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Nieuwsbrief OLDENIEL – najaar 2021 
 
 

 

Van de voorzitter 

 

Wat hebben we een bijzonder 
Oldeniel-seizoen achter ons! Ik ben 
trots op onszelf. Mag ik dat zeggen? 
Vast wel! Na een volkomen terrasloos 
seizoen in 2020, waarin we steeds de 
corona-maatregelen volgden en dan 
weer hoopvol, dan weer bezorgd 
waren en tenslotte moesten besluiten 
dat het voor ons, zonder varende pont, 
geen zin had ons terras te openen, 
brak een werkelijk beter seizoen aan! 

 
 
Gelukkig konden 
we op het ons 
vertrouwde 
moment in het 
jaar, het eerste 
weekend van 
mei, weer open 
met ons terras!                       
 

Het was wel bitter koud, die eerste 
zondag, maar we hadden toch een 
paar klanten!!! 
 

 
 
En alles bleek na twee jaar opslag in 
de winterberging nog te functioneren. 
Op onze prachtige plek in de 
uiterwaarden was anderhalve meter 
afstand houden geen moeilijke opgave.  

 
En alle vrijwilligers hadden er weer 
veel zin in. 
 
Waar we uiteraard wel mee tobden 
was onze financiële situatie. In 2020 
was niets verdiend en onze vaste 
lasten (winterberging, verzekeringen, 
bankkosten) liepen wel door. Door 
vandalisme waren onze reserves zo’n 
beetje uitgeput en in een volledig 
seizoen van zo’n 25 zondagen kunnen 
we niet zoveel omzet draaien dat we 
de achterstand wegwerken. Gelukkig, 
gelukkig waren er 
subsidiemogelijkheden. De gemeentes 
Hattem en Zwolle verstrekten aan 
kleinschalige cultuuraanbieders extra 
ondersteuning om de opgelopen 
schade in te lopen en de Stichting 
Gasthuizen stelde ons ook nog eens 
een fors bedrag ter beschikking. Wat 
een opluchting! Nu kunnen we ons 
leuke werk continueren en hebben we 
ook weer wat reserve opgebouwd. 
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Dat reserve nodig was bleek wel toen 
het water steeg!  
Vergeleken met wat er in Duitsland, 
België en Limburg gebeurde in juli, 
toen rivieren verwoestend 
overstroomden en mensen 
verdronken, was onze situatie klein 
leed. 
 

 
 
Maar het was toch een tegenslag dat 
we onze keten moesten redden voor 
de overstroming van de uiterwaarden 
en ze pas na vier weken konden 
terugplaatsen.  
Weer een tijdlang geen inkomsten en 
dat juist in de vakantieperiode waarin 
we doorgaans de meeste omzet 
draaien.  
 
Het wegslepen van de keten is een 
heel gedoe. Eerst moeten Janine en 
Els de keten opruimen en alles 
vastzetten, dan komen Flip en Rob ze 
opkrikken en de wielen eronder 
plaatsen en tenslotte verschijnen 
Willemien en Albert met hun trekkers 
om de keten mee te nemen naar hun 
erf in de Hoenwaard.  
 
 

 
 
Als je onder tijdsdruk al die mensen 
moet inschakelen (dat doet Roeli), dan 
is het spannend of het lukt. En de hele 
trein moet omgekeerd werken als onze 
spullen worden teruggeplaatst. 
 
Toen bleek ook nog dat de 
schapenwol-handelaar in de 
Hoenwaard, waar we onze keten de 
laatste jaren ’s winters onder dak 
brachten, met zijn bedrijf ophield. Het 
is niet makkelijk een winterberging te 
vinden in deze tijd waarin alle 
caravanstallingen overvol zijn. Maar 
gelukkig zag Roeli kans een nieuwe 
plek te vinden in de Hoenwaard, zeg 
maar ‘om de hoek’. Dat is maar goed 
ook, want onze keten worden oud en 
zijn niet meer zo geschikt om ze een 
heel eind over de weg te vervoeren. 
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De rest van het seizoen hebben we goed 
gedraaid en we hebben werkelijk hele 
leuke optredens gehad, waar veel 
bezoekers op af kwamen. Als ik dit schrijf 
hebben we nog twee zondagen te gaan, 
maar we kunnen nu al terugkijken op een 
roerig maar vooral vrolijk seizoen. 

 

 
 
Nog één zorg wil ik met jullie delen. Door 
verhuizing en ziekte haken een aantal van 
onze vrijwilligers af. Ook hebben we twee 
jaar nauwelijks nieuwe collega’s kunnen 
werven.  
Voor het komende seizoen hebben we 
versterking nodig! Kom meehelpen op 
onze prachtige, inspirerende plek aan de 
IJssel of tip ons mensen die we zouden 
kunnen vragen deel uit te gaan maken van 
onze gezellige ploeg! 
 
Tot volgend jaar! 
Harma Scholtens 
 
Nog wat nieuwtjes 
 
De zomerbijeenkomst van de vrijwilligers 
viel net in de periode dat de keten op stal 
stonden en onze plek aan de IJssel nog 
drassig was en niet zo fris rook. 

Gelukkig konden 
we elkaar toch 
ontmoeten, al 
was het op een 
andere plek                         
Waar wij ook erg 
blij van worden 
zijn de enorm 
enthousiaste 
reacties die we 
lezen in het gastenboek, van mensen uit 
Zwolle en ver daarbuiten.  

 
Net op de fiets, maar konden dit 
geweldige plekje niet voorbijrijden… 
    Heerlijke muntthee en krentenbrood,      
    we kunnen er weer tegen voor de  
    grote oversteek. 
Zachte zomerbries die door mijn haren 
blies. Flarden saxofoonmuziek achter de 
IJsseldiek. Een mooier moment bestaat er 
niet! 
    Wat een mooi cadeautje is Hattem    
    aan de IJssel. Met de schilderijen      
    van Jan Voerman in onze gedachten  
    nu op het terras met een kopje thee  
    met frambozen taart. 
Wat een liefde, voor mensen, gezelligheid, 
landschap en het leven!  
Door vrijwilligers. Dank! 
 

 
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 een 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. 

 


