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Voorwoord...

Voor u ligt de 54e editie van de ’s-Heerenbroeker, de
tweede uitgave van 2012.
Met in deze uitgave o.a. van eigen erf en buut’n kieken
met Ad. Naast de vaste rubrieken gaan we kijken bij
nieuwe inwoners en aandacht voor Jan Pelleboer en de
leerlingen van de Prs. Julianaschool
Veel leesplezier, de redactie
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Nieuwe
bewonersFamilie
Venhuizen
Na 4 jaar van voorbereiden vindt de
familie Venhuizen het mooie huis aan
de stuurmansweg in ‘s-Heerenbroek.
Het ruime huis past helemaal bij
hun droom, een thuis bieden voor
mensen die zorg en ondersteuning
nodig hebben.
Martijn die jaren lange ervaring
heeft in de zorg met mensen met
een beperking als fysiotherapeut
en onderzoek verrichte voor ’s
Heeren Loo groeide op in een
domineesgezin in Ede. Jet werkte
met multi problem gezinnen en
deed daarnaast vrijwilligerswerk in
de vrouwengevangenis in Zwolle. Zij
groeide op in Drenthe en verhuisde
op 15 jarige leeftijd naar Ede. Na de
Edese tijd hebben ze 12 jaar in Zwolle
gewoond en kregen twee geweldige
kinderen Sanne nu 16 jaar en Merijn
die in juni 13 jaar wordt. Samen
gooiden ze 5 jaar geleden het roer
om.
Martijn zat vijf jaar geleden een
maand thuis vanwege een operatie
aan zijn knie. Op het zelfde moment
zat Jet ook een maand thuis vanwege
het veranderen van haar baan. Ze
zaten in de tuin en hadden dezelfde
vraag. Zijn we onze droom aan het
leven, datgene waartoe God ons

gaven en talenten heeft gegeven?
En beiden hadden ze al jaren het
verlangen om mensen die het minder
hebben en afhankelijk zijn van zorg
een fijn thuis te bieden. Maar spraken
dat niet uit, of wimpelde het weg.
Niet haalbaar, een te grote droom,
geen geld etc. Maar toch zijn ze op
weg gegaan en hebben zich 4 jaar
lang voorbereid, door het schrijven
van een ondernemingsplan, visie,
het zoeken naar financiers, contacten
leggen met instellingen, zorgkantoor
en ga zo maar door.
Het was niet makkelijk een geschikt
huis te vinden dat qua inhoud en
indeling geschikt was om het gezin en
vijf bewoners te huizen. Toen ze dit
huis zagen waren ze ongelofelijk blij.
Het paste precies bij hun droom. Het
was groot genoeg om als gezin in te
wonen en ruimte te over om met nog
vijf mensen te leven. Ook boven was
het groot genoeg om alle bewoners
een ruime woonslaapkamer te
kunnen geven. Het was dus echt ons
droomhuis.
Vorig jaar juni kregen ze de sleutel.
Drie maanden de tijd en dan zouden
zij de eerste bewoner verwelkomen.
In de eerste tien dagen moest het
eigen gedeelte af zijn, en gingen ze
verhuizen. De rest van de tijd hadden
ze hard nodig om alles te schilderen,
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en boven vijf slaapkamers, drie
badkamers en toiletten te maken.
Het was geweldig om te zien dat ze
van alle kanten hulp kregen. In totaal
zijn er 120 vrijwilligers geweest om te
helpen schilderen, verbouwen, eten
te koken, te verhuizen etc.
En nu een jaar later genieten zij enorm
van het wonen in ‘s-Heerenbroek.
In het begin vonden we het met
name spannend voor onze twee
kinderen. Zouden ze het naar hun zin
krijgen en aansluiting vinden. Maar
het tegenovergestelde is waar. De
kinderen vinden het hier heerlijk. Ze
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krijgen regelmatig te horen van de
kinderen dat ze de sfeer en de omgang
met de jongeren ontzettend positief
en leuk vinden. Ook Jet en Martijn als
ouders zien dat. Het contact op het
voetbalveld, op de ijsbaan, en in de
straten vinden ze enorm prettig. Ook
de gastvrijheid, de behulpzaamheid,
en het praatje op straat valt hen op.
Eigenlijk voelen zij zich enorm thuis in
ons mooie dorpje.
Ook met de bewoners gaat het goed.
Er wonen op dit moment 4 bewoners
en zijn ze nog op zoek naar een vijfde.
Verder geven zij ook dagbesteding
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aan een paar van onze bewoners
en aan mensen van buitenaf. Ook
bieden zij logeeropvang. We hebben
de afgelopen maanden een prachtige
moestuin aangelegd, krijgen twee
bijenkasten en in de toekomst een
dierenweitje. Verder hebben ze
inpakwerk gedaan voor de Groot,
maken we kussens, kransen, doen
aan houtbewerking, hebben een
keramiekoven enz. Er is genoeg
te doen op dat erfje. In het najaar

hopen ze weer heerlijke chutneys,
jam en appelmoes te maken. Kortom
ze genieten en zijn volop aan het
ontwikkelen. Als je eens zin hebt om
te komen kijken, wees welkom. Tot
ziens, groet Martijn, Jet, Sanne en
Merijn
(redactie - Stuurmansweg 2a)

Ik hou zo van de nacht:
de stilte en het donker.
En van de rust die ik
in eenzaamheid ervaar.
Maar ‘k hou ook van de dag:
de warmte en het leven.
Het dansen van een vlinder
maakt alles zonneklaar.
‘t Is altijd zoeken naar een evenwicht.
Soms is ‘t de dag, dan weer
de nacht waar ik voor zwicht.
Uit: Dorien de Ruiter, In vlindervlucht
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Van eigen Erf 2e kwartaal 2012
Van eigen erf
Eerst een rectificatie onder nr. 5 van de grote buurvisite: het was niet Piet
Klaassens, maar Hendrik Riezebos, en naast Albert Timmerman zit de vrouw
van Hendrik Riezebos, Dientje Zunneberg. Verder zijn de namen correct. Het
huis waar nu de heer Hofman woont, is gebouwd door Nols Zunneberg, die had
twee kinderen: Jan en Dientje. Dientje was getrouwd met Hendrik Riezebos en
Jan was jarenlang chauffeur van de Commissaris van de Koningin in Overijssel.
Dit ter informatie.
Ondergetekende heeft beloofd enkele anekdotes te vertellen over Albert
Timmerman. Albert de smid ( zoals men hem noemde) kocht vlak na de
oorlog een Matsless motor van de Canadezen en daarmee reed hij met
verbazingwekkende snelheden door de polder, zodat iedereen zei: “Die
verongelukt nog een keer.” Toch is dit niet gebeurd.
Het was in de tijd dat de paarden moesten worden voorzien van nieuwe
hoefijzers en als het dan een regenachtige dag was moest ook ons paard
daarvan worden voorzien. Waarom bij regenachtig weer? Omdat men dan
niet kon hooien. Inkuilen of balen maken was in die tijd nog niet aan de orde.
Zodoende kwamen we met ons paard bij de smid, maar we waren nog niet aan
de beurt in de hoefstal. Albert zei: “Knoop het paard maar aan de ring,” maar
het paard had daar geen behoefte aan, rukte zich los en kwam zelfstandig naar
huis zonder het beslag. Mogelijk zitten de ringen er nog, in de oude smederij.
Zelf ging Albert langs de deuren om een vacuüm melkzeef te verkopen. Ook
bood de smid in het groot ingekochte Lely schudders te koop aan. In de
jaren 1959-1960 kon men heel moeilijk aan grasmachine-wielen komen, die
werden allemaal gebruikt om onder een melkwagen te monteren. Toch kon
de smid aan een partij dichte wielen komen. In die jaren heeft hij met zijn
broer Hendrik Timmerman ( Bé zijn vader) wel 32 wagens gemaakt, meestal
aangedreven door een Petter dieselmotor. Tegelijkertijd kwam in die jaren de
landbouwmechanisatie op gang, onze eerste tractor was een Deutz van de
firma V.d. Kolk uit Heino, en om de smid niet voorbij te lopen, kochten we de
vingerbalk voor het grasmaaien bij onze plaatselijke smid.
De gebroeders Timmerman hadden in die tijd hooiwagens ontworpen die van
boven open waren met eromheen een soort van gaas en spijlen, waar men
zo het hooi in kon gooien en dus niet meer hoefde te welteren ( dat betekent
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netjes op een hoop leggen). Ondergetekende had ook zo’n model. Dat was een
groot voordeel en scheelde een mankracht. Want kinderen uit de buurt vonden
het prachtig om in zo’n wagen het hooi neer te trappen. Dat ging zelfs zo heftig
dat Gerard Lindeboom bij het aantrappen van de wagen viel, gelukkig zonder
gevolgen. Bij de hooiberg kon men de wagen zo los klappen om vervolgens het
hooi met de hooiblazer in de hooiberg te blazen. Dit was een stukje nostalgie.
Groeten, Wim Koersen

Groep 8 naar Voortgezet Onderwijs
Nog even en dan wordt er na heel wat jaren Prinses Julianaschool een nieuwe
stap gezet in de schoolcarrière van onze groep achters. Acht studenten in getal.
Met een traan en een lach nemen we afscheid en zien we ze hun vleugels uitslaan
naar de grote stad: Zwolle. Daan en Roy gaan naar het CCC. Alle anderen gaan
het Greijdanus versterken. Veel geluk en zegen op al jullie wegen!
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’s-Heerenbroek, een dorpje langs de
IJssel. Een prachtig stukje Nederland,
vind ik.
Met een paar minuten lopen ben je
bij de dijk, waar het heerlijk toeven
is. Je kunt er wandelen en fietsen,
want de dijk loopt van Kampen naar
Zwolle, of andersom natuurlijk, het is
maar van welke kant je het bekijkt.
Van die mogelijkheid wordt druk
gebruik gemaakt, en niet alleen door
mensen van het dorp. Regelmatig
strijken er bij het theehuis fietsers
of wandelaars neer, voor een
aangename onderbreking van de
tocht. Het is wel een smal pad, maar
1.30 m breed, maar dat is voor de
recreanten geen bezwaar.
Er zijn dorpelingen die al bij het eerste
ochtendgloren de dijk opzoeken,
of ’s avonds in de schemering. Als
je er oog voor hebt, valt er veel te
genieten. Natuurlijk mooie zonsopen ondergangen, maar ook de flora
en fauna mag er wezen.
Als ik ’s morgens vroeg over de dijk
fiets, zie ik hazen, fazanten, konijnen,
roofvogels, zangvogels, maar ook
regelmatig reeën. Dan is mijn hele
dag goed! Ik ga dan ook nooit zonder
camera op stap.
Overdag wandelen er vaders en
moeders met kleine kinderen,
mensen laten er hun hond uit,
kinderen fietsen over de dijk naar
school, en vooral ’s zondags kan het
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er best druk zijn. Het is een echt
recreatiepad. Om met Hildebrand en
de Camera Obscura te spreken: het is
er aangenaam verpozen; totdat…
…er een horde wielrenners je
achterop of tegemoet komt, ze roepen
dan zoiets als: hellep – ik kan er nooit
iets anders van maken – en stuiven
je met een noodgang voorbij… in het
gunstigste geval. Laatst kwam er een
wielrenner aan die ‘Achtung’ riep. Al
mijn stekels gingen overeind staan!
Maar meestal laten ze helemaal niks
van zich horen en dan schrik je je te
pletter op het moment dat ze langs
razen. En het beroerde is: het worden
er steeds meer.
En dat terwijl er een dubbelbrede
‘fietssnelweg’ loopt tussen Kampen
en Zwolle (ja, ook andersom),
evenwijdig aan de dijk.
Ik gun iedereen zijn sport, maar je
moet er geen medemensen mee
lastigvallen, vind ik. Voor mij valt het in
dezelfde categorie als geluidsoverlast
op een camping en dergelijke.
Waarom willen die ‘fietsterroristen’
eigenlijk over de dijk? Ze willen alleen
maar zo snel mogelijk van a naar b. Ze
willen anderen en zichzelf bewijzen
hoe hard ze wel niet kunnen. Van mij
mogen ze, maar nogmaals: waarom
over de dijk? Mensen die er wandelen
of met een kalm gangetje hun rondje
fietsen, genieten van wat ze zien,
horen en ruiken. Als zo’n horde
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langs gestoven is, is er geen haas
meer te bekennen, de fazanten zijn
ondergedoken, blauwe reigers zijn op
de wieken en de reeën zijn met stille
trom vertrokken.
Dank je wel, heren en enkele dame
wielrenners.
Ik heb me zelfs door een deskundige
laten vertellen dat echte wielrenners
altijd de ‘echte’ fietspaden nemen, en
dat degenen die over de dijk rijden,

dus ‘zondagsrijders’ zijn.
Misschien ben ik wel de enige die
hier zo over denkt, maar met de
Pinksterdagen in mijn achterhoofd
ben ik toch nieuwsgierig of er meer
mensen dit met me eens zijn.
Ik hoor het graag van u.
Dorien Smit

Voortbestaan ‘s-Heerenbroeker
Als redactie willen wij graag doorgaan
met het maken van de ’s-Heerenbroeker.
Daarvoor zijn wij opzoek naar nieuwe
redactieleden. Kun jij een beetje schrijven
en vind je het leuk om wat te vertellen of
juist anderen te interviewen.
Kom bij de redactie!

‘s-Heerenbroek is ook online te
vinden. Ga naar sheerenbroek.info
voor de laatste berichten over het
dorp. Foto’s van activiteiten en de
meest actuele evenementenkalender.
Naast informatie over Vereniging
Dorpsbelangen ook informatie over
het dorp en de vele verenigingen.
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Schoolkamp
Prinses
Julianaschool
Het kamp was dit jaar
heel leuk en gezellig. We
hebben veel leuke dingen
gedaan maar we hebben
zelf ook plezier gehad. We
hadden ook een wedstrijd
op kamp, het ging er om
wie de kamp-kampioen
werd. We hebben daar voor
levend stratego gedaan in
het bos, olifanten voetbal
en 6-kamp. Je moest er dus voor zorgen dat je team alle spelletjes won zodat
jij kamp-kampioen kon worden. Op de terugweg gingen we nog winkelen in
Dalfsen, en in de speeltuin waar we gingen stoppen werd de kamp-kampioen
bekend gemaakt; Daan is dat geworden.
Groetjes Maayke
Het kamp was leuk want we waren allemaal bij elkaar en kinderen die elkaar
normaal niet zo aardig vinden, waren ineens beste vrienden. Ook was het leuk
in het zwembad met binnen één glijbaan en buiten twee. Alleen gingen niet zo
veel kinderen van de buiten-glijbanen af want het water was ijssssskoud. Maar
als je dan in het warme
binnenbad ging dan was het
water weer lekker en kon
je van de binnen-glijbaan
die trouwens ook heel leuk
was. Met het nachtspel
deden we het douane-spel
in het donker en dat was
best gevaarlijk want je kon
niets zien en er zaten nog
wel wat kuilen!
Gr. Robert
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Kamp was heel leuk dit jaar.
We zijn naar van Palland in Ommen geweest.
We zijn naar het zwembad geweest, en een nachtspel gedaan.
De heenweg gingen we stoppen bij een kinder boerderij en mochten we bij de
dieren in het hok.
De terugweg gingen we stoppen bij een speeltuin en werd de kamp-kampioen
bekend gemaakt dat was Daan.
Met de bonte avond van het kamp was het heel gezellig.
De meisjes van groep 7/8 deden een stukje.
En de jongens van groep 7.
En de jongens van groep 8.
En de juffen die mee waren.
Gr. Annefleur
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De wieg van mijn beroemde collega Jan Pelleboer
door Maurice Laparlière
Michel Plemper (77) staat al klaar als ik voor zijn woning parkeer. We gaan
op pad voor een radioreportage. Naar een dorpje langs de IJssel, tegenover
Zalk en met Zwolle en Kampen als oprukkende buurgemeenten. Uurtje rijden,
ongetwijfeld naar een compleet andere wereld dan de haastige Randstad en
het protserige Gooi. Op zoek naar de wortels van weerman Jan Pelleboer.
De oud-technicus en programmamaker van de Wereldomroep weet -net als
ik- nog niet helemaal wat we van de excursie naar ‘s-Heerenbroek kunnen
verwachten. In ieder geval stond in het lintdorpje een kleine honderd jaar
geleden de wieg van weerberoemdheid Jan Pelleboer. En er zou misschien nog
wat te vinden zijn over Pelleboer’s jaren bij onze omroep.
Dat ik Michel heb gevraagd mee te reizen is niet toevallig. Plemper hoorde de
nog volstrekt onbekende Pelleboer in 1972 bij toeval eens wat vertellen over
het weer en wist meteen: op de radio is deze man goud waard.
Vertellen
De rol van Plemper gaat waarschijnlijk zelfs nog verder. Je mag hem de bedenker
van het concept ‘weerpersonality’ noemen. Pelleboer deelde namelijk geen
informatie over hogedrukgebieden en weerfronten...’Pel’ vertelde. Met hart en
ziel. En aangemoedigd door Michel Plemper.
Dat hoge, snerpende stemgeluid waarin meerdere dialecten verhaspeld werden,
was vanaf de eerste uitzending een hit. Met zijn levendige en beeldende stijl
van presenteren opende hij de poort voor weermannen als Erwin Kroll en Piet
Paulusma.
Verhalen
We rijden tot tweemaal toe verkeerd -geen straf met zicht op de rivier die
prachtig door Overijssel kronkelt-. Uiteindelijk wacht ons in ‘s-Heerenbroek
een warm bad. Cre de Groot van Museum De Kroon en haar dochter staan
klaar met koffie en mooie verhalen.
Een oude jeugdvriend van de beroemde weerman vertelt ons met plezier de
ene na de andere anecdote. Zo fotografeerde Pelleboer als jonge twintiger
tijdens de Tweede Wereldoorlog op gewaagde wijze de Duitse bezetter. De
platen hangen in zwart-wit aan de muur.
25 gulden
Ook Michel draagt zijn steentje bij. ‘Van grappende presentatoren hield Jan niet.
Opmerkingen als ‘De duiven vliegen vandaag ondersteboven, gaat het morgen
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nu regenen?’ kon hij matig waarderen. Verder wilde Michel bij Pelleboer’s
afscheid bij RNW een etentje regelen voor weerman en redactie. ‘Och, doe
mij van dat geld maar een platenspeler’, was de reactie vanuit woonplaats
Paterswolde.
Maar volgens Plemper was Pelleboer bovenal een medewerker die je altijd
kon bellen, die nooit verzaakte en voor wie honderdduizenden steevast bij de
wereldontvanger zaten. Plemper: ‘En die tot mijn stomme verbazing niet meer
vroeg dan 25 gulden per praatje. Een koopje.’
Ansichtkaarten
De mooiste verrassing wacht in het plaatselijke kerkje. Daar komen vele
honderden ansichtkaarten van Wereldomroep-luisteraars op tafel. Verzameld
en gebundeld door mevrouw Pelleboer. We krijgen de groeten overgebracht
namens de negentigjarige. De Wereldomroep vormde een fijne tijd voor het
echtpaar. Het doet Michel en mij goed dat te horen.
Dan storten we ons op de albums met kaarten. ‘Beste weerprofeet, bedankt
voor het mooie weer. De Italiaanse radio zat er helemaal naast, maar u niet.
Morgen gaan we weer naar huis. Kunt u zorgen dat thuis de zon ook schijnt?’
Bron: Tekst ontvangen/overgenomen Wereldomroep
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Lief dorp!
Inmiddels zijn we weer een paar maanden terug uit Tanzania. We willen
allereerst iedereen heel hartelijk bedanken voor alle support, op wat voor
manier dan ook. (Er kunnen nu mensen breien) De indruk die de reis op ons
gemaakt heeft is blijvend. Er is toch verschil met het zien van beelden op tv
of in het echt de armoede en het leven daar “zien”. Ik (we) ben (zijn) dan ook
blijven sponsoren. Ik naai nu schorten van Afrikaanse stof. Ze zijn te koop, te
bestellen voor € 12,50. Ze zijn erg leuk en heel degelijk gemaakt. Verder blijven
we appeltaarten, kokoskoeken bakken, schaatsen slijpen, surfles geven enz.
Tot nu toe is het geld rechtstreeks naar stichting Christhope Mwanza Tanzania
gegaan maar we sparen nu aarzelend weer voor een nieuwe reis (zo God het
wil).
Lief dorp, nogmaals hartelijk bedankt.
Wim en Henny Kijk in de Vegte
Ps. Ook dekbedovertrekken en kussenslopen zijn van harte welkom. In juli
gaat er een echtpaar uit Kampen richting Mwanza (Tanzania) Het moet wel in
goede staat zijn en het liefst passend (eenpersoons dekbedovertrek met één
bijbehorende sloop). Dit echtpaar mag meer bagage meenemen

BEDANKT!!
Als redactie willen wij via deze weg een
tweetal mensen bedanken:
Piet van Gerneer: Als bezorger heeft hij
jaren lang gezorgd dat de ‘s-Heeenbroeker
bij u in de brievenbus belande. Zijn wijk is
nu overgenomen door Mw. A Selles.
Cre de Groot: Stopt als redactielid van de
‘s-Heerenbroeker. In de afgelopen jaren
heeft zij diverse artikelen geschreven
en menig foto van natuur of evenement
beschikbaar gesteld.
Beide namens de redactie hartelijk dank
voor jullie inzet.
15

De ‘s-Heerenbroeker

Heropening Museum
Museum “de Kroon” is zaterdag 7
april feestelijk heropend door Alie
Koersen- van der Kolk. Het thema
voor dit seizoen is “Winter”. Arnold
van Ittersum uit Mastenbroek laat
in de vitrines een deel van zijn
schaatscollectie zien en de IJsclub
heeft materiaal uit hun archief
beschikbaar gesteld. Voor de opening
gaf Arnold in het wijkgebouwtje een
boeiende uitleg over zijn verzameling
en hoe deze tot stand is gekomen.
Wij vonden het een eer dat Alie
Koersen de opening wilde verrichten.
Haar grootvader was betrokken bij

de oprichting van de IJsclub in 1903.
Haar vader was jarenlang bestuurslid
en haar man, Ab Koersen, nam het
stokje/ startpistool over van zijn
schoonvader. Zoon Egbert, de vierde
generatie, is nu actief betrokken bij
de IJsclub ‘s-Heerenbroek / Veecaten.
Toen Alie Koersen met een versierde
sleutel de deur van het museum
van slot deed toeterde haar zoon
Egbert op de hoorn van de IJsclub, de
hoorn die nog altijd gebruikt wordt
bij wedstrijden, een signaal voor de
mensen aan de andere kant van de
ijsbaan dat de baan vrij moet worden
gehouden omdat de wedstrijdrijders
er aan komen en ze geen mensen
omver zullen lopen.

In de schemer van de zomeravond
zong een vogel zacht zijn laatste lied.
En toen de laatste tonen ijl verwaaiden
beving mij een weemoedig, vaag verdriet.
maar aan de hemel pinkelde een ster
en daardoor leek de hemel minder ver
Uit: Dorien de Ruiter, In vlindervlucht
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Buut’n kiek’n,
Je verheugd je toch zó op het voorjaar, na zo’n lange grouwe winter, maar voor
je ‘t weet is ’t voorjaar alweer voorbij. Ook de zomer is sneller op gang dan
menigeen belieft of beseft. Hoewel het qua wer nog niet echt zomeren wil.
Ik heb al manig keer toch ’s avonds de houtkachel weer even opgestookt. Ze
kunnen me wat met hun zomer...Maar goed we zitten er al weer middenin. En
voor je ’t weet is de langste dag ... al weer geweest. Maar laten we voorlopig
nog maar stevig van de natuur genieten.
Het feit dat hier langs het Veerpad zoveel vogels en andere beesten huizen
komt eigenlijk omdat langs het hele veerpad een soort park ligt. Aangeharkte
maar schitterende tuinen, afgewisseld met een paar stukken ruigte, vol bramen,
brandnetels en verschillende soorten struiken en bomen. Er zijn mensen die
ruigte afkeuren. ‘Wat ’n troep!’ Er zijn heel veel vogels, vlinders (en wat niet
meer) die juist ruigte nodig hebben om er heel stilletjes hun jongen groot te
brengen of om er van rups vlinder te worden. Vooral brandnetels zijn daar
belangrijk bij. En veel bramen voor de ondoordringbaarheid. Onder andere
hierom werd hier een tijdje geleden dus ook een nachtegaal gehoord. Het
mooiste zangvogel liedje van de lage landen klonk ’s nachts langs het veerpad
op. Die hoor je niet in een van onkruid ontdane border, wel zitten die graag in
‘wat een troep’. Hoe meer troep hoe meer kans op een nachtegaal. Het zei zo.
Waar ik ook wel vrolijk van kan worden is het liedje van de zwartkop, dat beestje
jodelt de hele dag maar door. En op de achtergrond ‘tettert’ de winterkoning.
Ik vind het wel opmerkelijk dat zo’n vreselijk klein balletje met een stokje zo’n
herrie weet te produceren. Ze broedden hier ook, ergens verscholen in de
bush-bush en maar tetteren, de hele dag.
In maart waren er plotseling twee valken op onze kast. Dat gaf deze burger
meer dan moed. Ze verdwenen weer, kwamen weer even terug en...én...
verdwenen toen voorgoed. Mij wenend achterlatend. Wat een verraders! Wij
hebben nu dus ook een duif. Zo’n stadsduif. Cindy vond hem van de winter,
het was nog een in dons gehuld jong... (zouden duiven niet weten wanneer
het voorjaar is) in Zwolle...zo vre-se-lijk zielig dat ie mee moest. Nu is ie groot
en volwassen en zo op mensen gericht dat je met goed fatsoen geen raam of
deur meer kunt openlaten of hij zit met z’n eigenwijze hoofd binnen. En duiven
kennen geen toilet. Hij heeft, nee zij heeft de gewoonte op de bol van iemand
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te landen. Dat heeft al grappige taferelen aan het veerpad opgeleverd. Gegil en
gelach en ook mensen die het op een hollen zetten. Nu ja, ik kan hem ook niet
de hele dag in een hokkie zetten. Dus wie er dan ook zijn hondje op de dijk wil
uitlaten of gewoon langs het veerpad wandelt, de duif heeft u altijd in de gaten
en ze komt –als ze zin heeft- gezellig even bij u langs.‘t Lijkt er wel een van de
geheime dienst. Nu ja het is vandaag de 19e en de zon schijnt, dus wie weet
gaat het toch nog zemeren. Als ’t maar niet ze vreselijk klam heet wordt. ’t Is
ook altijd wat.
Geniet ervan!
Ad Swier.
AED
Inmiddels zijn er op ons dorp 4 AED beschikbaar. Met behulp van een subsidie
heef vereniging Dorpsbelangen 1 extra AED en 2 buitenkasten kunnen
aanschaffen. Het doel van de buitenkasten is dat de AED ook beschikbaar zijn
na sluitingstijd van bijvoorbeeld de sportschool of De Kandelaar.
Toegang tot de wijkkasten is geregeld met een toegangscode. Deze is alleen
beschikbaar voor mensen die een AED diploma hebben. Onder andere alle
mensen die de eerste hulp cursus via Dorpsbelangen hebben gevolgd kunnen
zich aanmelden als vrijwilliger. Wanneer er eerste hulp verleend moet worden
krijgen de bevoegde mensen een sms. Deze sms vermeld de locatie van de AED
en de locatie van de persoon die geholpen moet worden.
Iedereen die beschikt over een certificaat voor het mogen volgen van een
cursus voor eerstehulpverlening inclusief AED mag zich melden bij vereniging
Dorpsbelangen.
Op de volgende locaties hangt een AED in een
buitenkast
Zwolseweg 43 (Fam Doornwaard)
JW. Van Lenthestraat 2 ( De Kandelaar)
Bij de volgende locaties is de AED binnen
opgehangen.
Zwolseweg 105 (Prs. Julianaschool)
Zwolseweg 59a (Body Centre Adonis)
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Evenementenkalender
25 juni 2012 | Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 2012
Vereniging Dorpsbelangen organiseert de jaarlijkse Algemene leden
vergadering. Aanvang 20:00 Locatie: De Kandelaar
30 juni 2012 | Pleinfeest Pr. Julianaschool
Zaterdag 30 juni 2012 houdt de Prinses Julianaschool weer haar tweejaarlijkse
pleinfeest. Nadere informatie volgt.
05 juli 2012 t/m 07 juli 2012 | Oranjefeest 2012
Het bestuur van de Oranjevereniging nodigt u van harte uit voor het Oranjefeest
2012. Het thema tijdens dit feest is de jungle.
08 juli 2012 | Gezamenlijke Tentdienst
Op Zondag 8 juli a.s is er weer een tentdienst in ‘s-Heerenbroek om 19.00uur
in de feesttent achter de Kandelaar. Deze wordt georganiseerd door de
gezamelijke kerken van Mastenbroek, Zalk en Westenholte.
Voorgangers zijn Ds v ‘t Slot en Ds Uit de Bosch. Muzikale medewerking wordt
verleend door Jan Kroeze en Janine Beens + Band. Iedereen is van harte
uitgenodigd om deze dienst bij te wonen en daarna evt koffie te drinken.
15 september 2012 | Najaarsmarkt
Op 15 september organiseert Vereniging Dorpsbelangen een najaarsmarkt. De
vele verenigingen zullen hierbij vertegenwoordigd zijn met een kraam en o.a.
de “sapmobiel”. Verdere informatie over tijd, locatie en activiteiten volgt.
15 oktober 2012 | Wijkschouw
Jaarlijkse najaarsbijeenkomst wijkplatformbijkomst van de gemeente Kampen.
Locatie de Kandelaar aanvang 19:30
Neem voor een vermelding op de evenementenkalender contact op met:
Alex Kroeze | mail@adkroeze.nl | 06 22 082 796
Of plaats uw evenement in de evenementenkalender
op de website sheerenbroek.info
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