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ALGEMENE INFORMATIE 

 

Over Forte Fit 

Forte Fit is een vrijwilligersorganisatie die activiteiten organiseert voor 55-plussers uit de 

gemeente Overbetuwe. Plezier in het leven kan worden vergroot door samen met anderen 

bezig te zijn. Via onze activiteiten kan gemakkelijk contact gelegd worden met 

leeftijdsgenoten en gezamenlijk gewerkt worden aan 'een gezonde geest in een gezond 

lichaam' 

Het nieuwsmagazine 

Forte Fit magazine verschijnt vier keer per jaar en heeft tot doel u op de hoogte te houden 

van onze activiteiten en te zorgen voor verbinding. Daarbij is er ook ruimte voor tips en 

persoonlijke verhalen die betrekking hebben op Forte Fit of de omgeving waarin we wonen. 

Foto’s bij de artikelen zijn geplaatst met toestemming van afgebeelde personen.  

Redactie magazine 

Truus Heijligers, Tineke Wattel, Klaske Bakker  

Contact Forte Fit 

Algemeen:    info.fortefit@fortewelzijn.nl 

Sport & Bewegen:     bewegen.fortefit@fortewelzijn.nl  

Cultuur & Educatie:     cultuur.fortefit@fortewelzijn.nl 

Digitaal actief:    computer.fortefit@fortewelzijn.nl 

Communicatie:  prencomm.fortefit@fortewelzijn.nl 

Website:   www.fortefit.nl 

 

  

mailto:info.fortefit@fortewelzijn.nl
mailto:bewegen.fortefit@fortewelzijn.nl
mailto:cultuur.fortefit@fortewelzijn.nl
mailto:computer.fortefit@fortewelzijn.nl
mailto:prencomm.fortefit@fortewelzijn.nl
http://www.fortefit.nl/
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VAN DE REDACTIE 

Door: Klaske Bakker 

 

Kleur je leven 

 

Naar aanleiding van dit thema ontvingen we een mooie serie foto’s van de deelnemers van 

de fotoclub. Een paar van deze kleurrijke foto’s vind je op de laatste pagina.  

De foto op de voorpagina is van Lilian Gelten. Ze vertelt hierbij: 

“Als je er open voor staat, is kleur in je leven dichterbij dan je denkt.” 

 

Je kunt kleur geven aan je leven door bijvoorbeeld wat vaker vrolijke kleding te dragen, naar 

de kapper te gaan of een opvallende bril te kopen. Of je kunt je omgeving voorzien van 

nieuwe looks: de muren opnieuw verven, kleurige prenten ophangen of je tuin verrijken met 

bloeiende planten.  

Ook kunnen de kleine dagelijks dingen je leven kleuren: de aardige jongen in de supermarkt 

die je zonder te vragen een helpende hand toesteekt, het bloemetje dat groeit tussen de 

straatstenen of dat nieuwe kunstwerk op het plein.  

Maar je kunt je leven ook kleuren door een reisje te maken, een museum te bezoeken of 

door het volgen van een nieuwe cursus. Over de cursussen die Forte Fit organiseert is in dit 

nummer weer voldoende te lezen. Zo biedt de werkgroep Digitaal Actief een compleet pakket 

nieuwe cursussen aan.  

 

Ook de schrijvers onder ons lieten zich inspireren door het thema van deze keer. Zo vertelt 

Theo over het haar van zijn moeder, dat een ongewilde metamorfose onderging, deelt 

Marianne met ons wat de schrijfgroep voor haar betekent en heeft Hennie ons opnieuw 

verrast met een prachtig gedicht:  

 

Kleurig leven 

 

zij heeft mij getekend 

in enkele lijnen stond ik 

op papier 

daarna heeft zij mij ingekleurd 

rode jas en blauwe broek 

de haren geel 

toen was ik klaar 

gaf zij mijn leven kleur 

met groene sprieten 

blauwe strepen en 

hartjes rond de zon 

 

© Hennie van Ee 
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VOORZITTER BESTUUR GEZOCHT 

 

Forte Fit is op zoek naar een inspirerende voorzitter! 

 

Forte Fit organiseert in de gemeente Overbetuwe zo’n veertig activiteiten voor 55-plussers 

op het gebied van sport en bewegen, cultuur en educatie en op digitaal gebied. Hieraan 

nemen jaarlijks circa 350 mensen deel. Daarnaast wordt het nodige gedaan aan pr en 

communicatie, waarvan dit magazine een voorbeeld is.  Al deze activiteiten worden 

voorbereid in vier werkgroepen waarin ruim twintig enthousiaste vrijwilligers actief zijn.  

 

Het bestuur van Forte Fit bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en een 

vertegenwoordiger van iedere werkgroep. De rol van voorzitter is nu vacant. 

 

Naast het voeren van het secretariaat en het financieel beheer heeft het bestuur tot taak: 

✓ De route uitstippelen voor de toekomst van Forte Fit en initiatieven nemen om deze 

koers te realiseren. 

✓ Afstemming hierover verzorgen met Forte Welzijn en externe partijen. 

✓ Een verbindende rol spelen tussen de werkgroepen en ervoor zorgen dat aan de 

randvoorwaarden wordt voldaan, waarbinnen de werkgroepen kunnen functioneren. 

✓ Forte Fit naar buiten toe vertegenwoordigen. 

 

Forte Fit zoekt een inspirerende voorzitter, die als voortrekker van het team inhoud kan 

geven aan deze processen. 

Zou dit iets voor u kunnen zijn of kent u iemand in uw omgeving, die hiervoor open staat? 

Neem dan contact op met onze secretaris Lilian Gelten, voor een vrijblijvend en oriënterend 

gesprek.   

Mailadres: secr.fortefit@fortewelzijn.nl 

 

 

 
Het bestuur: vlnr: Lilian, Theo, Annelies, Edwin, Truus en Peter (niet op de foto) . Foto door:  Wil Teunissen 

 

mailto:secr.fortefit@fortewelzijn.nl
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VRIJWILLIGERSNIEUWS 

 

Tine Russens: nieuwe vrijwilliger bij werkgroep Sport & Bewegen 

 

Ik ben Tine Russens en ben 68 jaar. Ik woon inmiddels 

alweer 28 jaar in Elst.  

 

In mijn werkzame leven werkte ik bij Kentalis onderwijs. Dit is 

een zorg-, en onderwijsorganisatie die kinderen, jongeren en 

volwassenen ondersteunt die een taalontwikkelingsstoornis 

hebben, slechthorend, doof of doofblind zijn. Ik werkte eerst 

als onderwijsassistent op een van de scholen in Nijmegen en 

later op de administratie van de Ambulante Dienst Nijmegen.  

 

Ik ben inmiddels bijna twee jaar met pensioen en was een 

beetje aan het rondkijken voor vrijwilligerswerk. 

 

Annelies, een oud collega van mij, vertelde enthousiast over haar werkzaamheden als 

vrijwilliger bij werkgroep Sport& Bewegen. Toen ik hoorde dat ze een nieuwe vrijwilliger 

zochten, besloot ik om een keer bij hun vergadering aan te sluiten. Dit heeft ertoe geleid dat 

ik sinds november met veel plezier ook vrijwilliger ben bij deze werkgroep.  

 

Samen met Annelies en Elise, voorheen ook Nelleke, worden er vele zaken bekeken en 

geregeld. Mijn hoofdtaak is het in- en uitschrijven van deelnemers en alles wat daar nog 

meer bij komt kijken. Zo kan ik mijn administratieve vaardigheden wat voortzetten.  

 

Op dit moment ben ik nog geen deelnemer van een van de activiteiten van Forte Fit, maar na 

de zomer gaat dat er zeker van komen. 
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VRIJWILLIGERS: WIE, WAT, WAAR, WAAROM, WANNEER EN HOE? 

 

Door: Tineke Wattel 

 

Welke kleur ben jij? 

 

Zoals u vast weet draait Forte Fit voor een groot deel op vrijwilligers. Docenten en 

begeleiders van de activiteiten bij Digitaal Actief, Sport & Bewegen en Cultuur & Educatie 

worden betaald. Maar de hele organisatie om de activiteiten mogelijk te maken, zoals het 

werven van docenten, het regelen van de cursusruimtes en betalingen van het cursusgeld en 

het contact met de deelnemers, wordt bij Forte Fit door vrijwilligers gedaan. Op dit moment 

zijn er ongeveer twintig vrijwilligers bij Forte Fit. 

  

Gemeente Overbetuwe organiseerde in maart een cursusdag voor vrijwilligersorganisaties 

om samen na te denken hoe het werken met vrijwilligers verloopt: wat gaat er goed en wat 

kan beter? Samen met Annelies (coördinator Sport & Bewegen) en Truus (coördinator 

Cultuur & Educatie) heb ik die dag gevolgd. Het was interessant om van andere vrijwilligers 

te horen hoe zij werken. We hadden vaak dezelfde vragen: hoe vinden we goede en 

geschikte vrijwilligers en vooral: hoe behouden we ze.  

 

Om meer te leren over onszelf als vrijwilligers en over de samenwerking binnen Forte Fit 

vulden we een vragenlijst in om te bepalen welk kleurtype vrijwilliger wij zijn: ben ik een geel 

type met een vleugje rood of toch meer een groen type? Uitgelegd werd dat samenwerking 

het makkelijkst gaat als er verschillende ‘kleurtypes’ in een team zitten.  

We vonden het een inspirerende dag en maakten in de auto al een plan om voor te stellen 

een vrijwilligers-dag te organiseren binnen Forte Fit. Inmiddels is besloten dat dat na de 

zomer gaat gebeuren, dus u hoort er vast nog wel van.  

Nieuwsgierig geworden naar welk ‘kleurtype’ u bent? Op https://www.alle-tests.nl kunt u de 

persoonlijkheids-kleurentest gratis vinden (zoek naar DISC-test). 

 

 

http://www.alle-tests.nl/
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DIGITAAL ACTIEF BIEDT NIEUWE CURSUSSEN AAN 

 

Door: Tjeerd de Jong 

 

Jouw PC, wat een mogelijkheden! 

 

Het cursusaanbod is tot op heden sterk gericht geweest op het  bedienen van PC/laptop en 

smart- en i-Phones. Dat voldeed prima aan de vraag. Wij zien dat geleidelijk aan een 

verschuiving optreedt naar 55-plussers die een stuk ‘laptop-mondiger’ zijn. Deze groep heeft 

wellicht belangstelling voor cursussen die verder gaan dan mailen, internetten en foto’s 

opslaan. Vandaar dat wij een paar bijzondere cursussen aanbieden die laten ontdekken dat 

er veel meer kan met de PC/laptop.  

 

Voor meer informatie, data, prijzen en aanmelden: www.fortefit.nl/activiteiten  

 

 

1. Bloemschikken op de computer 

 

Je hebt geen snoeischaar nodig! 

 

Als je van bloemen houdt en in het bijzonder van bloemen in een vaas, dan ben 

je afhankelijk van wat de natuur je op dat moment biedt. Wat is het dan leuk om 

onafhankelijk van de beschikbaarheid en de grootte van de bloemen een mooie 

bloemschikking te maken op de computer. En niet te vergeten, je kunt een vaas 

naar keuze gebruiken.  

Naast het digitaal schikken, leer je ook bloemen vergroten, verkleinen en onder 

een hoek in een vaas zetten. Het is ook leuk om van je eigen creaties 

verjaardags- of kerstkaarten te maken en te versturen.  

 

 

2. Grafieken lezen /maken 

 

Zien en begrijpen 

 

Als je goed om je heen kijkt, bijvoorbeeld in kranten, tijdschriften, internet en op tv, dan zie je 

regelmatig grafieken langskomen. Grafieken zijn de gezichten van de 

achterliggende gegevens. Ze kunnen je blij maken, bijvoorbeeld de 

spaarrente gaat omhoog, of somber, de hoeveelheid fijnstof blijft 

maar stijgen. In andere gevallen kun je ze moeilijk duiden. 

Bovendien: waar komen die onderliggende gegevens vandaan?  

Als je meer van grafieken wilt weten en ze misschien zelf zou willen 

maken, dan is dit een cursus voor jou.  

  

http://www.fortefit.nl/activiteiten
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3. Maatschetsen meubels/klussen 

 

Waarom digitaal schetsen?  

 

Je kent het wel, even een schetsje maken van een meubel, stuk speelgoed of van een klus 

in of om het huis. Wat maten erbij en aan de slag. Tja, als je bezig bent, blijkt toch dat een en 

ander niet zo duidelijk is of je bent je schetsje kwijt. 

Wat is er dan mooier dan dat je een heldere 

maatschets op je laptop/PC kunt maken. Aanvullende 

maten kun je met een digitale rolmaat opmeten en 

getekende hoeken eenvoudig opmeten. Bovendien 

kun je het ontwerp van alle kanten bekijken en 

eenvoudig aanpassen. 

 

 

4. Gegevens in en informatie uit tabellen  

 

Digitaal gaat dat een stuk flexibeler. 

 

Ben je bezig met activiteiten waarvan je gegevens wilt 

vastleggen, dan doe je dat om er later informatie uit te halen.  

Voorbeelden van die activiteiten zijn het produceren van 

zonnestroom, het bakken van brood, de regenhoeveelheid 

meten en een ledenadministratie bijhouden.  

Als je gegevens/ waarnemingen hebt verzameld wil je die 

overzichtelijk vastleggen.  Op papier bijhouden is niet zo 

handig, dat is te star. Digitaal gaat dat een stuk flexibeler. 

Denk aan gegevens aanpassen, tussenvoegen, sorteren, 

selecteren en eventueel rekenkundig bewerken, zoals optellen 

en percentages berekenen. Ook kan het handig zijn om 

bepaalde tabellen aan een tekst- of mailbestand toe te voegen. 

 

 

Voor meer informatie, data, prijzen en aanmelden, zie: www.fortefit.nl/activiteiten  

 

 

  

http://www.fortefit.nl/activiteiten
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DYNAMIC TENNIS 

 

Door: Elise Walstra 

 

Nieuwe deelnemers gevraagd 

 

Vroeger heb ik samen met mijn man badminton en tennis gespeeld. Mijn vader speelde tot 

zijn 85e dynamic tennis. Ik dacht dat het een sport was die minder intensief was dan 

badminton en tennis. Toen ik de eerste keer meedeed met dynamic tennis, bleek ik me 

daarin behoorlijk vergist te hebben.  

Dynamic tennis speel je op een smal en lang badmintonveld. Het net hangt laag, zoals bij 

tennis. Je speelt met een racket dat korter is dan een tennisracket. Je speelt met een 

foambal. Op het veld speel je met tweetallen, dus twee tegen twee. Wat afwijkt van 

badminton en tennis is dat je om de beurt moet terugslaan. Dus je staat nooit werkloos op 

het veld. Je speelt tot een tweetal 21 punten heeft gehaald. Al die tijd ben je lekker bezig.  

 

Ik had na afloop een natte rug van de inspanning. Nu snapte ik ook waarom mijn vader het 

zo leuk vond, want hij hield van fysiek intensieve spelen. Gelukkig was er plaats op de 

dinsdagavond, want ik werk overdag. Ik heb me direct aangemeld. Ook mijn man heb ik 

overgehaald om lid te worden en hij is ook erg enthousiast. 

 

Wilt u ook eens kennismaken en/of meedoen met dynamic tennis. Er wordt gespeeld op de 

dinsdagmiddag van 15u tot 16u uur en donderdagmiddag van 14u tot 15u in sporthal de 

Helster in Elst en op dinsdagavond van 20u tot 21u in sporthal Westeraam (naast de school) 

Meer informatie vindt u op de website: www.fortefit.nl 

 

  

  
foto: Truus Heijligers  

  

http://www.fortefit.nl/
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BEGINNERSCURSUS FOTOGRAFIE 

 

Door: Wil Teunissen 

 

Nieuwe deelnemers gevraagd 

 

Net gepensioneerd? Of tijd over om die leuke hobby fotografie eens meer diepgang te 

geven? Dan is deze 55-plus fotocursus om de theorie onder de knie te krijgen wat voor u.  

Fotograaf Johan Rasing leert u in negen lessen de volledige theorie van het maken van een 

goede maar ook spannende foto. Dat gaat dus veel verder dan gewoon een vakantiekiekje 

nemen.  

 

Deze zeer populaire cursus start pas in oktober, maar zit snel vol. 

Dus wacht niet af en schrijf u in.  

Dit kan via de website www.fortefit.nl of bel 06-30764452 

 

 

 
foto:  Wil Teunissen 

 

  

http://www.fortefit.nl/?fbclid=IwAR1nBnXP5U8ikAwfml91-i6TZaQiYSybxN_n9fKjOoj8SXrH2OZb3X8r0ns
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ACTEERCLUB 

 

Door: Theo van Bladel 

 

Nieuwe deelnemers gevraagd 

 

Durft u uit uw comfortzone? 

 

Voor onze acteerclub (voorheen “Sociaal Acteren”) zoeken we nog enkele deelnemers die 

het leuk vinden om met elkaar scenes te spelen die af en toe spannend zijn en soms 

hilarisch. We spelen niet voor publiek maar wel voor elkaar in een veilige omgeving. Acteren 

maakt je bewust van je lichaamshouding, intonatie, timing en leert je optimaal waar te nemen 

en te reageren op het aanbod.  

 

Behalve “de vloer op” scenes zijn er oefeningen die de deelnemers voorbereiden op optimale 

acteerprestaties. Het vraagt wel enige lef om in de huid van een personage te kruipen en 

gedrag te laten zien dat je normaal niet zou vertonen. Maar het resultaat is de groei van uw 

zelfvertrouwen in de dagelijkse omgang met mensen. 

 

Als u zin heeft in deze gezellige acteerclub stuur dan een mail naar:  

Theo van Bladel bladelth@gmail.com of Anja van den Bosch anjavdb@xs4all.nl. 

 

 

 
Anja en Theo. foto: Truus Heijligers  

  

mailto:bladelth@gmail.com
mailto:anjavdb@xs4all.nl
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COLUMN 

 

Door: Theo van Bladel 

 

‘Haar kleur’ 

 

Het was in het begin van de jaren zestig. Mijn moeder was van 1917 en zal toen eind veertig 

zijn geweest. Heur haar begon in ieder geval steeds grijzer te worden. Geld voor een 

kleurspoelinkje was in die magere jaren niet voorhanden. Toch was haar verlangen naar een 

jeugdiger uiterlijk onstuitbaar groot. Bij de VéGé ontdekte ze toen een verleidelijk papieren 

zakje met een sterk wervende tekst die een prachtige nieuw gekleurde haardos beloofde. 

Blond, leek haar een gedurfde, maar toch ook een licht opwindende keuze. Van zichzelf had 

ze donker haar. De bijgesloten handleiding was tamelijk ingewikkeld maar niet 

onoverkomelijk. 

 

In onze kleine keuken ging ze welgemoed aan de slag. De ketel werd opgezet voor warm 

water. Met de afwasbak en de bijsluiter ging ze als een tovenaarsleerling aan de slag. Er 

moest een papje worden gemaakt dat krachtig in de haren moest worden gemasseerd. De 

aldus behandelde haren moesten bedekt worden met een vochtige handdoek. Het spul 

moest een poosje intrekken. Mijn moeder zat verwachtingsvol en braaf het vereiste half uur 

uit. Vervolgens kon de handdoek worden weggehaald en kon het preparaat worden 

weggespoeld. Toen mijn moeder zich oprichtte en in de kleine spiegel boven de gootsteen 

keek, kreeg ze de schrik van haar leven. In plaats van een verjongingskuur en de 

transformatie naar een stralend nieuwe vrouw, keek in de spiegel een heks met een hard 

blauw kapsel haar verschrikt aan. 

 

De gebruiksaanwijzing werd opnieuw bekeken. Nergens stond het verlossende zinnetje 

waaruit ze kon concluderen waar het fout was gegaan. In arren moede besloot ze de 

kleuring nogmaals uit te voeren. Ik werd er op uit gestuurd om een nieuw pakje 

heksenpoeder te kopen. Ditmaal een kleuring naar bruin haar. Dat was toch meer haar eigen 

kleur. Ze concludeerde dat ze wellicht te ambitieus was geweest met blond.  

 

Het proces werd minutieus herhaald. Het resultaat was ditmaal: roze… 

 

Toen deed mijn moeder iets waarom ik haar altijd ben blijven bewonderen. Ze accepteerde 

haar toestand en trok een passend gezicht bij het roze kapsel. Dat gezicht zei: ’dit is mijn 

nieuwe look en wee je gebeente als je mij uitlacht!’ Ze liep doodgemoedereerd en trots rond. 

Zo maakte ze van haar mislukking een ‘statement’.  

 

Totdat er geld was voor de kapper… 
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KOPJE KOFFIE BIJ …  THEATER KLARE TAAL 

 

Door: Klaske Bakker 

 

Theater Klare Taal is een samenwerking tussen de Driestroom en ArtEZ. Ze maken het 

samen mogelijk dat mensen met een beperking of een ondersteuningsvraag theater kunnen 

maken. Sinds 1 maart 2022 heeft het theater een ruimte gekregen in Huis van de wijk Triade 

in Elst. 

  

Op de koffie 

Ik mocht op de koffie bij Marieke de Groot, agogisch 

begeleider, en Eloise Siepe, speler bij het 

theatergezelschap. Ze namen mij mee naar de vroegere 

gymzaal die ze aan het ombouwen zijn tot een 

theaterruimte. De kleurrijke tribune stond er al, klaar om 

publiek te ontvangen. Verder moet er nog veel gebeuren en 

omdat alles veel geld kost, zijn ze druk met het binnenhalen 

van subsidies en proberen de medewerkers zoveel mogelijk 

cheques van ‘Overbetuwe doet’ te scoren.  

 

 

Voorstellen 

Marieke: 

Ze werkt als agogische begeleider bij Theater Klare Taal. Haar rol is om de spelers te 

begeleiden op het persoonlijke vlak. Marieke zorgt er voor dat iedereen zich veilig voelt en 

zich kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Verder houdt ze zich bezig met de 

organisatie, zoals planning en regelen van vervoer. De regisseur en artistiek leider van 

Theater Klare Taal is Caro Wicher van ArtEZ. Zij is de drijvende kracht achter het 

gezelschap. 

Eloise: 

Ze woont met acht mensen in een gezinsvervangend tehuis in het buitengebied. Daar 

hebben ze ook dieren: microvarkentjes, geiten, konijnen en cavia’s. Ze moeten samen voor 

de dieren zorgen. Twee huisgenoten spelen ook bij het theater.  

Eloise is heel kunstzinnig. Op dagen dat ze niet bij het theater werkt, gaat ze naar Atelier 23 

in Arnhem. Haar persoonlijke doel is om meer zelfvertrouwen te krijgen.  

 

Over Theater Klare Taal 

Marieke: 

Elke dinsdag en donderdag oefenen en spelen ze. Alle facetten van ‘theater maken’ komen 

aan bod, zoals muziek, dans en toneel. Maar ze maken bijvoorbeeld ook poëzie. Hierbij leren 

de mensen hun gevoelens onder woorden brengen. 

In principe kan iedereen er bij, maar ze zoeken wel naar een goede balans in de groep. 

Sommige mensen zijn verbaal heel sterk, andere kunnen bijvoorbeeld beter dansen.  

 

 

foto:  Marieke(l) en Eloise(r) 
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Eloise: 

Ze vindt alles bij het theater heel erg leuk om te doen. Toneelspelen, muziek, dans. Ze heeft 

er altijd veel zin in. Een eerste optreden vindt ze wel een beetje spannend, maar erg 

zenuwachtig is ze meestal niet.  

Soms, als iets niet lukt, dan wordt ze boos op zichzelf. Maar over het geheel genomen is ze 

door het spelen bij Theater Klare Taal vrijer geworden en heeft ze meer zelfvertrouwen 

gekregen.  

 

Optreden 

Ze maken elk jaar een grote productie. Tussendoor maken ze op verzoek kleinere 

voorstellingen. Ze treden op voor diverse organisaties, zoals Special Sport Events en Cultuur 

Oost, maar ook voor basisscholen. Theater Mozaïek in Wijchen heeft hen opgenomen in hun 

vaste programmering. Dat wil zeggen dat ze daar elk jaar mogen optreden tegen gangbaar 

tarief.  

Marieke vertelt dat de voorstellingen een maatschappelijke waarde hebben en mensen 

kunnen ontroeren.  

 

Tot slot 

Ik bedank Marieke en Eloise voor hun openheid en het fijne gesprek. Ik heb veel nieuwe 

dingen gehoord en ben erg nieuwsgierig geworden naar hetgeen ze maken. Zo gauw ze 

ergens gaan optreden, probeer ik er bij te zijn! 
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KASTEELTUIN HEMMEN 

 

Door: Tineke Wattel 

 

Wellicht bent u al eens in De Heerlijkheid Hemmen geweest?  

 

Nee? Dan raden we u aan om er eens heen te gaan. U kunt wandelen en fietsen op en 

rondom het Landgoed Hemmen en in de zomer kunt u in de weekenden genieten van een 

kopje koffie in een voormalige bakkerij naast de kerk.  

 

Als u er toch bent is het de moeite waard om de Kasteeltuin Hemmen te bezoeken. Dit is een 

prachtige ommuurde tuin met meer dan 600 verschillende soorten planten. In de 14e eeuw 

stond hier een kasteel dat eigendom was van de familie van Lynden. In 1757 bouwde men 

op de fundamenten van het kasteel een landhuis. Dit huis werd verwoest in de tweede 

wereldoorlog, maar de ruïnes zijn nog goed zichtbaar. De vroegere nutstuin (voor groenten, 

fruit en snijbloemen) is nu omgetoverd tot één van de meest bijzondere tuinen in Nederland. 

Er is een uitgebreide collectie hosta’s, hibiscussen, geraniums en rozen. De tuin is 

ontworpen in een classicistische stijl, er zijn verschillende perken met centraal een rozentuin. 

Langs de muren is leifruit geplant. Natuurlijk ontbreken de banken niet om even rustig om u 

heen te kijken.  

 

 
foto: Tineke Wattel 

De tuin wordt onderhouden door een grote groep vrijwilligers. Er is zelfs een wachtlijst van 

aspirant-vrijwilligers, vertelde de beheerder.  

De kasteeltuin is geopend van 1 mei tot en met 31 oktober van 8.00 uur tot 19.00 uur. De 

toegang is gratis. De tuin is rolstoelvriendelijk. 

Adres: tegenover Veldstraat 81 in Hemmen. 

Website: https://www.kasteeltuinhemmen.nl 

Informatie: Jan van den Brandhof,  tel: 06-40012596  

 

http://www.kasteeltuinhemmen.nl/
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UITINGSVORMEN 

 

Door: Marianne Vos, deelnemer Schrijfkring Forte Fit 

 

Poëtische poëzie… qué? 

 

Ze had het geprobeerd. Echt waar.  

Alle doorgestuurde foto’s van de schilderijen een paar keer bekeken.  

Welke drie ze zou kiezen om een gedicht, elfje, haiku of een rondeel van te maken. Er 

bestonden zelfs ollekebollekes. Nog nooit van gehoord. Vormen genoeg om gevoelens in te 

gieten. Maar het lukte gewoon niet. Oh, ze had een paar probeersels. Maar die zouden het 

beter doen als sinterklaasgedicht dan dat het recht zou doen aan de schilderijen. Ze bleef 

steken in het kijken naar de penseelstreken, het perspectief, de verdwijnpunten, kleurgebruik 

en natuurlijk de voorstelling en de compositie van de mooie schilderijen. En wat een leuk 

idee. Ze was verrast door alle moeite die er gedaan was, in plaats van een paar knipsels op 

tafel wat ze eigenlijk verwacht had. 

 
Dat kijken op die manier komt natuurlijk ook omdat ze zelf net een half jaartje op schilderen 

zit. De gebouwen houden zich nog niet aan de natuurwetten en anatomisch kloppen de 

mensen niet. En de plantenwereld zou vergeefs zoeken naar de getekende soortgenoten. 

Maar de lol en tevredenheid die ze eraan ontleent is enorm. Zo ook aan het schrijven van 

verhalen. Driekwart jaar geleden met een beetje buikpijn en een klein verhaaltje in haar tas 

naar Elst vertrokken. Niet wetend waar of tussen wie ze terecht zou komen. Onzeker over 

haar verhaaltje. En nu begint zich heel langzaamaan een stijl te ontwikkelen en kijkt ze naar 

de vrijdag uit. 

Maar ze is er nog lang niet. Er borrelt nog van alles. Verder met proberen, verfijnen en 

bijschaven. Heerlijk! Eerst maar eens hierin een comfortzone opbouwen om daarna een 

uitstapje te maken naar proza en poëzie. Nu nog even niet. 
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TOT SLOT 

 

foto:  Eugenie van Elburg 

 

foto:  Marja Hakkoer 

 

foto:  Francien Peters 

We wensen iedereen een kleurrijke lente en een heerlijke zomer toen. 

Het volgende magazine verschijnt medio augustus. 

Hartelijke groet van de redactie, 

Tineke, Truus, Klaske

 


