
ontwerp druk web

PORTFOLIO



Poppen Vormgeving en Communicatie
maakt creatieve, functionele ontwerpen en verzorgt hiernaast ook drukwerk en eventueel versprei-
ding. Het bedrijf bestaat sinds 2011 en heeft als missie om bedrijven en instellingen te helpen met 
visuele communicatie zodat deze een stimulerende rol kan spelen bij het behalen van hun doelstel-
lingen. Zoals u in dit portfolio kunt zien, hebben wij een brede klantenkring in diverse sectoren en 
hebben ons in tien jaar tijd weten op te werken tot een betrouwbare partner die creativiteit, betrouw-
baarheid en een scherp prijsbeleid hoog in het vaandel heeft staan. 

Eigenaar Michel Poppen (geb. 1975) heeft al 28 jaar ervaring in het grafische vak en heeft oog voor 
alle aspecten die dit vak te bieden heeft. Hij adviseert u over methodes om uw potentiële klant te 
bereiken en helpt u met het creeëren van meer omzet door de uitstraling van uw bedrijf te 
verbeteren. Zijn vaak kleurrijke ontwerpen spreken een brede doelgroep aan. 

Sarastraat 54
9641 HS  Veendam
06 - 1204 5562
michel@poppenvormgeving.nl
www.poppenvormgeving.nl
Kvk: 52451925
BTW NR: NL001469561B71
IBAN: NL86 ASNB 0267 1736 01



Folder
Ambacht en Educatie Veendam (ontwerp en fotografie)



Krant
Sport en Beauty Plaza Scheemda 

Colofon
Tekst en redactie
Roy van Zal & Saskia Hofstede
Petra van der Velde, InTextenso

Opmaak
Poppen Vormgeving en Communicatie

Druk
Janssen Pers

In een vorige uitgave is aange-
geven dat u zelf (in deze crisis-
tijd) uw sporttarief kunt bepalen 
en beïnvloeden. Zo hebben wij 
indertijd gezegd dat je korting 
kunt krijgen via bedrijfsfitness, 
Menzis verzekeringen, gezins-
kortingen en het aanbrengen 
van nieuwe leden. Tot maximaal 
100% korting. Hierbij introduceren 
wij een nieuwe kortingstabel, 
waardoor het voor u nog interes-
santer wordt om (juist bij ons) te 
komen sporten. Want door meer 
sporten betaalt u bij ons minder. 
Oftewel met het sporten beloont 
u uzelf dubbel. Enerzijds door te 
werken aan uw doelstelling; een 
betere conditie en een betere 
gezondheid. Anderzijds betaalt 
het sporten zich nu ook uit in 
uw portemonnee. Oftewel door 
meer te sporten betaalt u bij ons 
minder. 

We hebben hiervoor de volgende 
regels in het leven geroepen: 0-12 
keer per maand sporten betaalt 
u uw eigen bekende prijs, 13-17 
keer sporten per maand geeft 10% 
korting op de volgende maand, 18 
keer of meer geeft maar liefst 20% 
korting op uw volgende maand-
tarief. We gaan iedere maand 
een topsporter (oftewel iemand 
die het meest gesport heeft in 
die maand) benoemen. De lijst 
met topsporters van de maand 
worden op de website gezet. 
Hier kunnen leuke attenties mee 
verdiend worden.
Kortom: beloont u uzelf met 
veel te komen sporten bij onze 
sportschool in 2012 ? Hierdoor 
gaan wij met u een sportieve 
prijzenslag aan, die men echter 
wel zelf moet verdienen !!!

Meer 
voor minder

Je bent moe van een dag hard wer-
ken en je verlangt eigenlijk naar 
een bank om lekker in te ploffen. 
Om dit voor te zijn moet je je er ten 
eerste van bewust zijn dat bewegen 
en sporten leiden tot een gezond 
lichaam en een gezonde geest. Het is 
preventief tegen stress en het geeft 
je energie om van je leven te 
genieten. Dit besef is essentieel 
om de motivatie op te brengen om 
inderdaad na een lange dag hard 
werken ook nog op een loopband te 
gaan staan of een circuittraining te 
doen.

Bewegen: ook goed voor jou
Bewegen is voor iedereen goed. Het 
zorgt ervoor dat je je fitter voelt, 
alerter bent en daardoor ook meer 
werkdruk aan kan. Het verhoogt 
ook nog eens je geestelijke welbe-
vinden, zelfwaardering en draagt bij 
aan de bevordering van de algehele 
gezondheid. Je krijgt meer uithou-
dingsvermogen, meer spierkracht en 
bent minder snel gestresst. Ook je 
werkgever zal hier blij mee zijn: een 
goede gezondheid leidt immers tot 
gezonder en fitter personeel: 

minder ziekteverzuim, ongevallen en 
personeelsverloop. Daarnaast zorgt 
het ook voor een verhoging van de 
productie, de arbeidstevredenheid en 
de motivatie van de werknemers. 

Sport: leuk en ontspannend
Gemiddeld zijn de mensen die 
sporten de helft minder ziek dan 
mensen die niet sporten. Sporten 
doe je voor de ontspanning, maar ook 
gewoon omdat het leuk is. Bij een 
sportief leven hoort ook een gezonde 
leefstijl: goede voeding en niet roken 
zijn belangrijk. Als werkgever heeft 
Abiant natuurlijk belang bij gezonde 
medewerkers en daarom verbindt 
zij zich aan de Sport & Beauty Plaza 
Scheemda om dit samen onder de 
aandacht te brengen. Als bedrijf 
is het maatschappelijk gezien ook 
goed om je naam aan een sportclub 
te verbinden, zodat het de club ook 
mede mogelijk wordt gemaakt meer 
voor de mensen die (willen) sporten 
te betekenen. Daarnaast is het vaak 
een kwestie van goed timen: niet 
eerst naar huis gaan om uitgebreid 
te eten, maar na het werk direct door 
naar de sportschool. Ook werkt een              

         motiverend 
            sportmaatje of de ‘verplichting’                                                      
                van een teamsport goed om 
de routine erin te houden. 

De juiste persoon op de juiste plek
Sporten kun je alleen doen of in een 
groep: met vrienden of collega’s krijgt 
het meer een wij-gevoel. Dat is met 
werk net zo. Het ene soort werk doe 
je meer alleen en het andere werk is 
meer in teamverband. Als werkgever 
kijk je ook altijd goed naar de mensen 
die het werk doen, past dat bij ze, 
past dat bij een opdrachtgever en 
met alle partijen kom je samen tot 
het beste resultaat voor iedereen. 
Het is voor Abiant een sport om de 
juiste persoon op de juiste plek te 
krijgen. Dat komt goed bij Abiant, zo 
werkt het. Kijk op 
www.abiant.nl 
voor meer informatie 
over werken voor 
Abiant en zie ook 
de advertentie in 
deze krant. 

Geschreven 
door Abiant.

Gezondheid en werk

Hoe kom je zo bij deze sportschool 
terecht?
In 2006 ben ik in Scheemda komen 
wonen en wilde graag sporten in de 
buurt, dus toen de sportschool open 
ging in 2007 heb ik 
me direct aange-
meld.

Wat wou je 
worden toen je 
klein was en wat 
nu je groot bent?
Van kinds af wist 
ik dat ik in de zorg 
wilde werken, 
uiteindelijk ben 
ik verloskundige 
geworden. In 2010 
ben ik zelf moeder 
geworden, nu dus 
zelf ook erva-
ringsdeskundige 
in bevallen.

Zijn er veranderingen in je lichaam 
opgetreden door het sporten? Of 
misschien door het ontbreken 
hiervan.
Sinds de geboorte van mijn dochter 
lukt het niet altijd om 2x per week te 
sporten, dit merk ik natuurlijk wel.

Wat zijn de reacties van mensen die 
je al even niet gezien hebben?

Ik heb altijd hetzelfde postuur dus 
weinig reacties op dat front. Ik 
kom geregeld vrouwen tegen in de 
sportschool die bij mij in de prak-
tijk zijn bevallen, maar ze zien er zo 

anders uit nadat ze 
zijn ‘ontzwangerd’ dat 
ik ze soms niet eens 
herken.

Wat staat er nog op je 
verlanglijstje?
Naast een afgetraind 
lijf? Nog een keer 
moeder worden. 

Waar heb je veel 
respect voor?
Alleenstaande moe-
ders!

Wat maakt de lessen 
(waaraan je deel-
neemt) speciaal?
De variatie, vaste 

groep en de nuchterheid.

Wat zou je veranderen als jij de baas 
van de sportschool was?
Meer lessen op verschillende tijden, 
weekend langer open. 

Wat is een ideale les?
Een les met variatie en goede 
muziek!

een woord van ... Suzan WiersmaWiersma 

Afgelopen jaar hadden we een 
fantastische open dag met 
demonstraties Ninjitsu, Zum-
ba en karatewedstrijden met 
tevens een modeshow van 
Dog ’n Duck en Time out. Dit 
jaar kiezen we voor een open 
week. Eén dag kan wegens 
allerlei verhinderingen soms 
net niet bezocht worden en 
het brengt voor de organisatie 
vaak een hoge piekbelasting 
met zich mee. Door de open 
week kan ieder op zijn of haar 
eigen moment deelnemen 
aan een van onze lessen of 
fitnessen. 

De open week is van maandag 
16 t/m zondag 22 januari. 

Wilt u deelnemen (en zeker 
zijn van een plaatsje in een 
van onze lessen of fitness-
zaal) mailt dan even naar 
info@sportenbeautyplaza.
com. Dan krijgt u van ons een 
bevestiging van de door u ge-
reserveerde les op de email. 
Voor ons lesrooster tijdens 
deze open week zie op:  
www.sportenbeautyplaza.com

Open Dag 
wordt Open Week

Rozemarijn Peterselie Kruidnagel Salie Laurier
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Mensen vragen vaak direct bij de 
kennismaking met My Healthplan 
wat het resultaat per week is. 
Vreemd genoeg denken mensen 
vaak in kilogrammen. Wie de 
weegschaal heeft uitgevonden heeft 
alleen goede zaken voor zichzelf 
gedaan, want hij is bijna in ieder 
huishouden te vinden, maar wat 
de werkelijke waarde hiervan is….? 
Het liefst zouden wij helemaal niet 
met kilogrammen werken, want 
tenslotte ga je alleen op de weeg-
schaal staan (vaak als je helemaal 
alleen bent en het liefst met zo 
min mogelijk aan, want dat weegt 
alleen maar mee), dus wat zeggen 
de kilogrammen. Tenslotte staat er 
ook niet op je voorhoofd geschreven 
hoeveel je weegt. 

Het gaat erom wat je ziet (volume) 
en dus is het de omvang dat we 
meten. De wetenschap dat spieren 
zwaarder zijn dan vet is al niet in 
het voordeel van een sporter (als 
we naar de weegschaal kijken). Dat 
betekent dat de sporter (met meer 
spiermassa) veel minder volume zou 
hebben dan iemand met dezelfde 
lengte en hetzelfde gewicht als niet 
sporter (met meer vetgehalte). Want 
vet geeft meer volume dan spieren.

Vaak vergeet men ook dat de 
kilo’s overgewicht er niet gisteren 
aangekomen zijn en 

dat het een langzaam sluimerend 
proces is. Waarom zou het er dan 
wel direct morgen af moeten. We 
kunnen wel vandaag starten maar 
het echte resultaat komt geleidelijk. 
Er wordt ook aangegeven dat wat 
er langzaam af gaat er ook niet snel 
bij komt. Dat is deels waar, veel is 
afhankelijk van de levensstijl, maar 
vaak zien we dat de kilogrammen er 
snel bijkomen na een crash dieet en 
bij een geleidelijkere weg duurt dit 
traject langer. 

Dit wil ik aan de hand van het vol-
gende toelichten. 
Een crash dieet (ik hoef ze niet eens 
bij naam te noemen, maar diëten 
met enorm weinig kcal) houden 
in dat je hard mindert met de kcal 
inname per dag. Gevolg is dat het 
lichaam eerst nog op de oude ver-
branding staat en er resultaat is te 
zien. Na verloop van tijd heeft het 
lichaam door dat er een “soort in-
wendige oorlog“ gaande 
is. Het lichaam 
gaat nu zoveel 
mogelijk kcal 
vasthouden 
(voor tijden 

die nog gaan komen, een overle-
vingsmechanisme van het lichaam) 
en gooit dus de verbranding om-
laag. Vaak zien we dan niets meer 
gebeuren (weer) op die (vervelende) 
weegschaal. Met als gevolg dat we 
onze lijnpoging staken. Er komen 
weer meer kcal binnen (nadat we 
gestopt zijn met het crash dieet), 
we bewegen nog hetzelfde (in het 
gunstigste geval), maar de verbran-
ding blijft laag, omdat het weer even 
duurt voordat het lichaam dit door 
heeft. We groeien wederom in ge-
wicht, maar de maag groeit ook mee, 
zodat we meer kwijt kunnen als in 
het verleden en ‘lekker’ doorgroeien. 

My Healthplan kiest voor een veran-
dering van leef en beweegpatroon. 
Dit is een bewustwordingsproces. 
Door eerst 4 weken (redelijk) inten-
sief te bewegen (3,5 uur  per week) 
starten we een ander leef- en be-
weegpatroon op. Hierna begeleiden 
we nog 10 weken individueel met 
voedingsadviezen, wegen en meten. 
Iedere persoon (al pakken we twee 
mensen met hetzelfde gewicht, 
geslacht en lengte) is anders. Alles 
hangt af van de werking van de ver-
brandingsoven oftewel de werking 
van de schildklier. Deze verbranding 
gaan we in 10 weken afstemmen op 
de wens van de betreffende per-
soon.

Mensen die aan My Healthplan 
(voorheen Boddieplan) hebben deel-
genomen ervaren het ook niet als 
een leven lang diëten. Sterker nog; 
ze hebben nog nooit zo veel 
mogen eten. Het is een verande-
ring van leef- en beweegpatroon. 
Als je ziet wat de hoeveelheid eten 
en het bewegen met je doet en 
de resultaten 

zichtbaar worden, dan kom je snel 
tot de conclusie dat je niet anders 
meer wilt. Je hebt gewoon een be-
langrijke verandering in je leefpa-
troon doorgevoerd.
Voor diegene die het toch willen 
weten; gemiddeld vallen de deelne-
mers 10 kg in de eerste 10 weken 
af. Voor veel mensen is dit nog maar 
het begin van het uiteindelijke doel 
en kunnen ze er zelfstandig aan 
verder werken. Eventueel aangevuld 
met een wekelijks weegmoment bij 
ons op de sportschool. 

Een resultaat van 15 cm buikom-
vang vermindering in 10 weken 
(wat gehaald is) is hetgeen mensen 
aanspreekt en daar ga je op-
merkingen en complimenten over 
krijgen. Veel meer dan het vermin-
derde gewicht op de weegschaal 
(wat niemand ziet). Overigens 
wegen wij dus wel, maar dat is 
hoofdzakelijk omdat de klanten dit 
wensen, maar dit is niet hetgeen My 
Healthplan op aan stuurt.
 
Wij leren u weer genieten van eten, 
bewegen voor een gecombineerd 
resultaat. Ook wat voor u….? Vraag 
het aan de ervaringsdeskundigen 
(mensen die deelgenomen heb-
ben aan My Healthplan) in de 
sportschool, betere reclame bestaat 
er niet, en informeer bij onze balie. 

Volgend jaar starten we ook met 
een afvalrace voor het goede doel. 
Gaat u ook voor  goede voornemens, 
geef je dan alvast op. Steun een 
goed doel met het behalen van je 
eigen doel. Ook bedrijven gespeciali-

seerd in het begeleiden bij het 
afvallen kunnen zich bij ons 

aanmelden om deel te ne-
men aan de “goede doelen 
afvalrace”.
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meten. De wetenschap dat spieren 
zwaarder zijn dan vet is al niet in
het voordeel van een sporter (als
we naar de weegschaal kijken). Dat 
betekent dat de sporter (met meer 
spiermassa) veel minder volume zou
hebben dan iemand met dezelfde 
lengte en hetzelfde gewicht als niet 
sporter (met meer vetgehalte). Want
vet geeft meer volume dan spieren.

Vaak verergegeetet mmen ook dat de
kikillo’s overgewwicichtht eerr ninietet ggisistetereenn
aangekomen zijn en 

zien. Na verloop van tijd heeft het
lichaam door dat er een “soort in-
wendige oorlog“ gaande 
is. Het lichaam
gaat nu zoveel 
mogelijk kcal 
vasthouden 
(voor tijden 

(voorheen Bodddieplan) hebbeenn deel
genomen ervareer nn hehett ooookk ninieett als 
een leven lang diiëëtetenn. Sterkkeer nog; 
ze hebben nog nnnooooit zo veeell
mogen eten. Heet t iis eenen vverraaande-
ring van leef- en beweegpatrtroon. 
Als je ziet waat de hoeveelheid eeteten 
en het bbeweegen met je doet en
de reessulultaat teen

een afvalrace voor het goede doel. 
Gaat u ook voor  goede voornemens, 
geef je dan alvast op. Steun een 
goed doel met het behalen van je 
eigen doel. Ook bedrijven gespeciali-

seerd in het begeleiden bij het 
afvallen kunnen zich bij ons 

aanmelden om deel te ne-
men aan de “goede doelen 
afvalrace”.

• U krijgt 10% korting bij het aanbrengen van een nieuw lid (tot max. 10 nieuwe leden)
• Bij ons kunt u gratis sporten (vraag naar de voorwaarden)
• U krijgt bij ons 10% korting bij 13x per maand sporten
• U krijgt bij ons 20% korting bij 18x per maand sporten
• Als sporter van de maand krijgt u 25% korting
• Oosterlengte medewerkers krijgen 5% korting
• Synergon medewerkers krijgen 5% korting
• Menzis verzekerden met een  jaarabonnement krijgen 10% korting
• Via onze sportschool korting op Univé en Menzis verzekeringen. 

Kortingen op een rijKortingen op een rij

Hatha Yoga
In januari gaan we van start met 
onze eerste hatha yoga lessen. 
Tegenwoordig hebben veel mensen 
behoefte aan stressvermindering en 
onthaasten. Yoga lessen bieden een 
goed alternatief om aan die behoef-
te te voldoen. De stap om een yoga 
les mee te doen in de sportschool 
is voor velen misschien wat minder 
hoog dan de stap naar een spiritueel 
centrum.

Wat is yoga ?
Hatha yoga is geen religie, maar 
een krachtige techniek om jezelf te 
ontwikkelen en je geest en lichaam 
te leren beheersen. 

Door middel van yoga oefeningen, 
die asana’s genoemd worden, en 
ademhalingsoefeningen wordt er 
gestreefd naar een eenheid van 
lichaam en geest. De fysieke yoga 
oefeningen hebben een gunstig ef-
fect op onze  spieren en gewrichten. 
Maar ook op onze organen,  klieren 
en het zenuwstelsel. De ademha-
lingstechnieken helpen ons om bij de 
fysiek moeilijke en zware yoga oefe-
ningen rustig door te blijven ademen 
en door te gaan om als het ware het 
lichaam te ontspannen. Je kunt 
op deze manier ook leren om 
met moeilijke situa-

ties, zoals stress en spanning, in het 
dagelijkse leven door te gaan en niet 
op te geven. De dingen los te laten 
en te accepteren en met de stroom 
mee te gaan.

De basis van yoga (in ons geval 
hatha yoga) ligt in India. Wij geven 
vanuit deze oorspronkelijke vorm 
yoga les. Er zijn echter een aantal 
aanpassingen aan toegevoegd om 
beter op onze westerse levenswijze 
in te spelen. Een aanpassing is het 
werken met de natuurlijke hollingen 
van de rug ipv de rug af te vlakken 
om hierdoor de diepere rugspieren 
te activeren. Hierdoor kunnen o.a. 
rugklachten afnemen en wordt er 
aan een betere houding gewerkt. 
Ook kan er zo verbetering van de 
lenigheid worden bereikt. Om nek en 
schouderklachten tegen te gaan zijn 
er oefeningen met het open draaien 
van de armen. Bij de oorspronkelijke 
hatha yoga worden de armen naar 
binnen gedraaid. Nog een aanpas-
sing is de hoofdplaatsing. Het 
intrekken van de kin 
en het lang 
maken 

van de kruin om de nek op te stek-
ken. Hierdoor worden de diepliggen-
de nekspieren geactiveerd.  
Tijdens de les wordt er veel aandacht 
besteed aan ontspanning. Die wordt 
o.a. gecreëerd  door rustige muziek, 
rustige oefeningen, het vasthouden 
van da asana’s (yoga houdingen)  en  
ademhalingsoefeningen. Tijdens de 
lessen worden een aantal ademha-
lingstechnieken aangeleerd om het 
vasthouden van de asana’s mogelijk 
te maken  of om te ontspannen.

In het kort de yoga les:

We beginnen de les met een oefe-
ning in aandacht waardoor de 
deelnemers zich bewust worden 
van het hier en nu. Ook wordt er 
een ademhalingstechniek 
aangeleerd die we later 
in de les gaan 
gebruiken. 
Ver-

volgens wordt het lichaam opge-
warmd en volgt de zonnegroet.

Na de zonnegroet beginnen we 
met de asana’s (yoga houdingen) 
die fysiek moeilijk en zwaar zijn. De 
aangeleerde ademhalingstechniek 
helpt je hierbij om rustig te blijven en 
door te gaan.
De les wordt afgesloten met een 
ontspanningsoefening waaraan weer 
een ademhalingsoefening vooraf kan 
gaan.

Bent u  nieuwsgierig geworden na 
het lezen van dit stukje ? Kom gerust 
een langs voor meer informatie of 

een proefles zodat u zelf 
het welbevinden 

van yoga kan 
ervaren.

YOGAYOGA

...vraag naar de avondopeningen

Tandartsenpraktijk
Stationsstraat

Tandartsenpraktijk Stationsstraat te Scheemda biedt zorg variërend van reguliere 

tandheelkundige behandelingen tot het plaatsen van gebitsprothesen.

Voor afspraken, inlichtingen en vragen kunt u 

contact opnemen met 0597 592 101 of met 

ons centrale afsprakenbureau op het 

gratis nummer 0800 633 46 28.

www.medimondzorg.nl

Wij hebben 
nog 

ruimte voor ni
euwe 

patiënten!

geschreven door Saskia Hofstede

Katpositie Holle rug Hoofdstand
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Sporten met het gehele gezin blijft een 
prijzig verhaal. Iedereen wil aan zijn 
of haar keuze van sport deelnemen. 
Bij iedere sportvereniging kunt u een 
sport bedrijven. Het voordeel van een 
sportschool is dat u meerdere sporten 
kunt uitoefenen. Van fitness, cardio, ont-
spanningslessen, ritmische lessen, vecht-
sporten etc. Helaas zijn er voor sportscho-
len geen subsidies, dus moet alles vanuit 
commerciële middelen betaald worden en 
is hierdoor een jaarabonnement (veelal 
het goedkoopste abonnement) duurder 
dan het lidmaatschap bij een vereniging. 
Ondanks dat diverse sportscholen (al dan 
niet gezamenlijk) hebben getracht een 
subsidiepot los te krijgen voor het sporten 
(voor mensen met een minimaal inkomen) 
in een sportschool. 

Natuurlijk bestaat dit al via de IGSD 
(InterGemeentelijke Sociale Dienst), maar 
vanwege de crisis is overal behoorlijk in 
gesneden. Ik begrijp dat je iedere euro 
maar één keer kunt uitgeven, maar ik 
ervaar dit (niet alleen uit zakelijk oogpunt 
maar ook privé) als een verkeerde zuinig-
heid. Tenslotte doe je bij het sporten 
(sociale) contacten, zelfvertrouwen, een 
betere gezondheid, netwerk etc… op. Zo 
begrijp ik ook niets van het wegsaneren 
van banen, dit levert geen geld op maar 
kost veelal geld aan uitkeringen en af-
vloeiingsregelingen.

Om de kosten binnen een sportabonne-
ment enigszins binnen de perken te 
houden hebben wij 10% korting voor ieder 
gezinslid ingesteld (voor minimaal 3 
gezinsleden). Veel sportscholen han-
teren een tarief voor een gezin, ongeacht 
het aantal leden. Achter de schermen 
weten we dat ze er hierbij vanuit gaan 
dat een aantal leden niet komen en dus 
betalen voor iets waar ze geen gebruik 
van maken. Dat deze benadering bij 
ons anders is blijkt uit het feit dat u per 
gezinslid 10% korting korting krijgt bij 13x 
per maand sporten en zelfs 20% korting 
bij 18x sporten per maand. De sporter 
van de maand krijgt zelfs 25% korting 
(maar dat is maar voor één persoon weg-
gelegd). Visie hierachter is dat u alleen 
betaald voor zaken waar u voordeel van 
heeft. Resultaat behaalt u alleen door 
actief te sporten, dus maakt dit de cirkel 
weer rond. Want hoe meer u sport hoe 
goedkoper het wordt. Hoe meer resultaat, 
hoe positiever u bent over het sporten, 
wat anderen weer aanzet om met  u mee 
te gaan, wat betekend dat u 10% korting 
krijgt per sportend lid die u aanbrengt. Tot 
maximaal 10 personen, dan sport u gratis. 
Goedkoper kan toch niet ??? (RvZ)

Gezinskorting

Eind vorig jaar zijn we gestart met 
wielrenkleding (eerst voor de zomer, 
later uitgebreid naar de lente en 
herfst, voor de winter hebben we nog 
niets te bieden). In de nazomer van 
2013 komt hier een set hardloop-
kleding bij. En zoals de plannen er 
nu voorstaan komen we begin 2014 
met fitnesskleding voor mannen en 
vrouwen.

Een wielrenset kost bij ons € 85,00 
(kostprijs incl. BTW). Dit betekent dat 
een setje van gelijke kwaliteit in de 
winkel al snel rond de € 125,00 kost. 
Je vraagt je misschien af: ‘waarom 
tegen kostprijs’? Daar kunnen we 
open en eerlijk over zijn. Natuurlijk 
zijn wij blij dat onze klanten voor ons 
(en onze medesponsors) reclame wil-
len dragen. En om dit betaalbaar te 
houden bieden wij dit tegen kostprijs 
aan. Geen van onze sponsors moeten 
hier aan verdienen. 

Een setje been en armwarmers kost 
€ 27,50 (incl. BTW) Een hardloopsetje 
kost € 65,00 (kostprijs incl. BTW). De 
kleurstelling alsmede de vormgeving 
zijn bij beide setjes gelijk gehouden. 
Dus bij beiden een broek met een 
singlet (bij het hardlopen) en een 
t-shirt (bij het wielrensetje). Wat de 
fitnesskleding gaat kosten en hoe 
deze eruit ziet, staat straks in de 
editie van januari 2014.

Sportkleding

5

Nazomer betekent voor ons weer cursustijd. De drukke sportperiode zit er dan 
weer aan te komen en we willen niet hetzelfde als voorgaande jaren aanbieden, 
maar juist kijken welke vernieuwing er voor het nieuwe jaar aan zitten te komen. 
Zo gaat Saskia diverse cursussen volgen (vervolg Yoga, masterclass Steps, peuter 
en kleuterdans), Anouk gaat bezig met scholing omtrent voedingsdeskundige, 
diëtisten fitness A, Laura met fitness A, Marith met peuter, kleuter en kidsdance, 
Fay met Zumba A, Jari gaat verder met zijn stappen naar fysiotherapeut en Roy 
met vervolg Pilates. Hierdoor kan het zijn dat er een paar lessen lessen verval-
len, maar hierover wordt u tijdig geïnformeerd via de website of in de betreffende 
lessen. Onze inzet van nu geeft jullie straks weer uitbreiding van aanbod. (RvZ)

Sinds jaar en dag zijn wij (als sportschool Scheemda) in staat om diverse oplei-
dingen aan te bieden. Vanuit het verleden konden wij al fitness A en beveiliging 
aanbieden, sinds de nazomer in 2011 ook EHBO en AED cursussen en vanaf na-
zomer 2012 cursussen en herhalingen van BHV, reanimatie, kinder EHBO, Safety 
& Security officer, hoofd BHV, ploegleider en preventiemedewerker. Dit gebeurt 
niet rechtstreeks via de sportschool maar via bhv-almere-scheemda.nl met een 
gelijknamige website. Zoals de naam al doet vermoeden bieden we dit aan vanuit 
de locaties Scheemda en Almere.

Wij bieden dit tevens In Company aan. Hierdoor zijn we beter in staat om een 
bedrijfsgerichte opleiding aan te bieden. Waarschijnlijk is dat niet voor ieder 
bedrijf haalbaar, want de minimale eis hiervoor is bijvoorbeeld 6 BHV-ers die de 
lessen volgen. Via ons planschema kan men zich ook inschrijven voor losse cur-
sussen en herhalingen. Deze is over het algemeen wat breder uitgewerkt, omdat 
je hierbij mensen van kantoor en van de (productie)werkvloer kan hebben of van 
winkelpersoneel tot medewerkers van een verzorgings- of verpleeghuis.

Aangezien wij deze cursus via Nedcert aanbieden staat deze garant voor 
kwaliteit. Twee van onze cursussen worden met naam en toenaam genoemd in 
de wet. Eén hiervan is de opleiding voor mensen in de kinderopvang (waaronder 
scholen, buitenschoolse kinderopvang, gastouders etc). Hiermee bent u verze-
kerd van een goede opvang van kinderen en is deze opleiding (ook BHV) speciaal 
ingericht op mensen die kinderen (van jonge leeftijd) opvangen.
Wilt u meer weten over de data en kosten kijk dan op www.bhv-almere-scheem-
da.nl of www.nedcert.nl

Opleidingen voor meer aanbod

BHV almere-scheemda.nl
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Elvira Werkman
“Er gebeurt heel veel in die akkers.”

de voorgrond treed. De uitgeverij had 
bedacht dat het boek op Valentijnsdag 
(14 februari) zou verschijnen en had een 
week eerder een persbericht verstuurd. 
Tot mijn grote verbazing stond mijn 
telefoon die dag roodgloeiend. Ik 
was helemaal blij verrast. Ik zat op 
zaterdagmiddag bij Spijkers met Koppen 
en op zondagochtend bij Vroege Vogels. 
Een hele serie interviews voor diverse 
media volgde erna. Het leverde leuke 
gesprekken op. Mensen waren erg 
geïnteresseerd.”

Het schrijven van een boek lijkt me een 
intensief proces.
“Om mij volledig te kunnen concentreren 
op mijn nieuwe boek heb ik het 
afgelopen jaar diverse keren een paar 
weken aaneengesloten in een huisje 
middenin het bos doorgebracht. Er was 
geen afleiding, geen internetverbinding. 
In dat huisje zijn de mooiste zinnen 
geboren. Door ruimte in je hoofd te 
creëren komt er ruimte voor iets nieuws 
en dan kun je het verhaal ook beter 
vertellen. Want het is natuurlijk best een 
breed en complex onderwerp.”

Je nieuwste boek komt binnenkort uit. 
Hij gaat onder andere over de grauwe 
kiekendief. Een vogel die eind 2016 
door de provincie benoemd is tot ‘Soort 
van Groningen’. Toch is deze sierlijke 
roofvogel bij veel mensen niet erg 
bekend. Jaren geleden werd hij nog met 
uitsterven bedreigd?
“Ooit was de grauwe kiekendief 
de meest algemene roofvogel van 
Nederland, maar door de ontginning 
van heide, veranderingen in duinen 
en Waddeneilanden ontstond er voor 
de vogel een gebrek aan geschikte 
broedgebieden. Ik schrijf in het boek 
dat de vogel zichzelf als het ware 
opnieuw heeft uitgevonden, want 
hij broedde altijd in natuurgebieden 
maar toen ontdekte hij opeens de 
akkers. Uit pure nood. De bescherming 
van de grauwe kiek is al dertig 
jaar in handen van de Scheemder 
Werkgroep Grauwe Kiekendief, onder 

de bezielende leiding van Ben Koks, en 
in nauwe samenwerking met boeren en 
vrijwilligers. Om een vogel te kunnen 
beschermen, moet je hem kunnen 
snappen en dus doet de werkgroep 
ook aan onderzoek. Zo zijn in de loop 
der jaren diverse grauwe kiekendieven 
voorzien van een zendertje, zodat ze 
gemakkelijk te traceren zijn. Zonder die 
technologie hadden we nu een stuk 
minder over deze vogels geweten. Ze 
overwinteren allemaal in de Sahel (een 
zone onder de Sahara) en wil je de vogel 
daar kunnen volgen en onderzoeken, 
dan is het erg lastig zoeken als je geen 
coördinaten van een zender hebt. Ook 
zijn die zenders onmisbaar gebleken 
bij de ontwikkeling van het concept 
‘vogelakkers’, in samenwerking met 
groenvoederdrogerij Oldambt: een 
verandering in de landbouw die een 
win-win-situatie oplevert voor zowel 
boeren als natuur. Verder spelen in het 
onderzoek braakballen een belangrijke 
rol: met het ontleden van die braakballen 
ontdek je niet alleen wat de vogel heeft 
gegeten, maar door de onverteerbare 
etensresten te onderzoeken kom je er 
ook achter welke diersoorten er in de 
omgeving voorkomen. Je moet weten 
wat een vogel eet om zijn leefomgeving 
te kunnen beschermen.”

Joey, de grauwe kiekendief in 
Westerlee
“Ik heb voor dit boek vele mensen 
geïnterviewd, waaronder medewerkers 
van stichting Werkgroep Grauwe 
Kiekendief, met Ben Koks als een 
geweldig rijke bron van informatie voor 
mij. Hij is ook ‘De man op de dijk’, met 
hem begint het hele verhaal. Hij en zijn 
collega’s leggen duizenden kilometers af 
om vogels te onderzoeken. Hebben ze 
in Polen iemand nodig om een grauwe 
kiekendief te vangen en van een zender 
te voorzien, dan bellen ze dus met de 
werkgroep uit Scheemda. Er werd vanuit 
India gemaild of ze konden helpen 
met het onderzoek naar de roofvogel 
en dan reizen ze naar daarnaartoe. In 
het boek is de grauwe kiekendief de 

rode draad, maar het gaat ook over de 
beschermers en onderzoekers die hun 
hele leven wijden aan het volgen van 
deze vogelsoort. Onverwacht stuit je 
dan op hele bijzondere verhalen. Er was 
bijvoorbeeld een grauwe kiekendief die 
broedpogingen deed aan de Kolkenweg 
in Westerlee. De vogel werd gevangen 
en voorzien van een zendertje en 
kreeg de naam Joey, genoemd naar 
de pas overleden stiefzoon van een 
vrijwilligster.”

Het boek “De man op de dijk, het 
grenzeloze verhaal van de grauwe 
kiekendief” is binnenkort in de 
boekhandel verkrijgbaar.

Voor meer informatie:
www.elvirawerkman.nl of volg haar op 
Twitter: @elvirawerkman

Voor informatie over de werkgroep:
www.werkgroepgrauwekiekendief.nl

Elvira houdt van de natuur, dwaalt graag 
door het groen en schrijft er over. Ze 
verstaat de kunst om haar verhalen voor 
zowel de leek als de kenner boeiend 
te maken. Haar tweede boek over de 
grauwe kiekendief zit in de afrondende 
fase.

Je hebt tien jaar in Westerlee gewoond.
“Ik was zeventien toen ik met mijn 
ouders in Westerlee kwam wonen. Ik 
wandelde dagelijks langs de akkers en de 
weilanden en genoot enorm van de rust 
en de ruimte. Die weidsheid hè; je kunt 

heel ver kijken. Veel vogels: patrijzen, 
kwartels, gele kwikstaartjes, puttertjes. 
Er gebeurt heel veel in die akkers. Veel 
mensen hebben daar geen oog voor.”

Begon jouw liefde voor vogels in 
Westerlee?
“Daarvoor al. Toen we nog in Winschoten 
woonden hebben mijn ouders me 
opgegeven voor het IVN (Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid). Ik 
leerde Kasper Uil en dokter Veeman 
kennen. We gingen samen de polders 
in om vogels te kijken en verzamelden 
paddenstoelen in het bos. Ik werd 
lid van een planten-, vlinder- en 
vogelwerkgroep en volgde een 
vogelcursus. Mijn eerste keer op excursie 
–ik was een jaar of 12- weet ik nog goed: 
gewapend met de loodzware verrekijker 
van mijn opa gingen we een dijk op en 
daarachter zaten een heleboel ganzen. 
Ik vond het een fantastisch gezicht maar 
doordat ik te snel de dijk was opgelopen 
vlogen ze allemaal weg. Toen leerde ik 
dus gelijk dat je niet te dichtbij moet 
komen en stil moet zijn om ze niet te 
laten schrikken.”

Jouw boek “Vogels en de liefde” 
gaat niet alleen over het gedrag van 
vogels, maar ook over de emoties die 
ze hebben. Hoe kwam je op het idee 

om een boek over het liefdesleven van 
vogels te schrijven?
“Ik schrijf ook voor “Vogels Junior”, het 
jeugdtijdschrift van Vogelbescherming 
en daarvoor ben ik altijd op zoek naar 
leuke dierennieuwtjes om stukken 
over te schrijven. Toen kwam ik een 
artikel in het NRC tegen over latrelaties 
bij de zuidelijke rotspinguïn. Ik ging 
me afvragen hoe het liefdesleven van 
vogels eruit zag en ben daar ingedoken 
om er vervolgens een artikel over te 
schrijven. Toen dat klaar was dacht ik 
bij mezelf: “Hier zit gewoon een heel 
boek in.” Tijdens het inlezen kwam 
ik zoveel fascinerende dingen tegen 
die ik helemaal niet wist, zoals twee 
mannetjespinguïns die samen een ei 
uitbroeden en een jong grootbrengen. 
Ik kwam erachter dat hier nog nooit een 
boek over was geschreven en heb toen 
een plan naar een uitgeverij gestuurd. En 
die waren gelijk heel erg enthousiast.”

Uiteindelijk zouden ook heel veel lezers 
enthousiast zijn. Je boek kreeg veel 
goede recensies, je gaf interviews in 
radioprogramma’s als Vroege Vogels 
en Spijkers met Koppen. Je staat dan 
opeens in de belangstelling. Hoe is het 
om dat mee te maken?
“Aanvankelijk was ik er een beetje 
huiverig voor omdat ik niet graag op 

Een merel snoept van de oranje 
besjes aan onze vuurdoorn terwijl 
een kauwtje met een fraaie landing 
neerstrijkt op onze schutting. 
Sinds ik het boek “Vogels en de 
liefde” heb gelezen bekijk ik ze 
met andere ogen. Ik heb geleerd 
dat merels het niet zo nauw nemen 
met de echtelijke trouw terwijl 
kauwtjes monogaam zijn en hun 
leven lang bij hun partner blijven. 
De schrijfster van dit mooie boek, 
natuurjournalist Elvira Werkman 
(44), woonde in haar jeugdjaren in 
Westerlee.

Tekst en foto’s: Michel Poppen
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(Brand)-veilig wonen in Westerlee? Deel 4Brandveilig leven 
In een paar stappen maakt u uw huis (brand)veiliger

Maandag 28 september had een 
afvaardiging van Vereniging 
Dorpsbelangen Westerlee overleg 
met burgemeester Sikkema en 
twee leden van de Veiligheidsregio 
Groningen, afdeling brandweer over 
de witte vlekken problematiek. Op de 
raadsvergadering van 28 april is een 
amendement en motie van de Partij 
van het Noorden aangenomen. Wij 
waren benieuwd over de voortgang 
voor een oplossing van dit probleem: 
een witte vlek beschikt niet over 
bluswater om een brand te kunnen 
bestrijden.
Het anderhalf durend gesprek was 
van constructieve aard. Er kwam in 
naar voren dat aan dit probleem op 
meerdere niveaus aandacht wordt 
besteed. 

Op gemeentelijk niveau zouden 
de bewoners van een witte vlek in 
november een brief ontvangen waarin 
gewezen wordt op de moeilijkheden 
van brandbestrijding op zo’n plek en 
de maatregelen die genomen kunnen 
worden om de risico’s te verkleinen. 
Omdat de Veiligheidsregio nog niet klaar 
is met haar plan van aanpak, zal de brief 
in december verstuurd worden.

Van de Veiligheidsregio hebben 
we vernomen dat bij brand op een 

witte vlek standaard aangereden 
wordt met twee spuitwagens en 
een grootwatertransport (GWT). 
Dit GWT, bestaande uit een wagen 
met dompelpomp en slangenkatrol, 
wordt opgesteld bij een watergang 
om daarmee de spuitwagens over 
voldoende bluswater te laten 
beschikken. De GWT-en staan opgesteld 
op de kazernes van Veendam, Delfzijl, 
Groningen en Baflo. 

Vanuit de landelijke Inspectie 
Veiligheid, ressorterend onder het 
ministerie van Justitie en Veiligheid,  
zijn aanbevelingen opgesteld ter 
verbetering van de blusmogelijkheden. 
Zo dienen er gedetailleerde 
kaarten gemaakt te worden waarop 
brandkranen en vulpunten voor GWT 
aangegeven staan. Wij ontvingen zo’n 
detailkaart voor ons dorp, waarop deze 
gegevens verwerkt zijn. Zo zagen we 
onder andere twee probleemclusters: 
Engelkeslaan (9 woningen) en 
Veenweg (11 woningen). Hier zijn in 7 
jaar tijd 3 woningen tot de grond toe 
afgebrand. Mogelijke oplossingen die 
gegeven worden kunnen bestaan uit 
1) het slaan van een geboorde put; 
2) het uitdiepen van een waterweg/
sloot(ruilverkavelingssloot aan de 
Engelkeslaan); of 3) het aanleggen 
van een bluswaterbassin, bijvoorbeeld 

een vijver. De aanbevelingen voor 
de gehele provincie met 5100 witte 
vlekken worden nader besproken in een 
stuurgroep waarin onder andere zitting 
hebben de burgemeesters Kuin, Van der 
Tuuk en Hoogendoorn.
In maart 2021 zal het rapport klaar zijn 
en kunnen er verdere acties worden 
ondernomen. 
Voor het Oldambt liet burgemeester 
Sikkema doorschemeren dat op 
basis van de detailkaarten van onze  
gemeente eventueel al eerder actie 
ondernomen kan worden.

Wij hebben vernomen dat het probleem 
van de witte vlekken regelmatig 
onderwerp van bespreking is in 
afdelingen van de brandweer van de 
Veiligheidsregio. Op hun website 
is dat helaas niet terug te vinden 
in hun agenda’s. Wij hebben er op 
aangedrongen dat de informatie 
hieromtrent ook gedeeld zou moeten 
worden met de burgers van de regio. 
Dat geldt ook voor de uitkomsten 
van de pilot van Oude Pekela over de 
bluswatervoorziening. Ons is toegezegd 
dat er beter gecommuniceerd zal 
worden over het onderwerp van witte 
vlekken, waarvan er 41 in ons dorp 
bestaan. We zullen het in de gaten 
houden.

Op uitnodiging van de redactie legt 
Brandweer Groningen graag uit 
wat uzelf kunt doen om uw woning 
(brand)veiliger te maken. Ook de 
eerder gepubliceerde artikelen over 
‘(Brand)veilig wonen in Westerlee’ 
geven aanleiding om nader uitleg over 
brand te geven. We geven daarom 
graag praktische tips en informatie. 
Daarbij kan ieder woord in schril 
contrast staan met de impact van 
recente branden op uw omgeving. 

De brandweer staat 24/7 klaar voor 
het redden van mens en dier. Ons doel 
is om de kans op brand te verkleinen, 
slachtoffers te voorkomen en schade 
voor de omgeving te beperken. Dat 
kunnen wij niet alleen. Daarbij hebben 
wij uw hulp nodig: samen werken aan 
veiligheid! Wij komen op veel plekken, 
maar vaak niet bij u achter de voordeur 
(tenzij er brand is). En dat is maar goed 
ook. De brandweer doet er ongeveer 8 
minuten over om bij een woningbrand 
te zijn. Gelukkig groeit het besef dat 
iedereen de eerste minuten op zichzelf 
is aangewezen. Daarom is het goed om 
na te denken over de brandveiligheid 
bij u thuis. Verandert er iets in uw leven? 
Bedenk dan wat u kunt doen om uw huis 
of die van een ander (brand)veiliger te 
maken. 

Woningbranden 
Jaarlijks vinden circa 140 woningbranden 
in de provincie Groningen plaats. 
Landelijk is het aan de orde van de 
dag. Geen enkele brand is gelijk en 
de ontwikkeling daarvan is van veel 
factoren afhankelijk. Hoe sneller een 
brand ontdekt wordt, hoe meer tijd u 
heeft om veilig te vluchten, hoe sneller 
u de brandweer kunt alarmeren en die 
ter plaatse kan zijn. De brand heeft dan 

simpelweg minder tijd om zich te 
ontwikkelen. Natuurlijk maakt het 
ook uit wat er in de brand staat. 

De bestrijding van een brand is 
ook afhankelijk van factoren. De 
aanwezigheid van voldoende 
bluswater is daar een van. Andere 
factoren zijn of men weet waar 
het brand, of de brand goed 
bereikbaar is en of het veilig is 
om de brand van binnenuit te 
bestrijden. Allemaal factoren 
die ervoor zorgen dat elke brand weer 
anders is. Het is daarom moeilijk in te 
schatten of een woning wel/niet of 
gedeeltelijk blijft staan.

Verklein de kans op brand
De meeste branden zitten in een 
onverwachts of onoplettend hoekje. 
U kunt net als uw buren meehelpen 
deze branden te voorkomen of snel te 
ontdekken. Alvast een paar tips.
• Zorg dat elektrische apparaten hun 

warmte kwijt kunnen. Zet ze uit als u 
ze niet gebruikt. 

• Laad een apparaat bij voorkeur 
overdag op en gebruik de originele 
oplader. 

• Blijf aanwezig tijdens het koken.
• Zorg ervoor dat de schoorsteen 

regelmatig wordt geveegd.
• Hang rookmelders op.
• Sluit voor het slapen gaan 

alle binnendeuren om 
brandontwikkeling te vertragen en 
rookverspreiding te bemoeilijken.

Nuttige websites
• Doe de zelfcheck Brandveilig Wonen 

www.brandweer.nl/brandveiligheid
• Rookmelderinformatie op   

www.rookmelders.nl

We blijven in contact
Wij werken nauw samen met de 
gemeente Oldambt en Vereniging 
Dorpsbelangen Westerlee. Daarover 
wordt regelmatig in de Westerlink 
verslag gedaan. De inwoners van 
Westerlee die in een zogeheten 
‘witte vlek’ wonen, ontvangen medio 
december een brief van de gemeente 
om structureel in contact te blijven, 
antwoord te geven op vragen die leven 
en te komen met een oplossing. 

Heeft u nog vragen, stel deze gerust 
bij het loket Brandveilig Leven: 
brandveiligleven@vrgroningen.nl of 
088-162 5000 of kijk op 
www.brandweer.nl/groningen

Top 3 brandoorzaken

1. Elektrische apparaten 
Zoals een wasdroger, pelletkachel, mobieltje  
of  elektrische fiets

2. Koken 
Zoals een vlam in de pan, vergeten pannetje  
op het vuur of materiaal tegen een hittebron

3. Stoken 
Met name schoorsteenbranden
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Brochure
Hospicevoorziening Sint Maartenhuis Winschoten



Eigen werk
Magazine ‘Micadeau’ met eigen teksten, foto’s en ontwerp

balloërveldballoërveld

Het tussen Gasteren, Rolde en Loon gelegen Balloërveld meet maar 
liefst 367 hectare heideveld. Hier en daar een zandverstuiving, een 
meertje en wat bomen. Afwisseling genoeg. Een perfecte plek om 
even tot rust te komen en alles te overdenken. Het enigste dat je 
hoort zijn de wind en de vogels. 

Met 400 Drentse heideschapen is de schaapskudde van het Balloërveld 
de grootste kudde van Drenthe. De schaapskooi staat direct naast het 
informatiecentrum aan de rand van het natuur- en heideveld. 

Er zijn loopgraven te vinden, afkomstig uit de Tweede 
Wereldoorlog. Later in de twintigste eeuw is het Balloërveld 
een tijdlang gebruikt als oefenterrein voor defensie. 

Archeologisch onderzoek heeft er grafheuvels, een urnenveld 
en resten van akkerbouw uit de ijzertijd, alsmede vondsten die 
duiden op steentijdbewoning aan het licht gebracht.
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Middeleeuws Ter ApelMiddeleeuws Ter Apel

Het evenement Middeleeuws Ter Apel werd rondom Het evenement Middeleeuws Ter Apel werd rondom 
het prachtige klooster gehouden. Veel mensen waren het prachtige klooster gehouden. Veel mensen waren 
op de been om even weer terug in de tijd te zijn...op de been om even weer terug in de tijd te zijn...
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In Ter Apel waren diverse stands 
met oude ambachten. Zo werd er 
getoond hoe er in de Middeleeuwen 
kleuren werden gemaakt. Schillen 
van walnoten werden gekookt en van het 
aftreksel maakte men kleurstof. In principe is 
het nog steeds mogelijk om op zo’n natuurlijke 
manier kleuren te vervaardigen. Al wordt het 
natuurlijk niet veel meer gedaan en biedt de 
moderne fabriek meer mogelijkheden.
Voor mij als grafisch vormgever was het mooi 
om te zien hoe papier werd geschept. Ik heb 
dit uiteraard al meerdere malen gezien, maar 
op een festival als deze is het een mooie 
toevoeging. Amusant waren de laboranten, 
die een grappige show koppelden aan diverse 
experimenten in het laboratorium, dat speciaal 
voor het evenement was opgebouwd.
Voor de liefhebber van gevechten was er 
ook genoeg te beleven: er werd een heuse 

veldslag gehouden, er werd uitleg 
gegeven over hoe je het beste kunt 
vechten/aanvallen/verdedigen en 
bij een aantal kraampjes kon je zelfs 
zwaarden kopen.

Hoogtepunt waren de Middeleeuwse tapas. 
Op een houten bordje kregen we: een 
groentensoepje, zelfgemaakte appelmoes, 
gerookte haring, pannenkoek met vlees en een 
erwtenpuree. Een aantal mensen konden de 
smaken niet zo waarderen, maar wij vonden 
het heerlijk. 
Speciaal voor dit evenement hadden een aantal 
standhouders een Middeleeuws montuur op 
hun bril laten maken. Een man verzekerde ons 
dat het een duur grapje was, maar het komt de 
authenticiteit absoluut ten goede. Sommige 
mensen liepen in Middeleeuwse kledij 
rond, maar droegen een moderne bril en die 
combinatie was niet echt geslaagd.

5 en 6 september 2015

door Michel Poppen



Eigen werk
Boek ‘Onderweg’ met eigen teksten, foto’s en ontwerp
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Hetzelfde verhaal met brood. Wij eten al duizenden jaren brood. Maar 
sinds het boek “Broodbuik” is verschenen doen heel veel mensen het 
in de ban. Van brood eten wordt je ziek, zeggen ze. De ooit zo heilige 
“Schijf van vijf ” bevat volgens hen teveel graanproducten en zou zelfs 
verboden moeten worden. Aardappels zijn uit, quinoa is in.
De ene week zijn tomaten gezond, de andere week zijn ze dat juist 
niet. Mensen worden alleen maar verward door alle wisselende 
berichtgevingen over voeding. Het is belangrijk om je te realiseren dat er 
tegenwoordig heel veel zogenaamde onderzoeken worden gesponsord 
door bedrijven. Met uitkomsten die voor zo’n bedrijf gunstig zijn. 
Mensen lezen dit in allerlei boekjes of tijdschriften en gaan ‘het woord’ 
ook verkondigen. Iedereen heeft er een mening over maar velen zijn het 
oneens. Ik geloof zelf heilig in een gevarieerd dieet met veel groente, 
granen, fruit, vlees, vis, noten én zuivel. Variatie is het toverwoord. Dan 
kom je een heel eind. 
Waar je wel voor moet oppassen is suiker. Suiker is ontstekings-
bevorderend, kan leiden tot obesitas en diabetes. 
Voor de rest: eet gevarieerd en laat je niet van de wijs brengen door de 
zoveelste ‘expert’ die vanuit eigenbelang handelt.

Toen ik nog een peuter was, was ‘Melk, de witter motor’ een populaire 
slogan. Melk was gezond, het zorgde ervoor dat je botten sterk werden en 
dat je als kind een mooie groeispurt maakte. Tegenwoordig is het, volgens 
een aantal mensen, andersom. Er is al een boek verschenen met de titel 
‘Melk, de witte sloper’ en tegenwoordig wordt er met droge ogen beweerd 
dat regelmatig melk drinken je ziek maakt. Als je ervan uitgaat dat de 
wetenschap alleen maar vóóruit gaat en dat eerdere beweringen door de 
tijd zijn ingehaald, zouden we dus beter geen melk meer kunnen drinken. 
Maar zoals met wel meer dingen ligt de waarheid voor dit vraagstuk 
in het midden en is melk niet zozeer gezond, maar ook niet ongezond. 
Tenminste, dat is wat ik zelf geloof. Zolang jouw familie melk in de ‘genen’ 
heeft, d.w.z. dat je voorouders het ook hebben gedronken, is het geen 
probleem. Maar mensen in Azië kunnen er ziek van worden, simpelweg 
omdat hun voorouders geen melk consumeerden.

Aardappels
of quinoa?

Vroeger was 
melk heel 

gezond, nu zou 
het een nagel 

aan je doodskist 
zijn...

ONDERWEG - 25 TIPS VOOR EEN MOOI LEVEN FYSIEK AARDAPPELS OF QUINOA
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Mensen die te maken krijgen met lagere of wisselende inkomsten, doen 
er goed aan om hun vaste lasten zo laag mogelijk te houden. Als je wat 
spaargeld hebt, kun je het op dit moment beter gebruiken om extra 
af te lossen op je hypotheek dan om het op je spaarrekening te laten. 
Wel is het zeer handig om altijd een redelijke buffer te houden voor 
onverwachte uitgaven. En voor de ZZP-ers onder ons: om de wisselende 
inkomsten te kunnen opvangen.
De variabele lasten die je gedurende je leven hebt kunnen ook voor een 
financiële onbalans zorgen. De auto wordt gekeurd en moet een dure 
reparatie ondergaan, de gemeentebelastingen zijn weer eens gestegen, 
de wasmachine gaat stuk en je hebt lekkage in je huis. Uiteraard 
gebeuren dit soort dingen altijd tegelijk. Vanwege alle variabele lasten is 
het belangrijk om geld achter de hand te hebben.
Als je een redelijk inkomen hebt is het verstandig om elke maand geld 
opzij te zetten. Dit kun je doen aan het einde van de maand, als duidelijk 
is hoeveel geld er is over gebleven. Zo creeër je een buffer, zonder dat je 
al te nadrukkelijk met sparen bezig bent.
Als je merkt dat er te weinig inkomen is, kun je twee dingen doen: of 
minder uitgeven, of zorgen voor meer inkomsten. Als het tientjeswerk 
is dan voldoet het vaak om wat spullen via Marktplaats te verkopen, 
maar bij hogere bedragen moet je (vooral in deze tijd) bijna fulltime aan 
het solliciteren gaan. Sommige bedrijven hebben best belang bij flexibel 
personeel. 
Toch valt er vaak nog heel wat geld te ‘verdienen’ door kritisch naar zowel 
de vaste als variabele lasten te kijken. Maak het jezelf zo overzichtelijk 
mogelijk en roep hulp in als je er niet uit komt. Want er zijn veel mensen 
die door de bomen het bos niet meer zien en aan het einde van de rit 
erachter komen dat ze jarenlang teveel hebben betaald. Dat is zonde!

Eens per jaar is het goed om de kosten die je elke maand weer hebt, de vaste 
lasten, onder de loep te nemen. Sommige mensen zijn dubbel verzekerd, 
hebben peperdure abonnementen én vergeten over te stappen naar een 
andere zorgverzekering. Helaas loont het niet altijd om ergens langere tijd 
vaste klant te zijn. Er zijn genoeg vergelijkingssite op het net te vinden die 
je kunnen helpen om een goedkopere keuze te maken.

Vast en variabel
Boodschappen zijnvariabele lasten.Kijk en vergelijk zoveel mogelijk!

Als je een goed
inzicht in je 

financiën hebt, 
slaap je een stuk 

beter!

ONDERWEG - 25 TIPS VOOR EEN MOOI LEVEN FINANCIËN VAST EN VARIABEL



Folders
Evangelisch Lutherse Kerken Groningen, Leeuwarden, Stadskanaal, Winschoten en Wildervank

Lutheranen 
in het Noorden

Groningen

EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTEN 
IN NOORD-NEDERLAND

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen

Opbouw en omvang van de gemeente
De gemeente is een zeer gemengd gezelschap: jong 
en oud, arbeider en professor, en internationaal 
getint doordat we leden hebben uit landen met veel 
lutheranen. Veel gemeenteleden hebben lutherse 
wortels, maar velen hebben ook achtergronden in 
andere kerken of waren vroeger niet-gelovig.
Onze gemeente telt op dit moment 220 doop- en 
belijdende leden en 35 belangstellenden. De helft 

hiervan woont in de stad. De andere helft  woont in de 
regio. Het gebied van de gemeente omvat het westen 
en het noorden van de provincie Groningen en een 
klein stukje van Drenthe. De gemeente is dan ook, 
zoals bijna elke lutherse gemeente in Nederland, een 
diasporagemeente.

Diensten
Elke zondag is er om 10 uur dienst. Tijdens de 
eredienst is er regelmatig een kindernevendienst en/
of oppas. Vier keer per jaar is er een speciale dienst 
voor jonge kinderen (0-5 jaar). Op de tweede zondag 
van de maand is er een muziekdienst.

Activiteiten
Verder is er twee tot drie keer per jaar een 
gemeenteavond, komt de Bijbelkring elke maand bijeen, 
is er maandelijks een ontmoetingsmiddag, repeteert de 
cantorij 3x per maand en is er een gespreksgroep in het 
Westerkwartier.
Ook spannen veel leden zich in om het gemeente leven 
goed te laten verlopen. Ze bezoeken 
oudere en/of zieke gemeenteleden, 
doen kosterswerkzaamheden, regelen 
de verhuur en nog veel meer.

Predikante
De predikante van onze gemeente 
is Susanne Freytag. Zij is in 1962 in 
Hamburg geboren en heeft  haar opleiding deels in 
Duitsland en deels in Nederland gevolgd. Na haar op-
leiding is ze in 1996 door de Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Groningen beroepen. U kunt met haar 
contact opnemen voor een gesprek, bij vragen, voor 
meer informatie enz. (tel. 050-3130985, e-mail: 
info@elgg.nl).

Het kerkgebouw
Aan het eind van de 17e eeuw, bijna honderd jaar na 
haar oprichting, kreeg de lutherse gemeente van de 
burgemeester en gemeenteraad toestemming om een 
kerkgebouw in de Haddingestraat te bouwen. Het 
gebouw moest een schuilkerk zijn, d.w.z. van buiten 
niet als kerk te herkennen. Het kerkgebouw mocht dus 
klokken noch toren hebben en moest vanaf de straat op 
een gewoon woonhuis lijken.
Daardoor komt het dat, ook nu nog, de Lutherse kerk 
van buitenaf niet opvalt. Veel mensen lopen, fi etsen of 
rijden door de Haddingestraat zonder op te merken dat 
er een kerk staat.

Gemeenteblad
Actuele informatie over het gemeenteleven vindt u in 
ons gemeenteblad ‘Opbouw’. Dit blad ligt in de Foyer 
van de kerk. U mag dit gratis meenemen. Als u uw 
adres aan ons doorgeeft , ontvangt u het blad gratis 
thuis. Ook te vinden als pdfb estand op onze website.

Website en contactgegevens: www elgg.nl.
Kerkgebouw: Haddingestraat 23, 9711 KC Groningen.
 (mei 2012)

Kinderdienst

Wildervank-VeendamWinschoten-PekelaStadskanaalLeeuwarden

Lutherse geloofstraditie
Wij laten u graag kennis maken met de 
Evangelisch-Lutherse gemeenten, tegenwoordig 
samenwerkend met Hervormde en Gereformeerde 
gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland. 
In die samenwerking brengen wij het Lutherse 
gedachtegoed in. Wat houdt dat in?

Genade

Heel belangrijk 
voor de Lutheranen 
is het besef dat we 
leven uit genade. 
Genade zegt dat wij 
onze betekenis of 
persoonlijke waarde 
niet kunnen verwerven door wat wij doen maar 
dat we, ondanks onze fouten, altijd weer door God 
met open armen als zijn geliefde kinderen worden 
aangenomen. 

We hoeven niet te twijfelen of we wel goed genoeg zijn, 
hard genoeg gewerkt hebben, of voldoende punten 
hebben gescoord om geaccepteerd te worden. We 
mogen erop vertrouwen dat we puur door ons geloof 
deel hebben aan de genade. Trefwoorden van de 
reformatie zijn niet voor niets “sola gratia, alleen uit 
genade.” 
Niet dat we, in genade aangenomen, nu zelfgenoegzaam 
achterover mogen leunen. We voelen er ons juist door 
uitgedaagd om het goede te doen in de wereld om ons 
heen.

Vrijheid

In de genade ervaren de Lutheranen een vrijheid, een in 
geloof geschonken vrijheid. Die bevrijding geeft  ons een 
stuk levensvreugde. Vrijheid mag niet verward worden 
met vrijblijvendheid. Deze vrijheid vraagt van ons, 
vanuit ons geloof, dienstbaar te zijn aan de medemens 
en aan de wereld om ons heen. 

Bijbel

Via de Bijbel leren 
we God en zijn 
Woord kennen, in 
het bijzonder zoals 
Hij zich in Christus 
laat zien. We leven 
in gesprek met de 
Bijbel. Ieder mens 
voert dat gesprek op 
zijn of haar eigen manier, dat kán binnen de Lutherse 
geloofstraditie. Het Bijbelwoord is ons houvast, een 
boek van inspiratie, wijsheid en troost, en krijgt in 
ieders eigen context steeds weer opnieuw zijn betekenis. 

Daarmee hangt samen de tolerantie: respect voor 
ieders persoonlijke geloof. We staan open voor 
andersdenkenden op hun zoektocht. Dat raakt de kern 
van onze geloofsbelijdenis.

Mysterie

Geloven betekent dat je steeds ook tegen vragen 
oploopt. Niet alles is te verklaren, niet alles rijmt in 
het leven van een mens. Het geloof omvat inderdaad 
veel diepe mysteries.Volgens Maarten Luther is er 
een verborgen kant van God, een geheim dat wij niet 
kunnen doorgronden. De Lutheranen kunnen leven 
met vragen zonder antwoord en hebben van oudsher 
een speciaal gevoel voor het Heilige, het geheim van 
Gods verborgen Aanwezigheid. Dat blijkt ook uit 
hun achting voor de sacramenten Doop en Heilig 
Avondmaal, waarbij wij op Gods aanwezigheid kunnen 
vertrouwen.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 
heeft  gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft  niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft . 
God heeft  zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om 

een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door 
hem te redden.

Johannes 3 : 16 - 17

Eredienst

De eredienst is één geheel van muziek, gebed en 
woord, waarin altijd opnieuw de boodschap van de 
liefh ebbende, genadige God naar voren komt. Bekend 
is dat bij ons Lutheranen de gezongen liturgie een 
zeer belangrijke plaats inneemt. 

Een Lutherse viering is niet alleen een optreden 
van de predikant. Omdat wij allen in Gods genade 
leven geven wij samen gestalte aan de eredienst. Dat 
zien we aan de wisselwerking tussen voorganger en 
gemeente. Je viert gezamenlijk!

Gemeenschap

Een kerkelijke 
gemeenschap is heel 
divers opgebouwd: 
jong, oud, verschillende 
mensen. Je hoort bij 
elkaar, je hebt elkaar 
niet uitgekozen 
maar bent aan elkaar 
toevertrouwd, als één 
grote familie. 

Wat ons betreft  een heel warme familie, waarin een 
positieve levenshouding en dankbaarheid voor de 
schepping een belangrijke plaats innemen. 
Dat gemeenschapsgevoel behoort gevoed te worden 
vanuit genade, vanuit de Christelijke vrijheid, zoals 
door Maarten Luther herontdekt en geformuleerd. 
Glas in lood ramen in de Lutherse kerk Wildervank-Veendam van 
glazenier ds. P.H.G.C. Kok (1919-1981)

Deze folder werd gemaakt door Poppen Vormgeving & Communicatie, Veendam
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Nienhuis Boomkwekerijen (foto’s en ontwerp)

Wij hebben een groot assortim
ent:Wij hebben een groot assortim
ent:

HEESTERS

BOS- EN HAAG-
PLANTSOEN

SIERBOMEN

CONIFEREN

FRUITBOMEN

VASTE PLANTEN

ROZEN

Cees en Ineke Nienhuis Cees en Ineke Nienhuis 
heten u van harte welkom!heten u van harte welkom!

Hier vindt u ons bedrijf:

Fa. Corn. Nienhuis
Provincialeweg 3

9677 PA  Heiligerlee
tel. (0597) 413 687
fax (0597) 414 937

info@nienhuisboomkwekerijen.nl

Nienhuis Boomkwekerijen

    Onze uitgebreide site met webwinkel!

   www.nienhuisboomkwekerijen.nl

Nienhuis Boomkwekerijen

Specialist in 
het leveren 
van complete 
beplantingslijsten

Wij kweken een zeer breed assortiment 
boomkwekerijproducten voor leveringen in 
binnen- en buitenland. Zowel grootgroen-
voorziening, hoveniers, tuincentra, overheid 
en ook particulier worden door ons 
beleverd. 

Bomen, heesters, bos- en haagplantsoen uit 
de volle grond kunnen van 1 november tot 
eind april worden verplant.

Coniferen uit de volle grond kunnen 
van eind september tot half mei worden 
verplant.

Wij hebben echter ook een groot deel van 
de planten in container staan. Deze kunnen 
jaarrond worden verplant.

Wij zijn geopend voor particulieren:Wij zijn geopend voor particulieren:

Seizoen van half september tot half juni
Vrijdag 07:30 uur - 12:00 uur
  13:00 uur - 18:00 uur
Zaterdag 07:30 uur - 12:00 uur
  13:00 uur - 17:00 uur

Zomerperiode half juni tot half 
september
Vrijdag 07:30 uur - 12:00 uur

  13:00 uur - 16:30 uur

Zaterdag gesloten

(voor precieze data zie onze website 
www.nienhuisboomkwekerijen.nl)

Wij onderscheiden ons door
• Het leveren van uitstekende kwaliteit
• Een zeer compleet sortiment
• Snelle levering
• Concurrerende prijzen
• Een grote deskundigheid

Vooral de herfst is bij 
uitstek geschikt om nieuw 
materiaal aan te planten



Speurkaarten
Natuurmonumenten (opmaak volgens huisstijl)

Op landgoed Oud Groevenbeek leven 
veel wilde dieren en planten. Welke 
van deze speurkaart kun jij ontdekken? 
Misschien kom je zo’n mooie eekhoorn 
tegen. Een supergoede klimmer, die 
razendsnel van tak tot tak springt. Hij eet 
van alles, van zaden en noten tot boom-
schors, insecten en paddenstoelen. Het 
hele jaar door kun je hem zien, zelfs in de 
winter. Maar dan vooral in de ochtend 
als hij zijn wintervoorraadje bezoekt. 
Winterslaap doet hij niet aan. Een echte 
bikkel.

OUD GROEVENBEEK Lok een regenworm
Hoe? Ga na een regenbui naar
buiten. Zoek een stuk gras op en
spring een minuut lang op en
neer. Zie je nu de regenwormen
uit de grond komen? Vogels
doen het ook op die manier. Let
maar eens op of je eentje ziet
trappelen op het gras.

Boomkleversmidse
Een boomklever doet precies wat 
zijn naam zegt, hij loopt tegen 
de boomstam op en neer alsof hij 
eraan vastgekleefd zit. Soms klemt 
hij nootjes tussen de boomschors, 
zodat hij ze kan openhakken 
om op te eten. Met een beetje 
geluk vind je misschien wel zo’n 
‘boomkleversmidse’, met openge-
hakte nootjes.

Regenworm

Groene specht

Grote bonte specht

Boomklever

Pimpelmees

Koolmees

Groene kikker

Lieveheersbeestje

Mier

Pissebed Roodborst

Bruine kikker

Vink

Vliegt deze vogel in jouw straat?

SSPPEUEURRKKAAAARRTT
Ben jij een goede speurder? 
Kruis aan wat je ziet!

 Mijn naam 

 Datum

Eekhoorn

Merel

Ben jij al OERRR?

Eetbare natuur
Eten koop je toch alleen in de supermarkt? 
Nee, buiten in de natuur kun je ook lekkere 
planten, vruchten en noten vinden. Handig om 
te weten als je nog eens verdwaalt in het bos 
en honger krijgt… Zo kun je van brandnetels 
heerlijke soep maken, van kamille met honing 
zet je thee en paardenbloemblad smaakt lekker 
in de salade. En bosbessen en bramen? Dat 
mag je zelf bedenken!

OERRR is altijd en overal.
Regenwormen zoeken na een flinke bui, 
lekker in de plassen stampen of rollen 
door ’t gras: dat is OERRR!

OERRR is de jeugdclub van 
Natuurmonumenten, voor 0-12- jarigen.

Meld je aan via OERRR.nl of in het
Theehuis Oud Groevenbeek.

Braam Brandnetel

Rode klaver

Speenkruid

Bosbes

Kamille

Weegbree

Kun je dit plantje in jouw straat vinden?

Klaver
Van rode en witte klaver kun je
bloemen en blaadjes eten,
bijvoorbeeld als salade. Vroeger
in Ierland maalden de mensen
van gedroogde klaverbloemen
meel, waarmee ze brood bakten.
Gedroogde bloemen kun je ook
thee van zetten of kruidenboter
mee maken.

Paardenbloem
Van de bloem 
maak je (een 
soort) honing, de 
bladeren zijn in het 
voorjaar heerlijk in 
de salade en van de wortel 
kun je  (een soort) koffie 
maken. Zelfs sap uit de stengel 
is bruikbaar, daar kun 
je wratjes mee wegkrijgen. 
Wat een superplant!

Madeliefje Viooltje Tamme kastanje

Beukennootje

Eikel

Paardenbloem



Visitekaart
Boelens Projects in Control

Uitnodigingskaart
Rotary Club Winschoten

Arjen Boelens
Project and Project Services Manager
Senior Consultant

Gangboord 40
7833 DN Nieuw Amsterdam
The Netherlands

UITNODIGING

75 jaar
Rotary Club Winschoten

“SERVICE ABOVE SELF”

1938
2013

Rotary Club Winschoten  
Augustus 1937 deed de toenmalige gouverneur van het 59e 
district van Rotary International aan dhr. Duintjer, indertijd 
lid van Rotary Veendam, het verzoek om “tot stichting 
van een Rotary club in Winschoten te komen”. De mede 
Rotarians van de Veendammer club waren het er over eens 
dat “Winschoten een plaats was voor een goede club”.  Na 
veel voorwerk werd op 28 mei 1938 de offi  ciële charter 
uitgereikt.
Al snel volgden de oorlogsjaren en werden bijeenkomsten 
door de bezetter verboden en tevens werden alle bezittingen 
in beslag genomen. Heimelijk, met het gevaar verraden te 
worden, ontmoetten de leden elkaar wel eens, maar eerst op 
4 februari 1946 werden de wekelijkse bijeenkomsten weer 
offi  cieel opgestart in voormalig Hotel Dommering. Vanaf 
1966 vonden de wekelijkse bijeenkomsten plaats in Hotel 
Royal York en vanaf 2008 in het Rozenpaviljoen.
In 1958 werd als eerste club in Nederland contact gezocht 
met een Duitse Rotaryclub en wel in Leer, welke contacten 
zijn uitgegroeid tot een hechte vriendschap met regelmatig 
activiteiten over en weer.                                                                                                                                   
In datzelfde jaar werd medewerking verleend om in Oude en 
Nieuwe Pekela een Rotaryclub tot stand te brengen.

Ontwerp: Poppen Vormgeving en Communicatie  /  Foto: Ina Nieboer

+31 6 - 13 00 64 62
arjen.boelens@bpic.nl
www.bpic.nl

+31 6 - 13 00 64 62
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Zowel uit de enquête als bij de diverse overlegmomenten kwamen allerlei punten naar voren, die gerubriceerd zijn 
in een overzicht van sterke en zwakke punten, en zeker aandacht voor de toekomst vragen. Een belangrijk streven 
daarbij is om sterke punten te behouden en waar mogelijk zwakke punten om te zetten in sterke punten. Verder 
zijn er ook diverse ideeën en wensen. In de dorpsvisie zal dan ook zeker aandacht zijn voor de aangedragen ideeën 
en wensen. Wel belangrijk om nu al aan te geven is, dat alleen reële ideeën en wensen kans van slagen hebben om 
mogelijk op termijn gerealiseerd te kunnen worden. 

Noot: zie voor een compleet overzicht de bijlage hoofdstuk 13.
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Overheidsbeleid 
in relatie tot 
Westerlee

De rol van de overheid is de laatste jaren, zowel 
landelijk als gemeentelijk, drastisch veranderd. 
De verzorgingsstaat, zoals we dat vele decennia 
gewend waren, bleek onbetaalbaar. Daarnaast 
wil de overheid de invloed van de burgers groter 
maken. “Burgerparticipatie” is dan ook het nieuwe 
sleutelwoord. Daarbij bepalen burgers, samen met de 
gemeente en diverse instellingen, hoe de leefbaarheid 
vorm wordt gegeven. Door de terugtredende overheid 
zullen wij dan ook in grote mate zelf invulling aan onze 
leefomgeving moeten gaan geven. 

Ontwikkeling omgevingsvisie gemeente Oldambt 
De gemeente is druk bezig met de concept- 
omgevingsvisie. Afgesproken werd dat zij met ons, 
als vertegenwoordigers van Westerlee en andere 
belanghebbenden, om tafel zouden gaan zitten om te 
bespreken wat wij belangrijk vinden voor de toekomst 
van ons dorp. In de gemeenteraadsvergadering van 30 
januari 2017 is het ‘Basisdocument Omgevingsvisie’ 

door de raad vastgesteld. Dit basisdocument is de 
aanzet om te komen tot een Omgevingsvisie, een nieuw, 
verplicht instrument onder de Omgevingswet die op 1 
juli 2019 in werking treedt. De Omgevingsvisie is een 
integrale visie waarin strategische hoofdkeuzen voor 
de fysieke leefomgeving voor de lange termijn staan. 
Voor het basisdocument hebben VDW en andere 
dorpsverenigingen, wijkraden en stakeholders input 
aangeleverd. 

Ontwikkelingen vanuit de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) 
Vanuit landelijk beleid worden er taken overgeheveld 
naar de gemeente, waardoor diverse regelingen, w.o. 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 
consequenties hebben voor de bevolking en wordt er 
steeds meer een beroep gedaan op de burgerparticipatie. 
Hierdoor ontstaat er ook een nieuwe relatie tussen 
overheid, zorgaanbieders en burgers. 

Inspelen op veranderingen staat hoog in het vaandel 
van VDW 
Deze nieuwe relatie vraagt om een andere rol van alle 
partijen. Aan de ene kant zal de gemeente meer en meer 
de regierol op zich nemen; dit betekent dat de gemeente 
een overheid wil zijn die loslaat wanneer inwoners zich 
prima redden, die faciliteert wanneer dat (even) helpt, 
die stimuleert of regisseert als dat oplossingen biedt en 
reguleert als dat echt niet anders kan. Aan de andere 
kant zal van de inwoners worden verwacht dat zij actief 
meedenken en meedoen. De rol van ons als VDW 
in deze veranderende omgeving is dat wij in gesprek 
gaan met betrokken partijen om negatieve impact voor 
Westerlee te beperken. De gemeente Oldambt is met 
ingang van 2017 gebiedsgericht gaan werken. Hiervoor 
zijn er gebiedswethouders en gebiedsregisseurs 
aangesteld. 

De gebiedsregisseur is het gezicht van de gemeente en 
heeft nauw contact met het dorp of wijk, signaleert 
knelpunten en is het aanspreekpunt voor het dorp. 
De gebiedsregisseur heeft via VDW contacten met 
inwoners over de voorzieningen en de leefbaarheid in 
het dorp of wijk en houdt de gebiedswethouders op de 
hoogte van wat er speelt. De gebiedsregisseur is dan 
ook een belangrijke schakel tussen de gemeente en 
ons dorp en het is voor Westerlee dan ook van groot 
belang dat VDW nauw contact onderhoudt met de 
gebiedsregisseur.
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