kom en de
deelnemer krijgt een grote glimlach...
dan is mijn dag weer goed.”
Spel is belangrijk legt Nicole uit. “Spel is
essentieel voor de ontwikkeling, je houdt
basisvaardigheden vast en wanneer een
spel lukt, is dat goed voor je gevoel van
eigenwaarde.” Nicole loopt naar de kast en
pakt een puzzel met grote stukken. “Hier
boor ik gaatjes in en ik maak er staafjes op
vast, zo is de puzzel veel beter in elkaar te
zetten wanneer je motoriek niet zo goed
is. Wie zo’n puzzel nog heeft liggen, maakt
ons er blij mee, maar dan wel met een
afbeelding die niet kinderachtig is.”
www.tafelwerkje.nl

Elver
Elver is expert in de begeleiding en
behandeling van mensen met een zeer
ernstig tot zeer licht verstandelijke
beperking van alle leeftijden en voor
mensen met een complexe zorgvraag.
Elver is gevestigd in Nieuw-Wehl en
biedt in de Achterhoek, Arnhem en
Laag-Soeren dagbesteding, behandeling en woongelegenheid.
www.elver.nl
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Het is en blijft natuurlijk een bijzonder moment uit de carrière van Joris

Ik leer veel van Martijn en ik heb er ook veel lol in. Het was een beetje zoeken

Marcelis. Na een lange volleyballoopbaan tijdens de kampioenswedstrijd

maar dat gaat allengs beter. Je probeert iedere keer opnieuw het maximale

tegen Lycurgus het beslissende punt scoren. In de vijfde set sloeg Joris de bal

eruit te halen. Spelers helpen zichzelf te ontwikkelen en samen manieren

tegen de grond en daarmee sleepte Orion de titel binnen. ‘Die wedstrijd had

verzinnen om beter te worden. Daar gaat het om. We hebben een goede groep

alles. Waarin we als Orion ook lieten zien dat we, ook als het even tegenzit, de

en met de instelling van de jongens is niks mis.’

Foto: Isolutions Fotograﬁe

Joris Marcelis:
‘Het blijft een geweldig leuk spelletje’

FEBRUARI 2020

‘Een mix met
muziek uit
de streek,
piratenkrakers,
instrumentale
juweeltjes, polka’s
en Duitse muziek’

Almen

veerkracht hebben om terug te komen. Passie en de kracht om te willen

Joris zette een punt achter zijn volleybalcarrière maar niet achter Orion. Sinds

aannemerij, interieurbouw, kozijnindustrie en installatie&montage) werkt als

het begin van dit seizoen werkt Joris als assistent-coach. ‘Orion is op meerdere

E-Commerce Coördinator. ‘De combinatie sport en werk heb ik altijd belang-

fronten een geweldige club en daar wilde ik graag deel van blijven uitmaken.

rijk gevonden. Er is immers ook nog een leven nadat je als volleyballer bent

Bovendien blijft volleybal een geweldig leuk spelletje. Als speler trok ik het

gestopt. In dit verband is het mooi om te zien dat je zowel op sport als maat-

fysiek niet meer en dan moet je een keuze maken. En, na een ruim een half jaar

schappelijk gebied in de Achterhoek voldoende kansen krijgt. Achterhoekse

Torenhoge boetes zorgden ervoor
dat de radiopiraten verdwenen uit
de ether. Trouwe luisteraars misten de muziek die op geen reguliere zender was te horen. Dat moet
veranderen, dachten ze in Almen. Ze
begonnen daar met Radio Achterhoek, digitale radio met de sfeer van
de radiopiraat.

kan ik volmondig zeggen, dat ik een goede keuze heb gemaakt.’ Wennen? ‘Ja,

passie, je vindt het overal terug. Doen wat je leuk vindt en er vol voor gaan.

Gerard Menting

natuurlijk. Als assistent-coach heb je uiteraard een andere rol dan als speler.

Zo sta ik er in.’

Radio Achterhoek wil de sfeer van de
piratenzenders weer naar de luisteraar
brengen. Niet met een zwaar illegale
FM-zender via de ether, maar digitaal. Als
je dan voor het eerst luistert en de tweede
plaat - een mij onbekend meesterwerkje
van Tol Hansse - krast en slaat aan het
eind een aantal keren over, dan lukt dat
aardig.
Ze moeten er hard om lachen als ik het
vertel. Vincent de Groot (48; uit Ruurlo),
Jos Lieftink (64; uit Zutphen) en Harco
van Dijk (54) vormen, samen met ITspecialist Arie van Geel uit Enschede, het
team achter het radiostation. “Ja, dat kan
gebeuren”, verklaart De Groot. “We hebben heel veel vinyl zelf gedigitaliseerd. Als
er dan krasjes op zitten of een plaat slaat
een keer over, dan hoor je dat. Dat vinden
we niet zo erg.”
Sinds 1 september is Radio Achterhoek
digitaal te beluisteren. Op de website
Radioachterhoek.nl kan live worden
geluisterd. Ook is er een app te verkrijgen
in de Play Store van Google. De studio zit
aan de rand van de Achterhoek in Almen,
bij Harco van Dijk op de eerste verdieping.
Daar zit nog een radiostation, Round &
Sound, waar het plan voor een piratenzender voor de Achterhoek is geboren.

Passie, jezelf ontwikkelen …. het is ook van toepassing op de maatschappelij-

winnen. Dat maakt Orion Orion.’

ke carrière van Joris die bij Dozon (bouwtechnische groothandel voor de

Programma en tickets:
www.oriontopvolleybal.nl

WIJ ZETTEN ‘HOOG’ IN.
Instap-klaar voor het hogere segment.

Terborgseweg 24-01

AIXAM Crossover

De eerste echte Brommobiel SUV

VERHUIZING
TEAM DOETINCHEM

Seesing Personeel heeft vestigingen in Lichtenvoorde,
’s-Heerenberg en sinds een aantal jaren in het Ketelhuis
in Doetinchem. Echter per 17 februari gaan we in
Doetinchem verhuizen naar de Terborgseweg 24-01.
Een eigen plek, centraal in Doetinchem, centraal in de
Achterhoek. Goed bereikbaar en volop ruimte om samen
met jou op zoek te gaan naar een (nieuwe) baan.

Onze opdrachtgevers zijn regelmatig op zoek naar nieuwe
collega’s. Dus of je nu op zoek bent naar een tijdelijke of
vaste baan; de arbeidsmarkt in de Achterhoek biedt volop
kansen. Zowel in de techniek, transport, logistiek, industrie
en bouw, alsook op het gebied van administratie of
commercie. Wij helpen je graag bij het vinden van passend
werk!

• Hoge instap
• Vernieuwd interieur met soft touch
afwerking
• Diverse audiomogelijkheden zoals
Apple CarPlay
• Uitgebreide afwerkingsopties
• Standaard met 15’’
lichtmetalen velgen

Schoolstraat 1 . Vragender
Tel 0544-37 27 35 . www.ikink.nl . info@ikink.nl

Autobedrijf Ikink

B U I T E N C E N T R U M VO O R U W C OM P L E T E T U I N I N R IC H T I N G !
NU VOOR

Trein 500 meter

NU VOOR

12,25

B EK EN D
VA N TV

11,95

PER M2

VAN GOGH

20x30x5 cm • div. kleuren

ZWEEDS RABAT

10/24x19,5 400 cm lengte • zwart

NU VOOR

NU VOOR

3,10

PER M2

P.ST.

NIEUW IN ONZE SHOWROOM:

DE AVONDTUIN

Met tuinverlichting ook in de avond
plezier van uw tuin!
Rembrandtplein 8, 7131 EJ Lichtenvoorde 0544 - 35 37 39
Terborgseweg 24-01, 7001 GM Doetinchem 0314 - 34 38 77
Stadsplein 7, 7041 JA 's-Heerenberg 0314 - 34 38 77
info@seesingpersoneel.nl
www.seesingpersoneel.nl

TERRASTEGEL

60x60x4,7 cm • div. kleuren

LINEABLOCK

15x15x60 cm • black

BEZOEK ONS BINNEN EN BUITEN SHOWTERREIN.
ONZE VERKOPERS HELPEN U GRAAG AAN UW DROOMTUIN!

KIJK VOOR MEER AANBIEDINGEN OP WWW.WEULENKRANENBARG.NL
Ruurloseweg 45a VORDEN • T 0575 55 12 17

Behoefte
Daar is behoefte aan, merkte Van Dijk op
feesten en evenementen waar hij de muziek verzorgt. “Het is niet voor niks, dat de
piratenfestivals zo populair zijn.

P.ST.

17,95

Parkeren 200 meter
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‘We zijn twee jaar
bezig geweest met
finetunen, om de
sound precies te
krijgen zoals we
het willen hebben’

Radio Achterhoek laat muziek
van etherpiraat weer horen
In de studio creëren Jos Lieftink (links) en Harco van Dijk de sfeer van de piratenstations, maar dan online.
Radiostations die zich op Nederlandstalige
muziek richten, zijn er genoeg. De muziek
die wij draaien, is een mix van muziek uit
de streek, de Nederlandstalige muziek die
je vroeger hoorde in Op Losse Groeven
zoals de Sunstreams en de Havenzangers,
piratenkrakers, instrumentale juweeltjes,
polka’s, Duitse muziek en oudere Engelstalige nummers”, somt hij op.
Het is het repertoire waarvan de liefhebbers tot enkele jaren terug op talloze
piratenzenders op de FM-band konden
genieten. “Die zul je hier op zondagmorgen nauwelijks meer vinden”, weet De
Groot. “Dat komt omdat de boetes zo hoog
zijn. Als ze je pakken, ben je 45.000 euro
kwijt. In Twente, Friesland en Groningen
zijn er nog wel een paar. Die draaien af en
toe een weekendje met heel sterke zenders.
Die zijn tot in Limburg te horen.”
Het verbaast hen wel een beetje dat van de
vele piraten die de Achterhoek kende, er
nauwelijks zenders zijn overgestapt naar
internet. “Die stap is klein en de kosten
zijn laag”, zegt Lieftink. “Bovendien heb je
er geen last van dat je alles kwijt bent als de
Radio Controle Dienst langs is geweest.”

Klaar met lokale radio
Van Dijk en De Groot waren hiervoor
actief bij de lokale radio. “Daar waren we
klaar mee. Alles ging daar zo stroef, er kon
nooit wat. We wilden het goed doen en
zijn zelf begonnen met een professionele
aanpak.” Ze zijn liefhebbers en wilden geen
commerciële zender. “Dan moet je ook een
bv of een stichting hebben. Dat wilden we
niet.” Programma’s mogen wel worden gesponsord, met de bekende melding ‘mede
mogelijk gemaakt door...’.
De Groot is de man van het geluid. Opmerkelijk misschien, omdat hij blind is.
Dat heeft hem nooit ervan weerhouden
van radio zijn hobby te maken. “Toen ik
tien was, zat ik al met een mengpaneel in
een schoenendoos te klooien”, vertelt de
Ruurloër. Hij zit achter één van de beeldschermen, waarvoor een mengpaneel staat.
Daarop weet hij probleemloos de weg.
Hij gebruikt spraakondersteuning. Voor
teksten op het beeldscherm heeft hij een
voorziening die hij kan inpluggen, waarmee de tekst wordt omgezet in braille. Hij

kan zo zelfs nieuwsberichten voorlezen.
“Ik ben hier al veertig jaar mee bezig. Toen
het allemaal digitaal werd was het wel
lastiger, maar ik kan me prima redden.”

Sound
Ze leggen uit hoe de apparatuur ervoor
zorgt dat de luisteraar altijd hetzelfde
warme geluid ervaart. “We zijn twee jaar
bezig geweest met finetunen, om de sound
precies te krijgen zoals we het willen hebben”, zegt Van Dijk.
De jingles en aankondigingen worden
in elkaar gezet en ingesproken door De
Groot, die thuis ook een studio heeft. Een
aantal artiesten is gevraagd een tekstje
voor Radio Achterhoek in te spreken.
“Daaraan hebben ze bijna allemaal meegewerkt”, zeggen ze met enige verbazing.
“Als we iets draaien van bijvoorbeeld Henk
Wijngaard, Bert Heerink, Ciska Peters, de
Paloma’s of Mooi Wark, dan laten we hun
jingle voor ons radiostation net daarvoor
horen.”
Er is nu 24 uur lang non-stop muziek.
Alleen op vrijdagavond heeft dj Gert
Meppelink een eigen show:”Een Drent
die al zijn hele leven met dit soort muziek
bezig is. Hij presenteert het in zijn versie
van het Achterhoeks”, lacht Van Dijk. “We
werken aan meer gepresenteerde uren. Dat
moet wel goed gebeuren, door mensen die
gevoel voor radio hebben.”
Ze zetten social media in om de bekendheid te vergroten. Dat gaat sneller dan ze
hadden ingeschat. “Als er al eens familie en
bekenden gaan luisteren dan houdt het wel
op, dachten we. Maar in de eerste maand
hadden we meteen al bijna tweeduizend
IP-adressen die via de player op de website
hebben geluisterd. De app wordt ook
steeds meer gedownload.” Er is overigens
alleen een versie voor Android, een Apple-versie is nog even te prijzig.
Buutenland
De bedoeling is dat de website uitgroeit tot
een platform met positieve nieuwtjes over
de Achterhoek. Onder meer staat de agenda van Bandjes Kieken er op. “We hebben
een rubriek Buutenland, met nieuwtjes
over muziek van buiten de Achterhoek”,
vult Lieftink lachend aan. Hij heeft ook

(Foto: Gerrit Kempers)

oog voor nieuwe namen, als het even kan
nemen ze muziek van nieuw talent meteen
op in de speellijsten.

‘We werken
aan meer
gepresenteerde
uren. Dat moet wel
goed gebeuren,
door mensen
die gevoel voor
radio hebben’
De Zutphense muziekliefhebber heeft de
website onder zijn hoede, naast programma’s op Round & Sound met de betere pop
en rock (americana, blues, singer-songwriter). “Voor de krant heb ik vroeger
muziekrecensies gemaakt. Dat ik nu bij een
radiostation een programma maak, is een
jeugddroom die uitkomt.”
Hij interviewde Joris Linssen
(KRO-NCRV-presentator bekend van
onder andere Hello Goodbye en Taxi, red.)
toen hij met Caramba speelde in Wijngaard Duetinghem 838 in Doetinchem.
Het concert en het interview zijn live uitgezonden. Dat willen ze meer doen. Ze beschikken over een mobiele set in een kist.
“De stekker erin en dan kunnen we het op
locatie overnemen. dat werkt fantastisch”,
zegt Van Dijk. Zijn ambitie voor Radio
Achterhoek? “We willen het goed doen en
zoveel mogelijk luisteraars bereiken”, verwoordt hij. “Voor zo min mogelijk kosten”,
voegt De Groot lachend eraan toe.
Website: Radioachterhoek.nl.
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mensen meteen,
soms pas bij
het laatste lied’
“Wij kijken naar de mens, niet naar
het ziektebeeld. Dat voelen ze. Soms
bereik je mensen meteen, soms pas bij
het laatste lied. Een directeur schreef
me dat hij voor het eerst in jaren emotie
had gezien bij een depressieve vrouw.
Hij was diep ontroerd toen hij dat zag
gebeuren.”

HEESEN YACHTS INTERIORS
ZATERDAG 15 FEBRUARI VAN 10.00 UUR TOT 16.00 UUR

De oprichting van een stichting maakte
verdere groei mogelijk. Met 117 optredens in het derde jaar werd ook duidelijk dat ze het niet meer alleen kon. “Er
waren genoeg mensen die mee wilden
doen, maar aardig kunnen zingen is niet
genoeg. Ik heb een trainer gezocht om
dat op te pakken.”

Diva Dichtbij maakt
met persoonlijke zang
intens contact

Vervolg van de voorpagina

‘Ik wilde me
voorstellen en
laten horen hoe
je met zang
mensen kunt
bereiken’
HEB JE ALTIJD AL EENS BIJ HEESEN
YACHTS INTERIORS IN WINTERSWIJK
BINNEN WILLEN KIJKEN?
Dan nodigen we je van harte uit om ons bedrijf te bezoeken! De medewerkers van
Heesen Yachts Interiors beantwoorden je vragen, delen hun enthousiasme voor
het vak en geven je een rondleiding door het bedrijf.
Alle facetten van de interieurbouw kun je bij ons bekijken. We hebben een modern
en geavanceerd machinepark, een ruime en opgeruimde meubelmakerij, eigen
fineerderij en stoffeerderij. Ook kun je onze gloednieuwe lakafdeling bekijken
die we eind 2019 in gebruik hebben genomen. Daarnaast staan die dag diverse
mockups opgesteld, die je een indruk geven van een jachtinterieur.

Ons adres
Heesen Yachts Interiors BV
Tinbergenstraat 15
7102 JK Winterswijk

Ze dacht eerst aan de palliatieve zorg
en nam contact op toen ze weet kreeg
van een congres over dat onderwerp.
“Ik wilde me voorstellen en laten horen
hoe je met zang mensen kunt bereiken.
Ik kreeg vaak reacties dat het te intimiderend zou zijn om aan de rand van het
bed, zo intiem en dichtbij, voor mensen
te zingen. Ik wist dat het wél kon en dat
het klopte.”
Op dat congres mocht ze tussen de
middag een uur laten horen wat ze
bedoelde. “Al snel zat er meer dan honderd man in de zaal. Ik zag waterlanders
en wist toen dat de mensen echt geraakt
waren.”

‘van de tachtig
kandidaten
waren er
de vorige keer
vier geschikt’

(Foto: Marian Oosterink)
Ze benaderde verpleeghuizen en dat
zorgde voor veel respons. “De mensen
zitten daar in een situatie waar je als
mens niet gezien wordt. Opgeborgen
achter een deur waar mensen niet
doorheen komen. Als ik ga zingen in
een huiskamer met tien tot vijftien
mensen, dan kijk ik ze stuk voor stuk
in de ogen. Ik stel me open, dat doen zij
ook. Er ontstaat een uitwisseling met
muziek als voertuig voor emotie.”
De vraag naar optredens van Diva
Dichtbij bleef toenemen. Bij verzorgingshuizen, voor mensen met dementie maar ook in de psychiatrie.

Inmiddels werkt Diva Dichtbij met
19 zangers en zangeressen. Allemaal
professioneel geschoold, met uitstraling en met dat extra’s, waarmee je de
doelgroep kunt bereiken. Zoals Paul
Walthaus, die bij Stage Entertainment
(voorheen Joop van den Ende) musicals
zingt, of Kim Savelsbergh van Opera
Zuid. “Ze misten iets bij het zingen en
vonden dat bij ons.” De selectie is heel
intensief, van de tachtig kandidaten
waren er de vorige keer vier geschikt.
“Je komt erachter dat het een zeldzaam
talent is”, ervaart Van Amelsvoort.
Zelf is ze vooral bezig met de artistieke
leiding van de organisatie, nog maar
een enkele keer kruipt ze zelf nog in de
Diva-rol.

Ook Arabisch en Turks
Marianne van Houten is een van de diva’s die ook Turkse en Arabische
liederen zingt. “Arabisch is lastig. Daar is ook geen bladmuziek van”, legt
Van Amelsvoort uit. Via een kennis kwam ze in contact met en Syrische
ud-speler, die kort in Doetinchem was als asielzoeker. Hij geeft ons masterclasses en speelt de muziek in. Het bleek een topmuzikant te zijn, die ook al
speelde met het Schönberg Ensemble.
Het was de vraag hoe de reactie zou zijn op diva’s die repertoire uit een heel
andere cultuur zouden zingen. “Is het niet aanmatigend dat we dit doen?
Een Turkse dementerende man raakte helemaal in de war toen Marianne
een Turks lied voor hem zong. Een verzorgster reageerde alert en belde zijn
dochter. Toen zij er was, kon hij zijn heftige emoties die de muziek opriep
delen. Zo diep kan het mensen raken.”

Gijs Jolink

Stichting
Pak An

COLUMN

‘Soms bereik je

OPEN DAG
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De Stichting Pak An bestaat nu
bijna vier jaar en is opgericht
door de Feestfabriek en Grolsch.
Daarom voel ik me nu moreel
verplicht elke dag liters Grolsch
te drinken, uit dankbaarheid.
Velen hebben inmiddels kennis
gemaakt met Pak An en er zijn al
bijna 400 verschillende plannen
ingediend. Achter de schermen
wordt hard gewerkt, niet alleen
door het professionele operationele team,
maar ook door de alle coaches die de
aanvragers helpen en dat zijn allemaal
vrijwilligers en allemaal anpakkers.

Steeds meer Achterhoekers hebben van
Stichting Pak An gehoord, maar veel
mensen weten nog niet precies wat het is.
Heel simpel: elk idee dat de Achterhoek
beter maakt, komt in aanmerking voor
hulp: een coach, promo en geld. Je mag
zelf weten wanneer je dat geld terugbetaalt en je mag ook zelf weten of je het
terugbetaalt. Dat is het. Er komen elke
week prachtige aanvragen binnen en de
eerste drie aanvragers hebben zelfs al
terugbetaald, dus met dat geld kunnen
weer anderen aan de slag. En de eerste
co-financiers melden zich ook aan: bedrijven, particulieren, LEADER, herenboeren. Dank allen! Laat ik in de credits
ook alle vrijwilligers van het bestuur, de
beoordelingscommissie en het comité van
aanbeveling niet vergeten. Die laatste zijn
trouwens Matthijs van Nieuwkerk, Guus
Hiddink en last but not least, Bennie
Jolink, mijn bloedeigen (Puff) Daddy,
Formerly Knows as the Artist. Haha.
Maar waarom nu deze column? Welnu,
we willen nog meer aanvragen binnen
krijgen. Goeie ideeën. In alle Achterhoekse bescheidenheid: het geld brandt
ons in de zak! Vooral ambitieuze ideeën
zijn welkom, vaak bu’j te bang. Originele
ideeën, een uitvinding, coole festivals,
een innovatie, een idee voor een nieuw
bedrijf; alles is mogelijk. Achterliggende
gedachte van de stichting is bij te dragen
aan een vitale Achterhoek waar jongeren
graag willen blijven wonen en afgestudeerde studenten graag terugkomen.
Daarom zijn ideeën van jongeren extra
welkom. Ben je creatief? Zeg niet te snel
nee. Is het antwoord toch nee? Dan ken
je vast iemand die wel creatief is. Verzin
een goed idee en dien het in. Wordt het
idee goedgekeurd dan kan je meteen aan
de slag en krijg je hulp om met de juiste
mensen aan tafel te komen om van je
plan een succes te maken. En, als je plan
goed in elkaar zit, geld. Dus waar wacht
je nog op? Verzin iets vets en meld je aan
op anpakken.nl. Zo maken we samen de
Achterhoek nog mooier!
Gijs Jolink
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‘Bovencultuur zegt dat dialect fout is’
Hans Keuper onlangs op de Groen van Prinstererschool in Aalten. Binnenkort is hij op enkele andere Achterhoekse basisscholen als ambassadeur van het streektaalproject Wiesneus.

(Foto: Marcel Houwer)
Vervolg van de voorpagina

Hij is vooral bekend geworden als zanger
en tekstdichter van de band Boh Foi Toch.
De altijd in het dialect sprekende Keuper
vindt het desondanks belangrijk dat de
basisschoolleerlingen wél in aanraking
komen met de taal van hun regio. ‘‘Ze
leren daarmee hun eigen sociale en fysieke
omgeving beter begrijpen. Door ze hier in
te onderwijzen krijgen ze meer ‘kont in de
bokse’. Ik bedoel daarmee dat ze snappen
waar ze vandaan komen en niet op hoeven
te kijken tegen andere culturen’’, stelt de
geboren Dinxperlöer. ‘’Te vaak is ons door
een bovencultuur verteld dat het dialect
fout is en niet netjes. Je mag niet zeggen
dat het raam los steet of dat de heure in de
knuppe zit. Terwijl dialect zorgt voor een
soort van eigen identiteit. Een Achterhoekse vlag zou daar eigenlijk niet voor
nodig hoeven te zijn.’’
Op het moment dat ‘streekgebruikkundigen’, zoals de oud-docent biologie aan het
Doetinchemse Ulenhofcollege ze noemt,
zich hier mee bezig gaan houden, is in
feite al sprake van folklore vindt hij. ‘’Wat
normaal was, wordt apart. En dat geldt
niet alleen voor plat praten, maar ook voor
het paasvuur of nieuwjaarschieten. Ook
uitstervende soorten vermoed ik.

‘dialect zorgt voor
een soort van
eigen identiteit’

Toch zullen er ook altijd resten van het
dialect in de taal overblijven en daar mag je
als Achterhoeker best trots op zijn.’’ Voor
Keuper zelf is dialect geen thema, maar
alderbastend normaal. ‘‘Het is mijn praten,
zingen en denken. En het heeft bovendien
een verbindende functie. De taal verbindt
mij ook met mensen uit pakweg Bocholt
of Münster en zelfs op vakantie in Denemarken heb ik er profijt van.’’ Als Keuper
schrijft, doet hij dat in het Nedersaksisch,
een in Nederland en Duitsland officieel erkende taal die bestaat uit een groep dialecten. Deze worden voornamelijk gesproken
in het noordelijke deel van Duitsland en
in het noordelijke en oostelijke deel van
Nederland, zoals de Achterhoek.

Stijgende interesse
Om jonge kinderen in aanraking te laten
komen met de streektaal is het project
Wiesneus ontwikkeld door Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Ambassadeur Keuper leest ook de komende weken
voor op scholen in het dialect. Hij weet dat
het enigszins vechten tegen de bierkaai is,
maar anderzijds blijft het volgens hem toch
zinvol om de jongste jeugd op een leuke
manier in aanraking te laten komen met de
eigen herkomst.
Dat vindt ook Diana Abbink, voorzitter
van Dialectkring De Achterhoek en
Liemers. Zij constateert een stijgende
interesse in het dialect. ‘’Het aantal scholen
dat meedoet groeit. Het zijn er nu al achter
in de zestig, terwijl dat er vorig jaar nog
58 waren. We hebben 3500 exemplaren
van het tijdschrift Wiesneus laten drukken’’, zegt ze.

Buurtschappen
In het blad staan onder meer raadsels,
gedichtjes, verhalen en een kleurplaat.

‘Te vaak is ons door een
bovencultuur verteld dat
het dialect fout is en niet netjes’

Daarnaast is er een introductieles voor de
scholen gemaakt en is er ondersteunend
materiaal beschikbaar, zoals liedjes in het
dialect. Abbink betwijfelt of de streektaal
zal verdwijnen uit deze regio. ‘’Door de
jongste jeugd in vooral de buurtschappen
in de Achterhoek wordt nog wel dialect
gesproken en sommige onderwijzers of
onderwijzeressen stimuleren dat ook’’,
aldus Abbink die het belangrijk vindt
dat de jeugd ermee opgroeit omdat het
bijdraagt aan een betere taalontwikkeling.
‘’In het verleden werd gedacht dat het niet
goed zou zijn, maar het tegendeel is het
geval. Onderzoek heeft uitgewezen dat het
spreken van dialect heel goed past in meertalenbeleid. Hoe jonger kinderen ermee
beginnen, hoe beter. Door telkens van taal
te wisselen, is bovendien sprake van een
vorm van hersengymnastiek.’’
Het project Wiesneus vindt zijn oorsprong
in Drenthe en de Achterhoek doet dit jaar
voor de derde keer mee. In het voorjaar
zijn de lessen en in mei is er een slotmanifestatie. De lessen worden normaal gesproken begeleid en gegeven door vrijwilligers
van de bibliotheek of de leraren van de

scholen zelf. Abbink denkt dat door dit
soort initiatieven het dialect in deze regio
overeind blijft, alleen in een andere vorm.
‘‘Het verandert mee met de tijd en ik vind
zelf dat we het nog wat makkelijker moeten maken om het te kunnen schrijven.
Ook dat zou helpen de streektaal overeind
te houden.’’
Tot haar vreugde ziet ze veel artiesten
en bandjes die de laatste tijd in dialect
optreden. ‘’Ook toneelstukken in dialect
doen het goed en onze dialectkring heeft
een groeiend aantal leden. Dat zijn dan wel
veel vijftigplussers gebiedt de eerlijkheid
te zeggen’’, aldus Diana Abbink. ‘’Jongeren
zijn wat individualistischer en er nog niet
zo mee bezig.’’ Net als Keuper vindt ze dat
dialect spreken zorgt voor een soort van
vertrouwensband. ‘’Op de werkvloer zorgt
het ook voor verbinding tussen mensen.
Zelf promoot ik de taal ook heel erg binnen mijn familie.’’
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Over een paar dagen barst in de
Achterhoek het carnaval weer los.
De bakermat van het carnaval in
Oost-Nederland is Grolle. Dat is
althans de stellige overtuiging van
De Knunnekes, de carnavalsvereniging in het vestingstadje. “We
zijn de carnavalsoorden Oldenzaal
en ’s-Heerenberg inmiddels voorbij
gestreefd”, zegt Theo Huijskes.
Natasja Scheerder
De pr-man van De Knunnekes en
oud-stadsprins van Groenlo heeft recht
van spreken. Alleen naar de pronkzittingen, in Grolle ook wel buutavonden
genoemd, komen al zo’n drieduizend carnavalisten. “We houden elk jaar in januari
liefst zes buutavonden in ons carnavalshoes City Lido”, vertelt Huijskes trots. “En
die zitten elke avond vol.”
De kaartverkoop start na het prinsenbal
in november. “Tijdens de pronkzittingen
treden alleen lokale artiesten op, die zijn
opgeleid op onze eigen HBS, de Hoge
Buutschool van Grolle. Dit jaar hadden
we drie debutanten. Zij kregen, zoals
gebruikelijk, hun diploma op het podium
uitgereikt.”

Optocht en dweilen
Daarbij trekken de optocht op de carnavalszondag en het dweilen op Rosenmontag niet alleen duizenden bezoekers uit
Grolle zelf, maar wordt de stad die dagen
overspoeld met carnavalisten uit de verre
regio. “Aan de optocht doen zo’n 1500
mensen mee, verdeeld over tachtig tot
negentig onderdelen”, weet Rob Pors-

COLUMN

Sjoerd Weikamp

‘In Groenlo hebben
ze geen vier, maar
vijf seizoenen.
Het vijfde begint
op de elfde van
de elfde en eindigt
op Aswoensdag’
Groenlo

15

DE ACHTERHOEKSE COURANT

Syrische
Achterhoeker

De Knunnekes presenteerde zes buuts in een uitverkocht carnavalshoes City Lido.

(Foto: Marcel Houwer)
“Ongeacht de dag waarop 11 november
valt”, zegt Huijskes. “Op het Tröntjesfestival is alleen origineel werk te horen
van onze eigen Groenlose artiesten. In
Grolle hebben we veel leuke muzikanten en tekstschrijvers. De hele carnavalscollectie is zelfs op Spotify te vinden.
De allereerste Grolse carnavalsschlager
was As deus was kas. Maar de bekendste
is die van muzikant en buutreedner
Gait van Grolle (Roerdink), Waor zal
mien prinsjen slaopen.”

‘Grolle is de bakermat
van het carnaval
in Oost-Nederland’
V.l.n.r. Maarten Kooiker, Theo Huijskes en Rob Porskamp in City Lido, voorafgaand aan weer een buutavond. 
kamp, zittingspresident, presentator van
de buutavonden en oud-vorst.
“Ons stadje leent zich daar ook mooi
voor. Groenlo is een vestingstadje met
veel horeca binnen de stadsgrachten.
We hebben een heel oud stratenplan, dat
stamt uit 1627. Daardoor kunnen er niet
zulke grote wagens in de optocht meerijden, maar hebben we wel heel veel grote
loopgroepen en is er veel interactie met
het publiek. Dat alles maakt de optocht
heel gezellig. We hebben deelnemers van
alle leeftijden. Kinderen die nog nauwelijks kunnen lopen, lopen al wel mee in de
Grolse optocht.”
Op maandagmorgen beginnen De Knunnekes al om 10.30 uur met de prijsuitreiking van de optocht. Daarna is er voor

Er stond veel muzikaal talent op het podium tijdens de zes pronkzittingen van De Knunnekes. 

‘We zijn de grote carnavalsoorden in
de regio, Oldenzaal en ’s-Heerenberg,
inmiddels voorbij gestreefd’
iedereen een stamppotbuffet om een goede
bodem te leggen voor de dweildag.
“Rond een uur of één loopt iedereen
de stad in”, zegt president en oud-prins
Maarten Kooiker. “Alleen bij City Lido
zijn dan al zo’n 3500 mensen binnen. Maar
we hebben ook veel kleine cafeetjes, die
helemaal vollopen. Het is de bedoeling

(Foto: Marcel Houwer)

(Foto: Natasja Scheerder)

Carnavalsseizoen
Buiten die vijf carnavalsdagen in
februari zijn er de rest van het jaar
echter ook maar weinig dagen dat ze in
Groenlo niet aan carnaval denken. Zo
telt het vestingstadje geen vier, maar
vijf seizoenen. Huijskes: “Het vijfde
seizoen begint op de elfde van de elfde
en eindigt op Aswoensdag.”

Breed gedragen
Het carnaval is dan ook verweven met
de Grolse gemeenschap. Het feest wordt
in alle geledingen gevierd en daarmee
breed gedragen. Kooiker: “Het wordt
ons letterlijk met de paplepel ingegoten.
Als kind loop je al mee in de optocht en
veel jeugd bouwt op de basisschool met
een groepje vrienden het eerste carnavalswagentje. De meeste Grollenaren
hebben op zolder ook een rek vol carnavalskleding staan. En als de kinderen
eruit gegroeid zijn, gaat het pak naar
een buurjongen of -meisje.”
Carnaval is daarmee een feest voor alle
inwoners van Groenlo. Daar wordt
ook bij de prinsenkeuze rekening mee
gehouden. De titel van stadsprins en
-adjudant is niet alleen voor een select
groepje weggelegd.

dat je die dag van café naar café dweilt. Je
hoeft nergens entree te betalen. En als je in
zeven verschillende cafés een consumptie
hebt gedronken, krijg je een zogenaamde
dweilpin (speldje). Afgelopen jaren was er
zelfs een bus vol carnavalisten uit Didam
en Deventer in de stad.”

Vijf dolle dagen
In Grolle noemen ze het carnaval daarom ook wel de drie dolle dagen. “Maar
eigenlijk zijn het vijf dolle dagen”, vindt
Porskamp. “We beginnen namelijk al op
vrijdag. Dan bezoekt het prinsenpaar,
bestaande uit de prins en zijn adjudant,
de basisscholen. Elke school heeft ook
een eigen prinsenpaar in de onder- en de
bovenbouw. ’s Avonds is er bovendien een
teenage party voor 12- tot 17-jarigen bij
sociaal-cultureel centrum De Mattelier.”
Zaterdagochtend is er vervolgens gehandicaptencarnaval en ’s middags een groot
kinderfestijn voor heel Groenlo. Op zaterdagavond houden de Grolse Tönnekes
een carnavalsfeest voor alle jongeren vanaf
17 jaar bij Café Kras. Hier worden ook de
nieuwe jonkheer en jonkvrouw onthuld.
“Maar ook voor de oudere carnavalisten,
de 50-plussers, hebben we een speciale
activiteit”, lacht Kooiker. “Een paar jaar
geleden zat het seniorencarnaval een beetje in het slop. De vereniging heeft dat toen
opgepakt en omgedoopt tot het tweede
jeugdcarnaval op de Tulpendinsdag. Daar
onthullen we ook de tweede jeugdprins
en -adjudant. Sindsdien zit City Lido weer
helemaal vol.”

‘Ons vestingstadje
met veel horeca
binnen de stadsgrachten leent zich
prima voor een
gezellig carnaval’
Iedereen kan de stadssleutels tijdens
het carnaval in handen krijgen. “Ze
staan hier in de rij om prins of adjudant
te worden”, weet Porskamp. “Elk jaar
kunnen dat er echter maar twee zijn.
En ben je één keer prins geweest, dan
kun je niet voor een tweede keer prins
worden. De broers Edwin en Robby
Reukers zijn dit jaar het 57ste prinsenpaar.”
Ondanks dat het Grolse carnaval zo
groots wordt gevierd, telt carnavalsvereniging De Knunnekes toch ‘maar’
zo’n tweehonderd leden. “Als je lid wilt
worden, moet je ook wat doen voor
de vereniging”, legt Huijskes uit. “We
hebben veel verschillende geledingen
en commissies, die elk hun eigen taken
hebben. Samen organiseren zij het feest
voor de hele bevolking.”

Carnaval 2020
Dit jaar wordt het carnaval in Groenlo
gevierd op 23, 24 en 25 februari. Het
feest begint op zondag met de optocht
en eindigt dinsdagnacht om twaalf uur.
Kooiker: “Op Aswoensdag is er dan nog
haringhappen op de markt, met een
lekker visje en sterke verhalen. Dat is
bovendien het moment dat de prins en
adjudant hun steken en de stadssleutels
weer in moeten leveren. Dan zit het
carnaval er helaas weer op.”
Het prinsenpaar Edwin en Robby Reukers. 

(Foto: Marcel Houwer)

Zelfs buiten het carnavalsseizoen weet
carnavalsvereniging De Knunnekes
regelmatig de aandacht te trekken. Zo
wordt al op 11 september het nieuwe
prinsenpaar op het (brouwers)nös ‘gevangen’. “Dat doen we traditioneel twee
maanden voor de elfde van de elfde”,
legt Kooiker uit. “Tot het prinsenbal in
november blijft dat het grootste geheim
van Grolle. Het is die dag ook verdacht
stil op straat, want we halen het nieuwe
prinsenpaar thuis op.”
En dan is er voor het prinsenbal nog
het Tröntjesfestival. Met het schlagerfestival opent de carnavalsvereniging
het seizoen op de elfde van de elfde.

De Syrische man die ik toen pas
4 keer had gesproken, zit naast me
in de auto waar straks zijn vrouw
en 3 kinderen ook in
moeten. Hoe dichter we bij
Schiphol komen, hoe meer
speciale eenheden, beveiliging,
marechaussee… en opeens zie ik
die hele grote rugzak. Tot aan de
afslag Schiphol was dat gewoon een tas.
Zijn tas. Maar nu schrik ik me echt helemaal kapot. Het zal toch niet? Nee! Denk
ik dit echt? Ik wil dit helemaal niet denken!
Dus denk ik het maar gewoon hardop:
‘Wat zit er eigenlijk in die tas….’
Ik ben gewoon een vader van 2 fantastische
dochters, dolgelukkig met de vrouw waar
ik al mijn hele leven verkering mee heb en
Achterhoeker. Genieten, betrokken, naoberschap, dat zijn wij. Dus gaven we ons
op voor een prachtig project: Doetinchemse gezinnen koppelen aan statushoudersgezinnen die heel graag willen leren hoe
het in Nederland werkt. Gewoon helpen
om in Nederland een leven op te kunnen
bouwen. Door de kinderen mee te nemen
naar de speeltuin, een avondje De Graafschap of gewoon een kopje koffie. Oh wat
hoop ik dat ze daardoor herinneringen
gaan maken die niets te maken hebben met
de waanzinnigen die in naam van een boek
een einde maakten aan alles dat ze hadden.
Hij was gewoon leraar op de basisschool.
Gewoon leraar…
In maart 2017 stond hij opeens op mijn
stoep. Hij wil(de) zo graag. Had al Nederlands geleerd en stak meteen zijn hand uit.
‘Hoi, welkom. Dit is ons huis, hier ben je
altijd welkom.’ Zijn voelbare dankbaarheid was er al voor die zin: er ging weer
een deur open, voor hem, hij kreeg een
hand, gewoon een hand, gewoon weer een
gesprek. Hij was nu echt in Nederland. Nu
zijn vrouw en kinderen nog. Zijn vrouw en
kinderen waren op onnavolgbare wijze van
Damascus naar Beiroet gevlucht. Logeerden bij een familielid, tot daar opeens het
signaal kwam: ze mogen komen. Van zijn
allerlaatste euro’s werden de tickets besteld
bij mij op kantoor.
Hij lacht. Alsof hij mijn schaamte van de
vraag voelt, maar ook wel snapt dat hier
geen script voor is, pakt hij pakjes Wicky
en koekjes uit de rugzak. Of ik ook een
koekje wil. Vier uur later glimlacht hij
samen met zijn vrouw de tranen weg. Hij
vergeet de ballonnen aan zijn kinderen
te geven. Zijn oudste zoon geeft mij een
knuffel en zegt zachtjes Zoert. Ik denk
heel snel, heel veel: ja, ik weet dat er in
Nederland mensen zijn die ook echt hulp
nodig hebben; ja er zijn hele foute mensen
die ook onze kant op komen, of er al jaren
zijn, maar die gedachten worden door die
ene gedachte direct op het vliegtuig gezet:
wat hoop ik dat ‘ze’ weer een sprankje van
geluk, van liefde, van leven vinden in 2018.
In mijn Achterhoek, in ons land…
Sjoerd Weikamp

Optreden van de dansmarietjes tijdens de buutavonden. 

(Foto: Marcel Houwer)
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De inkomsten zullen altijd lager zijn dan
de opeenstapeling aan kosten ten gevolge van de belastingschuld. “Dat is wat
armoede meebrengt: ze bellen bij je aan, de
dwangbrieven bij de post. Woorden zijn
voortdurend een aanval. Als je arm bent,
moet je telkens bewijzen dat je ergens
recht op hebt. Een Klaas Dijkhof mag zijn
uitgestelde loon wel krijgen, want hij heeft
er recht op? Dit zijn politici die tegelijkertijd beslissen over de mensen die geen geld
krijgen. Eerst budgetteren.” Martin hekelt
dat woord. “Vervolgens zeggen ze je:
’moedig dat je je zo kwetsbaar opstelt’.
Dat is de reinste minachtig die er is.”

‘Wij moeten leren
om met jullie
om te gaan’
Achterhoek/Winterswijk

De Achterhoekse Courant praat
met Martin (64) en Ilse (39), de
deeltijdstudente die sinds september
als ervaringsdeskundig maatschappelijk zorgbegeleider werkt bij
de gemeente Winterswijk. Beiden
proberen met de door het leven
getekende expertise de vicieuze
cirkel van ‘eens armoede, altijd
armoede’ te doorbreken, maar
lopen regelmatig aan tegen
bureaucratie en de veronderstelling dat zij misbruik maken
van de voorzieningen.
Eveline Zuurbier
Martin Pragt wist zelf redelijk uit de
armoede te ontsnappen, maar diezelfde
armoede waarin hij als kind opgroeide,
heeft zijn eigen ontwikkeling en carrière
getekend. Armoede dwong hem te stoppen als tv-acteur, als dramadocent en met
het geven van communicatietrainingen bij
bedrijven. Diezelfde armoede blijkt nu een
rijke ervaringsschool te zijn die hij ook in
werkelijkheid is begonnen. Bij de ROC’s in
de grote steden leidt hij jonge lotgenoten
op tot Ervaringsdeskundigen Armoede en
Sociale Uitsluiting. Twee van zijn studenten komen uit Winterswijk. Ze hebben
in dat vakgebied een baan gekregen bij de
gemeente en volgen daarbij deze MBO-4
opleiding in Utrecht.
“Het is heel mooi dat ik die baan heb
gekregen”, zegt Ilse, “maar het is verrekte
zwaar. Ik dacht bij de overleggen hier in
het gemeentehuis: ‘waar hebben ze het
over?’ Ik was alleen maar bezig met nadenken over overleven en met vluchten voor
mijn ex. Ik had moeite met vertrouwen
en dat ze in me geloofden. Ik ben in de
beginperiode vaak ziek geweest. Het is niet
alleen het gebrek aan geld wat een baan
misschien kan oplossen, maar in armoede
leven is meer dan dat. Het gaat meer over
je onzeker voelen, het gevoel er toch niet
bij te horen”, omschrijft ze haar psychische
moeheid (lees: uitputting). “Mijn ervaring
is dat ik hier in een warm bad ben beland.

Winterswijk wil
armoedevrij worden
Ervaringsdeskundigen Ilse en Martin bij de ingang van het gemeentehuis in Winterswijk. 

‘Armoede gaat over generaties heen
en armoede is een verschijnsel
waar sociale erfelijkheid aan vast zit’
Als ik me minder goed voel, luisteren ze
naar me”, legt Ilse haar functioneren uit.
Martin: “Wat ik zo fantastisch hieraan
vind, is dat ze die druk van de uitkering
wegnemen. In plaats van ‘met behoud van
de uitkering’ heeft Ilse een baan gekregen

zodat ze vrij kan studeren. Dat is moedig
van de gemeente.”
Winterswijk wil haar gemeente in 2040
geheel armoedevrij hebben. Een zeer nobel
streven gezien de vele berichtgevingen

(Foto: Eveline Zuurbier)
in de media en de lange debatten over dit
onderwerp. Armoede zet je op afstand om
deel te nemen aan een normaal sociaal leven. Structureel in armoede leven, dat zijn
kinderen die met honger naar school gaan
omdat er geen geld is voor ontbijt.
Bij eigen ondervinding weten Martin en
Ilse dat die kinderen het grootste risico
lopen op fysieke en geestelijke mishandeling vanwege de geldzorgen van hun
ouders. In die gezinnen heerst ook eenzaamheid, ze kunnen er niet bij horen.
Armoede gaat over generaties heen en
armoede is een verschijnsel waar erfelijkheid aan vast zit, legt Martin uit. In
armoede opgroeien, is stress lijden over
hoe de dag door te komen. “Dit tekent je
hechting als kind. Deze kinderen blijven in
hun handelen moeite houden met verbindingen leggen. Zij houden problemen met
sociale contacten. De gevolgen van deze

stress dragen kinderen levenslang mee.”
Ilse heeft twee kinderen van 18 en 13 jaar
en werkte daarbij ook als sportdocent in
een sportschool in Lichtenvoorde.
Martin Pragt betitelt de gevolgen van geen
geld hebben als ‘life-events’. Hij verwijst
naar de kinderopvangtoeslagaffaire die
families kapot heeft gemaakt. Ze werden
bestempeld als fraudeurs terwijl zij wel
degelijk recht hadden op geld. De belastingdienst maakte jacht op deze gezinnen:
ze moesten zelf maar bewijzen dat de
straf met boetes onterecht was. Door
de financieel economische gevolgen
dragen zij een levenslange last mee.
Ouders zijn gescheiden of aan de drank
geraakt omdat de stress niet meer uit te
houden is. Uitsluiting, huiselijk geweld.
Het besef dat je je een slag in de rondte
werkt, maar dat werken niet meer helpt.

We hebben ervaringskennis nodig
“Goed dit was het klaaguurtje”, veranderen Martin en Ilse het gesprek. Bij het
bedrijfsleven groeit het besef dat niet alles
draait om winst. Welzijn en welbevinden
zijn zeker zo belangrijk geworden. “Als
werkgever ben je verantwoordelijk voor
de winst van je werknemers”, verduidelijkt
Martin. “Bedrijven willen niet langer dat
kinderen slachtoffer zijn en willen daar een
rol in spelen. Je merkt het bij de deurwaarders. Ze willen eerder een verbond sluiten
want boetes en saneren brengen mensen
in nog grotere moeilijkheden. Utrecht
heeft aan corporaties de opdracht gegeven
huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Winterswijk heeft het systeem van
aanvragen versimpeld zodat mensen niet
telkens aanvragen moeten doen, waar je
zo moe van wordt. Banken gedragen zich
anders. De tendens is inclusie in plaats van
exclusie. Om de verbindingen te leggen die
het juiste psychologische effect hebben,
vragen de bedrijven: we hebben ervaringskennis nodig.”
Bij deze redenen liggen volgens Martin
ontwikkelingen open om ‘academisch’ en
de deskundigheid uit armoede-ervaring
met elkaar te verbinden. Winterswijk is
een van de gemeente die heeft gezegd: ‘wij
moeten leren om met jullie om te gaan in
plaats van dat jullie van ons moeten leren’
en stelden daarvoor afgelopen zomer twee
vacatures open. “Dat is de meest dapperste
opmerking die ik van een gemeente gehoord heb.” Ilse: “Bij de uitkeringsinstantie
trof ik het geluk dat twee lieve vrouwen
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‘Er wordt van mensen een strijd
verwacht die niet te vervullen is

mij daarop wezen. Ik voel nu steeds beter
dat de druk van me afgaat, maar heb nog
onrust. Gelukkig ben ik niet de enige.”

Geld blijft verband houden
met problemen
Geld blijft bij armoede verband houden
met problemen. En de kunst is te kijken
naar elkaars rollen en leren inzien waar
ontwikkelingen nu precies ontsporen en
zorgen dat die sociale kloof eerder kleiner dan groter wordt, verhalen beiden.
“Inzicht is een voorwaarde om kennis op
te doen”, Martin Pragt heeft er zijn beroep
van gemaakt op ROC’s in Utrecht, Eindhoven en Rotterdam. Mensen zoals Ilse
krijgen daar de kans om zich te ontwikkelen tot professionele ervaringsdeskundige.
Martin Pragt geeft ze de inzichten van hun
handelen waarmee ze instanties als de gemeente Winterswijk van adviezen kunnen
voorzien.
Martin: “Een wethouder zei: we doen
en organiseren zoveel om eenzaamheid
tegen te gaan, maar de mensen komen
niet? Deze wethouder vroeg zich af wiens
probleem hij aan het oplossen was. Die van
hemzelf of die van de eenzame mensen?”
Gemeenten hebben de beste intenties en
toch krijgen ze het niet voor elkaar. De
bureaucratie, de diverse loketten voor de
deelproblemen en de enorme drang om
te handhaven op rechtmatigheid, maken
het armoedeprobleem nog groter. De
maatschappelijke en politieke veronderstelling is dat mensen die arm zijn persoonlijke schuld dragen voor hun situatie
en daardoor niet al te veel geholpen moeten

‘Gemeenten hebben de beste intenties
en toch krijgen ze
het niet voor elkaar’

worden: ze zouden eens misbruik maken
van de voorzieningen. Dit denken laat zien
hoe geld ons in bezit neemt en ons contactloos maakt.
Ilse: “We willen graag gezien worden, dat
is waar het om gaat”, vat ze het
armoedevraagstuk samen. “Ik ben gewend
geworden om te schoppen, te slaan en te
vechten als er weer wordt aangebeld of
mensen weer iets van mij willen. Zo ziet
mijn handelen eruit. Je leeft in een kortetermijnwereld want je bent voortdurend
bezig met overleven. Je kan niet meer
over iets anders nadenken. Door deze
opleiding leer ik weer helder nadenken
en kan ik werken in deze baan.”

Manoeuvreren in
het onderwijssysteem
De overlevingsstrategie die mensen zoals
Ilse voeren om uit de armoede te komen,
tast het inlevingsvermogen en de intelligentie aan wat mensen opnieuw op
afstand zet. “Er wordt van mensen een
strijd verwacht die niet te vervullen is”,
aldus Martin Pragt. Vraag is hoe je de
gesloten cirkels van werelden tussen arm
en rijk kan doorbreken? Op de eerste
plaats door rust en veiligheid te bieden
waardoor men helder gaat nadenken en
de juiste beslissingen leert nemen. ‘Goed
opleiden’, is dan snel het tweede gegeven
antwoord. Ons onderwijs zou daar een
sleutelrol in moeten vervullen, maar ook
daar loopt het systeem vast met uitsluiting
als gevolg. “Het onderwijs is examengericht en niet vakgericht.” Martin Pragt
noemt het een academische reproductie.
“Goed onderwijs is alle ruimte krijgen
en dat je als leerkracht iets kan toevoegen
in plaats van moeten werken naar een
eindproduct: het examen.” En ook daar
moet Martin Pragt nog manoeuvreren
door het onderwijssysteem. Er zijn
landelijk toegekende vakken nodig die Martin aanvankelijk niet heeftom te kunnen toetsen voor een diploma,
dat eigenlijk een waardepapier moet
zijn voor leren uit ervaringen en uit
eigen kracht.

WENTERS TEGELS & VLOEREN
DÉ TEGELSPECIALIST VAN OOST-NEDERLAND!
Wenters Tegels & Vloeren biedt u een
ruime collectie wand- en vloertegels, XXL
vloertegels, keramisch parket, tegelstroken
en mozaïek rechtstreeks af fabriek.
Top tegels voor de beste prijs!
Misterweg 202-1
7102 EP Winterswijk
T 0543 216180
wenterstegelsenvloeren.nl
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MEUBEL & SLAAPCOLLECTIE

Deze week ruimt MSM OUTLET op!
Honderden kwaliteits meubels
met enorme kortingen!
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Loungebank
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1090,-

ook als 2-3 zits

Loungebanken
Zitgroepen
Fauteuils
Relaxfauteuils
Eetkamers
Wandkasten
Woonaccessoires
Boxspringbedden
Matrassen etc. etc.

DE GROOTSTE WOONOUTLET VAN DE ACHTERHOEK RUIMT OP!
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Openingstijden
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
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van 13 - 18 uur
van 9.30 - 18 uur
van 9.30 - 18 uur
van 9.30 - 18 uur
van 9.30 - 21 uur
van 9.30 - 17 uur
van 12 - 17 uur

399,-

MSM

WOONOUTLET

OPRUIMING
grote collectie
relaxfauteuils
Vele modellen. In stof en
leder uitvoering, met vele
funkties.

Industrieterrein IJsselweide, Ambachtsstraat 3, ULFT
Gratis volop parkeren voor de showroom. Beslist een ritje waard!
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Help, een tuin!
Wat nu?

Kringloopboeren ’naoberinclusief’
verder als vereniging
Partners van der VKA voor de komende drie jaar. 
Achterhoek

De agrarische sector staat al jaren
in het middelpunt van de belangstelling, maar sinds de klimaatdiscussie is verbonden aan de uitstoot
in de landbouw, lijkt het hek van
de dam. Standpunten verharden
zich en de boer lijkt de eeuwenoude binding met de samenleving
te verliezen. Grondgebonden en
tegelijkertijd natuurinclusief
ondernemen vormen de nieuwe
uitdaging. De boer moet dus letterlijk door de bomen het bos weer
gaan zien, maar de vraag is hoe en
of hem de tijd gegund wordt. Hij
kan het ook niet alleen. Het gaat
om ’naoberinclusief’ boeren.
Rob Weeber
Een eenduidig antwoord op beide vragen is lastig. Het ‘wanneer’ hangt vooral
af van het tempo van veranderende
wet- en regelgeving. Het ‘hoe’ kost ook
tijd, maar hier heeft de ondernemer zelf
een sterke hand in. Dat stelt althans de
nieuw opgerichte boerenvereniging
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en
Liemers (VKA).
De VKA ging in 2014 als project van
start op initiatief van LTO Noord. Doel
was met elkaar kennis opdoen omtrent
een nieuwe, grondgebonden bedrijfsvoering voor melkveehouders, gebaseerd op een kringloopmodel. De stip
op de horizon is een win-winsituatie
voor de boer en het milieu. Gedurende
zes jaar werkten 350 boeren in de regio
mee aan het vergaren van kennis en het
verzamelen van data.
Partners van het project werden acht
partijen die allemaal een eigen verantwoordelijkheid en belang in de sector
en het landschap hebben. Dit zijn For
Farmers, het Waterschap Rijn en IJssel,
LTN Noord, LTO Noord Fondsen,
FrieslandCampina, Vitens, de provincie
Gelderland en de Rabobank.

Resultaten
In een overvolle zaal in de Radstake
werd 23 januari een inspiratiebijeenkomst door de VKA gehouden. Centraal daarbij stonden de resultaten van
zes jaar projectonderzoek onder leiding
van Carel de Vries naar bedrijfsvoering
op basis van kringloophuishouding.
Groot nieuws was ook dat de boerenvereniging VKA de komende drie jaar
de steun van de partners van het project
VKA behoudt. De boerenvereniging

staat onder leiding van een heus boerenbestuur, onder meer met voorzitter
John Koeleman, afkomstig van boerderij Goorman uit Geesteren en manager Fleur Brinke, opgegroeid op de
boerderij in Beltrum en tegenwoordig
programmamanager circulariteit voor
de Wageningen Universiteit. Zij volgt
Carel de Vries op.
Koeleman is een van de 350 boeren die
deelnam aan het project VKA. “Boeren
betekent efficiënt melk produceren met
behoud van landschap, waterkwaliteit
en biodiversiteit. Veel maatschappelijke
thema’s zijn verbonden met het boerenbedrijf, zoals fosfaatplafond, stikstofuitstoot, waterkwaliteit, grondgebondenheid en herstel biodiversiteit.”
Die veelheid aan thema’s kan volgens
Koeleman nooit door één boer opgelost
worden. “Het boerenbedrijf is daarvoor
te complex. De discussie moet daarom
gevoerd worden door alle belanghebbende sectoren, veehouders, akkerbouwers, loonwerkers, wetenschappelijk
onderzoek, ketenpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden. Door
de vereniging van die sectoren in de
VKA kunnen we die maatschappelijke
thema’s omzetten naar praktische handvatten voor de individuele bedrijven. “
Het gaat om onderzoek en kennisdeling. Voor 2020 staan thema’s als ‘Koe
en kringloop’ en ‘Gewasteelt zonder
chemie?!’, ‘Natuurinclusieve landbouw’
en ‘Goed eiwit van eigen land’ op het
programma, actuele thema’s als het gaat
om kringlooplandbouw.

Blijven leren
De melkveesector staat voor grote
veranderingen en het devies voor de
betrokken ondernemers is blijven leren.
“Wie stopt met leren, stopt met goed
zijn”, geeft Henk Jolink aan, voorzitter
van de stuurgroep VKA. Van en met
elkaar leren, is precies wat de deelnemende partijen de afgelopen zes jaar
hebben gedaan binnen de projectgroep
VKA. Gevolg is dat de boerenvereniging nu zowel regionaal, landelijk en
ook Europees op de kaart staat. De
regio Achterhoek is zelfs als agro-innovatieregio aangemerkt.
In de afgelopen zes jaar zijn waardevolle
inzichten verworven, zoals tussen fosfaatreductie en melkproductie bijvoorbeeld, tussen het aantal jongvee en de
bedrijfsprestaties, tussen de hoeveelheid
eiwit van eigen land (grondgebondenheid) en milieuprestaties en tussen de
benuttingsgraad van meststoffen en de
hoeveelheid stikstofuitspoeling.

(Foto: Rob Weeber)

‘Boeren betekent
efficiënt melk
produceren
met behoud
van landschap,
waterkwaliteit en
biodiversiteit.’
Eind 2018 bleek bovendien dat de
deelnemers al goed scoorden op de
PlanetProof criteria van de Stichting
Milieukeur, de stichting die de integrale
duurzaamheid van melk beoordeelt.
Met name met de uitstoot van ammoniak werden goede resultaten behaald.
De komende jaren worden de leeractiviteiten voortgezet en uitgebreid.
De VKA organiseert studiegroepen,
digitale, individuele leertrajecten,
verdiepingsbijeenkomsten op specifieke
thema’s en inspiratiebijeenkomsten.
Ieder lid maakt de keuze die het beste
bij hem of haar past. Het eigen bedrijf
immers staat centraal.

In beweging komen
Wat blijft, is de ontmoeting. Die zorgt
voor de inspiratie om verder te leren.
Volgens Koeleman heeft de boer de
eigen toekomst zelf in de hand. Dat
betekent wel dat hij of zij in beweging
moet komen en moet leren en snappen
wat de volgende stappen zijn naar een
bestaanszekere toekomst. Daarbij krijgt
hij de ondersteuning van de VKA.
“Boer, ontdek je eigen perspectief,” geeft
hij als goede raad.
Na afloop van het programma werd
de aanwezigen gevraagd hun voorkeur
uit te spreken waarmee ze aan de slag
wilden. De begrippen die het meest
gekozen werden, waren kruidenrijk
grasland en biodiversiteit. Hans Keuper
beëindigde de avond. Speciaal voor deze
gelegenheid had hij het kringlooplied
bedacht met een toepasselijk refreineinde: “.....Den kringloop, den draejt veur
iederene”
www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/
vereniging

Ik merk regelmatig dat mensen de
tuin als een last beschouwen. De
standaard reflex is om de boel dan
maar dicht te plaveien onder het
mom van de ‘onderhoudsvriendelijke tuin’. Gevolg: Bij een flinke
plensbui staat de boel onder water
terwijl de stenen extra opwarmen
als het kwik de hoogte in schiet.
Daarnaast moet een keurig strakke
tuin natuurlijk wel zo netjes blijven.
Dat is het moment waarop het concept
‘onderhoudsvriendelijk’ begint te wringen;
voor je het weet, ben je elk weekend met
de hogedrukspuit in de weer om algen,
mos en ander ‘onkruid’ van je stenen
te verwijderen.

Het alternatief is een levende tuin waar het
goed toeven is voor mens, dier en insect.
Dit hoeft zeker niet meer werk te betekenen. Wel betekent het een andere houding
die de boel wat losser laat en de natuur wat
meer ruimte geeft. Uiteindelijk levert dat
ook veel op voor de menselijke bewoners
in de vorm van schaduw, verkoeling en
waterafvoer in de bodem. Als kers op de
taart krijg je een bloemenpracht waar je
elke dag weer door wordt verrast.
Om tuineigenaren op weg te helpen, heb
ik 5 tips geformuleerd hoe je makkelijk een
tuin kunt aanleggen waar iedereen, inclusief
dieren en insecten, van kan genieten!
1. Let op het plantseizoen. De herfst en de
winter zijn het meest geschikt om bomen
en heesters te planten. De tuinaanleg kun
je dus ook gefaseerd aanpakken.
2. Denk aan een goede verhouding tussen
groen en verharding (max. 60/40). Steen
is hartstikke praktisch voor een terras of
pad, maar laat weinig water door bij een
flinke plensbui en warmt behoorlijk op
tijdens een warme periode. Groen zorgt
voor verkoeling.
3. Geef dieren en insecten voedsel en
schuilplekjes. Zorg voor een mooie variatie aan bloemen voor bijen en vlinders
en schuilgelegenheden voor vogels en
egels. Met insectenhotels en nestkastjes
houd je de ‘gasten’ in de tuin.
4. Wees niet te netjes. Laat eens een hoekje
ongemoeid zodat vogels en egels lekker
in een bladerhoop kunnen scharrelen
op zoek naar wormen en insecten. Laat
bladeren en takjes gerust liggen. Dit is
tevens goed voor het bodemleven en
beschermt in de winter de vorstgevoelige
planten.
5. Laat pesticiden achterwege. Deze zijn
ontzettend schadelijk voor mens en dier.
Er zijn genoeg natuurlijke alternatieven.
Gebruik verder organische meststoffen
in plaats van kunstmest.
Tenslotte zou ik iedereen willen uitnodigen
om ook eens op www.nltuinlabel.nl te kijken. Daar staan nog meer tips en adressen
van hoveniers bij u in de buurt.
Nico Wissing
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‘Kees Kleistra
uit Zelhem
bouwt violen ‘

Zelhem

“Ze kan schreeuwen, janken, brullen
en gillen. Maar ze kan ook heel lief
zijn, teder en gevoelig. Een viool gaat
meedoen als ik mij goed of verdrietig
voel. Voor mij is een viool een zij.”

Parelmomentjes bij de BoekStartcoach
‘Wij zijn er puur voor het leesplezier’
De BoekStartcoach weet ook Enzo en zijn papa Rick Welling te boeien met een boekje.
Doetinchem

Op een aantal consultatiebureaus in
de Achterhoek zijn sinds een klein
jaar BoekStartcoaches aan het werk.
Het zijn deskundigen op het gebied
van de leesontwikkeling van het
jonge kind tot vier jaar. Ze komen
vanuit de bibliotheken en hebben
op wisselende tijden in het consultatiebureau een eigen plekje. Daar
promoten ze op een ontspannen,
speelse manier het voorlezen. Hiermee willen ze ouders stimuleren om
hun kindje thuis in de wereld van
het prentenboek te brengen, om zo
de taalontwikkeling te bevorderen.
Josée Gruwel
Alita Ordelman, Hanny Bosch en Rina
Bulsink zijn medewerker educatie bij
Bibliotheek West-Achterhoek. Sinds juni
2019 zijn ze ook BoekStartcoach. Elke
week gaan ze een dagdeel met een koffer
op wieltjes, met daarin allerlei soorten
prentenboekjes en kleine knuffeltjes, naar
een consultatiebureau. Alita in Doetinchem, Hannie in Wehl en Rina in Vorden
en Steenderen. In de boxenkamer stallen
ze de spulletjes uit en zorgen ervoor dat ze

als BoekStartcoach herkenbaar zijn: door
een banner of poster op te hangen bijvoorbeeld.
Alita: “Als de ouders met hun kindje
binnenkomen, stellen we ons voor. En
op momenten dat ze moeten wachten,
vaak na het meten en wegen en voor het
gesprek met de jeugdverpleegkundige of
arts, laten we een boekje zien, lezen voor,
zingen een liedje.” Rina: “Het kindje is dan
even eigenaar van het boek en wij volgen
het. Een baby van drie maanden trappelt
dan bijvoorbeeld met de voetjes, beweegt
het lijfje, maakt geluidjes. Je ziet het kindje
al focussen op het boekje en wij reageren
daarop. Met een peuter kunnen we ook
een gesprekje voeren over het boek. Vaak
leveren de contacten parelmomentjes op.”
Hanny: “In de vijf tot tien minuten van
open en interactief contact, genieten we
samen met ouder(s) en kind van boekjes.
Wij zijn er puur voor het leesplezier!”

Ouders die lezen lastig vinden
Sommige ouders vinden voorlezen lastig.
Ze houden niet van lezen of ze zijn afkomstig uit een land waar voorlezen
niet tot de cultuur behoort.
Rina: “Voor die ouders kunnen we een
voorbeeld zijn. Want aan het kindje
vertellen wat er te zien is in een boekje

Kiki en mama Saskia Willemsen genieten van het voorlezen door BoekStartcoach Alita Ordelman.

(Foto: Josée Gruwel)

(Foto: Josée Gruwel)
en dan tegen de baby praten en benoemen
wat die met het boekje doet, is niet zo
moeilijk.”
Doordat ouders in een vroeg stadium
ontdekken dat lezen eigenlijk heel leuk is,
groeien ze qua boekjes mee met hun kind.
Mocht het voorlezen lastig blijken te zijn
voor ouders, dan kunnen ze ook meedoen
met de Voorleesexpress, een project van
de bibliotheek waarbij een vrijwilliger
wekelijks een uur, en dan twintig keer,
thuis komt voorlezen. Voor ouders die zelf
moeite hebben met de Nederlandse taal en
hierbij graag wat hulp hebben, biedt het
Taalhuis van de bibliotheek de mogelijkheid om een taalmaatje voor hen te vinden.

Naar de bibliotheek
Het idee van de BoekStartcoach is ontwikkeld door Bibliotheek Rivierenland en de
jeugdgezondheidszorg in die regio. Hierbij
is er een samenwerkingsverband tussen de
gemeente, de bibliotheek en de jeugdgezondheidszorg. Alita: “De gemeente stuurt
als een kindje drie maanden oud is een bibliotheekbon naar de ouders. Met die bon
kunnen de ouders naar de bieb gaan om
het oranje BoekStartkoffertje – met twee
leesboekjes – in ontvangst te nemen en
hun kindje tot het achttiende jaar gratis lid
te maken. Ouders kunnen bij de inschrijving ook drie maanden gratis lid worden.”
In 2017 en 2018 werd het project van de
BoekStartcoach uitgerold naar meerdere
bibliotheken. In de Achterhoek haakten
in 2019 de bibliotheken Oost-Achterhoek,
Achterhoekse Poort, De Graafschap,
Montferland en West-Achterhoek aan.
Hanny: “Om bij ouders het voorlezen
onder de aandacht te brengen, komt de
bibliotheek nu waar bijna alle ouders
komen: op het consultatiebureau.”
BoekStart
Als ouders hun kindje naar aanleiding van
de bon van de gemeente inschrijven op de
bieb, wordt hun kindje ‘BoekStartkindje’.
Automatisch krijgen de ouders dan een
mail om bij de maandelijkse BoekStartbijeenkomsten in de bieb te komen.
Hanny: “Daar lezen we voor baby’s en peuters interactief voor rondom een thema.

‘Om ouders te
stimuleren naar
de bibliotheek te
komen, komt de
bibliotheek nu waar
bijna alle ouders
komen: op het
consultatiebureau’

Feikje Breimer
“Een stuk hout doet mij wat; wanneer ik in
het houthok sta van mijn houtleverancier
kan ik een dag lang bevoelen en bekloppen.” Zelhemmer Kees Kleistra pakt een
blank stuk hout dat als een taartpunt uit
een boomstam is gezaagd. Het liefst uit een
spar die op een noordelijke berghelling
langzaam tot wasdom is gekomen. Dat
hout klinkt het mooist, legt Kees uit. “Luister!” Met de knokkels van zijn rechterhand
klopt Kees op het hout. “Hoor je die toon?”
Kees is vliegtuigonderhoudsmonteur,
violist en fotograaf. Voor het laatste heeft
hij geen tijd meer en met zijn werkzaamheden bij de KLM is hij inmiddels gestopt.
Nu brengt hij dagelijks uren door in zijn
werkplaats in Zelhem. Omringd door
violen; ze liggen op zijn werkbank, hangen
te rijpen aan de muur en zelfs tegen het
plafond hangt een viool.

Viool van triplex
“Misschien was het de aria Erbarme dich
van Bach die ik hoorde toen ik vijf jaar
was. Ik werd echt gegrepen door de muziek van Bach, maar werd vooral gefascineerd door de viool. Dat was in de jaren
vijftig dus nee, ik kreeg geen viool. Als ik
de kans kreeg er eentje te bekijken, maakte
ik hem na van karton en triplex. Pas toen

Violen rijpen als goede wijn
Voor het raam hangen aan een touw proefhalzen. Kees: “Alleen als ze helemaal symmetrisch zijn, zijn ze goed genoeg.”
er een muziekschool werd geopend in mijn
geboorteplaats, kreeg ik de kans om te
leren vioolspelen. Je speelde in groepjes en
al snel hielp ik medecursisten met kleine
reparaties aan hun viool.”
Toen bij één van zijn eerste reparaties het
bovenblad van de viool losliet, kon Kees
zijn geluk niet op. Eindelijk zag hij hoe een
viool er van binnen uitziet en maakte hij
kennis met de zangbalk en de stapel. “Geen
instrument is zó fascinerend als de viool.
Je kunt er eentje proberen na te bouwen,
maar dat kan eigenlijk niet; er is geen stuk
hout hetzelfde. Of neem de lak; die moet
heel langzaam drogen, zodat de lak als het
ware meeveert met de trillingen wanneer
je de viool bespeelt. Er zitten ongeveer 25
laklagen op wanneer ze af is. Voordat ik
haar in elkaar zet, schrijf ik met potlood
mijn naam aan de binnenkant. Daarna
hang ik haar aan de muur om te rijpen.

Inderdaad net als wijn of whiskey. Het
kan wel een jaar duren voor ik weet welke
klank de viool uiteindelijk heeft.”
Voorzichtig haalt Kees één van de rijpende
violen van de muur. Vanaf het begin heeft
hij zijn violen genummerd, inmiddels is de
zeventigste viool bijna op klank. Dan komt
ze in de vitrinekast onder de trap in de
gang te hangen in afwachting van de juiste
violist. Kees: “Een violist moet bij het
instrument passen. Ze mogen alle violen
vasthouden en erop spelen. Uiteindelijk
blijven er twee of drie over, waaruit de
musicus een keus maakt. Vaak krijgen ze
er een paar mee naar huis om uiteindelijk
pas na een half jaar een definitieve keus te
kunnen maken.”

Huilen om kapotte viool
Kees speelt bijna veertig jaar viool in het
Oost Gelders Symphonie Orkest. Wanneer
één van de andere violisten zijn viool ver-

We lezen, zingen, doen bewegingsspelletjes en spelen aan het eind een verhaal
na. Ouders kunnen zelf kiezen naar welke
bieb van Bibliotheek West-Achterhoek ze
komen voor deze bijeenkomst.”

(Foto’s: Feikje Breimer)

keerd neerlegt in de pauze, krijgen ze van
de Zelhemmer op hun duvel. “Ik kan echt
huilen om een kapotte viool!” Bij wijze
van demonstratie legt hij een viool op de
zitting van zijn stoel met de hals tegen de
leuning. “Dit is een klassieker, iemand legt
zijn viool neer op een stoel en een ander
gaat per ongeluk erop zitten. Dat heb ik
drie keer meegemaakt, vreselijk!”

‘Waar de
uitdrukking
‘stapelgek worden’
vandaan komt,
weet ik wel’
Twintig jaar geleden erfde Kees een stuk
bos in de Achterhoek, een esdoorn moest
gekapt. Het perfecte hout voor de achterkant van een viool. “Je maakt de voorkant
van sparrenhout, maar de achterkant is
van esdoorn. Eigenlijk moet hout minimaal tien jaar drogen, maar na vijf jaar was
mijn geduld op en ben ik het hout gaan bewerken, het was gelukkig droog genoeg. Ik
weet precies waar de uitdrukking ‘stapelgek worden’ vandaan komt. Als je door het
f-gat van de viool kijkt, kun je een blokje
hout zien: de stapel. Dat moet precies op
de juiste plek zitten, maar dat kun je pas
bepalen wanneer de viool is afgebouwd.
Dus probeer je met veel prutswerk de stapel op de juiste plek te krijgen, dat gaat zo
vaak mis. Daar word je dus stapelgek van!”
Doordat de hals, de voor- en achterkant
en de sleutels voor het opdraaien van de
snaren van verschillende soorten hout
gemaakt zijn werkt het materiaal. Soms
schiet er daardoor een snaar van één van
de voorraad violen onder de trap. Als dat
’s nachts gebeurt, hoort Kees dat en draait
zich tevreden om in bed. Eén van zijn
dames laat zich horen.

Meer ontspannen sfeer
Petra de Waal, jeugdverpleegkundige
Sensire-Yunio, is enthousiast over de
BoekStartcoach. “Die geeft meerwaarde!
Wij, verpleegkundigen, stimuleren de
spraak/taalontwikkeling bij de ouders door
erover te praten, maar de Boekstartcoach
laat het in de praktijk zien. Die samenwerking werkt! We merken dat de boekjes
enorm aanspreken. Omdat de kindjes
enthousiast zijn, worden de ouders ook
enthousiast. Het stimuleert ouders om
naar de bieb te gaan. Er zijn zoveel mooie
boekjes en het leuke is dat er over allerlei
onderwerpen die in het consultatiebureau
besproken worden ook boekjes zijn: over
moeilijk slapen gaan, moeite hebben met
eten, het afleren van het gebruik van de
speen, naar de dokter gaan. Boekjes kunnen dan helpen.”
Voor informatie: www.boekstart.nl,
www.taalhuisachterhoek.nl,
www.voorleesexpress.nl.
Violen hangen te rijpen. Kees: “Het kan wel een jaar duren voor ik weet welke klank de viool uiteindelijk heeft.”
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‘Je open durven
te stellen,
draagt bij
aan je eigen
én andermans
geluk’

Luuk Stam
Omdat ze zich er zo voor schaamde, wist
vrijwel niemand in haar omgeving ervan.
Haar ouders niet, haar zussen niet en ook
haar beste vriendinnen niet. Alleen de
twee vriendjes die de nu 31-jarige Jantien
Klein Ikink tussen haar 15e en haar 21ste
had, wisten van haar vaginisme. Op momenten dat ze seks wilde hebben, spanden
haar bekkenbodemspieren zo heftig aan
dat penetratie onmogelijk was.
De oorzaak was – zo bleek pas heel veel
later – een emotionele blokkade, die haar
lichaam ‘op slot’ zette. Nu zijn we tien jaar
verder en gaat het een heel stuk beter –
‘nee, zelfs super goed!’ – met Jantien.
Ze werkt als storyteller, spreekt op bijeenkomsten, reist veel, heeft een appartement

hebben dat ze er alleen voor staan. Je moet
als ondernemer continu beslissingen nemen en dat kan tot flink wat stress leiden,
maar je mag het zogenaamd niet aan de
buitenwereld laten zien als het een keer
even wat minder gaat.”

Dat is precies wat tijdens True Stories Told
Live niet de bedoeling is. Het idee is om
hier een sfeer te creëren waarin niet geoordeeld wordt. Een jaar lang organiseerde
Jantien maandelijks zo’n avond in Lissabon. Na een korte selectie en een door haar
gegeven coaching in storytelling gingen
meerdere sprekers het podium op.

Verhalen rooskleuriger maken dan dat ze
zijn, het is waar Jantien niet goed tegen
kan. “Ik merk het vaak op netwerkbijeenkomsten”, vertelt ze. “Dan denk ik; wat een
gebakken lucht. Als we eerlijk naar elkaar
zijn, dan kunnen we elkaar toch veel beter
helpen? Als jij je eerlijke verhaal kwijt
kunt en ‘ok’ bent met jezelf, dan ben je
ook eerder ‘ok’ met anderen. Ik ben ervan
overtuigd dat wij die verbondenheid op dit
moment in de wereld nodig hebben.”

‘Mensen waren
overdonderd
over hoe
kwetsbaar
en persoonlijk
het was’

Achterhoek

Voor een zaal vol mensen een
persoonlijk verhaal vertellen dat
je doorgaans niet zomaar met de
buitenwereld deelt, dat is het idee
achter True Stories Told Live. In Lichtenvoorde vond onlangs de eerste
Achterhoekse editie plaats. Het is
een initiatief van Jantien Klein
Ikink (31), die inmiddels ook haar
eigen persoonlijke verhaal durft te
delen.

het fijn om gehoord te worden. Misschien
is de behoefte hier wel extra groot omdat
het praten over dit soort onderwerpen niet
iets is dat we van nature al gemakkelijk
doen. Het is wél zo dat wij ergens snel wat
van vinden.”

‘Schaamte draagt bij
aan niemands geluk’
Werken kan Jantien Klein Ikink overal ter wereld. Geregeld klapt ze haar laptop open in een koffietentje. 
in de Portugese hoofdstad Lissabon en
bruist van de ideeën. We spreken haar
in een eetcafé in haar thuisdorp Lichtenvoorde.

In de zaal hierachter vond in januari de
eerste Achterhoekse editie plaats van True
Stories Told Live, een evenement dat zij
samen met Imke te Selle uit Winterswijk

organiseerde. Haar eigen geschiedenis
heeft er alles mee te maken. Het voelde als
een bevrijding toen Jantien haar geheim
eindelijk durfde te openbaren. “Ik ben nu
extra gedreven om taboes te doorbreken”,
klinkt het.

‘Dat Achterhoekers
geen praters zijn is
óók een label, een
stigma waarin we
zijn gaan geloven’

In Lichtenvoorde organiseerde Jantien Klein Ikink in januari de eerste Achterhoekse editie van True Stories Told Live.

(Foto: Luuk Stam)

Jantien merkt dat er op veel zaken een deken van schaamte ligt. “En dat is helemaal
niet nodig”, stelt ze. “Iedereen heeft wel
iets. Ik heb ervaren dat het delen van je
verhaal je leven een stuk lichter en vrijer
maakt én dat je daarmee ook anderen
toestemming geeft om hun verhaal te
vertellen en zichzelf te zijn. Je open durven te stellen, draagt bij aan je eigen én
andermans geluk. Schaamte voelt zwaar en
draagt bij aan niemands geluk.”

De verhalen konden over van alles gaan;
van relaties en seks tot werk en gezondheid. Iedere keer zat de zaal vol. “Na afloop
was er echt het gevoel van verbinding”,
vertelt de initiatiefneemster. “Als iemand
zich kwetsbaar opstelt, durven andere
mensen dat ook sneller te doen. Je krijgt
hele mooie gesprekken. Dat is wat ik graag
wil creëren. Ik dacht; dit moet in de Achterhoek ook kunnen.”
(Foto: Luuk Stam)
Het opkroppen van emoties leidde bij
haarzelf tot de fysieke klachten, die de
onzekerheid alleen maar erger maakten.
“Ik heb me jarenlang afgevraagd of ik
wel goed genoeg was”, blikt ze terug. “En
over het vaginisme dacht ik; misschien
ben ik gewoon minder seksueel en hoort
dit erbij. Achteraf kan ik zeggen dat het
kwam doordat ik een muurtje om me heen
had gebouwd. Een muurtje dat zo hoog
was geworden dat mijn lichaam letterlijk
blokkeerde.”

Aan de eerste editie in Lichtenvoorde hing
ze een thema: ondernemen. “Omdat ik
weet dat veel ondernemers vaak het gevoel

In Lichtenvoorde waren de reacties na
de avond vol verhalen zeer enthousiast.
“Mensen waren overdonderd over hoe
kwetsbaar en persoonlijk het was”, vertelt
Jantien, die al veel vragen kreeg over een
vervolg en verzekert dat er een nieuwe editie in de regio aan zit te komen,
waarschijnlijk in maart of april. Ze speelt
met het idee om het concept ook in andere
Europese steden uit te rollen.
De ambities van de in Vragender geboren
blondine reiken dan ook tot ver buiten de
landsgrenzen. Ze schreef weliswaar het
boek Op kop door de Achterhoek en haar
thuisbasis ligt ook hier, maar ze verblijft
geregeld voor langere tijd in Portugal en
bracht in het afgelopen decennium flinke
periodes door in onder meer Zuid Oost
Azië, Australië, Zuid Afrika, Brazilië en
Colombia.
Ze krijgt er vaak vragen over. “Mijn broer
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vroeg laatst nog: ‘Dan ga je zo weer naar
Portugal en daar ga je dan precies hetzelfde
doen als wat je hier doet…?’ Ergens begrijp
ik die vraag wel, maar als ik alsmaar in
mijn eigen vertrouwde omgeving zit, dan
word ik onrustig. Dat gaat beklemmend
werken. Het is een mentaal ding. Doordat je op een andere plek bent en andere
mensen ontmoet, worden je gedachten zo
verruimd. Dat doet voor mij heel veel.”
Niets houdt de gepassioneerde dertiger
tegen om de wereld verder te ontdekken,
want haar laptop kan ze overal openklappen. Het is een bestaan dat bij haar past, zo
ontdekte ze door de jaren heen. Anderhalf
jaar had ze ooit een kantoorbaan in Lichtenvoorde. Werken voor een baas, ze vond
het maar niks. Van het werk als kapster dat
ze vijf jaar deed, kon ze vanwege de mensen en de creativiteit wel genieten. Toch
zocht ze meer prikkels en meer uitdaging.
Die vindt ze nu volop. Er lopen gesprekken om True Stories Told Live ook voor
bedrijven te gaan faciliteren. Op scholen
zou Jantien graag spreken over taboes en
seksualiteit. En naast de events komt er
wellicht een boek met een fictief verhaal
waarin haar eigen ervaringen uit het verleden als inspiratie dienen.
Alsof ze met dit alles nog niet druk genoeg
is, borrelen er ook nog ideeën voor het
schrijven van een script voor een film of
een serie. “Want dat is ook een geweldig
middel om mensen te bereiken”, stelt ze.
“Al vind ik het doel veel belangrijker. Ik
wil eraan bijdragen dat zoveel mogelijk
mensen gaan voelen; mijn verhaal mag er
zijn.”

‘De wereld is een veel veiligere plek
dan veel mensen denken’

Eén van de eerste keren dat Jantien er
publiekelijk over vertelde, was op open
zee tijdens een cruise die ze maakte met
een groep van vijfhonderd digital nomads,
allemaal mensen die net als haar alleen
een internetverbinding nodig hebben om
te kunnen werken. “Ze waren ontzettend
geraakt en veel van de mensen zaten met
tranen in hun ogen. In de dagen daarna
kwamen er heel veel mensen naar me toe
om ook hun verhaal te delen.”
In het boerengezin met vier kinderen
waarin Jantien als jongste dochter opgroeide, ging het bijna nooit over gevoelens en
persoonlijke problemen. Ze had een fijne
jeugd in Lichtenvoorde, is nog altijd gek
op haar ouders, haar broer en haar zussen
en kreeg het ondernemende van huis uit
mee. “Maar ik heb niet geleerd om veel te
praten.”
Hoort dat niet een beetje bij ons nuchtere
Achterhoekers? “Dat we hier geen praters
zijn, is óók een label, een stigma waarin
we zijn gaan geloven”, stelt Jantien. “Wij
zijn allemaal mensen en mensen vinden

De sprekers tijdens True Stories Told Live in Lichtenvoorde met naast hen organisatoren Jantien Klein Ikink (geheel links) en Imke te Selle
(geheel rechts). 
(Foto: PR)

Scheffer Keukens zoekt nieuwe collega’s

Servicemedewerker binnendienst

(Aankomend) keukenmonteur

vante werkervaring vereist. Een (interne)

Ben je servicegericht en hou je van de uitdaging om elke klant
tevreden te zien? Werk je graag in een goed gestructureerde
organisatie met vakkundige collega’s? Dan is dit je kans!

opleiding zorgt voor de nodige onder-

De werkzaamheden:

steuning om uiteindelijk zelfstandig te

• je verwerkt serviceverzoeken die binnenkomen per mail of na
telefonisch contact. De benodigde acties zet je in gang door ze in
het geautomatiseerde systeem te registreren en daar waar nodig
bestel je vervangende onderdelen bij onze leverancier;

Ons team van 10 eigen monteurs zorgt ervoor dat elke keuken
vakkundig wordt geplaatst. Als (aankomend) keukenmonteur
wordt je in de eerste periode intern opgeleid door onze ervaren
monteurs. Je krijgt de beschikking over een eigen bus gevuld met
het beste gereedschap. En natuurlijk voorzien we je van de nodige
bedrijfskleding.

Vanwege aanhoudende groei en verdere
professionalisering zijn we op zoek naar
aanvulling van ons team in diverse disciplines. Voor beide vacatures is geen rele-

kunnen functioneren.
Wij bieden in beide vacatures een uitdagende baan in een groeiend en gestructureerd familiebedrijf. Je geniet van een
grote mate van zelfstandigheid en werkt
samen in een prettige werksfeer. Met uitstekende arbeidsvoorwaarden en uitzicht

Full time functie

• je bent het eerste aanspreekpunt voor servicevragen van klanten;

• klantvriendelijke omgang;

• jouw correcte en tijdige afhandeling van de correspondentie met de
klant verhoogt de klanttevredenheid.
Onze ideale kandidaat:

Iets voor jou?

• beschikt over sterke positieve communicatieve vaardigheden, zowel
in woord als in geschrift;

ties dan kun je jouw sollicitatie met C.V.

Ben je voorzien van de volgende bagage?
• vaktechnische kennis en inzicht;
• zelfstandige instelling;
• affiniteit met houtbewerking;
• relevante werkervaring niet vereist.

• beschikt over een flexibele instelling ten aanzien van taken. Je veert
mee met het werkaanbod en de prioriteiten die gesteld worden;

Dus zijn wij op zoek naar jou!

t.jansen@schefferkeukens.nl
Kijk voor meer informatie op

• gaat goed om met (werk)druk en soms veeleisende uitingen van
klanten.

Scheffer,
een frisse kijk
op keukens

• stelt kwaliteit boven snelheid.

• is betrouwbaar in het nakomen van gemaakte afspraken;

• voert de benodigde administratieve werkzaamheden secuur en
consequent uit;

www.schefferkeukens.nl

• houdt van aanpakken;
• werkt opgeruimd en nauwkeurig;

op een vaste aanstelling.

richten aan de heer T. Jansen,

Herken je je in de volgende eigenschappen?

• je bewaakt de levertijden en de status van de lopende service acties;

• is ondernemend en werkt resultaat- en klantgericht. Je weet anderen
hier in mee te nemen;

Ben je geïnteresseerd in één deze func-

Full time functie

Meld je aan voor een oriënterend
gesprek.
Inschrijvingen tot 1 maart 2020.

Wij
zoeken
jou!

