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Diepenheim 24 april 2016 
 
We gaan gelukkig weer het voorjaar in. Na de 
midwinterlopen in Apeldoorn zit Diepenheim er aan te 
komen de  zogeheten Kastelenloop. 
Heel lang geleden, zeg maar eind vorige en begin van 
deze eeuw gingen nog al wat Kariboes ver weg lopen, 
uitgezonderd Enschede. Er werd gelopen in Den Haag, 
Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen ja zelfs op 
Schiermonnikoog. Al was dat eilandloopje wel 
verbonden aan een weekendje Kariboes. In Enschede 
werd meestal de halve marathon gelopen. Daar was 
altijd een grote groep aanhangers aanwezig, familie 
en andere Kariboes. Soms kwam de aanhang per fiets. 
Dit had niet alles met sportiviteit te maken. De ware, 
in ieder geval de belangrijkste reden voor deze dames 
en heren was de afterparty. Je kon immers op de fiets 
ook wel een sapje onderweg pakken en dan bedoel ik 
in de meeste gevallen niet zero. Ook werd er 
ƴŀǘǳǳǊƭƛƧƪ ƎŜǎƴŀŎƪŜŘΣ ȊƻΩƴ ŦƛŜǘǎǘƻŎƘǘ Ǝŀŀǘ ƧŜ ƛƳƳŜǊǎ 
niet in de koude kleren zitten, dus aanvullen die hap. 
De Haasjes waren na welke loop dan ook gek op de 
patatboer, met als excuus, dat je het toch maar mooi 
verdiend had. Lopen en fietsen met als hoger doel 
hapsappen. 
Toch als ik de laatste jaren bekijk is de animo om een 
άǿŜŘǎǘǊƛƧŘέǘŜ ƭƻǇŜƴ ƳƛƴŘŜǊ ƎŜǿƻǊŘŜƴΦ DƛƴƎ ƧŜ ǾǊƻŜƎŜǊ 
met 5 tot 10 lopers op pad nu vaak niet meer dan 3. 
De 5 km loop na de clinics uitgezonderd. Ook zie ik dat 
er steeds meer gekozen wordt voor loopjes dichtbij en 
Řŀǘ ŘŀŀǊǾƻƻǊ ŘŜ ŀƴƛƳƻ ǊŜŘŜƭƛƧƪ ƛǎΦ ½ƻΩƴ /t/ ƭƻƻǇ ƛƴ 
Den Haag (Googlen) kost je een hele zondag en zeker 
als je door de weeks werkt gaat dit blijkbaar toch 
tegenstaan. Als er gelopen wordt is dat vaak (redelijk) 
ŘƛŎƘǘōƛƧΣ ƳŜǘ ǎΩIŜŜǊŜƴōŜǊƎ Ŝƴ !ǇŜƭŘƻƻǊƴ ŀƭǎ ǾŜǊǎǘŜ 
bestemming. Ook hoor je van sommige (voormalige) 
lopers dat een aantal evenementen wel heel massaal 
zijn, een voorbeeld hiervan is de Zevenheuvelenloop 
in Nijmegen. Nee, liever wat minder, in plaats van 
30.000 bijvoorbeeld 3.000 en bij dat laatste aantal 
loop je echt niet de kans om moederziel alleen te 
lopen, of je moet wel een erg lange sanitaire stop 
inlassen. De deelname van Kariboes zie ik wel groeien 
bij de Kastelenloop in Diepenheim. Het is lekker 
dichtbij en niet massaal. Wat ook meewerkt voor een 
goede toekomst van de Kastelenloop  is dat 90% van 
de deelnemers uit Overijssel en Gelderland komen, 
vooral Twente, Salland en de Achterhoek zijn goed 
vertegenwoordigd. Populair dus in de omgeving. 
De opkomst kan volgens mij groeien, het concept van 
drie lopen in een halve marathon, Watermolenloop 
(7km), Westervlierloop (9km) en Bovenreggeloop  

http://www.kariboes.nl/
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(5,1km) plus de mogelijkheid om als team mee te 
doen is een sterk concept. Ook degenen die niet 
moeten denken om een halve te lopen kunnen deze 
als estafette lopen. 
Wil je weten wie er dit jaar allemaal meedoem, kijk 
even op www.kastelenloopdiepenheim.nl .  
Voor de meeste Kariboes is er nog een prettige 
bijkomstigheid de reisafstand is kort en dat staat 
garant voor veel aanhangers, welke evenals de lopers 
dus de fiets kunnen pakken. Oude tijden herleven; 
Diepenheimse etablissementen kunnen bezocht 
worden, met de hele familie en andere aanhang. Na 
het lopen een lekker drankje en bij honger een lekker 
hapje al of niet vetrijk. De terugweg kun je ook 
binnendoor doen. Als Kariboe ken je inmiddels de 
omgeving als je broekzak, dus thuiskomen moet 
lukken en met mooi weer gaan we in de tuin gewoon 
verder. 
 
PS  
Met name voor de dames, het voorjaar is een 
uitgelezen periode om wat te shoppen. Die 
hardloopbroek van vorig jaar zit immers niet meer zo 
lekker of anders is de kleur een beetje verbleekt en zo 
zijn er nog wel meer argumenten om een nieuwe 
loopsetje aan te schaffen. Jullie moeten zo dicht bij 
huis natuurlijk wel denken aan een goede expositie. 
En heren een six-pack is voor velen te hoog gegrepen 
maar het zwembandje kan wel wat minder. 
 
 Ko 
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Nieuws vanuit de contactcommissie 
 
Maart roert zijn staart, een oud gezegde, maar dat 
zeker van toepassing was in maart 2016. Dachten we 
de winterperiode met enigszins zacht winterweer te 
hebben afgesloten, werden we toch nog overvallen 
met sneeuw- en hagelbuien en stormachtig weer 
tijdens onze trainingen. Gelukkig worden nu de dagen 
weer langer en lichter, en hebben we gevoelsmatig 
weer meer tijd om lekker sportief bezig te zijn. 
 
Feestavond Leiders 
Als dank voor de geweldige inzet in 2015 zijn al onze 
leiders getrakteerd op een erg gezellige en geslaagde 
en feestavond bƛƧ ǊŜǎǘŀǳǊŀƴǘ ƘŜǘ Ψ{ŎƘǿŀǊȊǿŀƭŘΩ ƛƴ 
Rijssen.  
 
Fun Run 
Gezien de geringe deelname van de afgelopen jaren 
aan de Fun Run, is in goed overleg met de Fun Run 
commissie besloten om dit jaar geen Fun Run te 
organiseren.  
Er zijn al wel nieuwe plannen en ideeën om dit jaar op 
een later tijdstip toch een leuke en sportieve activiteit 
te organiseren.  
 
Jaarvergadering 
Donderdag 10 maart heeft onze Algemene 
Ledenvergadering (jaarvergadering) plaatsgevonden 
ōƛƧ /ŀŦŞ .ǳŘŘȅΩǎ ƛƴ DƻƻǊΦ ²Ŝ ƘŜōōŜƴ ŀŦǎŎƘŜƛŘ 
genomen als cc lid van Wytske Oolbekkink en Henk 
Veehof. De nieuwe cc leden zijn geïntroduceerd, en 
we heten Ilse Nol en Joop Schreuder van harte 
welkom binnen de cc. 
 
Uitnodiging: Feest op zondag 29 mei!             
2e kerstdag 2015 bestond de kariboes 45 jaar. Na 
afloop van de kerst/ wandeltocht hebben we dat 
gevierd met koffie en gebak en natuurlijk een drankje. 
Op zondag 29 mei willen we nogmaals stilstaan bij 
deze feestelijke gebeurtenis. We organiseren dan de 
jaarlijkse fietstocht voor alle Kariboesleden en hun 
gezinsleden. 
Er worden zoals gebruikelijk twee routes uitgezet, een 
korte en een lange. Deze routes zullen je weer leiden 
door de meest fraaie Twentse natuurlandschappen. 
Onderweg zijn er rustpunten voor een kleine 
versnapering. 
 
Na afloop gaan we de middag feestelijk afsluiten bij 
``de Pot`` in Markelo met een barbecue. 
Start locatie: Schoolfeestweide 
Starttijd: waarschijnlijk tussen 10:30 en 11:00 uur 
(definitieve tijden volgen nog) 
Afstanden: korte route 35 km, lange route 45 km 

http://www.kastelenloopdiepenheim.nl/
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Eindpunt: IŜǊōŜǊƎ άŘŜ tƻǘέ 
 
Deelname is in het kader van het 45 jarig bestaan: 
GRATIS. 
 
Namens de contactcommissie 
 
Joke Huuskes 
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Tweede Kerstdag 2015 

Het is een bekend en vertrouwd beeld:  om kwart over 
negen een klein groepje mensen op de parkeerplaats 
bij het station. Dat vlak voor half tien ineens snel 
ŀŀƴƎǊƻŜƛǘ ǘƻǘ ŜŜƴ ƳŜǘŜŜƴ ŘǊǳƪ ǇǊŀǘŜƴŘŜ Ŏƭǳō Ǿŀƴ ȊƻΩƴ  
50 tot 60 personen.  Jawel: de Kariboes gaan hun 
verjaardag weer vieren op Tweede Kerstdag. En 
ditmaal zelfs de 45e. 

 

En dat is allemaal begonnen, omdat onze oprichter 
Jan Bolink (die er vandaag ook weer bij was) dacht, 
dat er vast wel mensen te porren waren , die het 
Kerstdiner etc. er graag weer af wilden lopen.  Afijn, 
dat is gelukt en heeft nu al 45 jaar stand gehouden.  

Hoewel ik zelf jammer genoeg al een paar jaar niet 
meer trim, vanwege een chronische achillespees 
blessure, voelt het als een warm bad om al die 
bekende Kariboegezichten weer eens om je heen te 
hebben.  Gelukkig zijn er door de clinics veel nieuwe 
mensen bijgekomen en dus zie ik vandaag ook  veel 
nieuwe gezichten.  

Het gaat dit keer richting de Olde Mölle in Neede, 
waar we de auto parkeren en we opgevangen worden 
door Wynanda en Henk Vehof,  die de routes hebben 
uitgezet.  Het is prachtig zonnig weer en dat levert een 
mooi beeld op als we over de uitgestrekte es lopen. 

De hardlopers zijn eerst gestart en dan de wandelaars, 
die over de es het bos ingaan en via allerlei 
kronkelpaden o.a. kennismaken met restanten van de 
vroegere leemwinning op de Needse berg. Kleigaten 
en rails met kiepkarren markeren die plekken. 

 

Na de wandeling wacht ons bij de Olde Mölle een 
lekkere kop koffie met gebak. Waarbij blijkt, dat 
vandaag de opkomst zelfs groter is dan verwacht: er 
moet extra gebak bij komen.  
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Al heel snel is het een geroezemoes van jewelste. 
Iedereen ziet bekenden van de eigen of andere 
groepen  en dan is er veel te bepraten.  Na de koffie 
en met een lekker drankje erbij. De voorzitster houdt 
een korte toespraak en daarna gaat het geroezemoes 
weer volop verder. 

Het is fijn om met veel mensen, die je niet zo vaak 
meer ziet, weer even bij te praten. En om samen 
allerlei herinneringen op te halen over vroegere 
Kariboe-activiteiten. Van alles komt voorbij: Abraham 
en Sara-feesten, verdwalen met een dropping, 
aanmoedigen bij de marathon in Enschede, enz., enz. 
½ƻΩƴ ¢ǿŜŜŘŜ YŜǊǎǘŘŀƎ  ǾƻŜƭǘ ǾƻƻǊ ƳƛƧ ŜƭƪŜ ƪŜŜǊ ǿŜŜǊ  
als een reünie.   

Ik wens de Kariboes nog heel veel van deze 
verjaardagen en hoop die nog lang mee te mogen 
maken.  

Jan Smit 

 

Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen 
van Henk Veehof en Wytske Oolbekking, twee actieve 
leden van de contactcommissie. Zie verslag 
Jaarvergadering. 
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Praoterieje oet de Achterhoek  
 
De Deerntjes (56)  
 
Ψ5Ŝ ƭŜǳ ōǳƴǘ ǎƭƛƳ ǘŜƎŜƴǿƻƻǊŘƛƎΩ  ōŜǎǘŜ ƭŜǳΦ ΨǿƛΩƧ ƘŜōǘ 
ǎǘǊŀƪǎ ƎŜŜƴ ǇƻƭƛǘƛŜ ƳŜŜǊ ƴŜǳŘƛƎΩ Ψ²ŀƻǊǳƳƳŜ Řŀƴ 
ƴŜŜǘΚΩ ǾǊǀƎ ƳƻƻŘŜǊΦ ΩLŜ ƘŜōǘ ǘƻŎƘ ǿŀƭ Ŝ ƘŜǳǊŘΣ ȊŜ ƘŜōǘ 
ne buurt-ŀǇǇ ƛƴ Ŝ ǎǘŜƭŘΚ !ǎ ŘΩŜǊ ƛŜǘǎ ōƛŜȊǳƴŘŜǊǎ ƛǎ ƻǇ 
ǎǘǊŀƻǘŜΣ ƘŜǳǊ ƛŜ ƻƴǊŀƻŘΣ ƪƻƳǘ ǘΩŜǊ ǾŜǊŘŀŎƘǘŜ ŀǳǘƻΩǎ 
ƭŀƴƎǎ ǊƛŜŘΩƴΣ ōǳƴǘ ǘΩŜǊ ƴƛŜǳǿƎƛŜǊƛƎŜ ƭŜǳ ŘŜŜ ǊƻƴŘ Ȋƛǘ ǘŜ 
ƴŜǳȊΩƴ ƻŦ ǿŀǘ Řŀƴ ƻƻƪΦ LŜ ƪǀƴǘ ƳŜƪŀǊŜ ǿŀŀǊǎŎƘǳǿΩƴΣ  
ŘΩŜǊ ƻǇ ŀŦƎŀƻƴ Ŝƴ Řŀƴ ƪǀǿ ȊŜ ƴŜ ƪƻǇƧŜ ƪƭŜƛƴŜǊ ƳŀƪΩƴΦ  
9ƴ ōǳƴǘ ǿƛΩƧ ŘŜ ōŀŀǎ ƛƴ ŜƛƎΩƴ ōǳǳǊǘŜΦΨ ΨƧƛƧ Ǝŀŀǘ ǘƻŎƘ ƴƛŜǘ 
ǾƻƻǊ ŜƛƎŜƴ ǊŜŎƘǘŜǊ ǎǇŜƭŜƴ Ω ǊŜŀƎŜŜǊǘ ƘŜǘ ƧƻƴƎǎǘŜ 
ŘŜŜǊƴǘƧŜ ǾŜǊƻƴǘǊǳǎǘΦ Ψ²ŀǘ Ƴŀŀƪǘ Řŀǘ ƴƻƻ ƻŜǘΣ ŀƛΩƧ ŘŜ 
ǇƻƭƛǘƛŜ ōŜƭǘΣ ōǳƴǘ ȊŜ ŘΩŜǊ ƴŜŜǘ ƻŦ ȊŜ ƘŜōǘ ƎŜŜƴ ǘƛŜŘ ƻŦ 
bunt met andere dinge bezig. En ŀƛΩƧ ŘŀƻǊ ƻǇ ǿƛƭǘ 
ǿŀŎƘǘΩƴ ƘŜōǘ ȊŜ ƻŜ Ωǘ ƘŜƭŜ ƘƻŜǎ ƭŜǳƎ Ŝ ƘŀŀƭŘΦ 5ŜŜ 
ōƻŜǾΩƴ ǿŜǘ ŘŀǘΣ Ƴŀŀƪǘ ŘŀƻǊ ƳƛǎōǊƻŜƪ ǾŀƴΣ ǿŀƴǘ ŀǎ ƛŜ 
ǘŜƎŜƴǿƻƻǊŘƛƎ ƴŀƻǊ ƛŜƳŀƴŘ ǿƛŜǎǘ Σ ōǳƛΩƧ ŀƭ ǎǘǊŀŦōŀŀǊΦ !ǎ 
ǎƭŀŎƘǘƻŦŦŜǊ ōǳƛΩƧ ǎƭŜŎƘǘŜǊ ŀŦ Řŀƴ ŘŜ ƛƴŘǊƛƴƎŜǊ ƻŦ ŘŀƻŘŜǊΦ 
Ie mot ze haost met oǇΩƴ ŀǊƳΩƴ ƻƴǘǾŀƴƎΩƴΣ ŘŜ ƘŀǊǎŜƴǎ 
ƛƴ ƭŀƻǘΩƴ ǎƭŀƻƴΣ ƛŜ ƳŀƎ ƴƛƪǎ ǘŜǊǳƎƎŜ ŘƻƻƴΣ Řŀƴ ōǳƴ ƛŜ 
ŀƴ ŘŜ ōŜǳǊǘŜΦΩ  
Ω±ŀŘŜǊ ǿŀǘ ƪǳƴ ƛŜ ƻŀǾŜǊŘǊƛŜǾΩƴ Ψ  ōŜƳŜǳƛΩƧ ŘŜ Ωǘ ƻƭŘǎǘŜ 
ŘŜŜǊƴǘƧŜ ȊƛŎƘ ŘΩŜǊ ƳŜǘΣ  ΨƘŜō ƛŜ Řŀǘ ƛƴ ƻƴȊŜ ōǳǳǊǘŜ Řŀƴ 
ŀƭ ŜŜƴǎ ƳŜǘ Ŝ ƳŀŀƪǘΚ 5ŀǘ ƛǎ ƴƻƻ Ωǘ ǊŀǊŜ Ǿŀƴ ŘΩŜǊ ǾŀƴΣ 
ŘŜ ƭŜǳ Ȋƛǘ ƳŜƪŀǊŜ ƻǇ ǘŜ ƧǳǘǘΩƴ ŀǎ ƻŦ ŘΩŜǊ ŀƭƭŜƳŀƻƭ ƴƛƪǎ 
meer van deugt. Daor do ie vader heftig an met. Ik 
ƘŜō ƘƛŜǊ ŜŎƘǘ ƴŜŜǘ Ωƴ ƻƴǾŜƛƭƛƎ ƎŜǾŜǳƭ  Ŝƴ ǘŜƴǎƭƻǘǘŜ ƪƻƛΩƧ 
ōŜǘǘǘŜǊ ǾŜǳǊƪƻƳΩƴ Řŀƴ ƎŜƴŜȊΩƴ Ω ȊŜƛ ȊŜΦ    
Ψ²ŀǘ ƛƪ ǊŀŀǊ ǾƛƴŘΩ ōŜƎƻƴ ƳƻƻŘŜǊΣΩ Řŀt oewe deerntjes 
ǾŜǊǎǘŀƴŘƛƎŜǊ ǊŜŀƎŜŜǊǘ Řŀƴ ƛŜΣ Ωǘ ƭƛŜƪǘ ǿŀƭ ƻŦ ƛŜ ƴŜ ƘŜǘȊŜ 
ǾƻŜǊǘ ǘŜƎΩƴ ŘŜ ǇƻƭƛǘƛŜ Ŝƴ ŘŜ ƻǾŜǊƘŜƛŘΦ 5ΨŜǊ ŘŜǳƎǘ ƛƴ 
ƻŜǿŜ ƻƎΩƴ ƘŜƭƳŀƻƭ ƴƛƪǎ Ǿŀƴ Ŝƴ ŘŜ ƭŜǳ ōǳƴǘ ŀƭƭŜƳŀƻƭ 
ǎƭŜŎƘǘΦ ½ƻ ŀǊƎ ƛǎ ƘŜǘ ǘƻŎƘ ƴŜŜǘΚ  .ƻǾŜƴŘƛŜƴ ǿŀǊƪǘ ȊƻΩƴ 
buurt-app preventief en verstarkt dat het gemeen-
ǎŎƘŀǇǎƎŜǾƻŜƭΦΩ  
Ψ5ŀƻǊ ƳƻƛΩƧ ƎŜƭŜǳŦ ƛƴ ƘŜōōΩƴΣ Řŀǘ ȊŜŜ ƛƪ ƴƻƎ ƴŜŜǘ 
ŘƛǊŜŎǘΦ  aŀƻǊ ƘƻŜ ǿŀǊƪǘ ȊƻΩƴ ōǳǳǊǘ-ŀǇǇΚ Ω ǾǊǀƎ ƛƪ ŀƴ Ωǘ 
ƧƻƴƎǎǘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜ ΨƛŜ ōǳƴǘ ŀƭǘƛŜŘ Ȋƻ ōƛΩƧ ŘŜ ǘƛŜŘΚΩ 
 Ωǘ WƻƴƎǎǘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜ ōŜƎƻƴ ƻŜǘ ǘŜ ƭŜƎƎΩƴΦΨ ΨaŀƻǊ  ƛƪ ƘŜō 
ƴŜŜǘ  ȊƻΩƴ ƳƻŘŜǊƴŜ ǘŜƭŜŦƻƻƴ Ŝƴ ōƻǾŜƴŘƛŜƴ ǿŜǘ ƛƪ ƴŜŜǘ 
ƘƻŜ ƛƪ ŘŀƻǊ ƳŜǘ ǳƳ Ƴƻǘ ƎŀƻƴΦΩ  Ψ5ŀǘ ƛǎ ƎŜŜƴ ǇǊƻōƭŜŜƳΩ 
ȊŜƛ ƘŜǘ ƧƻƴƎǎǘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜ  Ψǿŀƴǘ ƳƻŜŘŜǊ ŘƻŜǘ Řŀǘ ŀƭ 
ŀƭƭŜƳŀŀƭ ǾƻƻǊ ƧƻǳΣ ŘƛŜ ƘŜŜŦǘ ǿŜƭ ȊƻΩƴ ŘƛƴƎ Ŝƴ ƛǎ ǿŜƭ Ǿŀƴ 
ŘŜȊŜ ǘƛƧŘΦΩ  
Nou beste leu, daor kan ik het dan met doon.  Ze hebt 
ƳƛŜƴ ŀƭ ŀŦ Ŝ ǎŎƘǊŜǾŜƴŜΦ Lƪ ȊŜŜ ǿŀƭ Σ ŘŜ ǊƻƭƭΩƴ ōǳƴǘ  ǳƳ 
Ŝ ŘǊŀŜƛΩƧǘ Φ 5Ŝ ǾǊƻǳǿ ŘŜǎ ƘǳƛȊŜǎ ƘŜŦ Ωǘ ǾŜǳǊ ȊŜƎƎΩƴ Ŝƴ ƛƪ 
ƳŀƎ ŘΩŜǊ ŜŜƴ ōŜǘƧŜ ŀŎƘǘŜǊ ŀƴ ƪǀǘǘŜƭΩƴΦ Lƪ ƘŀŘ ŀƭ ǾŀƪŜǊ 
Ωǘ ƛŘŜŜ Řŀǘ ƛƪ ŘΩŜǊ ōƛΩƧ ƛƴ ǿƻƴŜΣ ŘŜ ǾǊƻǳǿƭŜǳ Ƴŀŀƪǘ ŘŜ 
diensǘ ƻŜǘΦΩ ǇǊǳǘǘŜƭŘŜ  ƛƪ Ǿƻƭ ƳŜŘŜƭƛŜŘŜƴΦ 5ŀǘ ǿŜǊŘ 
ŘƛǊŜŎǘ ōŜŀŀƳŘ ŘƻƻǊ Ωǘ ƻƭŘǎǘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜΣ ΨŘŀǘ ƛǎ ŘŜ  
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nieijŜ ǘƛŜŘΣ ƧǳƭƭƛŜ ƪŜŀǊƭǎ ƪǀƴǘ ƴŜŜǘ ƳŜǘ ƪƻƳƳΩƴ  Ŝƴ Řŀƴ 
Ƴƻǘ ǿƛΩƧ ǾǊƻǳǿƭŜǳ ƘŜǘ ŀƻǾŜǊƴŜƳΩƴΦ 9ƴ Řŀǘ ǿǀǊŘǘ ǘƛŜŘ 
ƻƪΣ ƧǳƭƭƛŜ ƳŜŜƴǘ ŀƭǘƛŜŘ ŘŜ ōŀŀǎ ǘŜ ƳƻǘǘΩƴ ǎǇǀƭƭΩƴ.  Dus 
mooder gaet over de buurt-ŀǇǇ Ŝƴ ŀǎ ŘΩŜǊ Řŀƴ ƛŜǘǎ 
biezunders is, dan wordt ie daoravoer informeerd 
ŘŜǳǊ ƳƻƻŘŜǊΦ Lǎ Řŀǘ ƴŜŜǘ ƳŀƪƪŜƭǳƪΚΩ bƻƻ ŘŀŀƎŘΩƴ ŘŜ 
deerntjes mien wal heel  arg oet en mot ik dat 
ŀƭƭŜƳŀƻƭ ƻǾŜǊ ƳƛŜƴ ƪŀƴǘ Ƴ ƭŀƻǘΩƴ ƎŀƻƴΚ  5ŀǘ ƴŜŜΣ 
maoǊ ǿŀǘ ǿƛƭ ƛŜ ōŜƎƛƴƴΩƴ ǘŜƎŜƴ ȊƻΩƴ ŀƻǾŜǊƳŀŎƘǘΦ 5Ŝ 
deerntjes en mooder bunt de baas. Ik mot daor iets op 
bedenken, ik bun belust op wraak, maor hoe? 
Ωǘ 9ƴŜ ƘŜƛΩƧ ƴƻƎ ƴŜŜǘ Ŝ ƘŀŘΣ ƻŦ Ωǘ ŀƴŘŜǊŜ ǎŎƘǊŜŜǳǿǘ  ŀƭ 
ǿŜŜǊ ǳƳ ŀŀƴŘŀŎƘǘΦ 5ƛǘ ƪŜǊŜ ƎŀŜǘ Ωǘ ŀƻǾŜǊ ǇƭŀǎǘƛŎ 
tasjes. Zo wil de gemeente af van de plastic soepbarg, 
ie wet wal in de Oceaan drievt ne plastic soepbarg en 
Řŀǘ ƛǎ ǎƭŜŎƘǘ Ŝƴ ǎŎƘŀŘŜƭǳƪ ǾŜǳǊ Ωǘ ƳƛƭƛŜǳΣ ŘŜ ǾƛǎǎΩƴ Ŝƴ 
ƴƻƎ ƳŜŜǊΦ bƻƻ ƘŜŦ ŘŜ ƎŜƳŜŜƴǘŜ ŀŦǎǇǊŀƪΩƴ Ŝ Ƴŀŀƪǘ 
met de winkeliers dat ze van de plastic tasjes afmot.  
½Ŝ ƳƻƎΩƴ ȊŜ ƴƛŜǘ ƳŜŜǊ ƎǊŀǘƛǎ ƳŜǘ ƎŜǾΩƴ ƻŦ ȊŜ Ƴƻǘ ŘǳǳǊ 
ōŜǘŀŀƭŘ ǿƻǊŘΩƴΦ 9ƴ Řŀǘ ǾƛƴŘ ƛƪ ƴƻƻ ƴŜ ƎƻŜƛŜ ȊŀŀƪΣ ǿŀƴǘ 
ƘƻƻƎƻŜǘ ŜƴŜ ƪŜǊŜ ǿƻǊŘǘ ȊƻΩƴ ǘŀǎƧŜ Ŝ ōǊƻŜƪǘ  Ŝƴ Řŀƴ 
wordt ze weg e gooid. De leu könt toch wal ne tasse 
ƳŜǘ ƴŜƳΩƴ ǿŀƻǊ ȊŜ ŘŜ ōƻƻŘǎŎƘŀǇǇΩƴ ƛƴ doot? Maor 
ƘŜǘ  ƛǎ ƎŜƳŀƪȊǳŎƘǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǾǊƻǳƭŜǳΣ ȊŜ ŘŜƴƪǘ ŘΩŜǊ ƴŜŜǘ 
ōƛŜ ƴŀƻΣ ǿŜŜǊ ƴŜ ǘŀǎƧŜΦ  YƛŜƪ ƳŀƻǊ ŜŜƴǎ ōƛΩƧ ƻƴǎ ƻǇ 
ǘŀƻŦŜƭ ŀǎ ȊŜ ōǳƴǘ ǿŜȊΩƴ ǿƛƴƪŜƭΩƴΦ 5Ŝ ƘŜƭŜ ǘŀƻŦŜƭ ƭƛƎǘ Ǿƻƭ 
ǘŀǎƧŜǎΦ  Ψ5ƛŜ ōǳƴǘ ōƛƻƭƻƎƛǎŎƘ ŀŦōǊŜŜƪōŀŀǊ Ŝƴ ƴŜŜǘ ǎƭŜŎƘǘ 
ǾŜǳǊ Ωǘ ƳƛƭƛŜǳΩ ȊŜƛ Ωǘ ƻƭŘǎǘŜ ŘŜŜǊƴǘƧŜΦ ΨƳŀŀƪ Řŀǘ ŘŜ 
ƪŀǘǘŜ ǿƛŜǎ Řŀǘ ƎŜƭŜǳŦ ƛƪ ƴŜŜǘΣ ŀǎ ƛŜ ȊŜ ōƻŜǘΩƴ  ƭŀƻǘ 
ǎƭƛƴƎŜǊΩƴ Řŀƴ Ƴƻǘ ƛŜ ŜŜƴ ȊŜŜƴ Ƙƻƻ ƭŀƴƎŜ Ωǘ ŘǳǳǊǘ ǾŜǳǊ 
ȊŜ ǾŜǊƎŀƻƴ ōǳƴǘΦ ½Ŝ Ƴƻǘ ŘŜŜ ƭŜǳ ƴŜ ōŜƪŜǳǊƛƴƎ ƎŜǾΩƴ Ψ  
ΨLƴ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ƘŜō ƧŜ ƎŜƭƛƧƪ ǾŀŘŜǊΩ ōŜŀŀƳǘ ƘŜǘ ƧƻƴƎǎǘŜ 
ŘŜŜǊƴǘƧŜΣ ΨƘŜt is gemakkelijk en je denkt er niet bij na 
als je de winkel uitloopt, de winkeliers beschouwen  
het een vorm van reclame als je met hun plastic tasje 
met hun naam erop over straat loopt. Ik vind het zelfs 
oubollig om in een eigen tas de gekochte spullen mee 
ǘŜ ƴŜƳŜƴΦ Lƪ ǎǘŀ ŜǊ ŘǳōōŜƭ ƛƴΩ ōŜƪŜƴǘ ȊŜΦ  
Ψ²ŀǘ ƪǀƴǘ ƧǳƭƭƛŜ ŀƭƭŜƳŀƻƭ ǾŜǊǎǘŀƴŘƛƎ ǇǊŀƻǘΩƴ Ψ ǎǘŜƭǘ 
ƳƻƻŘŜǊ ǾŀǎǘΣ ΨȊƻ ǾǀƭƭŜ ŜŜƴǎƎŜȊƛƴŘƘŜƛŘ ƘŜō ƛƪ ƴƻƎ ƴŜŜǘ 
ŜŜǊŘŜǊ ƳŜǘ Ŝ ƳŀŀƪǘΩ ȊŜƎǘ ȊŜ ǾƻƭŘŀŀƴΦ Ψbƻƻ Ƴƻǘ ƛƪ ǿŀƭ 
ǘƻŜǾƻŜƎΩƴ  Řŀǘ ƳƛŜƴŜ ŀǊƎǳƳŜƴǘΩƴ ǿŜƭ ƘŜŜƭ ŜǊƎ ǎǘŀǊƪ 
ōǳƴǘΩ ȊŜƛ ƛƪ ǘǊƻǘǎΣ  Ȋƻ ǎǘŀǊƪ Řŀǘ ŘŜ ŀƻǾŜǊƳŀŎƘǘ Ǿŀƴ ŘŜ 
deenrtjes en mooder zelfs daor neet tegenop könt 
ōƻƪǎŜƴΦ 5ŀǘ ǿƛƭ ƛƪ ƳŀƻǊ Ŝ ȊŜƎŘ ƘŜōōΩƴΣ ōŜǎǘŜ ƭŜǳΦ  
 
Gait. 
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De legendarische en af en toe hilarische 
Potloop van 2016 
 
In november begonnen de perikelen omtrent  de 
tƻǘƭƻƻǇΦ Ψ²Ŝ ƳƻŜǘŜƴ ǘƻŎƘ ƴǳ ōŜƎƛƴƴŜƴ ƳŜǘ ŜŜƴ 
thema of zeker een invulling omtrent deze februari 
loop.Ω 
Zelf was ik nog niet zo te motiveren, maar eenmaal   
met Rita en Karin begonnen met de voorbereiding , 
kreeg de avond in januari dan toch vorm en invulling. 
 
½ƻŀƭǎ ŀƭǘƛƧŘ ƛǎ ŘŜ ǾƻƻǊōŜǊŜƛŘƛƴƎ ǾƻƻǊ ȊƻΩƴ  ŀǾƻƴŘ ƘŜǘ 
meest hilarisch. Er ontstonden hele toneel stukken. 
Op een gegeven moment moesten we onszelf terug 
fluiten, omdat we geen toneel vereniging waren. De 
avond moest een goed gevulde avond worden en dat 
is best nog wel moeilijk met zijn drieën. 
 
De Pot was snel gereserveerd,  dat was ook niet zo 
moeilijk. Het plan was om het in het voorcafé te doen 
omdat dit een mooie locatie is voor het omtoveren tot 
een schets uit Allo-allo. Maar door de opgave van het 
grote aantal deelnemers moesten we toch naar de 
zaal. Dit was ook geschikt om er een Allo Allo café van 
te maken. Hapjes werden zoals alle voorgaande jaren 
met veel plezier weer verzorgd door Josefien. 
De personages waren ook snel verdeeld; René , 
uitbater van het Café wordt vertolkt door Karin. Rita 
ontpopte zich als een drukke Mimi en ik zou Michelle 
van the Resistance neerzetten. De verkleedpartijen en 
het plakken van de snor van René had al veel 
ƭŀŎƘǎŀƭǾƻΩǎ ǘŜǿŜŜƎ ƎŜōǊŀŎƘǘ ƛƴ ŘŜ tƻǘƎƛŜǘŜǊǎǘǊŀŀǘΦ hƻƪ 
zuster Klivia moest weer even op de bühne. Wat ook 
de nodige voeten in aarde had, want het pakje zat iets 
strakker dan het voorgaande jaar. 
 
Op de bewuste dag kreeg ik een mail van André of het 
oké was dat hij ook een stuk voor kon dragen over zijn 
ǎǘǊƛƧŘ ƳŜǘ ŘŜ ƪƛƭƻΩǎΚ DŜŜƴ ǇǊƻōƭŜŜƳ,  want nu konden 
we met een gerust hart de avond in. Want we waren 
bang dat we niet genoeg invulling hadden. 
 
Om 18.00 uur gingen de lopers van start. Er waren er 
een paar die de 7 à 8 km liepen en we hadden een 
groepje wandelaars. 
 
In die tussen tijd vulde het café zich met de begin tune 
van Allo- allo. René achter de bar en Mimi druk aan de 
poets met lap en plumeau. Michelle in regenjas met 
baret op het hoofd verschuilend achter de pilaar. 
De snor van René hield ons behoorlijk bezig ,want hij 
hing steeds scheef. Ondanks dubbelzijdig plakband 
enz.  
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Na  drie kwartier druppelden de deelnemers binnen 
en stapten ze terug in de tijd in een Frans café met 
Franse melodieën uit 1945.  
 

 
 
Nadat Mimi de koffie had uitgeserveerd hebben we de 
leiders in het zonnetje gezet. Ze kregen een ΨFallen 
Madonna with the big BoobiesΩ van Klomp uitgereikt, 
met daarin een leuke attentie voor de inzet van 
afgelopen jaar. Anouk, Ilse en Gerrit kregen deze 
uitgereikt door Michelle met een kleine speech.  
 

 
 
Ook ik werd verrast door René en Mimi, want ik ben 
ook leider. Voor mij hoefde het  niet, maar kom daar 
maar eens onderuit.  
De glazen werden gevuld en op de achtergrond klonk 
Vera Lynn om in de sfeer te blijven. 
André  sprak over ȊƛƧƴ ƎŜǾŜŎƘǘ ƳŜǘ ŘŜ ƪƛƭƻΩǎ, dat was 
heel herkenbaar voor iedereen. 
 
De bitterballen kwamen hierna tevoorschijn en de  
drankjes vloeiden rijkelijk. En toen kwam vadertje tijd 
tevoorschijn (Wim Schoterman) en hij nam ons mee 
door de Kariboes-historie van de laatste 45 jaar.  
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We zongen uit volle borst mee, iedere sprong door de 
jaren had een kenmerkende song . Van de Beatles tot 
Normaal, we schalden de klanken door het café. 
 
 

 
 
 
En tot slot kwam zuster Klivia op met een iets te strak 
ǇŀƪƧŜΧ Zij zette Astrid, Ans , Jantien en Gerard Reef 
persoonlijk in het zonnetje en ze kregen allemaal  een 
fles Pleegzuster bloedwijn. Ook Erika en Marijke 
kregen later een fles thuis bezorgd.  
 
Volgens mij was het weer een geslaagde avond. En 
volgend jaar? Ja, dan moeten we weer iets nieuws 
verzinnen. 
 
Monique Lankhorst 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
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hǇ ǇŀŘ ƳŜǘ ΧΦ 
 

Wim Schoterman (70 jr.) 
 
ΨLƪ ƪƻƳ ƧŜ ǿŜƭ ƻǇƘŀƭŜƴΣ ǿŀƴǘ ǿŜ ƳƻŜǘŜƴ ŜŜƴ ŜƛƴŘƧŜ 
ǊƛƧŘŜƴ ǾƻƻǊ ǿƛƧ ŜǊ ȊƛƧƴΦΩ ²ƛƳ Ƴŀŀƪǘ ƳƛƧ ƴƛŜǳǿǎƎƛŜǊƛƎΣ 
maar al spoedig wordt duidelijk waar de rit naar toe  
 

 
gaat. Terug naar de roots van Wim in de buurt van 
Epse. Waar ligt Epse hoor ik je zeggen? Het is een 
prachtige omgeving met veel bossen, landgoederen 
en buitens tussen Deventer en Gorssel/Joppe. We 
nemen de toeristische route vanaf Goor en zijn na ca. 
35 km op de plek van bestemming.    
Ondanks de druilerige dagen van februari laten wij ons 
niet uit het veld slaan en gaan goed gemutst op pad. 
 

 
 

 
hƴǎ ǎǘŀǊǘǇǳƴǘ ƛǎ ŘŜ ά½ŜǾŜƴǎǇǊƻƴƎέ ƛƴ ŘŜ ōƻǎǎŜƴ Ǿŀƴ 
Joppe, een plek waar veel wandelroutes beginnen en  
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eindigen. De paden zijn drekkerig en we baggeren  
soms letterlijk door smurrie, neemt niet weg dat ik  
verrast ben door het landschap met zijn mooie bos- 

 
lanen, doorkijkjes, bospartijen van loofhout met 
beukenbomen, lindes en eikenbomen. Veel welgestel-
ŘŜƴ ƭƛŜǘŜƴ ƛƴ ŘŜȊŜ ǊŜƎƛƻ Ƙǳƴ ǾƛƭƭŀΩǎ Ŝƴ ōǳƛǘŜƴǎ ōƻǳǿŜƴΦ    
Wim, vertel eens wat over jouw roots, wie zijn je 
ouders? Mijn vader was boerenzoon en omdat hij 
geen bedrijfsopvolger en de derde zoon was, zocht hij 
een ander vak dan boer worden. Hij vond dat in het 
groen, hij werd tuinder/hovenier. Hij werd tuinman   
bij Havezate Joppe, daar komen we zo nog langs. 

 
 
Dat was geen fulltime baan, 2,5 dag per week, maar 
zorgde wel voor een zeker inkomen  en de andere  
dagen werkte hij als zelfstandig ondernemer en 
hovenier. Zijn klanten waren mensen die in de dure 
huizen woonden in de omgeving, hij had ook klanten 
in Deventer. Tot aan 1956 ging hij per bakfiets met zijn  
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gereedschap op klantenwerk. Hij kocht op aanraden  
van een klant zijn eerste auto, een CƛǘǊƻŜƴ н/± Ωƴ 
bestelautootje, dat was toen al een hele stap. Zo kon 
hij zijn klanten verder weg ook bedienen. Naar zijn 
werk op Havezate Joppe ging hij trouw op zijn fiets.  
We woonden eerst buiten op een soort boerderijtje.  
Toen mijn ouders uitgekocht werden voor de 
verbreding van de weg Zutphen - Deventer verhuisden 
wij naar het centrum van Epse, waar mijn moeder 
naast de tuinderij een bloemenwinkel exploiteerde. 
Mijn moeder was lerares naaldvakken, creatief, 
ondernemend en schoolde zich om tot bloembindster. 
Mijn ouders moesten hard werken, maar konden er 
goed van rond komen. We zijn  thuis met twee 
kinderen opgegroeid, mijn zus en ik. Mijn zus is drie 
jaar jonger dan ik ben. In de vijftiger jaren was het nog 
niet gewoon dat mensen op vakantie gingen, toch 
sinds mijn vader de 2CV had, gingen wij erop uit. Soms 
enkele dagen en als het iets langer was dan werd het 
ƪǊŀǇǇŜ ŀǳǘƻƻǘƧŜ ƻƳƎŜōƻǳǿŘ ǘƻǘ Ψƴ ǎƻƻǊǘ ŎŀƳǇŜǊǘƧŜΣ 
waarin we met ons vieren sliepen. Ik kan mij als kind  
nog herinneren dat wij een keer in de file op de 
ΨŀǳǘƻōŀƘƴΩ ƛƴ 5ǳƛǘǎƭŀƴŘ ŜŜƴ ŀŀƴǊƛƧŘƛƴƎ ƪǊŜƎŜƴΦ ²ƛƧ 
moesten weggesleept worden en na een provisorische 
reparatie bij de garage konden we onze weg 
vervolgen. Mijn zus woont met haar man in Heerde op 
de Veluwe. Ze zijn nu ook met pensioen. We hebben 
een goede band maar overlopen elkaar niet. Mijn 
vader is 88 jaar oud geworden en mijn moeder leeft 
nog. Zij wordt binnenkort 100 jaar en we vieren dit  

 
 
hier in  Bosrestaurant Joppe. Zij woont in een soort 
aanleunwoning aan de rand van Epse. We bezoeken  
haar elke week en dat lukt vrij aardig. 
Wim, hoe zag je jeugd eruit? Ik ben hier in het 
buitengebied opgegroeid en ben een buitenmens 
eigenlijk een natuurmens. Ik kon op school goed 
meekomen, maar ik was als het enigszins kon, buiten 
te vinden in het veld, in de natuur. Kattenkwaad 
uithalen, hutten bouwen, eieren uithalen. Ik zat op de 
openbare lagere school in Epse. Onze klas bestond uit 
kinderen van het gewone volk (dorp en platteland) en 
kinderen van welgestelden. Mijn vader was atheïst,  
mijn moeder was vrijzinnig hervormd. Ikzelf ben niet 
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gelovig. Omdat ik vrij goed kon leren vond het hoofd .- 
van de school dat ik naar de HBS moest. Mijn ouders 
vonden dat best en zo ging ik naar de Rijks HBS in 
Deventer. Maar zo geslaagd was dat ook weer niet, 
want na drie jaar heb ik de overstap gemaakt naar de 
Rijks Kweekschool in Deventer. Ik wilde het onderwijs 
in. Die opleiding duurde toen vijf jaar, de eerste twee 
jaar vergelijkbaar met nu de havo-top en dan drie jaar 
leren voor het vak van onderwijzer. Ik slaagde toen ik 
нн ƧŀŀǊ ƻǳŘ ǿŀǎ Ŝƴ Řŀǘ ƛƴ мфсуΦ Lƪ ƘŀŘ ΨƎŜƭǳƪΩ Řŀǘ ƛƪ 
voor militaire dienst werd afgekeurd wegens een  
vermeende oorbeschadiging. Ik heb er nooit hinder 
van ondervonden. Heb toen veel invalwerk gedaan op 
verschillende scholen en heb in 1969 gesolliciteerd op 
een baan als onderwijzer in Goor aan de Laarschool.  
De overgang naar Goor viel mee, de mentaliteit 
ǾŜǊǎŎƘƛƭǘ ƴƛŜǘ ǾŜŜƭΣ ΨŘƻŜ ƳŀŀǊ ƎŜǿƻƻƴΣ Řŀƴ ŘƻŜ ƧŜ ŀƭ 
 

 
ƎŜƪ ƎŜƴƻŜƎΩΦ ²Ŝ ƘŜōōŜƴ ŜǊ ǎƴŜƭ ƻƴȊŜ ŘǊŀai gevonden. 
Toen begon het echte leven? Het echte leven begon 
eerder want we gingen met een stel jongens vaak 
dansen bij Bode in Bathmen, dat was een kilometer 5 
à 6 hier vandaan. Dat was voor deze regio hèt uit-
gaanscentrum. En daar heb ik mijn Annie ontmoet. Zij 
kwam er altijd met haar vriendin. Zij is opgegroeid 
tussen Epse en Deventer, nabij de Havezate Dorth. Ze 
werkte in Eefde op kantoor van een Zuivelfabriek. Ze 
deed o.a. de administratie van de melkcontrole (eiwit 
en vet gehaltes).  Annie was rond de 20 jaar oud toen 
ik haar leerde kennen. We zijn even oud en worden, 
als wij het mogen beleven,  dit jaar 70 jaar en kennen 
elkaar dus al 50 jaar, een halve eeuw. Dat is dan wel 
een mijlpaal, Wim? Ja, als je terugkijkt is de tijd 
voorbij gevlogen, onbegrijpelijk . Er is veel gebeurd in 
die tussentijd. Vertel, zijn jullie getrouwd en hebben 
jullie kinderen?  Wij zijn getrouwd in 1969. Ik was als 
ƻƴŘŜǊǿƛƧȊŜǊ ōŜƴƻŜƳŘ ƻǇ ŘŜ ƻǇŜƴōŀǊŜ ƭŀƎŜǊŜ ǎŎƘƻƻƭ Ψǘ 
Laar in Goor. Een fijne school, de leerlingen kwamen 
uit het centrum van Goor en de omliggende wijk en 
dus autochtone Gorenaren. Wij zijn in dat jaar ook  
getrouwd, natuurlijk omdat we dat wilden, maar ook  
voor het vinden van een huis in Goor. In 1970 zijn 
onze kinderen Gertjan en Thanja geboren. Ze zijn een 
twee ŜƛƛƎŜ ǘǿŜŜƭƛƴƎΦ WŜ ƘŜōǘ ƳŜǘ Ψƴ ǘǿŜŜƭƛƴƎ ŘŜ ŜŜǊǎǘŜ  
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tijd je handen vol, maar het is allemaal gelukt en goed 
gekomen. Ze zijn oud en wijs geworden. Gertjan 
woont in Delft, heeft daar gestudeerd en heeft een 
relatie. Hij werkt bij een bedrijf in Scheveningen  dat 
apparaten/installaties bouwt voor afvalwaterzuive-
ringsinstallaties. Hij wordt, als alles goed gaat, in 
maart vader en wij trotse opa en oma. Een grote 
gebeurtenis. Onze dochter Thanja woont in Utrecht en 
werkt bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht 
als secretaresse. Ze heeft een relatie maar heeft geen 
kinderen. Hoe lang heb je op de Laarschool gewerkt? 
Al met al tien jaar, een fijne tijd, maar dan ben je ook  
 

 
toe aan een volgende stap . Ik ben 1971 begonnen 
met de MO-studie Duits. Dat was in de avonduren in 
Hengelo. Ik ben daar even mee gestopt in 1975 toen 
het School- en Volksfeest 100 jaar gevierd werd. Heel 
Goor stond op zijn kop, iedereen was druk in de weer 
met de voorbereidingen en natuurlijk het feest zelf, 
het was een groot feest van verbroedering.  
Wat was daarna dan de volgende stap?  In 1978 heb 
ik de overstap gemaakt naar de LMO en de LEAO in 
Zutphen. LMO staat voor Lager Middenstands 
Onderwijs en LEAO voor Lager Economisch Admini-
stratief Onderwijs. Eerst gaf ik naast Duits ook het vak 
Nederlands, later alleen maar Duits. De school is later 
gefuseerd met een andere school en daarna nog weer 
een keer. De school heet nu het Stedelijk Scholen 
Gemeenschap Zutphen. Dat werk heb ik 24 jaar 
gedaan en vond het tijd worden om nog een keer een 
overstap te maken en heb gesolliciteerd op een baan 
bij Scholengemeenschap Twickel in Hengelo. Ik was 
best trots op mijzelf dat ik op mijn 54ste werd 
benoemd als leraar Duits aan deze school. Ik heb Duits 
gegeven aan de VMBO in Borne en de onderbouw  
Havo en TL van het VMBO in Hengelo. Ik heb tot mijn 
62, 5 jaar daar gewerkt, toen ben ik met pré-pensioen 
gegaan.  Ik heb daar geen spijt van. De eerste jaren 
heb ik veel invalwerk gedaan op diverse scholen in 
Twente, nu niet meer of nauwelijks. Af en toe jeuken 
mijn vingers nog wel, maar zo langzamerhand moet je 
toch erkennen dat je een dagje ouder wordt. En het is 
ook mooi geweest , je moet toch ergens een punt 
zetten. Dit was je loopbaan, maar je bent bovendien 
een verdienstelijk sporter. Wat doe je voor sporten, 
het gaat je ogenschijnlijk gemakkelijk af? 
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Dat lijkt zo maar ik moet er best wel veel voor doen.  
Ik schaats en fiets ook heel graag, maar hardlopen 
bevalt mij het beste. Het kost minder tijd om 
hetzelfde effect te bereiken. Daarnaast wandel ik veel 
met Annie. Ook nu ben ik graag buiten, werk graag in 
de tuin, maar hardlopen geeft mij het meeste 
voldoening. De Kariboes voelt als een warm bad, de 
belangstelling die je krijgt is gemeend, iedereen is 
zorgzaam, onverschilligheid kom je niet of nauwelijks 
tegen. Het leveren van prestaties ten koste van alles 
heb ik bij de Kariboes niet meegemaakt.  
Bijna zijn we terug bij de auto als er een trimster in 
een vel oranje shirtje aan komt rennen. Ik vraag haar 
of zij een foto wil nemen van ons. Dat wil ze wel. Wim  
 

 
ziet een blik van herkenning in het gezicht van de 
ǾǊƻǳǿΥ Ψōǳƴ ƛŜ ŜƴŜ ǾŀƴΧ Κ Ψ ǾǊŀŀƎǘ ²ƛƳΦ ΨWŀƻΣ ȊŜƎǘ ȊŜ 
Ŝƴ ƴŀ ŜŜƴ ǾŜǊƘŀŀƭ ȊŜƎǘΣ Ψ ƛƪ ōǳƴ тт ƧŀŀǊΩΦ ²ƛƧ ǾŀƭƭŜƴ ƻƳ 
Ǿŀƴ ǾŜǊōŀȊƛƴƎΣ ΨaŀƻǊ ǿƛŜ ōǳƴ ƛŜ ŘŀƴΚ ǾǊŀŀƎǘ ȊŜ ŀŀƴ 
Wim. Helaas kan ze Wim niet thuis brengen, ze maakt 
een foto en vervolgt haar weg.  
We stappen in de auto en rijden tot slot nog even 
ƭŀƴƎǎ ƘŜǘ ΨōǳƛǘŜƴΩ Ǿŀƴ ²ƛƳ Ŝƴ !ƴƴƛŜΦ IŜǘ ƛǎ ŜŜƴ  
 

 
hectare bos in het buitengebied van Epse waar ze een 
vergunning hebben voor de bouw van een 
zomerhuisje. Bouwen zou ik zeggen, jullie kunnen er 
nu nog van genieten. Dank Wim voor je levensverhaal 
en jullie beiden alvast proficiat met jullie 70ste 
levensjaar. Wij hopen dat jullie nog vele en mooie 
jaren gegund zijn. 

 
 


