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ging een achterdeurtje te hebben, niet al
leen voor extra activiteiten voor de leden,
maar ook voor onverwachte financiële te
genvallers, het vervangen van sportmateria
len, vervangingskosten bij ziekte, etc.
Wij zijn als activiteitencommissie vast van
plan en hard op weg om samen, met het
bestuur en de leden, van Hart op Tempo
Emmen-Klazienaveen-Coevorden weer een
gezonde, bloeiende en solvabele vereniging
te maken. Maar wij kunnen dat niet alleen,
wij hebben uw hulp daarbij zeker nodig. We
hebben er allemaal baat bij, als het goed
gaat met onze vereniging. Mocht u ideeën
hebben ten gunste van de vereniging kom
dan op 12 april a.s. naar de kantine van
sporthal Emmerhout op de Jaarlijkse Leden
vergadering van Hart op Tempo en laat ons
uw ideeën weten. Hart op Tempo is u er
dankbaar voor.
De activiteitengroep.
 

Activiteiten van
de
Activiteitengroep
Het is al weer 2 jaar geleden dat het Bestuur
tijdens de Algemene Ledenvergadering een
oproep deed aan de leden om het bestuur
te ondersteunen met extra activiteiten.
Spontaan meldden zich een vijftal leden
aan. Aan deze leden werd gevraagd de
vereniging meer bekendheid te geven, de
website te verbeteren, zorgen voor meer
leden en voor meer financiële inkomsten
(sponsoren).
Om hiermee aan de slag te gaan hebben
deze leden de hoofden bij elkaar gestoken
en zo is er in het najaar van 2015 een activi
teitengroep ontstaan. Nu, zo’n anderhalf
jaar later is er, in deze relatief vrij korte tijd, al
veel bereikt. Er is een aantal nieuwe activitei
ten ontplooid, zoals het ontwerpen van een
nieuwe huisstijl en logo, het opstarten van
een geheel vernieuwde website, een nieuw
in kleur uitgebrachte verenigingsblad, een
nieuwe frisse flyer etc. Het bestuur is dan ook
zeer tevreden met deze gang van zaken.
Ook op financieel gebied ziet het er intussen
al beter uit. Door het wegvallen van de sub
sidies en tegelijkertijd een teruglopend le
denaantal moest het bestuur een reorgani
satie doorvoeren. Dit nadat het was voorge
legd aan de leden in de Ledenvergadering.
Hierbij zijn groepen samengevoegd en is de
contributie licht verhoogd. Gelukkig hebben
deze maatregelen geleid tot een betere li
quiditeit en een positief resultaat. Maar voor
een gezonde vereniging is meer nodig nl.
ook een goede rentabiliteit en een dito sol
vabiliteit. Voor een goede rentabiliteit is het
nodig dat er elk jaar een goed resultaat
wordt neergezet.
Een gezonde en bloeiende vereniging moet
ook solvabel zijn. Er is de laatste jaren be
hoorlijk ingeteerd op het eigen vermogen.
Als er meerdere jaren achtereen een positief
resultaat wordt gehaald kan ook weer ge
dacht worden aan het opbouwen van reser
ves. Het is beslist noodzakelijk om als vereni
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We zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800 - 023 05 50. 
Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

Als u wilt vertellen wij u tijdens een persoonlijk gesprek meer over de 
mogelijkheden van een uitvaart. Ook kunnen wij u adviseren bij het 
vastleggen van uw wensen. Bel ons gerust voor een afspraak (kosteloos).
Bekijk ook onze website www.monuta.nl/emmen.

Wij zijn er 
voor u als u ons 
nodig heeft.
Monuta is altijd 
bereikbaar.

Jaarvergadering & Agenda
Beste leden, zet in uw agenda woensdag 12 april 19.30 uur, dan is er een jaarvergadering
van onze vereniging. Dit jaar is de lokatie "Sporthal Emmerhout". Er is natuurlijk veel te be
spreken en daar is UW stem voor nodig, dus kom allen. Natuurlijk is er een verloting, en
neemt u ook een prijsje mee voor de prijzentafel. 

1  ) Opening en vaststelling agenda
2  ) Mededelingen en Ingekomen stukken
3  ) Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 5 april 2016
4  ) Jaarverslag secretaris over 2016
5  ) Jaarverslag penningmeester over 2016
6  ) Verslag Kascommissie door de heren Casu en Croes
7  ) Benoeming één nieuw lid kascommissie
8  ) Begroting 2017
9  ) Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. R. Brookman (voorzitter).          
      Het bestuur stelt voor de voorzittershamer over te dragen aan dhr. T. Sleeking.              
      In de vacature wordt door het bestuur voorgedragen dhr. G. Veltman.                          
     Eventuele tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur melden uiterlijk een half uur vóór
       aanvang van de vergadering. Het bestuur zoekt nog uitbreiding en verzoekt mogelijke
       kandidaten zich eveneens te melden een half uur voorafgaande aan de vergadering.
10) Rondvraag
11) Pauze met aansluitend verloting
12) Sluiting
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Mag ik me even
voorstellen

Wie mij twee jaar geleden ge
vraagd zou hebben of ik iets van
doen had met Hart op Tempo,
zou ik geantwoord hebben dat
ik nog nooit van die club ge
hoord had. In het Scheper Zie
kenhuis kreeg ik, na een hartin

farct in juli 2014, voor het eerst informatie over
HOT. En nu ben ik al weer een jaar lid en sport
met veel plezier op de woensdagmorgen in
Emmen.
Ik ben gevraagd of ik in het bestuur van HOT
zitting zou willen nemen en heb daar positief
op gereageerd. Daar moet echter een be
sluit over genomen worden op de eerstvol
gende ledenvergadering in april van dit jaar.
Misschien is het dan wel zo prettig als de
leden al iets meer over mij weten.
Mijn naam is Guus Veltman, ben in novem
ber 65 jaar geworden. Ik ben geboren in
Amsterdam en door mijn werk in 1981 in
Emmen komen wonen. Dat werk was in
Verpleeghuis De Bleerinck, waar ik tot juli
2015 met veel plezier gewerkt heb. Heb daar
meerdere functies gehad, maar mijn laatste
functie was die van beleidsmedewerker
kwaliteit voor Zorggroep Tangenborgh, waar
De Bleerinck deel van uitmaakt.
Ik vond het in 2015 welletjes en ben gestopt
met werken toen ik 63½ was. Van die keuze
heb ik geen dag spijt gehad. Wat is het
heerlijk om zoveel vrije tijd te hebben! Ge
noeg hobby’s. Zo fotografeer ik graag, ben
ik weg van alles wat er zich in de lucht af
speelt, ook om op de foto te zetten, zoals:
vogels, vliegtuigen, sterren, planeten, satel
lieten, het weer e.d.
Wandelde en fietste altijd al met veel plezier,
maar nu doe ik dat lekker overdag en niet
alleen meer in het weekend.
Ben getrouwd, heb 2 dochters en ook 4
kleinkinderen die lekker dicht in de buurt
wonen.
In mijn werk heb ik veel vergaderd, in werk
groepen en commissies gezeten en ben
verantwoordelijk geweest voor allerlei pro

jecten binnen Zorggroep Tangenborgh. Het
eerste jaar nadat ik gestopt was had ik ab
soluut geen zin meer in vergaderen, versla
gen schrijven e.d., maar ik merk dat ik daar
nu weer meer open voor sta. Het zal nooit
meer een dagtaak hoeven te zijn en dat
maakt het anders. Daarom geloof ik ook dat
ik als bestuurslid wel wat kan bijdragen aan
Hart op Tempo en wil daar ook mijn best voor
doen. Zo vind ik pr-activiteiten leuk om te
doen. Mijn hele leven heb ik wel in redacties
gezeten van schoolkranten en nieuwsbla
den op het werk.
Het hartinfarct waardoor ik, niet helemaal
vrijwillig, met HOT in aanraking kwam, heeft
indruk op mij en mijn directe omgeving ge
maakt. Het overviel ons, vanuit een situatie
van volkomen gezond zijn en gezond voelen,
gedurende vele jaren. Ik ben blij dat ik de
sportieve kant van mijn leven o.a. via Hart op
Tempo weer op orde heb en dat alle activi
teiten die Tineke ons voorschotelt, mij goed
doen en goed doen voelen. Ook het maan
delijks volleyballen in Klazienaveen hoort
daarbij. Het sociale aspect, van sporten met
anderen, is eveneens een niet de onder
schatten factor van betekenis en dat zit wat
mij betreft ook wel goed bij HOT.
Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan het
gezond houden van onze vereniging, want
die heeft ook een moeilijke periode gekend
in 2015, heb ik begrepen.
Guus Veltman
 

De uitgever en de vereniging zijn niet ver
antwoordelijk voor de inhoud van de ad
vertenties.
Niets uit deze uitgave mag worden geko
pieerd en/of verspreid zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever en/of de
vereniging.

Web site
Kijk regelmatig op
www.hartoptempo.nl
voor het laatste nieuws.
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Wandelen door
de parken van
Arnhem.
Arnhem: Arnhem de fraaie hoofdstad van
Gelderland ligt op de hoge Rijnoever in een
uitzonderlijk mooie omgeving. Wie van groen
houdt is in Arnhem op de goede plek. Niet
voor niets is Arnhem in 2009 uitgeroepen tot
de groenste stad van Europa. Van de 40
parken en landgoederen, die Arnhem rijk is,
hebben maar liefst 6 een monumentale
status. Ze zijn bijzonder van kwaliteit of door
het ontwerp. De Arnhemse parken en land
goederen zijn geïntegreerd in en om de stad.
Heel veel landgoederen zijn privébezit, maar
de parken en tuinen zijn meestal openge
steld voor wandelaars en fietsers. De parken
zijn mooi door de vele hoogteverschillen en
het vele water. Onderstaand een mooie
wandelroute door de parken die ik bezocht
heb.  De lengte van de route is plm. 12 km.
eventueel te verdelen over meerdere dagen:
er zijn in Arnhem voldoende leuke pension
netjes. Ook zijn er veel restaurantjes en is er
een gezellig centrum. De route kan men
beginnen bij het bekendste park, Sonsbeek.
Dit park is vanaf het C.S. makkelijk te berei
ken. Bij de VVV is een stadsplattegrond te
verkrijgen met de belangrijkste parken en
landgoederen. Die wijst dan je weg.
                                                                
Sonsbeek is ongetwijfeld het bekendste park

van Arnhem en vormt, samen met de parken
Zypendaal en Gulden Bodem, Arnhems

grootste groene attractie. Door het park
loopt het kabbelende water van de St. Jans
beek Eeuwenlang al stroomt het beekwater
met een grote slinger naar de stad en dreef
daar zelfs enkele watermolens aan.  In park
Sonsbeek is een heuse grot, een waterval, er
is nog  een watermolen, zelfs een watermu
seum en een hertenkamp ontbreekt niet.   
Sonsbeek wordt wel eens de parel van Arn
hem genoemd.                                                       
de Braamberg en het Hazegrietje, zijn  de
gebieden aan de weerszijden van de Apel
doornseweg en vormen een groene schakel
tussen Sonsbeek en Klaren-beek. Bomen
hoog op de heuvel, glooiende weilanden
met paarden en volks-tuinen op de heuvel
flanken accentueren de hoogteverschillen
van soms wel 30m.                                         
                                            
Landgoed Klarenbeek is van 1886. Kenmer
kend zijn de kronkelige paden en doorkijkjes,
de hoogteverschillen en het bosachtige ka
rakter. Vanuit het hogere gelegen bosdeel
een mooi uitzicht over Arnhem en de Rijn bij
De Steenen Tafel. De oudste boom van het
Landgoed de Sequoia Dendron is zeer be
zienswaardig. Het park Klarenbeek ontleent
haar naam aan het riviertje de Klarenbeek.
Dit is de naam voor het eerste of boven
stroomse deel van de beek. De Molenbeek
is het benedenstroomse deel. In de geschie
denis van Arnhem is aan deze beek nog een
derde naam verbonden nl. de Rietebeek.
Deze naam werd gegeven aan het deel
tussen de Molenbeek en de Rijn en stroomde
door het Spijkerkwartier naar de oude ves
tingwerken en het centrum. De sprengkop
pen van de beek zijn omgevormd tot de
huidige vierkante vijvers. De vijvers werden
al in de 15e eeuw door monniken van kloos
ter Monnikenhuizen gegraven in één van de
restanten van een oude smeltwatergeul uit
de ijstijd. De bovenste vijver krijgt het kwel
water uit het hoger gelegen droge dal, daar
waar nu het park Klarenbeek ligt. De huidige
vorm van de vijvers heeft cultuurhistorische
waarde. Om deze vorm te behouden is het
noodzakelijk om de oeverbescherming in
stand te houden. De bovenste vijver ligt wat
dieper ten opzichte van de omgeving, een
beetje verborgen haast. De vijvers zijn ge
deeltelijk bereikbaar. Langs de vijvers staan
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zeer waardevolle bomen. De smalle stenige
beek tussen de 2e en 3e vijver heeft een zeer
strak uiterlijk. In het park verder één van de
mooiste openluchtzwembaden van Neder
land.
                                                                          

                                                 
Hoogte80: Een klein stadspark in de wijk
Monnikenhuizen, dat zich kenmerkt door een
spectaculair uitzichtpunt dat uitkijkt over het
oostelijk deel van Arnhem, de IJssel en de
Liemers.
Dal van de Paasberg is een overblijfsel uit
de laatste ijstijd, aan de oostkant van Arn
hem. De mens ontdekte dat er water uit de
stuwwal borrelde en heeft op die plekken
gegraven en er beken van gemaakt; de zo
genaamde sprengbeken. Langs die beken
stonden ooit watermolens, die gebruikt wer
den voor o.a. de papierindustrie, houtzage
rijen of wasserijen. De Beek op de Paasberg
is zo’n sprengbeek. Het dal waar de beek
door loopt is een oorspronkelijk smeltwater-
dal. Het water in de beek is helder en schoon
grondwater, wat voor bijzondere ecologi
sche omstandigheden zorgt. De beek
stroomt bovengronds door een afwisselende
omgeving, de groenste speelplek van Arn
hem, een sportcomplex, de Van Maerlant
park, Angerenstein en Insula Dei. De beek
gaat via de  Velperweg door naar Regina
Pacis en daarna ondergronds verder naar
de stad.
Park Angerenstein , dit is een voormalig
landgoed; in het park staan enkele monu
mentale gebouwen w.o. het centraal gele
gen landhuis. Het park is enkele jaren gele
den gerestaureerd. Nu is er weer het oor

spronkelijke rosarium en de romantische
bronbossen waaruit verschillende bronnen
die de beek van de Paasberg voeden, ook
wel Julianabeek genoemd.                           
                                                      
Landerijen Rennen Enk, aan de Velperweg.
In de middeleeuwen behoorden de landerij
en tot klooster Monnikhuizen  In de 17e eeuw
kocht Jan Rennen het landgoed, bouwde er
een huis en legde een mooi park aan. Later
kwam het te vervallen, maar werd in 1750
weer herbouwd. Een kleine eeuw later kocht
Jan Baron van Pallandt van Walfort de gron
den van Rennen Enk en bouwde er een
nieuw huis op, dat in 1849 werd uitgebreid
en verbouwd. Zo ziet de villa er in grote lijnen
nog steeds uit. Villa Rennen Enk staat op de
Monumentenlijst.
                                    
Beek op de Paasberg: Deze stroomt veelal
ondergronds naar het centrum en is o.a. nog
te zien in de Schaapsdrift (zijweg van de
Velperweg). Hij stroomt b.v. onder het ge
bouw van drukkerij Edito (van het vereni
gingsblad van HOT) door, te zien door een
glazen vloer, bijzonder speciaal.
Neptunesplantsoen aan het eind van de
Velperweg, onderdeel van de groene singels
op de plek van de vroegere stadswallen; van
hier is het niet ver terug naar het Centraal
Station.  

  
G.J.Z.   
(bron Gemeente Arnhem en VVV Arn
hem)                                                                
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Uit de pen van
Vincent.
Hallo Allemaal,

Ik ben Vincent Heeres, 35 jaar sinds 1989 zit

ik bij de atletiekvereniging de Sperwers en ik
ben nog steeds actief lid. Tot aan mijn 19e
hadden de onderdelen 400m en 800m mijn
voorkeur, maar tegenwoordig ben ik aan het
trainen voor speerwerpen en hoop ik ko
mend jaar het podium te halen op het NK
voor masters in Gouda. Verder doe ik nog
aan wielrennen met mijn oude atletiek
vrienden en gaan we eens per 2 jaar een
mooie tocht in de Franse bergen fietsen. En
natuurlijk niet te vergeten: ik ga komend jaar
trouwen met Wianda die sommige van jullie
ook wel kennen, zij geeft nu lessen bij HOT
op de maandagochtend en -avond groep
in Emmerhout.
Sinds september 2015 geef ik les bij HOT. Ik
ben begonnen op de maandag avond in
Emmerhout (intussen overgenomen door
Wianda) en niet lang daarna volgden ook
de dinsdagochtend-groepen in Klaziena
veen.  In 2008 heb ik aan het CIOS in Heeren
veen de opleiding MBVO gedaan. En naast
deze groepen geef ik ook les aan MBVO-
groepen in de Rietlanden, Emmerschans,
Emmen centrum en Coevorden. 
Ook ben ik sinds 2000 atletiektrainer bij de
Sperwers in Emmen; hier geef ik les aan de
jeugd in alle onderdelen van de atletiek. Het
mooie van deze combinatie is dat ik overdag
voornamelijk lesgeef aan ouderen en ‘s

avonds aan kinderen; dit vind ik zelf een hele
mooie afwisseling.
Ik hoop het aantal sportlessen de komende
tijd nog een beetje te kunnen uitbreiden en
deze lessen nog lang te mogen verzorgen,
want sportlessen geven aan jong of oud is
toch echt waar mijn voorkeur ligt qua werk. 

Een puzzeltje
In een onder architectuur gebouwde woon
wijk staan vierkante, driehoekige en ronde
huizen. We kennen drie bewoners, Gerard,
Chris en Hennie. De vormen van hun huizen
zijn verschillend en ze hebben verschillende
hobby’s.
We weten de volgende dingen:
1. Hennie doet aan  stijldansen. 
2. De gamer woont niet in het driehoekige-
    huis. 
3. Chris of Gerard woont in het vierkante huis.
4. Op het ronde huis staat een sterrenkijker.
5. Als Gerard niet  de sterrenkijker is woont hij
    in het ronde huis.                                        
                                                    
Wie is de gamer en waar woont hij?
 
De oplossing komt in het volgende nummer
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Colofon
Bestuursleden
Voorzitter: Rieks Brookman
Vice voorzitter: Ton Sleeking
Secretaris: Gerard de Feber
Penningmeester: Lies Linneman
Redactie en Medewerkers
Hennie Arkes
Michele Casu
Fred Croes
Gerard Franken
Chris Scheven
Ger Zweep
Webmaster
Richard Arkes
Sportleiding
Alina van Beest
Jantje Harmers
Vincent Heeres
Wianda Nienhuis
Tineke Tjapkes
Medische begeleiding
Annette Kooi
Kopij
Stuur per mail, voor10 juni naar:
hartoptempo@outlook.com
De redactie behoudt zich het recht voor
Aangeleverde kopij te corrigeren, in
te korten of eventueel te weigeren.
 

Paas cake.
 
 
         Ingrediënten: 
 
        250 ml zonnebloemolie
        250 gr suiker
        5 eieren van gelukkige kippen
        250 gr bloem
        250 ml advocaat
        1 zakje bakpoeder
 
Bereidingswijze:
Voorbereiding: 7 min  ›  Bereiding: 50 min  ›  
Klaar in: 57 min
 
De olie, suiker en eieren tot een romig geheel
mixen.
Advocaat langzaam onder voortdurend
roeren toevoegen.
Bloem en bakpoeder toevoegen en mixen.

De cake in een voorverwarmde oven van 160
graden C (hete
lucht) op het on
derste rooster in
50 minuten gaar bak
ken.
 
Eet smakelijk.
  

Vakanties
we sporten niet op 17 april tweede paas
dag.
 
De mei vakantie is van 22 april t/m 30 april.
 
 
 

Jaarvergadering
12 april jaarvergadering, 19.30 uur
sporthal Emmerhout.
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Weerdingerstraat 200 7822 BK EMMEN 0591 618794

www.HZzonwering.nl   info@HZzonwering.nl 

facebook.com/HZzonwering

We create your style!

* Terrasoverkappingen
* Uitvalschermen
* Knikarmschermen
* Screens

* Binnenzonwering
* Onderhoud
* Reparatie
* Reiniging

LENTE 
VOORDEEL
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€ 475,-*

€ 143,-*
vanaf

Zipp screen

rolluiken

Alle knikarmschermen met gratis afstandsbediening*




