Rike wint met haar drukpoppetjes Basiscursus bijenhouden bij
Dutch Collectors Award
Imkersvereniging ’t Iemenschoer
De 67-jarige Rike Platenkamp uit Almelo heeft met haar verzameling de
Dutch Collectors Award gewonnen en mag zich een jaar lang ‘Verzamelaar
van het jaar’ noemen. Op de Verzamelbeurs in Utrecht liet ze twee verzamelaars achter zich op het podium. De ene dame spaart parfumflesjes en de andere kostuumpoppen. “Het ging vooral om de inzet
voor het verzamelen en de lol aan het verzamelen”, legt Rike uit.
ALMELO

De Almelose begon in 1996 per toeval aan haar verzameling. “Mijn moeder wilde kleiner gaan wonen en bij
het opruimen kwam ik een kapot
drukpoppetje, een klein aapje tegen.
Dat heb ik toen gerepareerd en bij
ons thuis op de piano gezet. Op een
rommelmarkt kwam ik er nog één
tegen en zo ging dat door. Op een
gegeven moment had ik er tien
staan. Een halfjaar later kwam ik er
pas achter dat het drukpoppetjes
heten.”

dat ook.” Tegenwoordig mailt ze er op
los, zelfs in het Duits en Engels, met
andere verzamelaars van drukpoppetjes. Op haar online oproepjes ontvangt ze dagelijks tientallen reacties
uit binnen- en buitenland. Die spit ze
allemaal door, op zoek naar weer een
uniek drukpoppetje. “Het is dus veel
meer dan de poppetjes in de kast zet-

ten voor mij. Ik denk dat ik mede
daardoor ook de award heb gewonnen.” Wie de verzameling wil bewonderen, kan kijken op de website
www.rikessite.shutterfly.com.
Voor wie nog iets voor haar verzameling heeft, mag mailen naar
rike_platenkamp@msn.com.

En zo is ze steeds gerichter gaan kijken op rommelmarkten. Inmiddels
heeft ze 7171 drukpoppetjes in huis,
verdeeld over negen vitrinekasten.
“Het is voor mij een low budget verzameling, ik ga dus ook zo veel mogelijk op de fiets naar rommelmarkten op zoek naar drukpoppetjes.
Zo werk ik ook mooi aan mijn conditie”, zegt Platenkamp vrolijk.
Ook wordt haar geheugen getraind
door de verzameling. “Want er is
geen catalogus van”, legt Platenkamp
uit. “Ik moet dus zelf onthouden
welke poppetjes ik al heb en welke
nog niet.”

Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in bijen, het houden van bijen en
het verantwoord omgaan met bijenvolken. Juist in een tijd waarin ons leefmilieu onder druk staat en insecticiden en monocultuur een steeds groter probleem voor zowel flora
als fauna worden, kunnen imkers een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Op 2 maart
2019 begint de basiscursus bijenhouden. Er zijn tien beschikbare plaatsen en de cursus kost € 200,-.
De cursuslocatie is aan de Deldensestraat 205 in Almelo.
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Imkersvereniging ’t Iemenschoer is
onderdeel van de Stichting Natuurhus Almelo en organiseert ook in
2019 de basiscursus bijenhouden.
De basiscursus bestaat uit een zestal
theorielessen en een groot aantal
praktijklessen gedurende het bijenseizoen, soms met een excursie. Tijdens de praktijklessen worden de
cursisten meegenomen door een bijenjaar en wat de taken van de imker
in zo’n jaar zijn. De cursus wordt afgesloten met een examen waarna de
deelnemer het NBV-diploma krijgt
overhandigd. De cursus begint in
maart en eindigt in september.
Tijdens het jaar waarin u de cursus
volgt, bent u gratis lid van de NBV (en
dus van ’t Iemenschoer en ontvangt
u het NBV vakblad Bijenhouden).

Ook wordt u ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief van de NBV. Cursisten die lid blijven van ’t
Iemenschoer, ontvangen een bijenvolkje, waarmee ze hun ‘carrière’ kunnen beginnen.

Stichting De Verhuisfamilie in actie in Almelo
Stichting De Verhuisfamilie heeft met dank aan Mondial Dijkstra Verhuizingen een alleenstaande hulpvrager uit Almelo verhuisd. De stichting ondersteunt mensen die door omstandigheden moeten verhuizen, maar daar niet de financiële middelen
en/of het netwerk voor hebben.
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Door haar verzameling heeft ze ook
al meerdere vrouwen van haar leeftijd achter de computer gekregen.
Rike: “Ik moest vroeger niets weten
van internet, mailen, etc. Maar ik
kreeg van iemand een cd-rom waar
zijn collectie op stond. Toen wilde ik

Mantelzorgers op uitnodiging van
Jan Slagter naar de MAX PROMS
Maar liefst 150 mantelzorgers uit Almelo mogen, op uitnodiging van MAXdirecteur Jan Slagter gratis naar de jaarlijkse MAX PROMS op zaterdag 1 december in de jaarbeurshallen van Utrecht. De Klup Twente, waar Mantelzorg Almelo na het faillissement
van SIZT is ondergebracht, zet die dag al haar bussen in voor het vervoer en coördineert carpoolen naar
Utrecht.
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De MAX PROMS is een van de grootste en bekendste muziekevenementen van Nederland en wordt ook
uitgezonden op televisie. Voor de
spraakmakende show worden nationale en internationale artiesten door
Omroep MAX bij elkaar gebracht en
zij brengen een wervelende mix van
bekende klassiekers en swingende
popmuziek. Dit jaar treden onder
meer Romy en Antje Monteiro op,
het New London Chorale, The Inspirational Community Gospel Choir,
Londonbeat, Hot Chocolate en Weather Girls. Maurice Luttikhuis is dirigent.
Spontaan verrassingsuitje
De Klup Twente onderhoudt warme
banden met Omroep MAX en haar directeur Slagter. De laatste is ook bijgepraat over de komst van
Mantelzorg Almelo en waardeert het
werk van mantelzorgers zeer. Hij
bood spontaan een verrassingsuitje
aan voor zeker 150 mensen die de
zorg hebben voor partner, kind, familielid, vriend, kennis of buur. Ook de
andere vrijwilligers van De Klup

Aanmelden
Aanmelden kan via: www.Iemenschoeralmelo.nl. Heeft u vragen over
de cursus? Neem dan contact op met
Carin de Jong via carindejong@hotmail.com.

Twente mogen van het aanbod gebruik maken. Klup-directeur Jan
Anema vindt het aanbod van Omroep Max fantastisch en zet alles op
alles om zoveel mogelijk mensen de
gelegenheid te geven om het evenement mee te maken.
Gratis kaarten ophalen
Bent u mantelzorger? Mantelzorgers
zijn mensen die langer dan drie
maanden en meer dan acht uur per
week zorgen voor een naaste. Is dat
ook op u van toepassing en wilt u
graag mee met Mantelzorg Almelo
naar de MAX PROMS in Utrecht? Kom
dan langs voor een gratis kaartje.
Alle mantelzorgers in Almelo (ook

mensen die niet staan ingeschreven
bij Mantelzorg Almelo) mogen gratis
kaarten ophalen in het kantoor van
Mantelzorg Almelo aan de Bornerbroeksestraat 42, 1e verdieping. Dat
kan op dinsdag 27 november van
12.00 tot 17.00 uur, woensdag 28
november van 09.00 tot 16.00 uur
en donderdag 29 november van
09.00 tot 17.00 uur.
Mantelzorgers die graag mee willen
in bussen van De Klup Twente of willen carpoolen kunnen het beste even
bellen met Mantelzorg Almelo, tel.
0546-536830 of mail: info@mantelzorgalmelo.nl. Vermeld dan even bij
onderwerp: MAX PROMS.

Het goede doel neemt uitsluitend
aanvragen in behandeling die door
een hulpverlener zijn ingediend. In
dit geval kwam er een verzoek bin-

nen van een maatschappelijk werker
van de welzijnsorganisatie Avedan
voor een alleenstaande hulpvrager
met medische klachten. De Verhuis-

familie benaderde naar aanleiding
van deze vraag Mondial Dijkstra Verhuizingen. Het verhuisbedrijf uit Enschede reageerde direct positief, en
heeft vervolgens geheel belangeloos
de hulpvrager verhuisd naar een andere woning.
Ondersteuning
Stichting De Verhuisfamilie coördineert verhuizingen voor mensen die
eenzaam en minvermogend zijn. Het
doel is niet alleen om praktisch te ondersteunen bij de verhuizing, maar
ook vooral om mensen het gevoel te
geven dat ze er niet alleen voor staan
in het leven. Met behulp van erkende
verhuizers en vrijwilligers wordt ‘De
Verhuisfamilie’ gevormd. Kijk voor
meer informatie over de stichting op
www.verhuisfamilie.nl.

Expositie Color to Move
Louise Schoon van Color to Move uit Aadorp exposeert vanaf
haar kleurrijke werk in het Medisch Centrum bij Kulturhus De
Klaampe in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Deze tentoonstelling is op werkdagen tot half januari 2019
te bezoeken.

WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK

Louise: “Kleur is heel belangrijk voor
mij. Het is een energie die mensen
in beweging brengt. Dat zit o.a. in de
uitdrukking ‘kleur bekennen’. Een
nieuw spoor zoeken, omdat het beter
voor je voelt, is kleur bekennen. Het
gaat er daarbij om goed te luisteren
naar wat je lichaam je aangeeft. Daar
is moed en inspanning voor nodig.
Kleuren helpen bij die keuze.”
Meer weten?
Wil je meer weten, neem dan contact
op met Louise Schoon via het mailadres: louise@colortomove.com. Of
bezoek haar website: www.colortomove.com.

