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Waterlelie 19 • 8043 NZ Zwolle • Tel 038 - 45 38 014 / 06 539 20 669 
www.conradcatering.nl • info@conradcatering.nl

Altijd goed 
verzorgd

 Wij zorgen goed voor u én uw gasten. 

Of het nu gaat om een groot bedrijfsfeest of een intieme party: 

wij verzorgen de catering en de hele entourage er omheen tot in de puntjes. 

Sfeervol en heerlijk. Het enige dat u hoeft te doen is genieten!

Kijk op www.conradcatering.nl voor meer informatie.

Colofon
ALGEMEEN

De Herbergkrant komt voor een essentieel
deel tot stand dankzij bewoners van de
Zwolse daklozenopvang De Herberg, onder
structurele begeleiding van een klein team
professionals. Doelstelling is minima, 
dak- en thuislozen een stem te geven, iets te
leren en iets te laten presteren. 
De Herbergkrant is journalistiek en 
financieel onafhankelijk van derden.
Er is geen winstoogmerk. Eventuele winst
komt te allen tijde ten goede aan de 
daklozenpot van stichting Vrienden van de
Herberg. De Herbergkrant verschijnt elke
derde week van de maand.

Oplage: 14.000.

CONTACT:

Informatie over verkoop en verkopers en
distributie: 
WRZV-hallen, Buitengasthuisstraat 8, 
8041 AB  Zwolle, telefoon 038-4226129.

Redactie en adverteren:
info@vriendenvandeherberg.nl
tel. 038 - 4226129
www.vriendenvandeherberg.nl

Postadres:
Herbergkrant, WRZV-hallen, 
Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB  Zwolle

VERKOOP

De Herbergkrant is te koop op straat voor €
1,75 waarvan € 1,00 voor de verkoper. De
officiële Herbergkrantverkopers zijn geregi-
streerd bij de WRZV-hallen en bezitten een
verkoperspas met registratienummer, pas-
foto en locatie van verkoop.

BIJDRAGEN

Wilt u bijdragen? Maak uw donatie over op
bankrekeningnummer 1100.31.539 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Herberg te
Zwolle. Uw bijdrage komt geheel ten goede
aan onze activiteiten. Hartelijk dank!

INITIATIEF EN HOOFDREDACTIE

Joop van Ommen

REDACTIE EN MEEWERKENDEN

Wilfred Willemsen (uitgeverij Jupijn), 
Freddy Eikelboom (Vrienden van de Herberg)
Arie Steenbergen (distributie).

OPMAAK EN DRUKWERK

JM Reclamedia, info@jmreclamedia.nl
telefoon 06 - 5555 85 88

PUBLICATIE

Niets uit deze krant mag zonder bronver-
melding overgenomen worden in welke
vorm dan ook. De rechten van de fotografie
liggen bij de betreffende fotografen. Deze
mogen dan ook niet zonder toestemming
worden gebruikt. Kijk voor meer informatie op www.vechtgenoten.nl

Het Vechtgenotenhuis is een ontmoetingspunt voor iedereen die in zijn
of haar omgeving met kanker te maken heeft of heeft gehad. 
Er worden naar behoefte (creatieve) workshops, thema-avonden of 
yogalessen gehouden, maar meedoen is niet verplicht. 

U bent ook van harte welkom voor alleen een praatje en een koffie.
Want waar het vooral om gaat is lotgenotencontact. 
Samen praten, koffie drinken of wandelen. 

Het Inloophuis wordt georganiseerd door stichting Vechtgenoten in
nauwe samenwerking met Beter Wonen Vechtdal en gerund door 
geschoolde vrijwilligers en een coördinator.

Het Vechtgenotenhuis is gevestigd in een schitterende 17e eeuwse
boerderij op Landgoed Stekkenkam in Ommen, maar heeft een 
regionale functie. Ook u bent dus van harte welkom!

Openingstijden:
maandagavond 19.30 tot 22.00 uur
dinsdagmiddag 14.00 tot 17.00 uur
woensdagochtend 09.30 tot 12.30 uur
donderdagmiddag 14.00 tot 17.00 uur
vrijdagochtend 09.30 tot 12.30 uur

Adres:
Vechtgenotenhuis
Beerzerweg 5d, 
7731 PA Ommen
Tel. 0529 - 45 57 67
Mobiel 06 - 3903 2263

Adverteren in de Herbergkrant?

Meer informatie mail naar:

info@vriendenvandeherberg.nl

of bel 038 - 422 61 29

Kijk ook op de site: www.vriendenvandeherberg.nl

Gevuld stokbrood met gekruid gehakt

- 1 klein stokbrood
- 250 gram gekruid gehakt

Voor de garnering:
- 1 kleine paprika
- ± 25 gram geraspte kaas
- Peterselie

Het stokbrood halveren; 
beide helften uithollen. 
Het kruim gebruiken bij het
aanmaken van het gehakt-
mengsel. 

De broodhelften vullen met het rauwe gehaktmengsel en midden in een vrij
hete oven (± 200 °C) plaatsen. 
Het gehakt in ± 20 minuten gaar laten worden. De paprika wassen, halve-
ren van zaad ontdoen en in dunne repen snijden. Als het gehakt gaar is de
broodhelften uit de oven nemen, garneren met de paprikarepen en 
bestrooien met geraspte kaas; boven in de zeer hete oven (± 260 °C) de kaas
in ± 3 minuten laten smelten. 
Het brood uit de oven nemen, desgewenst in stukken van ± 6 cm verdelen
en garneren met peterselie.
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Abdicatie

Op 30 april ondertekent de Koningin in het Konink-
lijk Paleis in Amsterdam de Akte van Abdicatie. Het
is een staatsrechtelijke aangelegenheid waarmee de
Koningin formeel  afstand doet van de troon. Direct
na het ondertekenen, dus al voor de officiële inhuldi-
ging, is de Prins van Oranje staatsrechtelijk Koning.
Hij wordt Koning Willem-Alexander. De teruggetre-
den Koningin en de nieuwe Koning zullen vervol-
gens vanaf het balkon van het Paleis een korte
toespraak houden. Daarna verschijnt het nieuwe ko-
ningspaar met hun drie dochters op het balkon. In
1948 en 1980 heeft de abdicatie ook in Amsterdam
plaatsgevonden. De abdicatie van 1840 vond plaats
in Paleis het Loo.

Inhuldiging

Aansluitend - dus op dezelfde dag - vindt de inhul-
diging van de Koning plaats in de Nieuwe Kerk in
Amsterdam. Deze ceremoniële plechtigheid is een
Verenigde Vergadering der Staten-Generaal (vergelijk
de Verenigde Vergadering in de Ridderzaal bij het
uitspreken van de Troonrede). Volgens de Grondwet
is de voorzitter van de Eerste Kamer tevens voorzit-
ter van de Verenigde Vergadering, waarmee hij ook
gastheer is van de bijeenkomst.

Tijdens de inhuldigingsplechtigheid wordt de
nieuwe Koning bevestigd in zijn ambt en zweert hij
zijn trouw aan de Grondwet en een getrouwe vervul-
ling van zijn ambt. Andersom beloven of zweren de
Leden van de Verenigde Vergadering de onschend-
baarheid van de Koning en de rechten van zijn ko-
ningschap te handhaven.

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Gene-
raal nodigt uit voor de plechtigheid. Het gaat om
Leden van de Eerste en Tweede Kamer, de minister-
raad, ministers van staat, vertegenwoordigers van re-
geringen/ambassadeurs en buitenlandse Koninklijke
genodigden, niet zijnde regerende staatshoofden. De
lijst wordt kort tevoren bekendgemaakt.

Tijdens de inhuldigingsplechtigheid draagt de Ko-
ning een rokkostuum (white tie) met daaroverheen
de koningsmantel of inhuldigingsmantel. Op de zo-
genaamde credenstafel vlakbij de troon liggen samen
met de Nederlandse Grondwet onder meer drie rega-
lia, ofwel symbolen van koninklijk gezag en waar-
digheid. Dit zijn de kroon (soevereiniteit en
waardigheid), de scepter (het gezag) en de rijksappel
(het grondgebied). De twee andere regalia, het rijks-
zwaard (de macht) en de rijksstandaard met het Ne-
derlandse wapen worden vastgehouden door twee
hoge militairen. Deze regalia worden gebruikt sinds
1840 toen Koning Willem II werd ingehuldigd.

Titulatuur

Na het tekenen van de Akte van Abdicatie is de titel
van de teruggetreden Koningin Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden. Haar
aanspreektitel is dan Koninklijke Hoogheid.
Vanaf hetzelfde moment wordt de nieuwe koning
aangeduid met Zijne Majesteit de Koning. 

Zijn officiële titel is Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander, Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje-Nassau. Zijn aanspreektitel is Majesteit.

Prinses Máxima wordt als echtgenote van de Koning
aangeduid met Hare Majesteit de Koningin. Officieel
luidt haar titel - net als die van de echtgenotes van de
Koning Willem I, II en III - Hare Majesteit Koningin
Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau. Haar aanspreektitel is Majesteit. 
De aanduiding van Koningin betekent niet dat zij
staatshoofd is of dezelfde bevoegdheden en verant-
woordelijkheden als het staatshoofd heeft, maar dat
zij de echtgenote van de Koning is.

Prinses Catharina-Amalia wordt direct na de 
abdicatie Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van
Oranje. Dat is vastgelegd in de Wet Lidmaatschap
Koninklijk Huis (artikel 7).

Opvolging

De titels of namen van de overige Leden van het 
Koninklijk Huis veranderen niet.
Wat wel verandert, is de samenstelling van het 
Koninklijk Huis. Volgens de Wet Lidmaatschap 
Koninklijk Huis zijn vanaf het moment van abdicatie
de kinderen van Prinses Margriet en Prof. mr. Pieter
van Vollenhoven en de kinderen van Prins Constan-
tijn en Prinses Laurentien niet langer Lid van het 
Koninklijk Huis. Leden van het Koninklijk Huis zijn
vanaf dat moment:

- de Koning, Koningin en hun kinderen
- Prinses Beatrix
- Prins Constantijn en Prinses Laurentien
- Prinses Margriet en 

prof. mr. Pieter van Vollenhoven

De Grondwet bepaalt bovendien dat de lijn van
troonopvolging is voorbehouden aan bloedverwan-
ten van de Koning tot in de derde graad. 
Hieruit volgt dat Prins Maurits en Prins Bernhard
vanaf de abdicatie ook niet langer deel uitmaken van
de lijn van troonopvolging. 
Vanaf het moment dat de Prins van Oranje Koning is
geworden, begint de lijn van de troonsopvolging bij
zijn kinderen: de Prinses van Oranje, Prinses Alexia,
Prinses Ariane. 
Daarna zijn Prins Constantijn, diens kinderen en tot
slot Prinses Margriet de mogelijke troonopvolgers.

Koninklijke Standaard
en Koninklijk Wapen

De Koning voert vanaf de dag van zijn inhuldiging
de Koninklijke Standaard en het Koninklijk Wapen.
De Koninklijke Standaard is een vierkante oranje
vlag, verdeeld in vier vlakken door een Nassau-
blauw kruis met daarop het koninklijk wapen omge-
ven door lint en kruis van de Militaire Willemsorde
en in elk vlak een jachthoorn, afkomstig uit het
wapen van Oranje. Koningin Wilhelmina stelde deze
standaard in 1908 vast en sindsdien is deze gevoerd
door het staatshoofd. De Standaard wordt gehesen
op het woon- en werkpaleis van de Koning als hij in
het land is. Het Koninklijk Wapen is vastgesteld in
1815 door Koning Willem I en sinds 1907 niet wezen-
lijk meer veranderd. Het Koninklijk Wapen is gelijk
aan het Rijkswapen. Het bestaat uit een klimmende 
gekroonde leeuw tegen een blauwe achtergrond die
bezaaid is met gouden blokjes. Twee leeuwen dragen
het wapen. Op een lint dat onder het wapenschild
bevestigd is, staat de spreuk 'Je maintiendrai' 
('Ik zal handhaven'). Het wapen blijft ook nu gelijk. 

Paleizen

Paleis Noordeinde in Den Haag blijft het werkpaleis
van de Koning. Na de inhuldiging blijven de Koning
en zijn gezin voorlopig op de Eikenhorst in 
Wassenaar wonen. Op termijn zullen zij verhuizen
naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. 
In de tussenliggende periode wordt Paleis Huis ten
Bosch wel gebruikt voor officiële ontvangsten en 
bijeenkomsten. Prinses Beatrix zal op een zeker 
moment haar intrek nemen op Kasteel Drakensteyn
in Lage Vuursche.

Werkzaamheden
en functies

De dagelijkse werkzaamheden van de Koning zullen
bestaan uit het vervullen van taken die de Grondwet
voorschrijft en allerlei zaken die hij gebruikelijk doet.
Soms zal hij daarbij worden vergezeld door Koningin
Máxima. Voorbeelden zijn: beëdigingen  (Kamerle-
den, ambassadeurs etc.), Nederland vertegenwoordi-
gen in het buitenland (staatsbezoeken, officiële
bezoeken), het tekenen van wetten en het uitspreken
van de Troonrede, gesprekken met de minister-presi-
dent en bewindspersonen. Binnen een jaar na zijn
aantreden zal de Koning samen met de Koningin de
provincies en de Caribische delen van het Koninkrijk
bezoeken. Daarnaast gaan de Koning en Koningin
door met activiteiten zoals werkbezoeken.
Prinses Beatrix en de Koning nemen te zijner tijd be-
sluiten over de voortzetting van hun erefuncties en
beschermheer- en vrouwschappen. Koningin
Máxima zal in beginsel haar huidige (ere-)functies en
beschermvrouwschappen voortzetten.

Hofhouding

Het is gebruikelijk dat een aantal leden van de func-
tionele hofhouding hun functie ter beschikking stelt
bij het aantreden van een nieuwe Koning. De Koning
heeft namelijk het grondwettelijke recht (artikel 41)
om zijn Huis zelf in te richten. Het gaat onder meer
om de Grootmeester, de Chef Militair Huis, de Alge-
meen Secretaris, de Thesaurier, de Ceremoniemees-
ter, de Hofmaarschalk, de Intendant, de Stalmeester,
de Directeur Koninklijk Huisarchief en het Hoofd
P&O.                                            

Bron: koninklijkhuis.nl

Informatie troonswisseling
Op maandag 28 januari 2013 om 19.00 uur heeft de Koningin bekendgemaakt dat zij 
afstand zal doen van de troon en dat haar oudste zoon, de Prins van Oranje, haar zal 
opvolgen. De abdicatie - het afstand doen van de troon - en de inhuldiging van de
nieuwe Koning zal plaatsvinden op 30 april 2013 in Amsterdam.

Foto: koninklijkhuis.nl
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Aan de rand van de afgrond
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Het speelt al sinds 2008. De strijd van Henk en Jacco Naberman, eigenaren van 
Leerfashion Modecentrum uit Genemuiden, tegen Zevenwouden Verzekeringen. 
Op 31 maart van dat jaar, vlak na sluitingstijd, breekt brandt uit in het pand van deze 
ondernemers. De complete kledingcollectie werd verwoest door de felle uitslaande
brand. Nu ruim 5 jaar later is de verzekeraar nog altijd niet van plan om uit te betalen.
De strijd tussen de twee partijen heeft al vaak het nieuws beheerst in zowel de regionale
als landelijke pers.

“Het is toch een schande”, zo openen Henk en Jacco
Naberman. Zelfs de Voorzieningenrechter in Leeu-
warden stelde de ondernemers uit Genemuiden in
het gelijk. Maar nog weigert de verzekeraar uit te be-
talen. Op 16 april 2013 vindt opnieuw een rechtszaak
plaats. “Maar het gaat je allemaal niet in de koude
kleren zitten. Dit duurt al vijf jaar en dat is natuurlijk
een vreselijke lange tijd. Ruim 28 jaar betaalde ik net-
jes iedere maand mijn premies. En dan heb je ze
nodig en krijg je dit”, vertelt Henk Naberman. 

De redactie van de Herbergkrant maakte een samenvatting
van alle gebeurtenissen en publicaties rondom deze zaak: 

Na de brand onderzocht de politie de brand, maar
kon geen oorzaak vinden en seponeerde de zaak.
Verzekeraar Zevenwouden, dat in juni 2012 fuseerde
met de Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen, 
schakelde ten tijde van het hele gebeuren een 
expertisebureau in. Deze concludeerde dat er sprake
was van meerdere brandhaarden, wat dan zou 
duiden op het feit dat alles zelf aangestoken zou zijn.
“Maar dit bureau is ingehuurd door de verzekeraar
en dus partijdig. Wij worden afgeschilderd als de eer-
ste de beste criminelen”, concludeerden de heren 
Naberman destijds. Jacco werd zelfs drie dagen 
opgesloten omdat hij als laatste uit het pand kwam.
En ook in de Genemuider straten werd met het 
vingertje gewezen door bepaalde mensen. En dus
werd een onafhankelijk bureau ingeschakeld voor
een contra-expertise. Deze partij, bureau Krantz en
Polak Resolve, veegde het rapport van het andere 
expertisebureau van tafel door aannemelijk te maken
dat de genoemde meerdere brandhaarden spuitbus-
sen waren die onder de verhitte druk bewogen als
vuurpijlen. “Die veroorzaken her en der brandjes,
maar dat heeft niets te maken met het zelf aansteken
van een brand”, aldus Henk en Jacco. 

Ondanks de uitspraak van de Voorzieningenrechter
weigerde de verzekeraar uit te keren en werd de fa-
milie Naberman gemeld dat ze maar een bodempro-
cedure moesten starten. “Wij dachten altijd dat een
verzekeraar het beste met zijn verzekerden voor had,
maar wij weten inmiddels wel beter. Ze rekken het
zo lang mogelijk zodat je als verzekerde er psychisch
en financieel aan onderdoor gaat en een faillissement
onafwendbaar is. In dat geval hoeft alleen de bruto-
marge en de dagwaarde van de inboedel te worden
uitgekeerd. Dat gaat bij ons om enkele tonnen, terwijl
de volledige brandschade inmiddels in de miljoenen
loopt.”

De verzekeringsmaatschappij reageerde in de Stentor
van 7 mei 2009 al op deze zaak. In die reactie staat te
lezen: “Verzekeringsmaatschappij Zevenwouden
denkt, zo blijkt uit een reactie, ‘sterk te staan’ in deze
zaak tussen maatschappij en verzekeraar. 
‘Een expertisebureau heeft onderzoek gedaan en
daar is een resultaat uitgekomen”, laat adjunct-direc-
teur E. Huisman weten. “Daarna hebben wij beslist
niet uit te keren. Wat het resultaat van die inspectie is
laat ik in het midden.” Van crimineel gedrag is 
volgens Huisman geen sprake. “Absolute onzin. 
Dit is gewoon een normale procedure.”
In een artikel in de Telegraaf van 31 oktober 2009

stond een artikel over het feit dat verzekeraars bezig
waren met een norm voor fraudebestrijders. Daarin
werd verwezen naar een tv-uitzending van Zembla
destijds waarin werd verteld dat de door verzeke-
raars ingehuurde onderzoeksbureaus vooral op zoek
zijn naar belastende aanwijzingen in plaats van te
zoeken naar de waarheid. “Uitstel van betalingen
veroorzaakt weer nieuwe schade, maar die blijkt vol-
gens Nederlands recht, in tegenstelling tot in Ame-
rika, niet vergoed te worden. In Nederland wordt
slechts de wettelijke rente bovenop het geclaimde be-
drag geteld. De door gedupeerde ingeschakelde con-
tra-expertisebureaus (zoals het al eerder in dit artikel
genoemde Krantz & Polak Resolve, red. Herberg-
krant) stellen dat de verzekeraars hoog nodig orde
op zaken moeten stellen binnen de eigen fraudeafde-
lingen”, zo staat in die editie van de Telegraaf te
lezen. Ook de zaak tussen vader en zoon Naberman
aan de ene kant en Zevenwouden Verzekeringen aan
de andere kant werd in dat artikel benoemd als voor-
beeld. 

In het magazine Textilia reageerde Mr. Eric Horssius
van Krantz & Polak, het bureau dat door de familie
Naberman werd ingeschakeld. Horssius stelt in dat
artikel dat het belangrijk was dat de heren Naberman
een eigen deskundige in de arm nam, zodat je niet in
je eentje tegenover zo’n verzekeringsmaatschappij
komt te staan. Mede vanwege het gebrek aan erva-
ring in dit soort gevallen. Daarbij moet je je volgens
Horssius nooit verstoppen voor crediteuren als je 

bedrijf plotseling tot stilstand komt. Informeer ieder-
een en vertel de waarheid. En als je gaat procederen
kost dat geld. Zorg dat er een partij is, die zich bereid
verklaart om de proceskosten te betalen. 

De familie Naberman hoopt dat er snel een einde
gaat komen aan vijf jaar lange onzekerheid. 
“Je werkt er met zijn allen hard voor. Elke dag weer.
En dan die voortdurende onzekerheid. Het is echt
verschrikkelijk.”

Het verhaal van

vader en zoon

Naberman,

vechtend en

knokkend tegen

verzekeraar



Wat gaan we doen
vandaag?

Het is een tijd om
chagrijnig van te
worden. Dat zie je
om je heen. Iedereen
laat zich negatief
beïnvloeden door de
crisis, door negatieve
ervaringen, door het
negatieve gepraat.
Natuurlijk vraag ik
me - net als u - wel eens af, hoe dat nou kan? 
Volgens mij is het vrij simpel. 

Je kan er voor kiezen! Als je ‘s morgens op staat en
de voeten naast het bed zet, kan je twee dingen
doen. Je kan denken, ‘bah, zal wel weer zo’n
waardeloze dag worden’ en dan wordt het vast en
zeker zo’n dag. Je laat het gewoon gebeuren. 
Jammer! Je kan ook denken, ‘Zo! 
Dit gaat hem worden. Ik ga er een mooie dag van
maken’ en dan wordt het vaak zo’n dag. 
Je ziet kansen en je grijpt ze. We laten ons te vaak
de dingen gebeuren. Waar het niet zo lang geleden
ging om de successen, gaat het tegenwoordig om
de rampspoed. 
Mag ik een beetje meer van de vrolijkheid, een
beetje meer van het niet bij de pakken neer zitten,
een beetje meer van de successen? 
Daarom was ik blij met het artikel in Binnenlands
Bestuur van al weer even geleden, met de kop 
‘Investeren in dakloze rendeert’. 
Er werd mooi beschreven hoe investeringen in
dak- en thuislozen in de regio Rotterdam zijn
vruchten afwerpt. Het Rotterdamse motto - waar
heb ik het eerder gehoord? - is:
‘Niemand belandt op straat’. 
Dat bedoel ik dus: stel je zelf een positief doel en
het werkt! Het gaat natuurlijk niet vanzelf, maar
met een positieve houding en keihard werken,
kom je een heel eind. Dat is toch veel leuker dan al
die zwartgalligheid die niets oplevert? 
En dan moet ik denken aan een liedje dat ik als 
bezoeker van De Kuip gelukkig weer met enige
regelmaat hoor: ‘Wat gaan we doen vandaag? ….
Wij gaan winnen!’ 

I rest my case.

COLUMN GERRIT TEUNIS

DIRECTEUR WONINGCORPORATIE

BETER WONEN VECHTDAL

(HARDENBERG)

De Amerikaanse pers is erg enthousiast over de in
Europa nog niet zo bekende Mandy Mercier. 

Een greep uit die citaten:
“Fiery Lone Star chanter - tightly whipped blues and
particularly choice country rock - she’s been called a
petite keg of dynamite, Mandy Mercier, an Austin,
Texas expatriate who was consistently, positively
drooled over in her hometown press” 
- LA Weekly
“Like her peer, Lucinda Williams, Mandy Mercier’s
stock in trade is songs of the heart - broken or strong
- and she can deliver them with the kind of 
performance that stays with you long after the last
note has faded” 
- Austin Chronicle

Mercier is een singer-songwriter, ze zingt en speelt
viool. Ze groeide op in Connecticut en studeerde
klassieke muziek. Ook studeerde ze aan de Univer-
sity of Colorado in Boulder. Ze was betrokken bij de
mensenrechtenbeweging en bezocht ooit het Wood-
stock Festival. Mercier verhuisde naar New York en
trad daar regelmatig op. Uiteindelijk verhuisde ze
naar Texas. Ze vestigde zich in hoofdstad Austin,
maar vooral de muzikale hoofdstad van het
roots/amaricana/folk-rock genre. Daar gaf ze regel-
matig optredens met haar eigen band , maar ook met
en in de begeleiding van de volgende indrukwek-
kende rij van artiesten:  Lucinda Williams, Butch
Hancock, Joe Ely, Townes Van Zandt, Blaze Foley,
Willy DeVille, Willie Nelson, Stevie Ray Vaughan,
Doug Sahm, Gene Clark, Jimmy LaFave en Lyle
Lovett.

In 2011 won Mandy’s album, “Singer in a Roadhouse
Band” de Academy Award of Distinction van de Acad-
emy of Texas Music. In 2008 werd Mandy genomi-
neerd als ‘Singer-Songwriter of the Year’  
Ze bracht tot nu toe drie albums uit bij Wild Cantinas
Records. In 2014 komt een nieuwe CD uit. Er wordt
nog hard aan gewerkt en Mandy is er erg enthousiast
over. Hij wordt geproduceerd door Rob Meurer en
opgenomen door George Coyne van Parrot Trax Stu-
dio’s in Austin. De band die Mandy begeleidt bestaat
uit Andy Salmon (bas), Tommy Taylor (drums). 

Multi-instrumentalist Rob Meurer is niet alleen de
producer,  maar speelt bij een aantal songs ook een
rol in de muzikale begeleiding. Het drietal won vijf
keer een Grammy.  Joey Colarusso (sax) en Lost John
Casner (accordeon) completeren de band.
Volgens Mandy wordt het een sfeervolle CD met een
goede balans tussen subtiele gevoelige songs en
krachtige uitvoeringen ‘in a full-band mode’, van
onder andere Calvin Russell, David Halley, Shake
Russell, Dana Cooper en Walter Hyatt. 
Mandy blijft touren in de USA. Europa heeft ze nog
nooit aangedaan, maar wat niet is, kan nog komen.
Als dat gebeurt, dan is ze een aanrader voor alle lief-
hebbers van goede muziek.

Copyright photos: Brenda Ladd, Terry Tammadge
Copyright Austin Chronicle / LA Weekly

Copyright www.mandymercier.com

2012

Top 20

Homeless Songs

Mandy Mercier:

“It’s all there in the music”
Mandy Mercier stond in onze Top 20 Homeless Songs 2012 op nummer 18 met haar song (hoe kan het ook 
anders) “Homeless”. Over de song en de plaatsing in de Top20 schreef ze ons in een email: ‘My “Homeless”
song came to me in a dream, I woke up and wrote it down, the whole song, hearing the music in my head, etc. all at
once!!! It was great, and I am so honored that you like it, and I am honored to be included in your project.’
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Magazine WRZV De Boog
is mede mogelijk gemaakt door:

De bijeenkomst werd opgeluisterd door Björn de
Vries, lid van voetbalvereniging FC Meo uit Meppel,
die het clublied van WRZV De Boog zong voor de
aanwezigen. Dat lied is ook te beluisteren op de web-
site van de vereniging. 

In het magazine staan hele bijzondere verhalen van
leden van de vereniging, zoals Stefan Remmers.
Deze jongen vertelt onder meer dat hij het ‘gewone’
voetbal niet bij kon houden en nu bij WRZV De Boog
helemaal op zijn plaats is. Ook vertelt hij over zijn
hobby’s, zoals zijn verzameling Japanse Stripboeken
en het bakken van flensjes. Of wat te denken van
Gert Jan Roos, die naast zijn voetbalactiviteiten bij de
vereniging verhaalt over zijn hobby vliegtuigspotten.

Verder zijn er interviews te vinden in het magazine
met de bestuursleden Bert Klaassen en Jannita 
Boetes, wethouder sport van de gemeente Zwolle
Gerrit Piek en volkszanger Harm Wolters, die 
ambassadeur is van de vereniging. Hij verhaalt over
zijn gevoel over de vereniging en de leden van deze
vereniging.

Op 6 april vond er een bijzondere dag plaats voor
leden van deze vereniging. Betaald Voetbal Organisa-
tie PEC Zwolle verzorgt voor de leden en begeleiders
van WRZV De Boog een dag vertier in het IJsseldelta
Stadion met als klap op de vuurpijl het bijwonen van
de wedstrijd PEC Zwolle - RKC Waalwijk. 
Een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degrada-
tie. Bij het ter perse gaan van deze Herbergkrant was
de wedstrijd nog niet gespeeld en dus kunnen wij u
ook nog niet melden of deze wedstrijd goed afliep. 

Wilt u meer weten van en over deze vereniging? 

Of wilt u het clublied, gezongen en geschreven door
Harm Wolters, horen? 

Kijk dan op www.wrzvdeboog.nl

Magazine jubilerende WRZV De Boog overhandigd
Onlangs is het jubileummagazine van WRZV De Boog uitgereikt. De Zwolse zaalvoet-
balvereniging voor mensen met een beperking bestaat dit jaar 25 jaar. Joop van Ommen,
medeoprichter van De Boog, overhandigde het eerste exemplaar aan Henk Westera,
eigenaar van Hanos Zwolle. 

Henk Westera (Hanos) neemt eerste exemplaar in ontvangst                                                              Foto’s: Marcel

HERBERGKRANT � PAGINA 6

Björn de Vries, lid van voetbalvereniging FC Meo uit Meppel,
die het clublied van WRZV De Boog zong voor de aanwezigen.

Voorzitter Bert Klaassen sprak vol trots over zijn WRZV
De Boog onder toeziend oog van Joop van Ommen.

Op de feestelijke avond werden ook de bekers uitgereikt aan de
winnaars van De Boog door Janita van Eeden

- Conrad Catering
- Uitgeverij Jupijn
- JM Reclamedia

- Novon schoonmaak
- Salverda

- Marcel Senz fotografie
- Gemeente Zwolle

- Run2Day
- PBN music & everts
- MTH accountants &

adviseurs
- Lean Ent

- Ricoh
- BWear

- Promed audiovisueel
- Comfycamp

- Brouwers
- Woningstichting SWZ

- SchoolOfSocialMedia.nl
- Hanos

- Postma Totaaltechniek
- Hallo Reclamebedrijf

- Bultman-Hartholt
Assurantien & Hypotheken

- L&M workwear
- WRZV Zwolle

- RIBW groep Overijssel
- Any Tyme De Weste

Westenholte
- Stichting Vrienden

van de Herberg
- Schaftenaar

automaterialen
- Marsman

Installatietechniek
- Sportservice Zwolle



COLUMN JOOP VAN OMMEN

GRONDLEGGER VAN DE HERBERG

Dankzij bijdrages van het Rabo Stimuleringsfonds in
Hengelo en Zwolle heeft Sensoor Oost Nederland
deze themadag kunnen organiseren. Er zijn verschil-
lende gastsprekers aan het woord geweest en de vrij-
willigers zijn, net als in Hengelo gebeurde, in
groepjes bij betrokken organisaties langs geweest. 
Dagvoorzitter,medeoprichtster van de Voedselbank
in Oldenzaal en tevens trainster van Sensoor Oost
Nederland, Irma Nijhuis opende samen met Wian
Wijnveen (beroepskracht Sensoor Oost Nederland)
de themadag bij de Rabobank in Zwolle. 

De gastsprekers 
Astrid Dekker, beleidsmedewerker van de gemeente
Zwolle m.b.t. het armoedebeleid. 
Astrid gaf ons een beeld van het armoedebeleid in
Zwolle, ze hebben hiervoor 4 pijlers: 
• Bijstandsverlening 
• Inkomensondersteuning 
• Armoedebeleid 
• Schuldhulpverlening 
Naast de inhoudelijke / materiële betrokkenheid van
de gemeenten bij armoede wordt duidelijk dat sa-
menwerking en overleg met organisaties die inhou-
delijk ook veel kennis en inzicht hebben in de wereld
van de armoede zeer op prijs wordt gesteld. Ook
Sensoor zal in de toekomst betrokken worden bij dit
overleg. 

Ineke Meulman, ervaringsdeskundige Armoede
kwam als tweede aan het woord. 
Ineke deelde met ons haar weg van gehuwd zijn en
een baan hebben naar alleengaand en moeten leven
van een bijstandsuitkering. De inzet om zelfredzaam
te blijven, de teleurstellingen en de valkuilen die op
haar weg komen, de verplichtingen die haar worden
opgelegd zoals sollicitatieverplichting van 5 per
week gaven waardevolle informatie voor het werken
aan de Sensoor telefoon. In het project, de kunst van
het rondkomen van de gemeente Zwolle, houdt ze
interviews met mensen in de bijstand. In de hand-
outs ontvingen de vrijwilligers de zeer waardevolle
informatie die inzicht geeft in wat belangrijke steun-
punten zijn voor mensen die in de verdrukking
komen. 

Derde spreker was Regina Koudijs, 
schuldhulpverlener in de gemeente Zwolle. 
Regina vertelde dat de schulddienstverlening NU
een wettelijke taak is en niet langer de zorgplicht ge-
meente. De uitvoering in Zwolle wordt gedaan door
de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de
afdeling Inkomensondersteuning. Hoofddoel schuld-
dienstverlening is het bieden van financiële stabili-
teit. Het oplossen van de schuldenproblematiek, het
wegnemen van belemmeringen participatie. Verder
het voorkomen van maatschappelijke kosten en het
streven naar financiële zelfredzaamheid. Streven
naar een schuldenvrije toekomst, helaas is dit niet al-
tijd mogelijk. 

Vierde spreker was niemand minder dan 
Joop van Ommen.
Joop van Ommen is een bekende persoonlijkheid in
Zwolle, hij is de man die niemand buiten wil sluiten.
In zijn jeugd heeft hij ervaren wat armoede en een
mindere sociale positie met je doen. Hij wist zich op
te werken van taxichauffeur tot directeur van de
WRZV hallen en is oprichter van de opvang en

oprichting van voor thuis- en daklozen relevante
voorzieningen in Zwolle. Hiervoor is hij bekroond
met een lintje van de hare majesteit de koningin.
Joop vertelde enthousiast over zijn niet afnemende
inzet voor de mensen die zich minder goed en vaak
ook nog nauwelijks redden in de samenleving van
Zwolle. Naast de feiten gaf hij ook zijn eigen visie op
hoe “mensen te helpen”. Alle deelnemers ontvingen
het boek: Van het Putje tot De Herberg. In de Zwolse
Herberg is plaats voor iedereen. 

De middag
Na een intensieve informatieochtend stond er een
heerlijke lunch klaar. De vrijwilligers werden vervol-
gens ingedeeld in groepjes om bij verschillende orga-
nisaties een bezoekje te brengen. De Voedselbank,
kringloopwinkel Het Goed en het Leger des Heils
waren de instanties die bezocht werden. 

De voedselbank 
Prachtig vrijwilligerswerk wordt er ook gedaan bij
de voedselbank Zwolle. De aanwezige medewerkers
schetsen hoe er wordt gewerkt, geven een beeld van
hun klantenkring. De afhankelijk van leveranciers is
niet altijd even gemakkelijk daar juist gezonde voe-
ding ook voor deze doelgroep essentieel is. Belang-
rijke leveranciers zijn ook enkele tuiniersbedrijven
uit IJsselmuiden. De gebruikers moeten wel aan lan-
delijk gestelde financiële voorwaarden voldoen voor
ze in aanraking komen voor een pakket. Bewaar-
kaartjes over Sensoor zullen vanaf nu bij de uitdeel-
punten van de voedselbank komen te liggen. 

Leger des Heils 
Het Leger des Heils is in 1865 opgericht in London.
Inmiddels zijn ze actief in 120 landen. Het Leger des
Heils is er voor mensen die nergens anders terecht
kunnen. Er heerst een christelijke motivatie achter de
gedachtegang van deze organisatie. Het Leger des
Heils kent veel variatie in de gebieden waarin ze ac-
tief zijn, denk hierbij aan maatschappelijke opvang,
ouderen-/ en jeugdzorg, verslavingszorg, enz.
In Zwolle heeft het Leger des Heils een inloopcafé
en zijn er opvangmogelijkheden. 

Kringloopwinkel Het Goed 
Het was bijzonder een kijkje te nemen bij de krin-
gloopwinkel. Hergebruik van goederen is het doel
van de kringloopwinkel. Iedereen en dus ook men-
sen met een smalle beurs hebben bij de kringloop-
winkel de kans om voor een leuke prijs iets aan te
schaffen. 
De dag werd gezamenlijk afgesloten door dagvoor-
zitter Irma Nijhuis. Er werd gesproken over wat de
vrijwilligers nu was bijgebleven over deze interes-
sante themadag. Erkenning geven, aanbieden van
contactgegevens van instanties die mensen financiële
ondersteuning kunnen bieden en het helpen om het
zelfbeeld van bellers met financiële problemen op te
krikken zijn punten die onze vrijwilligers mee naar
huis/werk hebben genomen. Belangrijk is ook dat-
gene wat Ineke ons meegaf: Ook al leef je in armoede
en problemen met rondkomen. Je bent een volwaar-
dig mens met gaven en talenten en er zijn mogelijk-
heden en kansen. Je krijgt er zoveel levenservaring
door, dit is een meerwaarde voor je. Breekpunt is
vooral de bejegening en de norm van de maatschap-
pij. Laten wij vanuit de Sensoor de mensen vooral
positief als mens benaderen.

Halsbandje

In 2014 ‘mogen’ we
weer naar de 
stembus. 
De gemeenteraads-
verkiezingen zijn in
aantocht. En dat zal
wat worden. Want je
hebt nu twee partijen,
één die ‘voor de ar-
beider is’. En één die
‘de V van Veiligheid
‘hoog in het vaandel heeft staan’. Nou of ze dat
hebben…..

Mensen die altijd hard gewerkt hebben moeten het
nu al snel met tientjes per maand minder doen. 
En die partij met de V, die zogenaamd altijd voor
de middenstanders staat. 

Nu willen die twee partijen ook weer gevangenis-
sen sluiten. Zo worden criminelen weer in de 
watten gelegd in plaats van ze te straffen. 

Dan bijten ze twee jaar door en mogen ze met een
bandje om weer naar huis toe. Dan zitten ze lekker
thuis de rest van de tijd en kunnen ze twee keer
per dag naar buiten aan een ‘halsbandje’ om te
luchten. En de mensen die hard gewerkt hebben en
nu van hun pensioen kunnen genieten worden
weer gepakt. Die staatssecretaris ook. Die dacht
een tijd geleden al dat hij het Ei van Columbus had
uitgevonden met twee personen op één cel. Je weet
wat daarvan gaat komen. En die twee partijen daar
in Den Haag denken maar dat ze kunnen beslissen. 
En weet je wat het ergste is?? Voor de verkiezingen
van 2014 kunnen alle goedwillende en 
hardwerkende gemeenteraadsleden alles weer
goed praten van wat hun ‘bazen’ in Den Haag 
beslist hebben. Zij moeten in de lokaliteit weer de
moed verzamelen om kiezers te trekken. Het is
toch niet voor niets dat vandaag in de krant stond
dat men weinig mensen kan vinden om in de ge-
meenteraad te gaan zitten? De lokale politici zijn
écht niet blij hoor met de mensen van hun partij in
Den Haag van die partij die ‘voor de arbeider is’ en
de partij die Veiligheid ‘hoog in het vaandel heeft
staan. Maar gelukkig hebben we uit Zwolle en 
omgeving twee volksvertegenwoordigers, want
dat zijn het, die wél weten hoe het moet. 
Eddy van Hijum (CDA) en Arie Slob (Christen-
Unie) zijn voor ons gebied erg belangrijk. 
Zij weten wat er speelt in hun gebied, maar weten
ook wat belangrijk is voor ons land. Gelukkig zijn
er nog dat soort mensen in de Tweede Kamer.
Echte VOLKSvertegenwoordigers. 
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Themadag Armoede in Beeld (Zwolle) 
Donderdag 7 maart was Zwolle aan de beurt. De Themadag Armoede in Beeld werd nu
gehouden voor de vrijwilligers van Sensoor Oost Nederland in de omgeving Zwolle. 
De vrijwilligers kregen allerlei informatie over dit actuele onderwerp wat een bijdrage
zou leveren aan de inleving en het begrip voor de mensen die hiermee te maken hebben.
Tevens werden de mogelijkheden tot eventuele ondersteuning toegelicht. 
Op deze pagina vindt u een verslag van deze dag.
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HET IS GEWELDIG DAT OP DEZE MANIER VOETBAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT VOOR IEDEREEN. 

“Voetbal is meer
dan het spelletje alleen”

Op donderdag 28 maart jl. vond in de WRZV-
hallen in Zwolle het jaarlijks terugkerende 
Winners Vriendentoernooi plaats. 
De opbrengst van deze avond gaat naar de 
jaarlijkse Winnerstoernooien van WRZV 
De Boog, zodat de leden van deze vereniging
kun sport kunnen blijven uitoefenen. 

De mooiste wedstrijd van de avond was de eerste.
Leden van WRZV De Boog speelden een 
demonstratiewedstrijd gadegeslagen door alle
deelnemers van het toernooi. Het enthousiasme
en de sportiviteit straalt er van af bij deze mensen.

“Daar kan een ieder nog heel wat van leren, van
de normen en waarden die deze mensen laten
zien op het veld”, vertelde één van de aandach-
tige toeschouwers. 
De wedstrijd werd daarnaast live voor alle 
aanwezigen becommentarieerd door niemand
minder dan de stadionspeaker van PEC Zwolle,
Peter Vader. Na afloop van de wedstrijd kregen
alle deelnemers aan deze demonstratiewedstrijd
een medaille uitgereikt door Tweede Kamerlid
van het CDA, Eddy van Hijum. 

PEC Zwolle was goed vertegenwoordigd deze
avond. Onder meer algemeen directeur Edward
van Wonderen liet zijn voetbalkunsten zien tijdens
het toernooi. 
Van Wonderen speelde zijn wedstrijden met een
sportieve fanatisme en was blij aanwezig te zijn
op deze avond. “Freddy Eikelboom vroeg of ik
mee wilde doen. En ik kan je zeggen, ik ben met
mijn neus in de boter gevallen. Wat is dit een leuk
toernooi. Je leert hier weer nieuwe mensen ken-
nen en je ziet veel bekenden. Daarbij steunen we
ook nog het G-voetbal. Ik vind het echt een heel
mooi initiatief. Bij PEC Zwolle hebben we met
PEC Zwolle United natuurlijk ook aandacht voor
het G-voetbal. Ja, dit is écht leuk”, vertelde Van
Wonderen enthousiast. 

Naast de algemeen directeur van de plaatselijke
eredivisionist waren tal van mensen uit de sport-
wereld aanwezig, evenals de ondernemers, arties-
ten en de mensen uit de (lokale) politiek. 

Ondernemer Jacco Vonhof was gelijk enthousiast
toen organisator Freddy Eikelboom hem vroeg.
“het mooie is dat ik zelf vroeger ook al voetbalde
in de WRZV-hallen. Heb hier jarenlang competitie
gespeeld. En nu weer dat is wel leuk. Kijk voetbal
is en blijft een leuk spelletje. 
En nu met WRZV De Boog is het super. 
Martijn (Van Dijk, lid van WRZV De Boog) zit bij
ons in het team. Dat maakt deze avond zo leuk.
Om met elkaar te voetballen.”

De sportwereld was goed vertegenwoordigd.
Oud-profvoetballer en tegenwoordig algemeen
directeur van Cambuur Leeuwarden, Gerald van
den Belt, liet zijn kunsten ook zien tijdens deze
avond. Tussen twee wedstrijden door vertelt Van
den Belt: “Fred (Freddy Eikelboom, red.) vroeg
mij hiervoor. En ik heb direct ja gezegd, want ik
probeer vanuit mijn functie in het voetbal ook de
sport te promoten. Er wordt over het algemeen
niet positief gepraat over onze sport. Daarmee 

doel ik onder andere het supportersgeweld, het
vele geld dat er verdient wordt enz. Maar voetbal
is écht een mooie sport. Voetbal is meer dan het
spelletje alleen. Ik wil de sport graag promoten en
als er dan óók nog eens een goed doel aanhangt.
Dan is het voor mij geen opoffering om hier te
zijn. Dit is erg leuk. Ik heb erg veel respect voor
wat men doet bij WRZV De Boog. Jordi (lid van
WRZV De Boog, red.) scoorde de winnende goal
net. En als je dan ziet hoe blij hij is. Simpel, dan is
voor mij de avond al geslaagd.”

Ook Eddy Veenstra, directeur/bestuurder van
woningstichting SWZ liet zich van zijn sportieve
kant zien. “Het is geweldig dat op deze manier
voetbal mogelijk wordt gemaakt voor iedereen.
Het is ook heel gezellig. Iedereen weet dat sporten
erg belangrijk is voor ons allen. En als je dan deze
mensen (doelend op de leden van WRZV De
Boog) bezig ziet. Ja, dat is prachtig. En dat meen
ik echt. Deze mensen hebben echt plezier.”

Een toernooi als deze of een vereniging als 
De Boog kan niet zonder sponsoren. 
Eén van deze sponsoren is Richard van Dam van
AON Verzekeringen. “Dit is een erg leuk initiatief.
Iedereen heeft aandacht voor elkaar. Vorig jaar
hebben wij dit als AON ook gesponsord. Voetbal
is natuurlijk een leuk spel en bij WRZV De Boog
staat niemand buitenspel. Mensen die bij andere
verenigingen niet mee kunnen doen, kunnen hier
terecht. Voetbal is het leukste spel ter wereld en je
gunt iedereen dat ze dit kunnen doen. En volgend
jaar? Ja, dan ben ik er weer bij. Dat is zeker.” 
Tijdens de prijsuitreiking verkondigde Van Dam
de laatste uitspraak opnieuw. Sterker hij gaf aan
dat hij zijn bijdrage zou verdubbelen en riep alle
sponsoren op dit ook te doen. Ook gaf hij een
wedstrijdbal van Manchester United, waar AON
hoofdsponsor van is, aan de speler of speelster die
dat het meest verdiende. Eigenlijk verdiende alle
voetballers en voetbalsters van WRZV De Boog
dat, maar topscorer John van WRZV de Boog
mocht de bal in ontvangst nemen. Hij stond 
daarbij symbool voor al zijn verenigingsgenoten.

Het laatste woord is aan organisator Freddy 
Eikelboom. “Het is echt fantastisch zo’n avond.
Vooraf merk je al veel enthousiasme als je mensen
vraagt mee te doen. Mede ook doordat zij allen
WRZV De Boog een warm hart toedragen. En als
je dan ziet hoe enthousiast iedereen is als de leden
van WRZV De Boog een demonstratiewedstrijd
spelen. Fantastisch om te zien. 
Ook het samenspelen van de gasten met de leden
van deze vereniging is hartverwarmend om te
zien. Ik ben erg blij met het verloop van de avond
en hoop iedereen volgend jaar weer te mogen 
begroeten. Het laatste woord van dank is voor
onze sponsoren. Want zonder hen zou dit toer-
nooi niet mogelijk zijn. Ik ben ook erg blij met de
oproep van Richard van Dam tijdens de prijsuit-
reiking. Ik hoop dat iedereen dat goed in zijn oren
geknoopt heeft”, knipoogt Eikelboom. 

Het Winners Vriendentoernooi voor 
volgend jaar is al gepland. 
Ook dan weer op Witte Donderdag, 
17 april 2014. 

Geslaagd Winners Vriendentoernooi in WRZV-hallen Foto’s: Marcel Senz

De organisatie wil graag
de navolgende bedrijven bedanken

voor hun sponsoring:

- Schaftenaar B.V.
- Postma Totaaltechniek

- Comfycamp
- Noordman Vloer- en raambekleding

- AON

- Delta Wonen
- Hanos Zwolle
- Auto Wieten

- Beter Wonen Vechtdal
- SWZ

- Openbaar Belang
- Klomp Transport

- Benthem Gratama
- Conrad Catering Compleet

- WRZV Hallen
- Uitgeverij Jupijn
- JM Reclamedia
- Veldhuis Media

- PBN Music & Events
- Peter Vader 

En iedereen die belangeloos
heeft meegedaan aan dit evenement. 

WRZV De Boog

Peter Vader

2e Kamerlid Eddy van Hijum

Winners 2013

Oud FC Zwolle speler Henk van Steeg

Edward van Wonderen PEC Zwolle

Rens

Harm Wolters

Dylan en Rens

Rogier en Joey

Jacco Vonhof

Hans Paul Visscher “Vorst Poets”

“de beste stuurlui . . .”

Gerard van de Belt en Marcel Damman

Thomas en Justin

Jurian Meijntjes en Joey

Nick, Rens, Joey en Martijn

Richard van Dam en John

Wichert, Freddy en wethouder Piek

Kampioenen Jermaine Eikelboom en John



De afstanden waar men voor kan inschrijven zijn de
5 mijl, de 10 mijl en de Kidsrun. Schrijf je in en geef
samen met DSM kleur aan Zwolle Zuid op 13 april
2013. Een belangrijk uitgangspunt van de 10 Mijl van
Zwolle Zuid is dat de opbrengst aan een goed doel
geschonken wordt. De organisatie heeft zich daarom
voor de komende 5 jaar verbonden aan 10 goede
doelen. Elk jaar mogen twee doelen de financiële op-
brengst delen en krijgen de 8 overige doelen elk een
kilometer op het parcours de gelegenheid om zich te
profileren. Dit zal worden gefinancierd door spon-
sors. In 2012 krijgen Intermezzo, Jeugdsportfonds,
Ronald McDonald huis, Het Autismehuis, VG sport,
Van en Voor Zwolle en de Herberg de gelegenheid
om zich te profileren en gaat de opbrengst van de
loop naar de Dierenweides Zwolle Zuid en Care
clowns. In 2011 mochten Intermezzo en het Jeugd-
sportfonds elk een cheque van 5.000 euro uit de han-
den van voorzitter Hans Paul Visscher ontvangen.
Met je deelname geef je dit jaar niet alleen kleur aan
Zwolle Zuid maar ook aan de twee goede doelen,
Stichting de Herberg en het Autismehuis.

Goede doelen

De Herberg is een opvanghuis voor dak- en thuis-
lozen in Zwolle. De Herberg kent drie verschillende
afdelingen. In het voorportaal is plaats voor mensen
die op straat zijn beland en acuut onderdank nodig
hebben. De nachtopvang biedt iets meer privacy,
hulp en ondersteuning. De derde afdeling is het 
sociaal pension. Daar kunnen bewoners langer 
blijven en krijgen ze de beschikking over een eigen
kamer. Het sociaal pension is het laatste stadium op
weg naar terugkeer in het ‘normale’ leven. 
Het autismehuis is een zorgorganisatie voor 
kinderen en jongeren met autisme in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar. Het motto is;”gewoon waar hte kan en
bijzonder waar nodig”. Met de verschillende vormen
van zorg en begeleiding heeft het autismehuis alle
zorg onder één dak, Zo kunnen zij de kinderen, 

jongeren en het gezin optimaal ondersteunen en 
begeleiden om samen te werken aan de toekomst. 

Vrijwilligers

De 10 Mijl van Zwolle Zuid kan bogen op een leger
aan vrijwilligers. Daar waar veel verenigingen en or-
ganisaties klagen over het aantal is het bij de 10 Mijl
dus geen probleem. Vraag aan Francois van Lange-
velde, bestuurslid van de 10 Mijl van Zwolle Zuid,
hoe zij het voor elkaar krijgen om zoveel vrijwilligers
te mobiliseren. “Ik ben mede-eigenaar van Brouwers
Accountants en ken zo veel mensen. Ik vind als het
goed met je gaat dat je dan ook wat terug moet doen
voor de samenleving. En ik zit in de positie dat ik dat
kan doen en dat merk je dan ook. Ik probeer mijn
kinderen ook met die gedachte op te voeden. Dat het
belangrijk is dat je wat voor de samenleving doet. 
En zo heeft mijn dochter bijvoorbeeld haar halve klas
gemobiliseerd en die waren erg enthousiast en 
helpen allemaal mee. Verder ben ik ook betrokken bij
Budo Stichting Mossel-Boot. Daar sponsoren wij ook
en de leden hiervan vroegen of ze wat terug mochten
doen voor ons. En zo heb je weer 15 mensen die
komen helpen. Verder heb ik veel familie in Zwolle
Zuid wonen en wij hebben veel voor elkaar over en
ook helpen dus veel familieleden. En vanuit mijn
eigen bedrijf komt er hulp. We zijn een sportief be-
drijf, er lopen veel collega’s mee, en we hebben veel
collega’s die komen helpen. Eén van de goede doelen
is De Herberg. En toen zei Eelke Blokker, bestuurslid,
‘oh dan kom ik ook helpen’. En als je dat zo allemaal
doortrekt zit je op zeker 60 vrijwilligers. Daarnaast
hebben we natuurlijk ook nog wat professionele hulp
ingeschakeld, met name op het gebied van traffic
support. Ik ben ervan overtuigd dat als je je op je
eigen manier gedraagt, je dat ook weer terugkrijgt”,
aldus Van Langevelde. 

Kijk voor meer informatie op
www.10mijlvanzwollezuid.nl. 
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Ruimer mandaat leidt

tot onmachtige 

sociale professionals

De moderne opbouw-
werker, straatcoach en
gezinsregisseur pleiten voor een ruimer mandaat.
Dat helpt ze om effectiever te werken. De straat-
professional zou nu onvoldoende maatwerk kun-
nen leveren, omdat hij door wetgeving en
verantwoordingsstructuren in de weg gezeten
wordt. Maar wetten staan nauwelijks in de weg.
En die verantwoordingsheisa is weliswaar over-
dreven en irritant, dat betekent nog niet dat die
ertoe leidt dat een professional een multipro-
bleemgezin niet kan helpen. Een ruimer mandaat
gaat slechts gepaard met grotere verantwoorde-
lijkheid voor de individuele professional. Maar
de complexiteit van ontembare ellende achter de
voordeur neemt daardoor niet af. In plaats van te
pleiten voor een ruimer mandaat, moeten profes-
sionals een helder mandaat eisen.

Ruimte voor die professionals is er bovendien 
allang. Er is geen wet die verbiedt om bij mensen
door de brievenbus te praten, om te vragen of er
iets aan de hand is. De Wet Bescherming Persoons-
gegevens stelt niet dat professionals geen informa-
tie mogen uitwisselen. Zolang dat zorgvuldig
gebeurt en in het belang van de klant, is er niets aan
de hand. Het zijn daarom ook niet de regels die een
probleem zijn voor de professional om betere resul-
taten te boeken. De problemen zijn het probleem.
Professionals worden in hun dagelijkse praktijk 
geconfronteerd met duivelse dilemma’s waar ze
niet alleen uit komen, en waarvan het ook maar de
vraag is of ze ooit opgelost worden. Want waar
moet je in hemelsnaam beginnen in een gezin waar
pa bezopen is, ma zwakbegaafd, de kinderen regel-
matig mishandeld worden en niet naar school gaan
en oma op zolder zit te schreeuwen? Het is een uit-
komst als er dan een ‘regel’ is waarop de professio-
nal zich kan beroepen om zichzelf te beschermen
tegen de onmacht die hem op dat soort momenten
bekruipt. Daarom is het zo gevaarlijk dat professio-
nals zelf roepen om een ruimer mandaat. Los van
het feit dat er voldoende ruimte is, verandert een
ruimer mandaat niets aan de dilemma’s in de dage-
lijkse praktijk. Die zijn nog net zo ontembaar als
voorheen. De beeldvorming dat wetgeving en
structuur professionals belemmert om te handelen,
werkt naar mijn mening zelf als een soort reddings-
boei in situaties waarin de straatwerker geconfron-
teerd wordt met de allergrootste complexe ellende
die het voorstellingsvermogen van een normaal
mens te boven gaat. Professionals zijn dus, onder
aanvoering van het ministerie, bezig om hun eigen
reddingsboei lek te steken. Zodra de roep om
ruimte slaagt, leidt dat ertoe dat de samenleving
veronderstelt dat de professional alle ruimte heeft
om alle problemen op te lossen. Dat betekent dat de
zware last die nu al op deze beroepsgroep rust, 
alleen maar zwaarder wordt. En de samenleving
zal meer individuele verantwoordelijkheid bij de
professional neerleggen; die had immers alle
ruimte om te doen wat van hem gevraagd werd.
Kortom: een ruimer mandaat leidt tot hogere maat-
schappelijke verwachtingen. En ieder mandaat gaat
gepaard met verantwoordelijkheid.

Waar professionals volgens mij echt behoefte aan
hebben, is niet zozeer een opgerekt, maar een 
helder mandaat. En bovenal aan rugdekking door
hun managers en politieke opdrachtgevers.

COLUMN EELKE BLOKKER

INSTITUUT VOOR PUBLIEKE WAARDEN

Door GGD IJsselland is maandag 5 maart het jaar-
lijkse tuberculose-onderzoek onder dak- en thuis-
lozen en verslaafden in Zwolle uitgevoerd. Bij deze
groepen bestaat een verhoogd risico op het
ontstaan van tuberculose.

Alle bezoekers van De Herberg, Dagopvang Bonjour
en de Sociale verslavings-zorg van Tactus in Zwolle
zijn verzocht om aan het onderzoek mee te doen. 
Deelnemers krijgen na afloop een kleine attentie. 
Van de betrokkenen, hulpverleners en ander person-
eel wordt een borstfoto gemaakt in een mobiele rönt-
genbus. Twee personen werden opgeroepen voor een
hercontrole, maar dat heeft niets te maken met tuber-
culose. De GGD vermoedt dat zij een bronchitis
onder de leden hebben, die normaal gesproken bij
een hercontrole over een paar weken verdwenen
moet zijn. Doel van het onderzoek in Zwolle is om
longtuberculose op te sporen en daarmee de gezond-
heid van de risicogroepen te bewaken. Bij vaststellen
van de ziekte kan direct begonnen worden met be-
handeling, zodat verdere uitbreiding en besmettin-
gen kunnen worden voorkómen. Tuberculose is een
infectieziekte die meestal de longen aantast.

De ziekte kan echter ook op andere plaatsen in het
lichaam voorkomen zoals de lymfeklieren, botten of
buikorganen. De tuberculose-bacterie vormt
ontstekingen. Als deze ontstekingen in de longen zit-
ten kunnen bacteriën worden uitgehoest. Dat is de
besmettelijke vorm van tuberculose, ook wel ‘open
tbc’ genoemd. Besmetting vindt plaats als iemand
wordt aangehoest door een persoon met besmet-
telijke long-tuberculose. Wie besmet raakt wordt niet
direct ziek maar pas na enkele maanden of zelfs
jaren. Slechts een deel van de mensen die besmet
raken, wordt uiteindelijk ook ziek. Tuberculose is
gelukkig goed te behandelen met medicijnen. Deze
moeten wel langdurig – minimaal zes maanden –
dagelijks worden geslikt. Ook een besmetting kan uit
voorzorg met medicijnen behandeld worden, waar-
door wordt voorkómen dat iemand ziek wordt.
In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 1000 mensen
tuberculose. Een veelvoud hiervan raakt besmet
maar wordt niet ziek, omdat zij uit voorzorg met
medicijnen behandeld worden. 
Zonder behandeling kan tuberculose tot ernstige
ziekte leiden en soms zelfs dodelijk verlopen. 

Bron: GGD IJsselland

TBC-onderzoek dak- en thuislozen en verslaafden

DSM 10 Mijl van Zwolle Zuid voor een goed doel
Na twee succesvolle edities heeft de DSM 10 Mijl van Zwolle Zuid een vaste plek 
gekregen in de loopagenda van veel hardlopers uit Zwolle en omgeving. De organisatie
is dan ook trots dat op 13 april 2013 deze sfeervolle loop voor de 3e keer plaatsvindt.
Samen met de sponsoren, vrijwillgers, de vele toeschouwers en natuurlijk de lopers
wordt er weer een mooi evenement van gemaakt.



U heeft het vast niet gemist. 
Op 1 november van 2012 werd in Hedon
het eerste exemplaar van het boek 
‘In de Herberg’ gepresenteerd. Joop van
Ommen kreeg dat exemplaar aangeboden.

Na het succesvolle project en boek ‘Van de straat’,
is dit het sluitstuk. In de Herberg beschrijft op een
prachtige manier de geschiedenis van de daklozen-
opvang in Zwolle. Interviews met direct betrokke-
nen, zoals initiatief-nemers, daklozen en wethouders
vormen de basis voor een compleet overzicht. 
Dit boek is een ‘must have’. De Herbergkrant kan u 
- zolang de voorraad strekt - dit boek tegen een 
speciale prijs aanbieden. 

Vult u bijgaande bon in en lever hem in bij de
WRZV Hallen, Buitengasthuisstraat 8, Zwolle
en u ontvangt het boek tegen de  tijdelijke prijs
van € 11,00 (normale prijs € 17,95, 
uw voordeel € 6,95).

U kunt het boek natuurlijk ook bestellen via
info@vriendenvandeherberg.nl o.v.v. Lezersvoordeel.
Voor het bedrag van € 11,00 exclusief portokosten.
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Lezersvoordeel boek: In de Herberg

De Zwolse wethouder Nelleke Vedelaar reikte 1 november 2012 het boek uit aan Joop van Ommen, de grondlegger van de Herberg.

Lezersvoordeel
Naam:

Adres:

Woonplaats:

Aantal boeken:

Prijs per boek € 11,-

Bon inleveren bij de WRZV-hallen, Buitengasthuisstraat 8, Zwolle

We citeren uit een prachtig artikel in 
Binnenlands Bestuur van 18 januari 2013.
Informatief en leerzaam!

Onderzoeksbureau Cebeon heeft namens het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) becijferd dat elke euro die wordt besteed aan
het begeleiden van (potentieel) dak- thuislozen bij
het op de rails krijgen van hun leven, en minste het
dubbele voor de samenleving oplevert.

De investering in dak-en thuislozen werpt zoveel
vruchten af dat niet alleen zorgambtenaren uit het
buitenland (onder andere Canada, Finland en 
Zweden) de Nederlandse persoonsgerichte keten-
aanpak komen afkijken, maar dat ook in veel steden
deze hulp wordt geboden aan een steeds bredere
groep kwetsbare personen.

Het uiteindelijke doel, niet alleen van Rotterdam, 
is dat niemand meer op straat belandt. Dat scheelt
niet alleen menselijk leed. “We besparen daarmee de
samenleving criminaliteit en de daarmee gepaard

gaande kosten”, aldus PvdA-wethouder Marco 
Florijn (werk, inkomen en zorg).

In Rotterdam heten de beschermende woonvoor-
zieningen thuishavens. Er zijn er vijftien, verspreid
over de stad, daar waar het woonmilieu het kan 
dragen. “Wij geloven in evenredigheid” zegt Christl
van Gerven (programmaleider Maatschappelijke 
Opvang bij de gemeente Rotterdam). “Dak- en thuis-
lozen zijn een probleem van alle wijken en de oplos-
sing ligt in alle wijken.”

Dagbesteding is in het hulpproject van vitaal belang,
zegt Van Gerven. “Verschijnt iemand niet, dan bellen
we hem achterna en zeggen dat op hem wordt ge-
wacht. Dat geeft eigenwaarde en helpt de volgende
stap te zetten. Niet meer van de dakloze naar client,
maar van client naar wijkbewoner. Doorstromen naar
zelfredzaamheid.”

De bewoners van de beschermende woonvoorzie-
ning in de wijk Delfshaven schonen de straten op, 
organiseren barbecues, vullen met medewijkbewo-

ners de bloembakken. Ze verven, tuinieren en helpen
bij verhuizen. “De thuishavens zijn er om ze letterlijk
in de wijk te lande landen, aldus Florijn.

Investeren in daklozen rendeert!

Foto: Marcel Senz



April. 
Dat wordt een hele 
bijzondere maand. 
Natuurlijk als eerste
de afstand van de
Troon door Koningin
Beatrix. En dan krijgen
we natuurlijk onze
nieuwe koning en 
koningin. Daarbij zijn
er ook nog een aantal
mensen uit de 
Koninklijke familie
jarig, zoals Pieter van
Vollenhove en Ariane.
Ja, een hele bijzondere maand wordt het.

Toen onze Koningin haar aftreden bekend maakte
zat ik voor even aan de buis gekluisterd. Het was
natuurlijk een heel bijzonder moment dat de 
Majesteit haar aftreden bekend maakte na 33 jaar
op de troon gezeten te hebben. En op het moment
dat ze het bekend maakte, leek Nederland even stil
te staan. Ik luisterde aandachtig naar haar rede. 
En toen besefte ik mij dat het best een emotioneel
moment was. 
Ik heb heel veel respect en waardering voor haar
werk. Ze is nuchter, zakelijk en betrokken. Ik heb
diep respect voor haar. Het is niet alleen haar
drukke baan, maar ze was natuurlijk ook moeder
van een druk gezin. 
En in de afgelopen 10 tot 15 jaar heeft ze natuurlijk
nogal wat te verstouwen gehad met onder andere
het overlijden van haar man en het ongeluk van
Prins Friso. Ik heb het voorrecht gehad dat ik de
Majesteit al enkele malen heb mogen ontmoeten en
met haar heb kunnen praten. 
Zij weet altijd precies wat er speelt in een 
gemeente als ze daarop bezoek is. En ook wat de
bijzondere kenmerken van zo’n gemeente zijn. 
Ze is altijd tot in de puntjes voorbereid.
En na het aftreden hebben we een koning én 
koningin. Dat is natuurlijk ook zeer bijzonder.
Prins Willem-Alexander vertelde in 2007 dat hij
een samenbinder wil zijn en een vertegenwoor-
diger van ons land. Daarbij vertelde hij dat 
continuïteit en stabiliteit van groot belang vindt. 
Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in. 
Het Koningshuis is toch al een belangrijke samen-
binder voor ons land. Het is jammer dat de rol van
de vorst tijdens de kabinetsformatie beperkt is. 
Het is namelijk, mijns inziens, belangrijk dat er één
onafhankelijk persoon is die een richting bepaalt.
Het wordt een bijzondere maand met ook veel 
festiviteiten. Ook bij ons in Staphorst, waar ik 
burgemeester mag zijn, is er altijd veel binding met
ons Koningshuis. Onze inwoners zullen er weer
een mooi en waardig feest van maken. Ik ben dan
ook graag daar aanwezig. Het is fijn om dan in de
gemeenschap te zijn en mee te doen met de leuke
evenementen. 

En ik hoop ook dat onze doelgroep, de dak- en
thuislozen, meegenomen zullen worden in de 
festiviteiten. Want ook voor hen moet dit een
mooie dag zijn. Ik hoop dat ook zij terug kunnen
kijken op een mooie en bijzondere dag. 

COLUMN J.D. ALSSEMA

VOORZITTER BESTUUR DE HERBERG
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Ina Bloem neemt afscheid van Herberg

Bestuursleden Freddy Eikelboom en Joop van Ommen bedanken Ina Bloem

Ina Bloem, interim-herbergier, nam afgelopen week afscheid van de Herberg. Freddy
Eikelboom en Joop van Ommen, bestuursleden van Stichting Vrienden van de Herberg,
lieten het afscheid niet geruisloos voorbijgaan en overhandigden Ina een mooi boeket
bloemen.

“Als dank voor bewezen diensten”, vertelt Freddy Eikelboom. “We hebben erg prettig samengewerkt in de
afgelopen maanden met Ina. Zij verdient het om in het zonnetje te worden gezet. Maar Ina raakt niet uit
beeld bij ons hoor. Ze is in ieder geval als vrijwilligster actief tijdens het jaarlijks terugkerende Kerstdiner
voor daklozen en minima”, aldus Eikelboom.
Ina Bloem is verrast door de geste van het bestuur. “Erg leuk dat ze hieraan gedacht hebben”, opent Ina. “Ik
heb niet meer dan mijn werk gedaan in het bijna afgelopen half jaar. En dan is dat kleine beetje aandacht erg
leuk.”
Het afgelopen half jaar is erg snel gegaan, zo laat de interim-herbergier weten. “Ik vond het erg leuk om te
doen en vond het heel bijzonder om een kijkje te nemen in deze wereld. En ik hoop dat ik ook mijn steentje
bij heb kunnen dragen aan dit geheel. Het heeft mij persoonlijk zeer zeker verrijkt. Het heeft mij echt wat ge-
bracht, want ik kende dit niet.” Wat Freddy Eikelboom al aangaf, dat Ina niet uit beeld raakt, bevestigt Ina.
Tijdens het Kerstdiner help ik zeker, want je kunt daar veel mensen blij mee maken en ik denk dat er hier
nog wel wat op mijn pad gaat komen.”

Op 20 maart was de zevende editie van
Beursvloer Zwolle, waar ondernemers en
maatschappelijke organisaties met 
gesloten beurs hun diensten uitwisselen.
De Beursvloer werd gehouden in de 
Creatieve Coöperatie. Ook dit jaar was de
Herberg weer van de partij en heeft drie
succesvolle deals gesloten. 

Een deal is met Beverwijk en Zonen b.v. Rinke 
Beverwijk, eigenaar van het bouwbedrijf, komt een
uurtje om de tafel zitten met enkele Herberg gasten
die aan het werk willen in de bouw. Hij komt ze tips
geven hoe ze hun carrièrekansen kunnen vergroten.
Een andere match is met stichting Wijkcentrum As-
sendorp De Enk. Het wijkcentrum laat Herberggas-
ten een uurtje een kijkje nemen en geeft ze een
rondleiding. Ook Doepark Nooterhof heeft een deal
gesloten met de Herberg. Herberggasten mogen een
dagdeel meehelpen met koffie schenken.

De Herberg hoopt met deze deals de afstand te 
verkleinen tussen de Herberg en de ‘reguliere’ 
maatschappij. 
De stap naar vrijwilligerswerk of
betaald werk wordt naar verwachting kleiner als
Herberg gasten op laagdrempelige manier de kans
krijgen om met een werkgever te praten en een 
kijkje te nemen in de keuken van een vrijwilligers
organisatie. 

Succesvolle deelname aan de
Beursvloer Zwolle voor de Herberg

Foto: Marcel Senz



De Brasserie is onderdeel van het vernieuwde 
dagopvangprogramma van het Leger des Heils in
Overijssel en is in hetzelfde pand gehuisvest als 
Dagopvang Bonjour en Dagbesteding De Workshop.

De afgelopen maanden is er onder leiding van een
binnenhuisarchitecte (een betrokken buurtbewoner)
door vakbekwame deelnemers, vrijwilligers en me-
dewerkers hard gewerkt aan de totstandkoming van
de Brasserie. Het eigentijdse interieur oogt uitnodi-
gend en is ontworpen, vervaardigd of opgeknapt
door de deelnemers van de Dagbesteding. Het is een
open, frisse en artistieke plek geworden voor het
drinken van een kopje koffie, thee, gebakje of lunch.
Het interieur is te bestellen en de door deelnemers
vervaardigde kunst, die doorlopend geëxposeerd
wordt, is te koop.

De Brasserie vormt daarmee een geheel met de an-
dere activiteiten die er in het pand plaatsvinden. De
tafels in de Brasserie worden gemaakt in de meubel-
makerij, de schilderijen en de ‘gepimpte’ stoelen krij-

gen vorm op de creatieve afdeling en de inpandige
kaarsenmakerij zorgt voor de sfeer op de tafels in de
Brasserie. De computerafdeling ondersteunt bij het
ontwerpen van flyers e.d. en verzorgt het onderhoud
van de facebookpagina. 

Het project is erop gericht dat de deelnemers niet al-
leen horen, maar ook merken dat ze wel iets kunnen
en dat ze na verloop van tijd weer de moed en vaar-
digheden krijgen om bij een echte Lunchroom (of
meubelmaker) te solliciteren. Ze krijgen dan ook een
aantal gezamenlijke trainingen in koken en bedienen,
veel training ‘on the job’ en, in een latere fase, in sol-
liciteren. Volgens Leo van Ingen, teamleider Brasserie
Bonjour, is het positieve effect van dit project merk-
baar: ‘de deelnemers hadden in aanloop naar de ope-
ning van de Brasserie ook echt het gevoel er weer bij
te horen.’

Met de komst van Brasserie Bonjour ontstaat er een
nog uitgebreider aanbod van laagdrempelige activi-
teiten, die er allen op gericht zijn om de deelnemers weer deel te maken van de samenleving. 

‘De hulpverlening van het Leger des Heils richt zich
hiermee op het vergroten van de zelfredzaamheid
van deelnemers’ aldus Dik van den Hoek, algemeen
directeur Leger des Heils Overijssel.

Van den Hoek geeft aan dat de Brasserie dan ook
past binnen de huidige ontwikkelingen in de samen-
leving: gemeenten krijgen een grotere verantwoorde-
lijkheid door decentralisatie van taken en gaan meer
wijkgericht en vraag gestuurd werken. Dit vereist
een andere en vernieuwde manier van werken door
zorginstellingen, waarbij de nadruk ligt op het acti-
veren en stimuleren van deelnemers. Op deze manier
groeien mensen in zelfredzaamheid en horen ze er
weer bij. 

Nieuwsgierig geworden?
Kom eens een voordelig hapje eten, 
Brasserie Bonjour is geopend van dinsdag tot en met
zaterdag van 10.00 – 17.00 uur,
Burgemeester Drijbersingel 13, Zwolle. 

Onderdeel Leger des Heils Overijssel

Brasserie Bonjour feestelijk geopend
Vrijdag 1 maart jl. vond de feestelijke opening van Brasserie Bonjour plaats. 
De opening trok veel belangstellenden en naast muziek, toneel en toespraken was er de
mogelijkheid tot een rondleiding door het pand aan de Burgemeester Drijbersingel. 
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Afscheid Christiaan Sleurink

Christiaan Sleurink heeft een nieuwe functie betrokken bij het Leger des Heils.
Christiaan heeft de laatste 7 jaar de functie van Manager Primair Proces vervuld
en zal nu met ingang van 1 mei a.s. zijn loopbaan voortzetten als algemeen 
directeur van het Leger des Heils Flevoland. Dat laat het Leger des Heils weten
in een ingezonden mededeling. 

Beste Joop en collega’s

Als oude bekende wil ik Joop van Ommen langs deze weg een dikke pluim geven
voor de stap die hij nu heeft gezet om het stokje over te dragen. 
Jarenlang voor zowel sportief als sociaal Zwolle veel inzet heeft getoond 
vanuit ‘zijn’ WRZV-hallen. 
Er is veel moois uit voortgekomen, zoals het G-voetbal en diverse vormen van
daklozenopvang. 
Wat dat laatste betreft heb ik veel met Joop mogen samenwerken vanuit mijn 
bezigheden voor stichting De Goot en later het Leger des Heils. Voor de WRZV
zal het wennen zijn zonder Joop. Maar hij mag gaan genieten van een leven met
wat minder zorgen. 
En Freddy Eikelboom kan prima zijn plek innemen. Jarenlang klaargestoomd
door zijn schoonvader, de vlotte babbel als ECI-verkoper en de 
belangenbehartiging als raadslid, alles zal hem goed van pas komen.

Iedereen een mooi afscheid gewenst en koester vooral de mooie momenten met
Joop. Dat doe ik ook vanuit het verre Harlingen, waar ik tegenwoordig vertoef.

Henk Bosman-Gelderman
Harlingen

Ingezonden brief

Foto: Marcel Senz

Foto: Marcel Senz
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Freddy Eikelboom neemt voorzittershamer over

Per 1 april jl. heeft Freddy Eikelboom de voorzittershamer overgenomen van Joop van
Ommen als voorzitter van zaalvoetbalvereniging WRZV Zwolle. Joop nam afscheid na
vele jaren de scepter te hebben gezwaaid bij de vereniging. “Aan Freddy heb ik een
waardig opvolger”, aldus Joop van Ommen. 

Freddy Eikelboom overhandigt Joop van Ommen als dank voor zijn vele werkzaamheden een bos bloemen en een cadeaubon

Vrijwilligers in het zonnetje gezet

Eén van zijn laatste daden als voorzitter was het in
het zonnetje zetten van twee hondstrouwe vrijwilli-
gers, te weten Arie Scheffer en Okke Koning. 
Zij zijn al, respectievelijk, 34 en 35 jaar verbonden als
vrijwilliger aan de vereniging. En vrijwilligers, zo
weet ook Joop van Ommen, daar moet je zuinig op
zijn. Want geen organisatie of vereniging kan zonder
deze mensen. 
“Daarom wilde ik deze mensen nog in het zonnetje
zetten voordat ik stop als voorzitter, want dit soort
mensen zijn van enorm belang. En daar wil ik graag
nog even bij stil staan. Ik ben apetrots op vrijwilligers
als Arie en Okke die al zolang klaar staan voor onze
vereniging”, aldus Joop van Ommen. 

Ook de nieuwe voorzitter Freddy Eikelboom gaf aan
hoe belangrijk vrijwilligers zijn. 
“Ik hoop dan ook dat ik ook op jullie mag rekenen”,
aldus Eikelboom tegen Arie en Okke. 
“Ik zeg het nu tegen Arie en Okke, maar zij staan
hierin symbool voor alle vrijwilligers, want wij
hopen dat alle vrijwilligers actief willen en zullen
blijven voor de vereniging.” 

Het bestuur vroeg Eikelboom om Van Ommen op te
volgen. 
“En daar ben ik trots op. Ik ben er trots op dat ik
deze man mag opvolgen als je ziet wat hij allemaal
gedaan heeft voor ons, voor de WRZV, voor de Stich-
ting Vrienden van de Herberg en noem maar op.”

Okke Koning

Okke Koning keek het allemaal met plezier aan. 
De 73-jarige (‘zo voel ik me niet hoor’) Zwollenaar
begon ooit samen met Joop. Het begon ooit met het
‘wilde voetbal’. Deze competitie stond niet onder au-
spiciën van de KNVB en heette daarom ‘wild’. 

Koning begon als penningmeester en vervulde
daarna vele functies. Okke is een vrijwilliger die je
neer kunt zetten waar je hem nodig hebt, zo trouw.
Nu nog is hij onder andere scheidsrechterbegeleider.
“En ik rapporteer en fluit zelf ook nog. Maar niet
meer twee wedstrijden op één dag hoor”, lacht Ko-
ning. En hoe lang hij nog doorgaat? Simpel, zo lang
het kan vertelt Koning. 
“Nogmaals, ik ben 73 maar als ik me zo voel als nu
dan kan ik nog zeker tien jaar mee.” Op de vraag van
Eikelboom of deze mag rekenen op de vrijwilliger
Koning is zijn antwoord kort maar krachtig: “Jazeker
kan Freddy op mij rekenen.”

Arie Scheffer

Arie Scheffer is een man van weinig woorden en
hard werken. 
Eigenlijk staat hij niet graag in het zonnetje. 
“Ik heb zelf nooit gesport, maar ik vind het mooi om
me in te zetten en dit vind ik ook mooi. Een blijk van
waardering”, aldus Scheffer. 
De 65-jarige inwoner van Zwolle begon ooit met de
grote bingo’s die ooit gehouden werden in de 
IJsselhallen. 
“Dan kwamen er echt 300 tot 400 mensen naar de
bingo toe. Zo leefde dat toen.” 
Op de vraag wat Scheffer dan zoal gedaan heeft zegt
hij: “Ja, eigenlijk van alles. Ik heb zelfs nog de stenen
gesjouwd bij de bouw van de WRZV-hallen. Ik help
met opbouwen bij evenementen, sta achter de bar.
Overal waar ze me nodig hebben help ik”, aldus de
voormalig heftruckchauffeur van de Beton Industrie
Zwolle.

Het laatste woord is aan Okke. 
“Zet er maar in dat Joop en ik ook nog samen hebben
gevoetbald in HTC 6. Ik gaf de passes en Joop
maakte alles af”, aldus een lachende Okke Koning. Joop van Ommen spreekt zijn trouwe vrijwilligers toe

Trotse familieleden genoten van de erkenning

Links Arie Scheffer en tweede van rechts Okke Koning

Foto’s: Marcel Senz



Doping

Ik zweer dat ik nooit doping heb gebruikt en dat ik dat
ook nooit zal doen. Alhoewel het soms wel eens nodig
is, zoals wij laatst aan het wandelen waren en ver-
dwaalden, nota bene in de Mastenbroekerpolder waar
we eerder blindelings de weg wisten. We hadden ons
schema aangepast en elke week een kwartier langer
wandelen leek ons een mooie uitdaging. We liepen de
dijk af van Westenholte naar ‘s Heerenbroek en staken
vol goede moed de Oude Kamperweg over richting
Mastenbroek, maar daar ging het mis. Zijn ze al zover met de bebouwing van
Stadshagen. Jeetje moeten we helemaal omlopen om achter in Stadshagen uit te
komen. Nergens een bankje, lange rechte einden en toen begon het. Eerst het
linker teentje, toen de rechtervoet. Au, deed het dus. We wisten echt niet meer
waar we liepen totdat er een wielrenner voorbij kwam die we aan hielden.
Nou is dat op zich al een wonder want de meeste wielrenners (of degene die
denken het te zijn) zien alleen zichzelf fietsen. Maar goed, deze stapte af en wij
vroegen of hij de kortste weg naar Westenholte wis, lopend dan natuurlijk.
Het was een grappenmaker. Ook al weer niet normaal voor een wielrenner,
maar toch. Hij zei, ‘als je hard loopt ben je er het snelst’. ‘Wat een goochemerd’,
dacht ik nog. U bent verdwaald vroeg hij ook nog. ‘Nee’, wou ik zeggen, ‘We
zoeken een olifant’. Maar ja maak een wielrenner niet boos voor je het weet heb
je een spuit in je kont en ben je net Malle Pietje of je spreekt met twee woorden
terwijl je er maar 1 uit wilt spreken. Hij zei dat we nog 1 bochtje om moesten en
dan al maar recht door, maar het is zeker nog een uur lopen .Pfff en we waren al
zó moe dat we niet eens meer zagen hoe mooi de crocussen het langs de weg
deden, hoe mooi de vogeltjes floten hoorden we ook niet meer en toen kwam
het verlossende woord van de eenzame fietser. ‘Willen jullie soms wat drin-
ken??’ Ik had me een dorst en mijn vrouw had al een bidon te pakken, tot ik
ineens een visioen voor me zag van een winnende Michael Boogerd en ik trok
de bidon uit mijn vrouw haar handen, gooide het naar de wielrenner en zette
het op een lopen. Binnen een kwartier had ik een afstand afgelegd waar je nor-
maal en uur  over doet. ‘Dat is nou echte doping’,  sprak ik later thuis tegen
mijn vrouw, die kwaad op me was omdat ze mij niet bij kon houden. Ik heb
niets anders nodig dan een visioen, dat is voor mij pure doping. Hadden dat
alle wielrenners maar.

COLUMN WICHERT AAN HET ROT

Buitengasthuisstraat 8
8041 AB Zwolle
Tel. 038 - 422 61 29
E-mail: info-wrzv@planet.nl

Alles O.K. bij de WRZV!

De WRZV hallen in Zwolle is een geschikte
accommodatie voor beurzen, (sport)evenementen,
symposia of markten. Gelegen aan de A28 en met

volop parkeerruimte is de WRZV een prima
uitvalsbasis voor uiteenlopende bijeenkomsten.

Wij beschikken over 2 ruime zalen en een restaurant.
Alles inclusief of exclusief catering.
Precies op maat zoals u dat wenst!

Kom langs voor vrijblijvende informatie.
U bent van harte welkom.

Uw fotograaf voor:
• Trouwreportages
• Rouwreportages
• Portretreportages

T 06 - 21 832 653 • info@marcelsenzfotografie.nl 
www.marcelsenzfotografie.nl

t
tagespor
tagespor

af voor:

.marcelsenzfotografie.nlww.
65

tagesepor

3 • info@marce

VAKMENSEN 
VERDIENEN 
HET BESTE

L&M Workwear
Langestraat 95
8281 AH Genemuiden
T. 038 - 385 53 54
F. 038 - 385 68 04

M. 06 - 547 257 23
E. info@lenmworkwear.nl
I. www.werkkledingnodig.nl
 @lenmworkwear

U toch ook!

Elke bedrijfstak heeft zijn eigen 
specifieke eisen op het gebied 
van werkkleding en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. 

Wat zijn uw wensen? 
Als specialist adviseren wij u 
graag over de mogelijkheden.
Wij ontzorgen u graag met onze 
passessies en levering op locatie.

Uw werkkleding onze zorg!
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AANKONDIGING

1e JEUGD

ZAALVOETBAL

TOERNOOI
DECEMBER 2013

WRZV-HALLEN TE ZWOLLE

Organisatie:

WRZV zaalvoetbalvereniging

Sportservice Zwolle

Nadere informatie volgt!



www.vriendenvandeherberg.nl - info@vriendenvandeherberg.nl - Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB Zwolle, telefoon 038 - 422 61 29

Daklozenopvang 
De Herberg
in Zwolle 
is een bijzondere
daklozenopvang

Stichting Vrienden van de Herberg stelt zich ten doel om die
rode voor nu en voor de toekomst te waarborgen.

Door fondsen en donateurs te zoeken en te werven, door
geld in te zamelen en door de uitgave van de Herbergkrant.

De inkomende gelden worden goed besteed. 
Aan mensen die geen geld hebben om kleding te kopen of
naar de tandarts te gaan. 
Aan een kerstdiner voor de minima, of aan een 
bijdrage voor de Voedselbank.

Ook aan mensen die hun onderdak in de Herberg even niet
kunnen betalen. Lezers van de Herbergkrant en donateurs
worden geregeld op de hoogte gehouden van de inkomsten
en uitgaven van de Stichting van de Herberg.

Wilt u ook bijdragen?Maak uw donatie over
op bankrekeningnummer 1100.31.539

ten name vanStichting Vrienden van deHerberg te Zwolle.
Hartelijk dank!

RODE DRAAD NIEMAND OP STRAAT

SINDS 1984

Laten we beginnen met je woonstijl. Wordt het ‘New York’, ‘Witte Lente’, 
‘Mansion’ en ‘Puur Natuur’? Welkom in onze showroom!

Reken maar dat het je aan inspiratie niet ontbreekt bij MART. Dat is ook 
weer een uitdaging. Hoe breng je al die goede ideeën onder in een plan 
voor je eigen interieur? Daar weten onze interieuradviseurs raad op. 
Kom aan tafel zitten, dan maken we meteen een schets. 

Zullen we een schets maken?

van MartDe zomer

gratis
interieuradvies

www.martkleppe.nl

Mart Kleppe
Vlijtseweg 206, Apeldoorn
T. (055) 526 22 72

‘In de zomer spreken koele tinten aan, in 

de winter warmte tinten. Maak gerust een 

keuze voor het hele jaar. Ben je een zon-

aanbidder en een liefhebber van het 

buitenleven? Dan mag je dat het hele jaar 

in je interieur terugzien. Kies niet voor een 

uitgesproken zomerinterieur, maar voor 

lichte natureltinten en luchtige materialen. 

Zomerkoel. Met een paar kaarsen en een 

haardvuur is je interieur straks weer 

winterwarm…’  

Diberna, interieurstyliste

Zomerfris

Vraag het nieuwste nummer aan. 

Bomvol wooninspiratie, binnenkijkers 

en reportages. Bekijk ‘m online op 

www.martkleppe.nl of vraag ‘m aan 

via info@martkleppe.nl

Gratis 0

 Mart VI
 3.495,00

 3.990,00

 4.950,00

5.950,00

Profi teer nú van onze 

Interieuracties!
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