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leden bij krijgen, om te blijven bestaan.
 
En de actie om een nieuw lid aan te brengen
bestaat nog steeds. Voor elk aangemeld lid
door u aangebracht ontvangt u 25 euro.
 
En zo ben ik weer bij het begin van mijn
verhaal, AED voor alle verenigingen.
Nou, gelukkig zit u bij een vereniging die al
veel eerder bewust was van hartfalen, en
hebben we op elke les de AED stand-by
staan en is onze sportleiding uitgerust met
de juiste certificaten.
En wij zijn geen vereniging waar alleen maar
ex-hart patiënten kunnen sporten, nee ieder
een die wil bewegen op zijn eigen niveau, is
bij ons van harte welkom, en natuurlijk kunt
u het 4 weken gratis uitproberen en voor
mensen met een kleine beurs is er een tege
moetkoming uit de participatieshop.
Ik hoop van harte dat de corona snel verle
den tijd is en dat we met z'n allen weer ge
zellige sport- uren kunnen gaan beleven.
En natuurlijk zijn wij niet ons 35-jarig-jubileum
vergeten. Ook hier is de jubileum-commissie
nog niet aan de kant gezet, maar zal het een
hele uitdaging worden om een programma
uit de hoge hoed te toveren. Wanneer weten
we nog niet, maar waar andere verenigin
gen zijn opgehouden te bestaan is Hart-
op-Tempo nog steeds volop actief. mede
ook door uw inbreng.
 
Ook onze vereniging moet het hebben van
extra inkomsten. Zo start ook weer de Grote
-Club- Aktie. Door loten te kopen steunt u
rechtstreeks onze vereniging.
Van elk verkocht lot gaat er rechtstreeks 80 %
naar de clubkas en u zult begrijpen, dat na
dit toch wel dramatische jaar dit een dank
bare verwelkoming is.
Dus koop deze loten massaal, probeer ze
door te verkopen aan familie, kennissen,
vrienden en buren. Zo promoot u ook de
vereniging.
 
Bij het uitkomen van dit blad zijn we weer
volop aan het sporten. Ik wens u in ieder
geval veel sportplezier toe.
 
Namens het bestuur, Gerard.

Voorwoord
En het geschiede.
 
Nadat eerst alle kranten bol stonden van
het hartinfarct van Christian Eriksen, stond
de media er vol van dat alle sportvereni
gingen een AED zouden moeten hebben.
 
Dan natuurlijk de daarbij behorende certifi
caten, ja dat zou zeker moeten. En net dat
iedereen hiervoor plannen ging smeden
schoten de besmettingen weer om hoog.
Van de corona zijn we nog niet af. En niet
alleen dat, maar ook in Amsterdam klonken
er schoten en deze werden Peter R de Vries
fataal. En wederom bomvolle kranten en
nieuws van hoe is dit mogelijk. Maar ook dit
nieuws verstomd. Een paar wolkbreuken
zette in korte tijd delen van Limburg onder
water, en ook delen van België en Duitsland.
Wederom bomvolle kranten met als kenne
lijke oorzaak, dat dit de gevolgen zijn van de
klimaatverandering.
En ik, ik fietste mee in de Drentse Fiets4daag
se, maar hierover leest u meer elders in dit
blad
 
Maar gelukkig, de Tour de France ging door,
immers “de Tour wacht op niemand".
Het was me weer een wielerspektakel en
natuurlijk deden onze landgenoten het
prima, dus zelf ook maar de fiets gepakt en
rijden maar.
Net bij gekomen van de Tour, klopten de
Olympische spelen al op de deur, ja dit is ook
iets voor onze Hart-op-tempo-leden en ik
hoop dat onze sporttrainers ook gezien de
Nederlandse prestaties de lat het komende
seizoen weer iets hoger gaan leggen.
Wat is er mooier dan met z'n allen lekker bezig
te zijn, op ieder zijn eigen niveau, werken aan
lijf en leden.
 
Inmiddels zijn we weer gestart en het bestuur
en de activiteiten-commissie zijn druk in de
weer om Hart-op-Tempo op diverse podiums
te promoten, want we zijn de afgelopen
periode helaas leden kwijt geraakt. Maar ik
reken ook op u: vraag kennissen, buren of
promoot de vereniging, want we moeten er
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Heb je nog een leuke anekdote over HOT
die je met ons wilt delen?
Ik wil Ineke bedanken dat zij mij heeft geko
zen om iets voor de pen te schrijven en hoop
dat we het nieuwe seizoen weer leuk kunnen
sporten.
Aan wie van je groep of andere groep geef
je de pen door?
Ik wil graag de pen doorgeven aan Ria
Strating.
 
 

Uit de pen van
Hoe is je naam.
Mijn naam is Grietje Bosma.

Waar woon je?
In Emmerhout, in
1969 zijn wij in
Emmen komen
wonen door het
werk van mijn
man.
Wat is of was
jouw beroep?
Ik heb gewerkt bij
Honeywell en bij
O.A.K.; daarna 26
jaar in het Sche
perziekenhuis, tot

mijn A.O.W.
Sinds wanneer ben jij lid van Hart op
Tempo?
In 2014 ben ik lid geworden van Hart op
Tempo.
Hoe ben je in aanraking gekomen met Hart
op Tempo?
Ik ging met mijn buurman bij Hart op Tempo
samen koffie schenken bij de maandag
avond-groep, maar later kon hij het niet meer
wachten en heb ik het overgenomen. Toen
het koffieschenken afgelopen was omdat de
kantine weer openging vroegen de sporters
mij of ik zin had om te blijven en dan mee
sporten; zodoende kwam ik met H.O.T. in
aanraking.
Bij welke groep van HOT ben je?
Bij de maandagavondgroep in Emmerhout
dus.
Wat vindt je leuk aan HOT?
De gezelligheid met de groep en het koffie
drinken na de sport.
Waarmee ben je verder nog sportief
bezig?
Voorheen was het volleybal, maar door een
nieuwe heup durf ik dat niet meer.
Wat zijn je hobby's?
Ik mag graag puzzelen en tuinieren en te
vens een beetje computeren.
Doe je ook vrijwilligerswerk?
Ik doe geen vrijwilligerswerk, maar ik heb het
al druk genoeg met onze zoon en twee
kleinzoons en twee achter-kleinkinderen.

Einde seizoen
Coevorden sluit bijzonder sportjaar af.

Na een jaar met alle Corona perikelen werd

er in mei weer begonnen met lessen, helaas
was 5 juli alweer de laatste les voor het va
kantiereces. Maar de lessen waren weer als
vanouds, sportief en gezellig. Na een iets
ingekorte laatste les, niet alle leden konden
aanwezig zijn, verplaatsten we ons naar de
Markt in Coevorden waar bij de Italiaan ie
dereen getrakteerd werd op een heerlijk ijsje.
Er werd nog even fijn nagepraat tot iedereen
huiswaarts ging in de hoop op een mooie
zomerperiode. Maandag 23 augustus gaan
we weer beginnen in de sporthal van De
Nieuwe Veste. Het zou fijn zijn als we in het
najaar weer versterkt worden met een aantal
nieuwe leden.
P.K.
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HENRY VOS SIERBESTRATING

WESTERBORK 0593 -  541815  MOBIEL: 06-51125593

PROFESSIONELE

STRATENMAKER

Bent u op zoek naar een
stratenmaker die voor al  uw
bestrating kan zorgen? Dan
bent u bij  ons op het juiste
adres.  Ook voor het
herstraten van een oprit ,
bestraten van een nieuw
terras of luxe sierbestrating. 

BEDRIJVEN

GRONDBEWERKING 
BORSTELEN BESTRATING 
KEUREN EN PLAATSEN
SPEELTOESTELLEN 
REGIO DRENTHE
KWALITEIT 
VAKMANSCHAP 

VAN BETONSTEEN TOT SIERTEGEL

Wist je dat
Wist je dat....
Het recept voor pannenkoeken in de 12e
eeuw door kruisvaarders werd meegeno
men vanuit China en Nepal ?
De grootste pannenkoek ooit maar liefst een
diameter van 15 meter had en zo'n 3000 kg
woog ?
Het wereldrecord zo snel mogelijk pannen
koek bakken staat op 80 pannenkoeken in
17 minuten ?
De duurste pannekoek ter wereld 970.00
euro kost ( met Schotse kreeft, Beluga-Kavi
aar. truffels, mosselen en langoustines)?
Vrouwen gezien worden als de beste pan
nenkoekbakkers ?
H.A.
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De  route treft u aan in een overzichtelijke
flyer, welke op de verschillende locaties
verkrijgbaar is. De route is duidelijk uitgezet
met pijlen en voorzien van geel/blauw lint. U
kunt de route op elke gewenste locatie
starten. Op verschillende locaties wordt ge
musiceerd. Hierdoor wordt de sfeer nog meer
verhoogd tijdens het bekijken van de kunst.
Op een aantal locaties kunt u voor € 2 een
lot kopen, waarmee u kans maakt op het
winnen van een kunstwerk. Deze kunstwer
ken worden gratis beschikbaar gesteld door
de kunstenaars en u steunt hiermee de Kunst
& Cultuurroute. Laat deze prachtige bele
ving niet aan u voorbij gaan en kom en ge
niet.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar
onze website. 
 
           www.kcroutedeverbinding.nl           
                                                                         
Namens het bestuur van de Stichting K&C
route “De Verbinding”  Nieuw-Amsterdam/
Veenoord      Nasima Bosma,                         
                               Voorzitter.                           
                                                                           
                          
 

Kunst en
Beweging

“Verbinding zoe
ken” is een begrip
dat de laatste
jaren steeds vaker
opduikt in  allerlei or
ganisaties, bedrij
ven en instellin
gen.

Er schijnt een grote behoefte te zijn, zowel op
individueel als ook op groepsniveau aan
Verbinding. 
Verbinding zoeken met jezelf maar ook met
de ander. In die zin zou je denken dat het
bijna een containerbegrip dreigt te worden.
Binnen onze samenleving zou je denken kan
er niet genoeg Verbinding zijn, gezien de
groeiende polarisatie binnen onze samenle
ving en daarbuiten. We zien een toenemen
de kloof tussen arm en rijk en conflicten
tussen verschillende culturen en bevolkings
groepen. Die lijkt nog verder te zijn toegeno
men ten gevolge van de voor veel mensen
stressvolle Corona-periode.
Hoe mooi is het om Verbinding te zoeken
tussen beweging en kunst en cultuur. Even
het hoofd leeg maken, de benen strekken
en kunst en cultuur opsnuiven.               
Dit kan op Zaterdag 2 oktober van 11.00 u
tot 17.00 uur, op de fiets,wandelend of met
enig ander vervoermidddel.                           
                                                                           
Met veel enthousiasme heeft het bestuur van
de Kunst & Cultuurroute een verrassende
route voor u samengesteld. U kunt genieten
van diverse vormen van kunst op onver
wachte locaties. De route brengt u langs
diverse cultuurhistorische locaties, waar veel
valt te ontdekken over de geschiedenis van
het prachtige tweelingdorp Nieuw-Amster
dam-Veenoord. Alle locaties zijn opgeno
men in een fietsroute van ongeveer 17 km.
Gratis fietsen worden beschikbaar gesteld
door Zantingh Tweewielers, na reservering
via telefoonnummer 0591-551708  
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Afscheid
Afscheid van ons oudste lid.
Het gebeurt je niet elke dag: een ontmoe
ting met een medemens, waar je even stil
van wordt. Stil omdat je iemand ontmoet
die vrede uitstraalt, rust, vriendelijkheid,
kortom: een prachtig mens!

Dat was mijn gevoel toen ik kortgeleden een
bezoek bracht
aan een lid
van onze ver
eniging, die
te kennen had
gegeven in
verband met
leeftijd en ge
zondheid te
willen stop
pen met spor
ten bij Hart
op Tempo:
Jan Bolhuis,
97 jaar, ge
boren in 1924
in Tjuchem.

97? Jawel, lid sinds hij op zijn 81e op vakan
tie in Friesland een hartinfarct kreeg. Door
verwezen vanuit het ene ziekenhuis naar
Leeuwarden en daar gedotterd. Na de reva
lidatie in Emmen lid geworden van Hart op
Tempo, woensdagochtendgroep. Eerst nog
aan de Valtherlaan, toen in Emmerhout en
de laatste jaren in Bargeres, opgehaald door
medeleden.
Toen leefde zijn echtgenote nog, van wie hij
10 jaar geleden afscheid moest nemen. Ik
voel en zie het stille verdriet……
Jan heeft zijn drie dochters dichtbij, en is
onlangs met hen naar Veenhuizen geweest,
de foto’s laten een vrolijk kwartet zien, die
genoten van hun dag uit.
Jan vertelt met twinkelingen in zijn ogen, er
is geen spijt te horen, eerder trots als hij vertelt
over zijn tijd in de oorlog. Hij werkte als ma
chinebankwerker bij Brons in Appingedam.
In april 1942 moest hij met 18 personen naar
Duitsland om daar als dwangarbeider te
werken.
Ik laat Jan zelf aan het woord, zoals hij het

via een email op 21 juli van dit jaar schreef
aan De Telegraaf onder de titel: Dit mag
nooit weg.
“Ik werd in Dessau-Rosslau op een scheeps
werf tewerkgesteld. Daar werden we ontvan
gen door de Directeur, hij zei o.m. dat er geen
joden meer waren in Dessau, “nur noch eini
ge alte Juden, aber die sterben wohl aus”.
We sliepen op stapelbedden in barakken,
het eten was slecht, maar we hadden toch
een zekere bewegingsvrijheid. Dit in tegen
stelling van de Russische dwangarbeiders,
die met een “Ost” op de borst en de Poolse
dwangarbeiders met een “P”, zij mochten
ook niet komen in een restaurant of bios
coop. Ik werd tewerkgesteld in de “Boots
bau”, dat vond ik verschrikkelijk. Ik moest
klinknagels tegenhouden die door een Duit
ser werden vastgeklonken. Veel lawaai, ge
hoorbeschermers waren er nog niet. Ik lag
op een gegeven moment te schreien onder
de boot. De chef, een Nederlander, vroeg
wat er aan de hand was. Ik zei: “Ik kan hier
helemaal niet over, in Nederland leerde ik
voor constructeur.” Daar heeft hij een notitie
van gemaakt. Ik werd daar weggehaald en
opgeleid voor electrisch lasser. Na een half
jaar werd ik tewerkgesteld op de tekenkamer
en daar ben ik gebleven tot de bevrijding. Ik
kreeg kennis aan een Franse krijgsgevage
ne. Hij wou voor mij wel een aansteker maken
met inscriptie voor een brood. Ik kreeg de
aansteker en hij een brood. We zijn bevrijd
door de Amerikanen, de Russen namen de
bezetting over. Daar zijn we nog 6 weken in
een kamp geweest en toen weer terug naar
de Amerikanen. Daarna met de trein naar
Nederland, en 18 juni 1945 was ik weer thuis.”
 
Jan heeft tot aan zijn  pensioen op de teken
kamer van de AKZO gewerkt, en woont nu
met liefdevolle zorg van zijn dochters in een
mooie woning met slaapkamer beneden in
Emmermeer. Hij drinkt alleen frisdrank, dus
de Beerenburg heb ik in de tas laten zitten,
maar de chocola werd door Jan in dank
baarheid aanvaard.
 
Een bijzonder mens, wie ik nog vele gezonde
jaren toewens!
 
210809/ajs.
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Dag 3.
Deze dag,  ging de route door het mooie
Wildlands, en wat een verrassing, en ik kom
er redelijk veel, al de leeuwen stonden mooi

geposeerd alsof ze daar zo waren neergezet,
echt een prachtig gezicht. Nog even door
de savanne en door naar Noord-Sleen en
Oosterhesselen en Westenesch.
Daarna verkoeling zoeken in “de Kibbelkoe
le”. Deze plas is ontstaan na de aanleg van
de N381, de zgn. Friesland-route.
Dag 4.
Deze dag fietsen we een rondje om Emmen,
en de route langs het IJstijd-pad mag dan
natuurlijk niet ontbreken.
Z'on 150.000 jaar geleden heeft een ijsmassa
vanuit Scandinavië de Hondsrug gevormd
en zwerfkeien achtergelaten in dit gebied.
Langs dit IJstijd-pad is een aantal jaren terug
het Willem-Alexander-kanaal dwars door de
Hondsrug gegraven, en dan moet er even
worden stilgestaan bij de sluizen die het
grote hoogteverschil moeten opvangen.
Nog even een rondje langs de Rietplas en
daarna naar de Emmerdennen. De eerste
bebossing was hier in 1850, maar al in 1824
was er sprake van uitzaaien van dennen
zaad wat het stuiven van de zandheuvels
moest tegengaan.
Het stuiven viel bij de boeren van Emmen en
Westenesch namelijk niet in goede aarde.
Wist u dat het hoogste punt van de Hondsrug
in de Emmerdennen ligt?
Tenslotte naar de finish om onze welverdien
de medaille op te halen, en hopelijk volgend
jaar een Fiets4daagse zonder beperkingen.
Gerard

Fiets4Daagse
Drentse Fiets4daagse
 
Dag 1.
13 juli was het dan zover. Na een vervelend
corona-jaar gingen de seinen op groen,
doch er mocht worden gestart met een
aantal aanpassingen.
Geen contrôleposten, dus geen gezellige
stopplaatsen met marktjes en acties van de
lokale bevolking en dus was de gezelligheid
deze dagen niet van de partij.
Maar het gaat om het fietsen en zo gingen
we van start door het mooie Drenthe.
De eerste dag fietsten we langs de landelijke
gelegen esdorpen, Weerdinge, Valthe en
Odoorn, langs de mooiste plekjes.
In Valthe is nog een oude spoorweg
overgang met een stationsgebouw. Vroeger
liep hier de spoorlijn van Zwolle naar Stads

kanaal.
En verder ging de
trip naar Boswach
terij Odoorn met
zijn karakteristieke
uitkijktoren Pools
hoogte, en na een

mooie route deden we Emmen weer aan en
werden we dwars over de vlindermarkt ge
leid wat op zich bij mij toch enigszins raar
overkwam.
Dag 2.
Hier stond centraal het Oranjekanaal met
zijn geschiedenis. De dorpen Klijndijk,
Schoonoord en Wezuperbrug hebben alle
maal iets te maken met het Oranjekanaal.
Aalden is daarin een uitzondering maar de
moeite waard om doorheen te fietsen.
Aan de rand van Zweeloo doemt een kerkje
op; deze is heel oud, gebouwd in de 2e helft

van de 13e eeuw
(!) en door een
prachtig gezicht
in een landelijk
decor raakte ook
Vincent van Gogh
hier door geïnspi
reerd en heeft het

kerkje geschilderd.
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de jaren '20  het embleem van de leeuw als
decoratie voor hun radiatordop. Er waren
twee varianten: een brullende leeuw (ont
worpen door beeldhouwer Marx) en een
leeuw die op het punt staat om zijn prooi te
bespringen ( ontworpen door beeldhouwer
Baudichon).
Een definitieve plek op Peugeot.
In 1933 werd de beroemde aerodynamische
lijn op de auto's geïntroduceerd, bijvoor
beeld bij de Peugeot 301 CR en de Peugeot
401. Voor het eerst verscheen alleen de
statige kop van een leeuw boven aan de
grille. Deze kwam in een gestroomlijnde
versie terug op onder andere de Peugeot 402
in 1935. In 1948 kreeg de leeuw nog scher
pere lijnen en verscheen deze op de motor
kap van de Peugeot 203. In september van
het jaar 1958 verdween dit logo weer van de
motorkap uit veiligheidsoverwegingen. Deze
zouden een gevaar vormen bij bijvoorbeeld
een aanrijding. Er werd gezocht naar nieuwe
manieren om het logo op de modellen te
plaatsen.
De heraldische leeuw van de Franse-Comté
en het Graafschap Montbéliard was voor het
eerst te zien op de Peugeot 203 tussen half
1958 en begin 1960. Deze zelfde versie was
ook te zien op de brom- en motorfietsen uit
die periode. Daarna verscheen de leeuw
vanaf de Peugeot 403 in een klein wapen
schild op het midden van de grille in 1955. In
de jaren ' 60 werd er een groter wapenschild
op alle modellen getoond.
Hierna volgden een vergulde of verchroom
de leeuw in reliéf, los van zijn achtergrond.
Daarna een nieuwe leeuw met alleen om
treklijnen op de Peugeot 604 in 1975. Ook dat
bleek niet de laatste variant te zijn. In 1982
verscheen voor het eerst een leeuw tegen
een zwarte achtergrond op de Peugeot 205.
Dit was het eerste merklogo dat dicht in de
buurt ligt van het logo zoals we deze nu
kennen. In 1998 verscheen een stijlvolle en
strakke leeuw zoals we vandaag de dag te
genkomen op de voor en achterkant van de
auto's van Peugeot.  H.A.
 
 

De Leeuw van
Peugeot: de
geschiedenis
De Leeuw van Peugeot: de geschiedenis.
U herkent een  Peugeot aan zijn kracht, het
onmiskenbare design en aan ons universele
symbool: de leeuw. Er schuilt een bijzonder
verhaal achter de keuze voor de koning der
dieren. Maar daar moeten we honderden
jaren voor terug in de tijd. Naar 1858 om
precies te zijn.
De keuze van de leeuw
Stel iemand de vraag wie koning der dieren
is en menig persoon zal antwoorden: de
leeuw. Bekend om zijn kracht, souplesse en
zijn snelheid. Het is daarom niet vreemd dat
Emile Peugeot er voor koos om dit dier tot het
logo van Peugeot te vormen. Op 20 novem
ber 1858 registreerde hij de allereerste afdruk
van het merk logo: een leeuw met of zonder
pijl. De belangrijkste eigenschappen van dit
dier hebben sterke overeenkomsten met de
zagen van Peugeot (ze maakten allerlei
apperatuur).
Van op een zaag tot op een auto.
Door de jaren heen heeft de leeuw heel wat
veranderingen ondergaan. Het begon als
een statige leeuw, die over een pijl van rechts
naar links loopt. Deze werd groter en zijn
manen indrukwekkender in 1882. Het logo
was toen al het enige handelsmerk van
Peugeot. Naast gereedschappen en zaag
bladen, werden ook de koffiemolens van het
logo voorzien. Kort daarna volgden de fiet
sen en uiteraard verscheen de leeuw vanaf
1898 ook op de brom- en motorfietsen De
leeuw prijkte pas vanaf 1906 op de auto's
van Peugeot.
Na de fusie van Peugeot Fréres en Armand
Peugeot in 1910, gingen zij verder onder de
naam Société Automobiles et Cycles Peuge
ot. Deze samenwerking duurde tot aan de
Eerste Wereld oorlog. De Peugeot Béé uit
1912 was de laatste auto uit die periode met
een leeuw als logo. Daarna werd het een
ouderwetse belettering aan de bovenkant
van de grille. Peugeot rijders gebruikten in
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Nieuwe leden actie
Nieuwe leden zijn altijd welkom. De afgelo
pen tijd zijn er meer leden vertrokken dan dat
er nieuw bijgekomen zijn. Kent u iemand in
uw omgeving voor wie het leuk is of voor wie
het goed zou zijn dat zij of hij bij Hart op
Tempo komt sporten? Nodig deze persoon
dan eens uit voor een proefles. En als dit leidt
tot een lidmaatschap, van tenminste 6
maanden, krijgt u als aangever een waarde
bon van € 25.

ACTIES
Acties voor Hart op Tempo
Er lopen diverse activiteiten die geld in het
laatje kunnen brengen van Hart op
Tempo. 
Zoals de acties van de supermarkten Jumbo
en Plus die bij een bepaald bedrag aan
boodschappen waardebonnen van € 0,10
geven, die u kunt doneren aan onze vereni
ging.
Ook kunt u weer loten kopen van de Grote
Clubactie a € 3,00 per lot, waarvan € 2,40 ten
goede komt aan Hart op Tempo.
En dan hebben we nog de RABO Clubsup
port waarbij als u een RABO-rekening hebt in
Emmen/Coevorden en u tevens lid bent van
de Coöperatieve Rabobank, u een stem kunt
uitbrengen op Hart op Tempo. Hoe meer
stemmen des te meer geld dit oplevert voor
de club.
Wij bevelen alle bovengenoemde acties van
harte bij u aan en schroom niet om u familie,
vrienden en kennissen hier ook op te wijzen.
Dank u wel!
PR Activiteitencommissie zoekt leden
Deze commissie verzorgt de PR voor de ver
eniging en organiseert in het kader daarvan
allerlei activiteiten. Ook zorgt de commissie
ervoor dat we donateurs en adverteerders
hebben, zodat we ons mooie verenigings
blad kunnen uitgeven. Door het vertrek van
twee leden, Ger Zweep en Michele Casu, zijn
er nu twee lege plaatsen in deze actieve
commissie. Iets voor u? Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Gerard Fran
ken, 06 29030299.
We willen Ger en Michele bedanken voor
hun inzet de afgelopen jaren voor deze
commissie en dus ook voor Hart op Tempo.
Jaarvergadering
Door Corona hebben we in 2020 geen Jaar
vergadering kunnen houden. Dit jaar gaan
we dit wel proberen. We hebben voorlopig
als datum voor deze vergadering dinsdag 23
november a.s. gereserveerd om 14.00 uur in
de kantine van Sporthal De Zon in Klaziena
veen. Wat de Coronamaatregelen gaan
betekenen voor die vergadering, kunnen we
nu nog niet overzien. We informeren u tijdig
over de voortgang via een mail of per post.

Volendam
Mijn middelbare schooltijd bracht ik door
op het Waterlant Collega (met een “t”)
aan het Meeuwenplein in Amsterdam
Noord.                                                       
 Een langgerekt houten noodgebouw waar
ik elke dag in ca. 20 minuten naartoe fietste.
Het was een school waar veel leerlingen uit
o.a. Volendam opzaten. Kwakman, Schilder,
Jonk, Tuip, Muhren en Tol waren veel voorko
mende achternamen onder de Volendam
mers op school.
Ze waren op drie dingen trots: de muziek van
The Cats, meisjes uit Volendam, want die
waren in hun ogen de knapste van Neder
land en de plaatselijke voetbalclub Volen
dam.
De muziek van The Cats kon me absoluut niet
bekoren, maar Volendamse meisjes, de
mooiste van Nederland? Ja, daar hadden
ze wel een punt. Ik kom hier in een later ver
haal nog op terug.
[Afbeeldingsresultaat voor Volendam sei

zoen 1965/1
966] En dan
de voetbal
club, hun bij
naam was “de
Wijdbroeken”.
Ze speelden
in die perio
de, de jaren

‘60,  het ene jaar in de eredivisie en het an
dere jaar in de eerste divisie. Afwisselend
promoveerden ze om daarna weer te degra
deren.
Vervolg op pag 13   

12



 
Vervolg van pag 12   
Er lag zelfs een boot in de haven, de “Heen
en Weer” waarop het elftal plaatsnam bij
kampioenschap én degradatie.
Een van mijn klasgenoten, Wim Kwakman,
speelde toen in het eerste elftal. Ik ben een
paar keer naar thuiswedstrijden van Volen
dam geweest. Gezellig stadion en een fana
tiek publiek, dat zijn mening over de wedstrijd
niet onder stoelen of banken schoof. Ook de
eigen spelers werden niet gespaard als er
aanleiding voor was.
Als chauvinistische Ajax aanhanger vond ik
uiteraard dat Volendam wel aardig speelde,
maar absoluut niet het niveau van mijn club
haalde. Na een paar keer naar Volendam
geweest te zijn, nodigde ik mijn vrienden uit
Volendam een keer uit om met mij een
wedstrijd van Ajax te gaan bezoeken. Dat
leek ze wel een leuk idee. Ik wist aan kaartjes
te komen voor de wedstrijd Ajax - G.V.A.V.
Ajax draaide dat seizoen als een tierelier en
stond bovenaan met de nodige punten
voorsprong op de concurrentie en een in
drukwekkend doelsaldo. De voorloper van
de FC Groningen moest de volgende club
worden die aan de zegekar gebonden werd.
Mijn Volendammer klasgenoten waren wat
stiller dan normaal die zondagmiddag,
onder de indruk van het Ajax stadion in De
Meer. Ik was er trots op dat ik ze dit schouw
spel kon laten zien. Eindelijk zouden ze nu
eens met eigen ogen aanschouwen wat het
verschil is tussen een club als Volendam en
de absolute top. In de jaren daarvoor waren
de meeste wedstrijden tussen Ajax en Volen
dam in grote overwinningen geëindigd voor
Ajax.
Maar vandaag was het Ajax - G.V.A.V en de
noorderlingen verweerden zich kranig. Op
doel stond ene Tonny van Leeuwen, die ook
letterlijk keepte als een leeuw die middag.
Nul tegen nul bij de rust. Nog niets om onge
rust over te zijn. Maar tot mijn verbijstering
scoorde Groningen 0-1 in de tweede helft en
gooiden daarna de wedstrijd op slot. Mijn
Volendammer vrienden werden al vrolijker
en luidruchtiger. Toen de scheidsrechter na
90 minuten affloot was deze onverwachte
nederlaag een feit en droop ik met het
schaamrood op de kaken af, met een stel
zeer vrolijke Volendammers achter mij aan.

Ik wist natuurlijk dat het een heel moeilijke
maandagmorgen voor mij zou worden op
school. Dat noemde je ook wel “spitsroeden
lopen”. Heb zelfs even overwogen om mij ziek
te melden, maar daar trapten mijn ouders
natuurlijk niet in.
Lang heb ik nog moeten horen wat een
geweldige zondagmiddag mijn vrienden uit
Volendam in het Ajax stadion hadden be
leefd. Dat Ajax aan het einde van het seizoen
gewoon weer kampioen werd, verzachtte de
pijn enigszins. Iedere keer als ik tegenwoor
dig op de televisie Volendam zie spelen, in
hun oranje shirts, moet ik terugdenken aan
die keren dat ik zelf in hun stadion zat en aan
de dag dat Ajax van G.V.A.V. verloor, onder
het toeziend oog van een stel vrolijke Volen
dammers.             
Guus
 

 ACTIE AKTIE
Dit jaar doen we weer mee met  Rabo Club
Support .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van 4 oktober t/m 24 oktober kunt u uw
stem uitbrengen, en stem Hart op Tempo.
Alvast hartelijk dank hiervoor.

Kopij
Het lijkt vroeg, maar ik ben alweer bezig
met het komende nummer van ons blad.
Voor de kerstdagen zult u het blad op de mat
krijgen, dus heeft u een mooi verhaal stuur
het op, maar let op de datum van inzendig.
Ook in het volgende blad de opbrengsten
van de acties, en ik hoop van harte dat we
de clubkas weer goed kunnen vullen.
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Grote clubactie
Grote clubactie 2021
 

Ook dit jaar doet
onze vereniging
mee met deze
actie, en na een
zwaar coronajaar
zijn verdiensten van
harte welkom.

Van elk verkocht lot gaat er 80 % naar de
verenigingskas, dus des te meer loten er
verkocht worden des te meer er in de clubkas
vloeit.
Dus u steunt rechtstreeks uw vereniging.

Vrijheid
Het afgelopen jaar, en ook recent rond de
4-5 mei herdenkingen was er veel te doen
over het begrip vrijheid.
 
Ik vond daarover een uitspraak die me wel
beviel:
 
Algemene, gehele en volstrekte vrijheid van
doen en laten is feitelijk een vorm van vol
strekte slavernij; immers: degenen die nu
onbeperkte vrijheid voor iedereen eisen, zijn
tevens degenen die de wezenlijke vrijheid
van het volk in gevaar brengen.
 
Wie dat zei, en wanneer? De Engelse filosoof,
econoom en arts John Locke in …………
1690! Niets nieuws onder de zon dus! 
 

14



Colofon
Bestuursleden:
Voorzitter: Ton Sleeking
Secretaris: Guus Veltman
Penningmeester: Pieter Koers
PR & Activiteiten: Gerard de Feber
 
Activiteitencommissie en Redactie:
Hennie Arkes             
Gerard Franken
Geert Klaver
Chris Scheven
Ger Zweep
 
 
Webmaster:
Richard Arkes
 
Sportleiding:
Vincent Heeres
Simone Rozemond
Erica Macchi 
Jantje Harmers
 
Medische begeleiding:
Annette Kooi
 
Kopij
Stuur per mail, voor 5 december naar:
 
            info@hartoptempo.nl
 
Herfst vakantie:16 oktober t/m 24oktober
 
Contactgegevens Hart op Tempo:
 
Buidelmees 2
7827 BJ  Emmen
Tel : 06 55935884
E-mail: secretaris@hartoptempo.nl
 
De uitgever en de vereniging zijn niet ver
antwoordelijk voor de inhoud van de ad
vertenties.
 
Blijf ons volgen op :www.hartoptempo.nl
 
 

Actief in
Coevorden
Op zaterdag 18 september was de Coe
vorder binnenstad het toneel van het
Sport- en Beweegfestival Actief in Coevor
den.
Zo was de Weeshuisweide en de Markt volle
dig in bezit genomen door tal van sportver
enigingen die hun sport aan het publiek
demonstreerden.
Na een warming-up gegeven door niemand
minder dan de dans-goeroe van Nederland
Juvat Westendorp, was het podium voor de
verenigingen om hun kunsten te laten zien.

Ook voor Hart op
Tempo was podium
plek gereserveerd, en
daar maakten we gre
tig gebruik van, zo
had Erica (onze sport
leidster) een mooi pro

gramma gemaakt wat nu na weken van in
tensieve training kon worden gepresenteerd
aan het voltallige publiek.
Team Coevorden gaf zonder blikken of blo
zen tot twee keer toe een foutloze demon

stratie, maar
10 minuten
zijn te kort om
te laten zien
wat we alle
maal doen;
daarom was
onze goed

gevulde informatiestand ter plekke om op
elke vraag een passend antwoord te geven.

Ik heb een mooie dag gehad in Coevorden,
met dank aan de weergoden en het fantas
tische team van Hart op Tempo uit Coevor
den, en natuurlijk
ook aan diege
nen die nauw be
trokken waren bij
de voorbereiding
van dit mooie
evenement.
Gerard.
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De korte dagen en donkere 
nachten komen er aan. Zorg 
ervoor dat de inbrekers minder kans 
maken. Bestel nu uw rolluiken en 
profiteer van een stukje isolatie en veiligheid.


