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Nieuwsbrief OLDENIEL - voorjaar 2013 

 
 

 
Seizoen 2013 
We gaan dit jaar weer met goede moed aan 
het werk in de theeschenkerij. De 
voorbereidingen zijn klaar en we hebben er zin 
in. Dit jaar verzorgen we twee extra culturele 
middagen omdat we dat gezellig vinden. De 
theeschenkers willen graag extra aanwezig zijn 
op deze dagen en dat belooft veel goeds. We 
hebben onder andere van de donateurgelden 
een nieuwe partytent aangeschaft zodat we de 
artiesten een goed “huis”  kunnen bieden. 
 

Wat gebeurt er aan de overkant? 
Dit voorjaar wordt de bedding van de IJssel 
door het waterschap aangepakt. Ruimte voor 
de rivier heet dit project. Aan de Zwolse kant 
wordt er een nieuw geulensysteem aangelegd 
waardoor er meer rivierwater kan worden 
opgevangen. De kans op overstromingen 
neemt daarmee af. De regering in Den Haag 
heeft voor alle rivieren in Nederland 39 
maatregelen getroffen om de rivieren meer 
ruimte te geven. Eén maatregel hiervan heeft 
met dit stuk van de IJssel te maken. In 
Westenholte is het project al verder gevorderd. 
De volgende werkzaamheden staan gepland 
voor 2013: 
1. Er worden  twee nevengeulen gegraven  
tussen Oldeneel en de plassen van het 
Engelse werk.. 
2. De zandwinplas bij de boerderij van Grooten 
- die nu nog 20 meter diep is – wordt ondieper 
gemaakt en opgenomen in het geulensysteem. 
Voor onder andere de kwartelkoning wordt een 
extra stukje hoger gelegen bijzonder 
natuurgebied gemaakt. 
3. Een tweetal bewoners uit de uiterwaard 
gaan verplaatsen naar twee nieuw aan te 
leggen dijkwoningen en een boerderij wordt 
verplaatst. 
Het is nog niet duidelijk of de aanlegplaats van 
de pont aan de Zwolse kant blijft liggen op de  
huidige plaats of dat deze wordt verlegd. De 
bomen rondom de bestaande plaats zijn al  

 
 
gekapt voordat het broedseizoen was 
begonnen. 
In overleg met het waterschap gaan we als 
theeschenkerij ook aandacht besteden aan 
deze werkzaamheden. Er wordt een 
informatiebord geplaatst aan de Hattemse kant 
waarop de geplande werkzaamheden worden 
uitgelegd.  
Op twee zondagochtend van het komende 
seizoen komt de projectleiding van Ruimte 
voor de Rivier een presentatie geven over de 
werkzaamheden en het toekomstig resultaat.     
De data worden later gepubliceerd in de media 
en op de website. 
Kortom: we gaan beginnen aan een nieuw 
seizoen met mooie nieuwe uitdagingen. Ik 
hoop u weer te ontmoeten op ons terras. 
Jan van Popta 
Voorzitter.  
 

 
Wat seizoen 2012 ons bracht 
Binnenkort begint het theeschenkseizoen weer 
en in plaats vooruit , wil ik nu even achteruit 
kijken. 
Vorig jaar hadden we twee primeurs. De eerste 
was niet groots, wel apart: voor het eerst in 
ons bestaan hebben we koffie gezet met een 
koffiezetapparaat! We hadden een generator 
gehuurd, omdat die nodig was bij het optreden 
van het “Dobbekoor”.  Tijdens het ophalen had 
ik al gezien dat er twee contactdozen opzaten 
en dus heb ik ’s zondags mijn koffiezetter en 
waterkoker meegenomen en dus hadden we 
“moderne”ondersteuning op deze gezellig 
drukke dag. Voorlopig blijven we gewoon nog 
de koffie opschenken, maar als de nood aan 
de man komt hebben we zelf een generator die 
kan bijspringen. 
De tweede primeur was het cateren van een 
bruiloft , gehouden bij de theeschenkerij. De 
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bruid komt uit Zwolle, de bruidegom uit 
Hattem( of andersom) Met hun afspraakjes 
zullen ze veelvuldig gebruik hebben gemaakt 
van de pont . Het lag dus voor de hand dat die 
een rol zou gaan spelen in de plechtigheid. 
In het overleg vooraf komen we vragen tegen, 
waarvan we nooit hadden gedacht die te 
moeten stellen: waar staat de zon; waar zetten 
we het bruidspaar neer, waar de 
trouwambtenaar ? De trouwambtenaar was 
trouwens de vader van de bruid, die speciaal 
voor deze gelegenheid zou worden beëdigd. 
Ook was  er de vraag waar wordt de trouwakte 
getekend. Nou, dat was snel duidelijk: op de 
pont halverwege de IJssel. 
 

 
 
Op de trouwdag zelf is het gelukkig droog. Het 
bruidspaar en hun gevolg komt op de fiets aan 
voorzien van  paarse ballonnen. Een vrolijke 
stoet. Alles was ruim van tijd gepland, maar 
nam veel minder tijd in beslag dan gedacht. 
Terwijl voor het tekenen van de papieren 
iedereen zich inscheept op de pont , wordt die 
voor “gewone”overstekers even gesloten.  
Wanneer er weer vaste grond onder de voeten 
van het gezelschap zit, wordt er koffie 
gedronken, taart gegeten  en wordt het 
kersverse echtpaar toegezongen door de 
barbershopsingers van “Take 40plus”  De 
paarse ballonnen met eraan kaartjes met de 
beste wensen voor het bruidspaar kiezen het 
luchtruim en  dan gaat de stoet weer richting 
Hattem. 
Gé Langenberg 
 

Vrienden van Oldeniel 

Geachte donateur we zijn heel blij met uw 
bijdrage voor de theeschenkerij. Uw geld 
wordt gebruikt voor de culturele basis van 
de theeschenkerij. Dankzij uw steun 
hebben wij een mooie nieuwe tent kunnen 
aanschaffen. Wij hopen dan ook dit jaar 
uw bijdrage te kunnen ontvangen. 
 
De Theeschenkerij steunen? Dat kan al 
met tien euro per jaar. Je kunt het 
bedrag overmaken op 3903.88904 of  
IBAN: NL89TRIO0390388904  
t.n.v. St. Culturele Theeschenkerij 
Oldeniel te Zwolle 
 
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. 

 
Kunst aan de IJssel 
Presentatie van het Kunstgilde Hattem op 15 
september. In beeld en woord. 
Onderstaand 2 gedichten van Hans 
Lambrechts.  

http://www.oldeniel.nl/vriend/
http://www.oldeniel.nl/vriend/
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Naar de overkant 
 
Naar de overkant 
vaar ik 
heen en weer 
keer op keer 
of slechts 
één keer 
 
De oversteek 
waag ik 
over de IJssel 
met stuurman 
zonder zelf 
te hoeven varen 
zonder te hoeven 
vragen: Mag ik 
overvaren? 
 
Want 
de veerman 
vaart 
keer op keer 
heen en weer 
van Hattem 
naar Zwolle 
 
Keer op keer 
zet hij fietsers 
en voetgangers 
aan land aan 
de Hattemse 
of Zwolse kant 
van de IJssel 
 
Heen en weer 
vaar ik vanmiddag 
de  provinciegrens 
over met een 
gedicht van 
eigen hand 
 
Meerdere keren 
pendel ik vandaag 
tussen woonplaats 
en geboortegrond 
 
waag ik de oversteek 
tussen vroeger en daar 
 
overbrug ik de tijd 
die vroeger van nu 
en nu van de 
toekomst 
scheidt 
 
© Hans Lambrechts 
 
 

 
 
 
 

 
Varen 
 
Varen doe ik graag 
de rivier achterna 
tussen 
Zwolle  
en 
Hattem 
 
Ik vaar en ik vaar 
als de beste stuurman 
aan land 
steeds maar weer 
naar de andere kant 
 
Ik schipper heen en weer 
tussen de beide oevers 
van de IJssel 
tussen de mooie 
provincies 
Overijssel 
en 
Gelderland 
 
Varen doe ik graag 
ook de rivier tegemoet 
tussen de IJsselsteden 
Hattem 
en 
Zwolle 
 
Ik laat me graag varen 
tussen wat hier is en daar 
 
Stap daarom met 
slechts één wens 
de pont op 
ook vandaag: 
Vaar veerman! 
Vaar! 
 
© Hans Lambrechts 
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Programma  Culturele  Middagen  Oldeniel  2013 
aanvang steeds: 14:30 uur 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

26  mei: Ensemble 3 
Drie staat voor een bijzonder ensemble met fluit, klarinet en accordeon. Zij laten muziek 

horen die uiteenloopt van (pre)klassiek tot hedendaagse composities  en eigen 
arrangementen en veel volksmuziek. 

 

16  juni:  De Jongens van de Reisvereniging 

De Jongens van de Reisvereniging is een groep van 6 mannen die er een gezellige 
middag van maken met meezingers, levensliederen en smartlappen. Ze begeleiden zich met 
een accordeon. 

 

30 juni:  Circus TwoB 

TwoB is een jonge circusgroep uit Zwolle. De groep bestaat uit enthousiastelingen tussen 
de 13 en 24 jaar, die twee keer per week les krijgen van de trainers Eljoh Sneep en Nikki 
Snijders uit Hattem.  

 

28 juli:  Henk Boogaard 

Liedjesmaker en zanger, Henk Boogaard uit Apeldoorn zingt veelal over eten en 

drinken, maar ook alledaagse zaken passeren de revue  

25 augustus:  Ronald Kamps 
Ronald Kamps, columnist van de Peperbus en het UIT-magazine, leest voor uit eigen 

werk, een glimlach is nooit ver weg. Hij neemt u mee naar Zwolle, loopt met u langs 
de IJssel en u krijgt een kijkje in de familiekeuken. Daarbij put hij uit een uitgebreid oeuvre. 

 

15 september:  Kunstgilde Hattem &  Marjan Penterman 

Presentatie aan IJssel bij theeschenkerij Oldeniel aan de Hattemse kant van de IJssel.  
Onder de noemer ' Kunst aan de IJssel' worden tussen 13.30 en 16.30 uur verschillende 
kunstwerken vervaardigd, waaronder schilderijen, kunstwerken van textiel en sieraden.  

 
Marjan Penterman is een kleine vrouw van groot formaat. Met haar verhalen en haar 

verschijnen weet ze groot en klein te boeien. 
 

29 september:   Shantycrew Buitenboord 

De crew brengt zeemansliederen, shanty's en aanverwante liederen ten gehore en heeft 
al vaker een gezellige middag verzorgd.  
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