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Nieuwsbrief OLDENIEL - voorjaar 2015 

 
 

 
Seizoen 2015 
De voorbereidingen voor de start van het 
nieuwe seizoen zijn goed verlopen. Ons team 
is uitgebreid met 11 nieuwe enthousiaste 
theeschenkers, waar we heel blij mee zijn. 
Als je dit leest zijn de eerste zondagen al 
voorbij: we zijn gestart op 3 mei.  
Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, is 
de theeschenkerij ook open. De pont vaart 
vanaf 7.00uur en vanaf 7.30uur kun je bij de 
theeschenkerij terecht voor een 
Dauwontbijtje (€ 7,-p.p.). 
Het seizoen loopt dit jaar tot en met 18 
oktober. We hopen dat het allemaal mooi-
weer-zondagen zullen zijn. 
 
Op de Startbijeenkomst op 16 april hebben de 
ervaren en de nieuwe theeschenkers met 
elkaar kennisgemaakt.  

 
Het was een gezellige avond, met als altijd 
weer een goede catering. 
 

 
Die avond hebben we afscheid genomen van 
Wilma, die jarenlang theeschenker is geweest, 
in het bestuur heeft gezeten als secretaris en 
ook nog een poosje met een dubbele functie:  

 
secretaris/voorzitter. Ook vanaf hier hartelijk 
dank, Wilma,  voor alles wat je deed voor de 
theeschenkerij. 
 

 
 

Wilma: de theeschenkerij kan verslavend zijn! 
 
 

Klussers voor de keten 
Theeschenkers hebben we dit jaar voldoende. 
Wat we nog missen zijn mensen die het 
Klussenteam willen versterken.  
Het gaat dan om hulp bij het halen en plaatsen 
van de twee keten, en aan het eind van het 
seizoen deze weer opbreken en wegbrengen. 
Soms is er onderhoud nodig, bijvoorbeeld een 
verfbeurt. En tijdens het seizoen moet de 
gastank een paar keer worden vervangen. Ook 
op Culturele middagen is er werk aan de 
winkel: assisteren bij het opzetten van de tent, 
en indien nodig de aggregaat bedienen. 
 
 

Vrienden van Oldeniel 
 
Theeschenkerij Oldeniel is een stichting die 
alleen werkt met vrijwilligers en zonder 
subsidies. Wij zijn wel afhankelijk van 
Vrienden en kunnen elke Vriend goed 
gebruiken. 
De Theeschenkerij steunen? Dat kan al met 
tien euro per jaar.  
Je kunt het bedrag overmaken op 
NL89TRIO0390388904 t.n.v. Stichting 
Culturele Theeschenkerij Oldeniel te 
Zwolle. 
Als Vriend krijg je tweemaal per jaar een 
nieuwsbrief. Wil je meer informatie? Ga 
naar oldeniel.nl en stuur een e-mail met je 
vraag. 

http://www.oldeniel.nl/vriend/
http://www.oldeniel.nl/vriend/
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Van de nieuwe voorzitter 
 

Vorig jaar was mijn eerste theeschenkersjaar. 
Ik denk dat het de vierde keer was dat ik 
meewerkte, toen mijn 92-jarige vader besloot 
om vanaf de AA-landen, over de rode 
spoorbrug naar de theeschenkerij te fietsen.  
 

 
 
Hij vindt zichzelf te oud om nog te wennen aan 
een elektrische fiets; dus hij deed het op eigen 
kracht. Hij kwam moe aan, maar werd 
allerhartelijkst ontvangen door mijn collega-
theeschenkers. Ook de gasten op het terras 
waren gezellig en toen ik hem bij de veerman 
afleverde, sprak die zijn bewondering uit over 
pa’s vitaliteit. Ik vertel dit omdat het zo leuk 
weergeeft wat de sfeer is van de 
theeschenkerij. Er heerst een en al vrolijkheid. 
En door de kleinschaligheid is er aandacht 
voor de gasten. De mensen die langswandelen 
en -fietsen hebben het naar de zin, de 
theeschenkers en de veerlui maken sfeer en 
de culturele activiteiten kleuren de zondagen.  

 
De theeschenkerij ziet er niet zo complex uit. 
Toch moet er van alles gebeuren. De keten 
moeten in de uiterwaarden geplaatst worden 
en in het najaar er weer uitgehaald. De 
culturele commissie ziet kans elk jaar weer een 
leuk programma neer te zetten, er moet 
gezorgd worden voor voldoende vrijwilligers, 
iemand moet de voorraad bijhouden, de 
geldstromen moeten netjes geregeld worden 
en natuurlijk moeten de theeschenkers goed 
geïnstrueerd zijn. Er is een website en een 
nieuwsbrief en er zijn flyers. Dus er gebeurt 
achter de schermen van alles en er zijn heel 
veel mensen actief. 

 
Toen Marjan Heijkoop, theeschenker van het 
eerste uur, mij vroeg voorzitter te worden, 
moest ik even nadenken. Ik ben 
gepensioneerd en ik heb altijd drukke 
onderwijsbanen gehad. Ik wilde liever geen 
regelwerk meer doen. Maar dat hoeft  
ook helemaal niet, heb ik gemerkt. De 
theeschenkerij wordt gedragen door  

enthousiaste mensen die de zaak perfect 
organiseren. Fantastisch. Ik ga de 
vergaderingen voorzitten, naar buiten treden 
als dat nodig is en problemen helpen oplossen 
als die zich voordoen. Ik ben blij dat ik een 
aandeel kan leveren in het geheel. 
 
Nog even iets over mijzelf. Ik heb Nederlands 
gestudeerd en daarin lesgegeven. Daarna heb 
ik gewerkt in het onderwijsmanagement in 
MBO, VO en PO (in die volgorde). Ik hou van 
wandelen en fietsen en bezoek graag musea 
en ik zing in een cantorij. Ander 
vrijwilligerswerk van mij is filmprojectie in het 
filmtheater Fraterhuis. En dus sinds vorig jaar 
de theeschenkerij Oldeniel! Ik geloof dat we 
weer een goed theeschenkersjaar tegemoet 
gaan. Volgende week worden de keten op hun 
plek gezet en dan kan het weer beginnen! Ik 
heb er zin in. 
 
Harma Scholtens 
 
Wetenswaardigheden over ’t Kleine of 
Oldeneler Veer 
 
Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor het 
uitkomen van de Nieuwsbrief. Een beetje lastig 
als je ook nieuw bent als theeschenker. Ik weet 
nog weinig nieuwtjes te vertellen over de 
theeschenkerij. Daarom heb ik het boekje ‘Het 
Kleine of Oldeneler Veer.’ eens doorgebladerd.  
‘Een geschiedenis van eeuwen over de IJssel’. 
Het is in 2004 uitgegeven door het HCO.  
Er staan naast een heleboel foto’s ook leuke 
wetenswaardigheden in, over pachtprijzen, 
veergeld en schippersfamilies. Over Oldeniel, 
onze theeschenkerij en over haar  voorganger: 
koffie- en theeschenkerij Groen=Gras. 
 

 
 
De huidige aanlegplaats is in 2003 geopend. 
Het Kleine Veer heeft drie aanlegplaatsen 
gehad. Bij de beide Veerhuizen in Oldeneel 
(tot 1962), de huidige plaats, en, te zien op een 
kaart van Jacob van Deventer uit 1560, op een 
plek daartussen. 
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De naam Het Kleine Veer doet vermoeden dat 
er ook een Grote Veer is geweest, en dat blijkt 
zo te zijn, dat was het Katerveer. Beide veren 
dateren uit de middeleeuwen. Het Katerveer 
was belangrijk voor de verbinding tussen het 
oosten en het westen van ons land. Het 
Oldeneler Veer had een lokaal-regionale 
functie. Verder waren er het kleine Kleine 
Veerhuis en het grote Kleine Veerhuis. 
 
De geschiedenis gaat door….veranderingen 
in de Scheller- en Oldeneler Uiterwaarden 
 
Wie vanuit Zwolle de veerpont nadert ziet het 
meteen: er wordt gewerkt in de uiterwaarden. 
 

 
 
Het informatiebord meldt de volgende 
werkzaamheden: 
- 2 grote nevengeulen langs de IJssel 
- ondieper maken van de zandwinplas en deze 
opnemen in één van de geulen 
-  ontwikkeling van een bijzonder natuurgebied 
- bouw van 2 terpwoningen tegen de dijk 
- verplaatsen van één boerderij 
- aanleg van een nieuwe brug over één van de 
geulen naar woningen in de uiterwaard en naar 
’t Kleine Veer 
- een laarzenpad door de uiterwaard 
- inrichting van het gebied met typisch 
Hollandse weilanden met runderen, naar de 
schilderijen van Voerman. 
 

 

 
 
Oospronkelijke situatie 
 
 

 
 
Toekomstige situatie 
 
Margreeth de Haas, secretaris 
 
 
 
 
Vereniging Vrienden van de Voetveren 
De Theeschenkerij is lid van deze landelijke 
vereniging (€ 5 per jaar), die voet-/fietsveren 
(pontjes) in de vaart wil houden en ervoor 
zorgen dat pontjes terugkomen waar ze 
verdwenen zijn. 
De vereniging bestaat sinbds 1982, heeft zo’n 
2000 leden, werkt alleen met vrijwilligers, 
zonder subsidies. En heeft er mede voor 
gezorgd dat het aantal veerpontjes de laatste 
30 jaar drie keer zo groot is geworden. 
Ze zorgen ervoor dat veerverbindingen worden 
opgenomen in wandel- en fietsroutes. 
Ze geven het boekje ‘Overzetveren’ uit en 
verzorgen een klein aantal andere uitgaven. 
www.voetveren.nl 
 
 
 
 
 

http://www.voetveren.nl/
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Programma  Culturele  Middagen  Oldeniel  2015 
 

aanvang steeds: 14:30 uur 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
31  mei: Abanda 

Abanda bestaat uit drie muzikanten, zangeres Thecla, gitarist Theo en 
percussionist Edwin, met een passie voor Zuid-Amerikaanse en Cubaanse muziek. 
AbandA speelt muziek met een verhaal, bestaande uit melancholische Argentijnse 

ballades, Braziliaanse passie en Cubaanse swing. 
 
 

28 juni:  Jet, Jaco en Myrna 
Myrna kan van een paar steekwoorden een gedicht of verhaaltje maken. 

Jaco en Jet, beter bekend als de Tweejees, laten easy listening liedjes horen, 
vanaf de jaren 50/60 tot aan het heden, maar ook de rock `n roll! 
Jaco: zang, gitaar, piano en keyboard. Jet: zang en klein percussie. 

 
 

26  juli:  Vertelkluppie De Groene kabouter 
Waterverhalen  

Dorien, Marlies, Stan, Evelien, Nina, Ans en Marjan van vertelkluppie 
DE GROENE KABOUTER uit Zwolle vertellen Waterverhalen. 

 
 

23 augustus: Kunstgilde Hattem 
Kunstenaars aan het werk 

Onder de noemer ' Kunst aan de IJssel' worden verschillende kunstwerken 
vervaardigd, waaronder schilderijen, kunstwerken van textiel en sieraden. 

www.kunstgildehattem.exto.nl 
 

 
30 augustus:  Om de Hoek 

De Zwolse band Om de Hoek speelt tijdloze nummers uit de popmuziek: via Paul 
Simon en Oasis naar Ben Howard en The Foo Fighters. Soms ingetogen, soms 

uitbundig, altijd akoestisch. Wat de uitvoeringen bijzonder maakt: alle teksten zijn in 
het Nederlands.  Een optreden van Om de Hoek kan een feest van herkenning zijn, 
maar soms ook een aangename zoektocht in je herinnering voor het beantwoorden 

van de vraag: “Waar ken ik dat liedje van?”. 
 
 

27 september:   Shantycrew Buitenboord 
De crew brengt zeemansliederen, shanty's en aanverwante liederen ten gehore 

en heeft al vaker een gezellige middag verzorgd bij onze theeschenkerij. 
www.shantycrewbuitenboord.nl 

 
 
 
 

http://www.kunstgildehattem.exto.nl/
http://www.shantycrewbuitenboord.nl/

