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VAN DE VOORZITTER

Welkom bij deze eerste Vasser Courant,

De volgende stap dient zich al snel aan:

een uitgave van de Dorpshuiskamer. Met

per 1 april (geen grap) zullen onze

deze krant willen we vertellen wat ons -

vrijwilligers elke woensdagochtend

vrijwilligers - beweegt om te doen wat we

voor iedereen uit Vasse, Mander en

doen bij de Dorpshuiskamer door

Hezingen klaar staan met een kopje

verhalen uit de ontmoetingen te delen. In

koffie en diverse activiteiten. De

de volgende edities houden we u op de

gebruikelijke open eettafels 'Oet Ett’n

hoogte van de verdere ontwikkelingen.

in ’t Eschhoes' blijven eens per 4 weken
in de agenda staan in samenwerking

Na een woelige periode met diverse

met de lokale horeca.

Corona onderbrekingen, is de
Dorpshuiskamer weer open.

De toekomst zal leren met welk tempo

Tijdens die periodes van inactiviteit heeft

we door zullen groeien.

het bestuur niet stilgezeten en is er

Ik zou het leuk vinden u te mogen

gewerkt aan de doorontwikkeling van de

ontvangen op een van de komende

Dorpshuiskamer. Daarbij is samen

woensdagochtenden.

opgetrokken met de gemeente en de
vrijwilligers.

JOHAN PARENT
VOORZITTER DORPSHUISKAMER VASSE

Wat we de komende tijd willen
bewerkstelligen is dat we vaker open
zullen zijn en dat er verschillende
activiteiten georganiseerd zullen worden.
Kunnen ontmoeten en samen leuke
dingen doen in je eigen dorp, hoe fijn is
dat?
Inmiddels zijn de eerste stappen gezet.
De heropening van de Dorpshuiskamer en
de vorming van twee werkgroepen uit de
groep vrijwilligers: de werkgroep welzijn,
die de taak heeft de activiteiten in goede
banen te leiden en de werkgroep zorg, die
samen met professionals voorziet in
(medische) zorg indien nodig.

COLOFON
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IN DE HUISKAMER VAN HET DORP

Tekst

│ Susan Booijink

In ‘De huiskamer van het dorp’ is elke

plek op steenworp afstand van café

keer iemand anders aan het woord. Zij

Bolscher. In die tijd nog met Frans en

die

Mien

vaak

te

vinden

zijn

in

de

aan

het

roer.

Als

rasechte

dorpshuiskamer van Vasse. Wie zijn

Vassenaren hadden ze hun twijfels bij de

ze? Wat maakt dat ze er zo graag naar

familie Houwing als nieuwe buren. Miele

toe gaan? En, is het voor wie zich

lacht als ze eraan terugdenkt: ‘ze keken

eenzaam voelt of voor iedereen die zin

uit het raam en zeiden tegen elkaar: wat

heeft in een praatje en een beschuit

‘n spul.’

met kaas? Miele Houwing trapt af.
Heel

eerlijk?

enigszins

Ze

kon

voorstellen.

het

zich

wel

‘Hoogzwanger

stapte ik uit m’n over-bepakte knalrode
Eend.

Koffers,

tassen

hij

zat

echt

bomvol. Titia hielp ik over de gegraven
geul heen, de koffers smeet ik naar de
overkant en toen moest ik er zelf nog
zien te komen. Ja, wat moest ik anders?
Ze

waren

met

de

riolering

bezig

waardoor het oprit van ons nieuwe huis
er uit lag.’
Aan de Denekamperweg werden vele

Miele (links) samen met Fien Kempers
(midden) en Annie Koopman (rechts)
Foto: Fons Nijhuis

herinneringen gemaakt. De plek waar ze
carnaval

Ze herinnert het zich nog als de dag van
gister. Als klein meisje van 6 fietste ze
door de Beekzijde – toen nog zandpad –
naar

bakker

Veelers

aan

leerden

vieren

voor droogzetters. Want, dat hadden ze
ook aan huis: een dierenartspraktijk.

Denekamperweg. Ze kwam er voor de
jaren later neer te strijken met haar
gezin. Weliswaar aan de andere kant van
de straat. Maar toch.
Het leven aan de Denekamperweg
Sinds 1975 woont ze met Albert - haar
man - en kinderen in Vasse. In het begin
in het huis van Groothuis de schilder,
later verhuisden ze naar hun nieuwe

op

Kerstavond boeren aan de deur kregen

de

krentenbollen. Nooit had ze gedacht er

en

"
Ze keken uit het
raam en zeiden
tegen elkaar:
wat 'n spul
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Gepensioneerd en vol levenslust

Bij de dorpshuiskamer is er vooral tijd.

Dat was toen. Zo’n veertig jaar geleden.

Tijd om de pot filterkoffie rustig uit te

Eenmaal gepensioneerd was er meer

laten pruttelen totdat ‘ie klaar is. Tijd

tijd

voor

om met elkaar te kaarten en vooral tijd

die

om te kuier’n. Alles mag, niets hoeft.

om

koffie

afspraken

buiten

te

leuten

de

en

deur.

Tijd

minder vanzelfsprekend was toen ze de

Zoals

dierenartspraktijk

beschuit

hadden.

Samen

thuis.

Liever

met

kaas?

een

ouderwetse

Prima.

Vandaag

gingen ze – Albert en Miele – naar de

alleen tijd voor een kop koffie? Ook

dorpshuiskamer. ‘Idee van Albert’, vult

goed. ‘De ongedwongenheid maakt het

Miele aan. Ze houden beide van reuring,

huiskamer-waardig’ aldus Miele.

gezelligheid en een praatje. Toen haar
man dementie kreeg, kon hij spijtig
genoeg niet meer mee. Geen reden voor
Miele om thuis te blijven. Integendeel.
Zij bleef gaan. ‘Tja, wat heb je er aan om
alleen of met z’n tweeën thuis te blijven
koekeloeren? De verhalen over vroeger

Drie persoonlijke vragen

maken de herinneringen weer levendig.

aan Miele

Toch?’

"

Waar ben je trots op?
Niemand had gedacht dat we het met

Wat heb je er aan om
thuis te blijven
koekeloeren?

Tied Zat, het vrouwen dweilorkest, zo
lang

zouden

vol

houden.

Want,

vrouwen. De mannen hadden het mis.
Van 1993 tot 2020 speelden we op
menig bruiloft of partij. We speelden

Huiskamer-waardig

zelfs

Zo zagen Agnes Scholten Linde en zij

Duitsland.

elkaar vijfenveertig jaar geleden bijna
dagelijks.

Was

het

niet

op

het

schoolplein dan wel om de kinderen bij
elkaar op te halen. ‘Mark was als ons
zesde

kind’,

lacht

Miele.

De

jaren

verstreken, hun kinderen werden ouder
en vlogen uit. ‘We zagen elkaar weer bij

tijdens

de

wijnfeesten

in

Wat is je geheim?
Eens

een

Tuindorper,

altijd

een

Tuindorper.
Wat is waardevol voor je?
De zomervakanties met mijn kinderen
en kleinkinderen. Twee weken lang

de dorpshuiskamer. En je kunt wel

samen lunchen, dineren, bijkletsen en

raden waar die gesprekken over gingen.’

wijnen. Ontbijten doet ieder voor zich.
Ieder jaar gaan we naar een andere
buitenlandse

bestemming.

Ik

steeds vaker hoe bijzonder dit is.

besef
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DOOR DE OGEN VAN EEN PAREL

Tekst

│ Susan Booijink

Noem iets en Vasse heeft het. Zelfs

Wie is de Vassenaar eigenlijk?

voor het repareren van de fiets kan

De trots zit hem ook in het karakter.

de Vassenaar in zijn dorp terecht.

Hij waardeert de kat-uit-de-boom-

Deze rubriek is van de Vassenaar. En

kijken-mentaliteit van de Vassenaar.

voor

halen

Maar als het moet gebeuren, dan is

verhalen op over vroeger, praten

iedereen er. ‘Neem de bouw van ’t

over het dorp anno-nu en blikken

Eschhoes. Samen harkten we zo’n

vooruit. We spraken Ronny Booijink

€150.000 bij elkaar. Door te sjouwen:

in de kantine van ’t Eschhoes.

klinkers,

de

Vassenaar.

We

dakpannen.

Iedere

buurt

zette zijn schouders eronder’ aldus
‘Moin’ of goei’ndag zeggen. In Vasse
hoort

het

er

bij.

Het

dorp

waar

iedereen elkaar nagenoeg kent. En
ken je elkaar amper? Dan nóg zeg je
elkaar

gedag.

Je

knikt,

steekt

de

wijsvinger op of doet beide tegelijk.
Iedereen weet hoe dat er uit ziet.
Ronny ‘moin’t’ wat af. Want, hij is een
dorpsmens. Een trotse Vassenaar. En
dat is niet alleen omdat hij er geboren
en getogen is.

Ronny. Het resultaat is een prachtig
Kulturhoes. Een plek van Mander,
Vasse en Hezingen samen.
Over vroeger
Bijna 54 jaar woont hij al in Vasse.
Niet gek dat jeugdherinneringen weer
opleven en zijn favoriete plek op de
Tutenberg

ter

sprake

komt.

Verscholen tussen de houtwallen vind
je ‘m.

'Zijn' Vasse vanaf zijn groene oldtimer. Foto: Ronny Booijink

DE VASSER COURANT APRIL 2022

6

Het kleine weilandje van zijn eerste

De disco-avonden in de kelder van ‘t

pony. Aan het halster haalde hij ‘m

Eschhoes. Vele avonden brachten ze

zo’n vijfenveertig jaar geleden op uit

er door. Man aan man stonden ze op

Langeveen. Samen met Johan, zijn

de dansvloer met 'Where The Streets

oom. Ze gingen lopend. Heel normaal

Have No Name' van U2. En hitjes van

in die tijd. Delen van een voormalige

Normaal als Deur Donderen.

stacaravan

dienden

als

stal.

De

braadpan was zelfs zijn vreetbak. ‘En
die hangt er nu nog’, lacht Ronny.

"

Zondag was altijd (wed)strijddag. ‘ ’s
Ochtends haalde Johan de pony op uit
het weiland. Hij zette ‘m dan bij ons
achter het huis aan de waslijnpaal. We
borstelden

hem

af

met

de

harde

De braadpan was zijn
vreetbak. En die hangt er
nu nog.

bezem. Dan ging het zand er het beste
af,’ herinnert Ronny zich. ‘Alle pony’s
van de club – zo’n 18 stuks – werden
in de grote vrachtwagen gezet. Die
stond in het weiland bij Dien’ Anneke.
Dat was toen ons club-café.’ Vanuit
daar reden ze naar de wedstrijd.
Meestal ergens in de buurt.
Dien’ Anneke is dan weliswaar niet
meer. Maar het dorp bruist nog altijd.
Vasse

basisschool

heeft
tot

veel.

Van

aan

een
een

wellnessboerderij. En van ’n Sjouw tot
aan de Pareldagen. De weekenden zijn
voor alles wat op -bal eindigt. Een
pilsje aan de bar bij Het Bolscher of
Amsem is namelijk het lekkerst na een
potje zweten. En of dat dan volleybal,
handbal of voetbal is, dat maakt niet
uit. Het verenigingsleven verbindt.
Dansen in de kelder
Dat het Vasse aan nagenoeg niets
ontbreekt, wil niet zeggen dat nu alles
beter is. Want, iedereen weet: vroeger
was alles beter. Zoals de jeugdsoos.
Die zou wat Ronny betreft terug
mogen komen.

Ja, Vasse is echt zijn thuis. De plek
waar een prettige balans is tussen
reuring en rust. Mede door zijn werk
hecht Ronny er zoveel waarde aan. Hij
reisde namelijk veel. Duitsland, België,
Italië. ‘Op de terugweg was het fijn

Nooit saai

Want,

Bijna thuis

om bij Deventer de IJssel over te zijn.
Thuis was dan niet ver meer,’ zegt
Ronny.

Toch

kwam

thuiskomen-gevoel

pas

het

echte

met

de

torenspits van de kerk in het vizier.
En je ziet ‘m. Ongeacht vanuit welke
richting
Akkerbuske

je

komt.
tussen

Vanaf

het

Ootmarsum

en

Vasse, vanaf ‘n es nabij de paardenbak
aan de Manderseweg en vanaf de
Beekzijde.
Vooruitblikken
Of hij er over 10 jaar nog steeds
woont, antwoordt hij resoluut ‘ja’.
Vasse was mooi. En is mooi. En door
met z’n allen de mouwen op te blijven
stropen, blijft ‘ie minstens zo mooi.
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Mien Harmelink, Annie Nijhuis en Ynskje Van der Meer waren in geen tijden met de trein
geweest. Dus nam Maria hen mee. Naar Deventer. Foto: Maria Booijink

DE MENS ACHTER DE VRIJWILLIGER

Tekst

│ Susan Booijink

Zonder enige twijfel zetten ze zich in voor hun medemens. Maar wie is diegene
die zich inspant voor de dorpshuiskamer? Wat drijft hen om hun vrije tijd op te
offeren voor andermans glimlach? En, moet je per se in de zorg werken om een
goede vrijwilliger te kunnen zijn? Elke keer gaan we in gesprek met een andere
vrijwilliger. Thuis in hun eigen huiskamer.
Het Twents is haar met de paplepel ingegeven. Thuis meewerken op de boerderij in
Tilligte was ook een vanzelfsprekendheid. Vrijwilligerswerk doen, kreeg ze niet van
haar ouders mee. Toch doet Maria Booijink het al sinds haar 17e. Al jaren zet ze zich
in voor anderen. Voor de glimlach van een ander.
Cruisen met de Zonnebloem
Terug naar toen. Toen ze nog 17 was. Ze werkte bij het verpleeghuis Gerardus
Majella in Denekamp. Iedere zomer nam ze een week vrij. Niet om zelf op vakantie
te gaan naar het strand van Noordwijk. Maar om een vakantie te organiseren samen
met het Rode Kruis op landgoed IJsselvliedt. Een statig wit landhuis in het bos
dichtbij Zwolle. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan
kwamen er vooral. Jaren later deed ze hetzelfde met de Zonnebloem.

DE VASSER COURANT APRIL 2022

Een

week

lang

cruiseden

met

Bij de dorpshuiskamer gaat het niet

wildvreemden over de Rijn met het

over minder-mobiele mensen naar het

Zonnebloem-schip. ‘In het begin kende

toilet brengen. Handig als je er ervaring

ik niemand. De vrijwilligers niet en de

mee hebt. Maar geen must. Integendeel.

vakantiegangers

Iedereen moet zich er thuis voelen. Ook

evenmin,’

ze

8

herinnert

Maria zich. Niet erg, volgens haar. ‘Het

de vrijwilligers.

was al snel een grote familie. Kappers,
zorgmedewerkers, serveersters, iedere

‘Woar bin ie van?’ en ze keek haar

vrijwilliger had weliswaar een andere

verbaasd aan

achtergrond en dus een andere taak.

Vraag haar naar haar geluksmoment bij

Maar

hetzelfde:

de dorpshuiskamer en ze wordt stil.

hulpbehoevenden een vakantie geven

Want, één kiezen is onmogelijk. Fijne

zoals iedereen ‘m wenst. Zorgeloos en

herinneringen te over. Het ‘woar-bin-

om in te lijsten.’

ie-van’ gesprek tijdens het kniepertjes

het

doel

was

bakken tussen een 80-jarige oma en het
Een boerendochter met hart voor de

blonde meisje van zes, benoemt ze met

zorg

een

Maria is een mensenmens. Niet gek dat

mengelmoes van Twents en Nederlands.

ze als boerendochter besloot in de

Het contrast tussen jong en oud. En die

ouderenzorg te gaan werken. Ze doet

van

het niet om Jan en Mina iedere ochtend

loeihete wafelijzer en een brein die het

in de steunkousen te helpen. Tuurlijk.

kniepertjes-bakken

Het hoort er bij. Haar drijfveer is hun

vertelt ook over de bloemenkransjes die

geluk. En dat zit ‘m niet zozeer in de

ze regen met een paar ouderen. ‘We

steunkousen. Wel in een oprechte ‘hoe

gingen

gaat het’ of een ‘vertel eens’. ‘Door

basisschool-meisjes naar de Deep’nweg.

gebrek aan tijd is een praatje met een

De smokkelroute tijdens de Tweede

kop

Wereldoorlog.

koffie

tegenwoordig

geen

lach.

Ze

herinnert

kinderlijke

die

verbazing
kan

middag

We

zich

over

dromen.

met

een

plukten

de

het
Ze

paar

daar

vanzelfsprekendheid meer’, zegt Maria.

margrieten en korenbloemen voor in de

‘Jammer, want het is de essentie van de

haren’ vult ze aan.

zorg.’
Altijd tijd
Op het werk staat ze voornamelijk aan
het bed. De fysieke zorg krijgt voorrang.
En dus de steunkousen. Een rondje
wandelen met Jan en een ijsje bij Jut&Jul
doen

voornamelijk

de

vrijwilligers.

Daarom is ze nog altijd te vinden bij de
Zonnebloem en haakte ze in 2013 aan bij
de dorpshuiskamer. ‘Daar is meer tijd
voor de kop koffie en het praatje. Tijd
voor de persoon zelf’ aldus Maria.
Bloemenkransjes. Bloemenmeisjes.
Foto: Maria Booijink
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Twentse liefde roest niet
In het bos, aan de lange tafel in ’t
Eschhoes of langs de Deep’nweg: er
wordt altijd gekletst. Het liefst in ’t plat.
Dat is oud en vertrouwd. Tuurlijk gaan
de gesprekken veel over vroeger. Maar
de belangstelling is wederzijds. ‘‘Bin ‘ie
a oma?’, vroegen ze me laatst. Een titel
die velen al jaren met trots dragen. En

"

Bin 'ie a oma?
vroegen ze me laatst

een vraag die ik hopelijk over een paar
jaar mag stellen. Als ik op hun plek zit.’

Word je blij van andermans glimlach? En van die
van de Vassenaar nog het meest?
Kom dan in ons team.
In ons warme nest
van vrijwilligers.
De
verwachtingen?
Die zijn niet hoog.
Zelfs een Twentse
tongval is geen 'must'.
Neem voor vragen
contact op met het
bestuur
van
de
Dorpshuiskamer.
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OMDAT EEN OUDERWETSE BESCHUIT MET KAAS BETER
SMAAKT IN GEZELSCHAP

Samen is zoveel leuker. Daar zijn we bij de Dorpshuiskamer van overtuigd. Dat
geldt voor het breien, het eten maar ook voor een potje klaverjassen. Immers,
zonder tegenstander geen strijd. En zonder strijd, geen overwinning. We zijn ook
overtuigd van individuele vrijheid. Daarom is niets verplicht.
Hoe gaat het in z'n werk?
Elke woensdag komen we bij elkaar in 't Eschhoes. Om 10 uur beginnen we met
een kop koffie en iets lekkers. Dat kan cake zijn, een beschuit met kaas of een
stuk aardbeienslof met slagroom. Want, met veel mensen is er bijna iedere week
wel iemand jarig. En dat vieren we uiteraard met taart.
En na de koffie?
Dat bepaalt ieder voor zich. Kaarten, bowlsen, breien, kletsen. Rond 12 uur
sluiten we af. Behalve die ene keer. Eens per vier weken wordt er namelijk
gekookt. De ene keer kookt de slager van 'n Sjouw, de andere keer gaan we met
z'n allen naar Droste's of de Gasterij.
Is dat alles?
Nee. In de lente en zomer gaan we er
graag op uit. Zo is de Manderveense
Aardbei vaste prik en blijft het
Springendal een geliefde plek. Soms
zoeken we die ene plek van vroeger op.
De andere keer laten we ons onderweg
verleiden door een dikke ijsco van de
Liskoel.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd?
Exact. Iedereen is welkom. Alleenstaand,
stellen, nieuwkomers, jong en oud.
Meer weten?
We whatsappen graag, zijn telefonisch
ook bereikbaar en lezen onze mail
dagelijks.

Fons Nijhuis (links) en Ine Bonke
(rechts)
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AGENDA DORPSHUISKAMER VASSE

Naar de Dorpshuiskamer op woensdag: dat breekt zo lekker de week
Wanneer: Iedere woensdag van 9.30u - 12.00u
Waar: 't Eschhoes
Opgave noodzakelijk: Nee

Oet Et'n In 't Eschhoes
Wanneer: Iedere vier weken van 12.00u - 13.30u
Waar: 't Eschhoes
Eerst volgende keer: 30 maart
Opgave noodzakelijk: Ja - via het bestuur

Wat er dit jaar nog op de agenda staat
Heel Vasse Bakt
Bloemschikken
Bezoek aan de Manderveense Aardbei
Huifkartocht van Snieders Frans
Schilderen
Breien

Zomaar een woensdagochtend bij Jos Hövels. Foto: Ine Bonke
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Het bestuur van de Dorpshuiskamer zoekt een

organisatietalent dat..

.. weet dat Vasse meer Parels heeft dan het Springendal
.. de weg naar 't Eschhoes kent
.. tijd maakt voor een leefbaar dorp
.. energie krijgt van een bruisende kern
.. dol is op graanakkers in de zomer
.. en de kerktoren spits gebruikt als kompas
Neem contact met het bestuur op als jij je geroepen voelt.

Met de kerktoren spits in het vizier
Foto: Johan Parent

