“Hoe’st beej de dokter!?”

Oplage: 1200 st.

Nieuwe huisarts heeft zijn intrek genomen in Rouveen.

Klompenrace 2015 met als thema:

“Hoe’st beej de dokter!?”

In deze editie van de Rouvener:
- Interview met de nieuwe huisarts
- Route Klompenrace 2015
Geneesheer in de spreekkamer met getraumatiseerde patient.

ROUVEEN - Het jaar is bijna weer om
en dus is het in Rouveen traditiegetrouw
weer tijd voor de Klompenrace. Dit jaar
op 29 december 2015 alweer voor de
veertiende keer. Rond het nachtelijke uur,
van dinsdag op woensdag, zal het dorp
weer even luidruchtig worden gewekt door
de massaal klepperende klompenlopers.

sinds 1 september van dit jaar heeft Rouveen een nieuwe huisarts. Na bijna 30
jaar stopte huisarts G.J. van der Struys
met zijn praktijk en werd hij opgevolgd
door Reza Pezeshki Nia. Een nieuwe geneesheer vraagt om een nadere kennismaking en de vraag: “Hoe’st beej de dokter?!”
Het organiserend comité speelt hier direct op in. Na een uitvoerige medische
check bij de start lopen de deelnemers
van de nachtelijke atletiekwedstrijd op
klompen, dwars door de dorpskern van
Rouveen langs diverse huisartsenposten.

De Klompenrace is een winters evenement
en dat ging in het verleden vaak gepaard
met vorst en sneeuw. Tegenwoordig is het
meer regen en wind, maar het blijft een
periode waarin een verkoudheid of griepje
op de loer ligt. Goed om te weten waar de
huisarts te vinden is voor het juiste medicijn. In tegenstelling tot de Tour de France of
een willekeurige atletiekwedstrijd geldt
Op zich is dit niet al te moeilijk in het hier niet, dat de atleet met de beste
dorp, want de plaatselijke huisartsen- dokter wint, maar bij de Klompenrace
praktijk staat al sinds mensenheu- is het van belang of de lopers (en de
genis op dezelfde locatie aan de Korte klompen) uit het juiste hout gesneden zijn.
Kerkweg. Echter, dit jaar vond er een
wisseling van de wacht plaats, want

- Cursus blaren prikken
- Bijsluiter Klompenrace
- Kortingsbonnen
- Verrassende recepten

Startschot:

n doosch

Uit den oude

In 2001 werd het “Staphorster Boertje”, pseudoniem van
de Staphorster kruidendokter Peter Stegeman, geplaatst
op nummer 5 in de top 20 van grootste kwakzalvers van
de 20e eeuw. Stegeman, geboren in 1840 en overleden in
1922, hield tussen 1890 en 1920 een praktijk in Staphorst.
Uit het hele land, zelfs uit het buitenland, bezochten
mensen de Staphorster wonderdokter. Bekendste patient
van Stegeman is de Zuid-Afrikaanse premier Paul Kruger.
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Knip u r

Laat blaren bij voorkeur gesloten: prik ze alleen open als ze hinderlijk
zijn. Ga naar een huisarts voor grote (bloed)blaren.

Bij inlevering van deze waardecoupon:

- Werk hygiënisch: was de blaar en de omgeving voorzichtig met water
en zeep schoon. Als er geen water bij de hand is, mag je ook een nietkleurend, waterig ontsmettingsmiddel gebruiken.
- Was je handen en trek wegwerphandschoenen aan
- Neem een bloedlancet en houd deze evenwijdig aan de huid

V.O.F. Credietgen!
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de sensationele korting van:

- Prik enkele malen aan de basis van de blaar (dus niet middenin)

€ 1,00

- Druk met een steriel kompres het vocht uit de blaar
- Gooi de naald op een veilige manier weg

Deze actie geldt alleen voor klompen, en is geldig van
23 t/m 29 december

- Dek de blaar af met stroken kleefpleister

Niet goed = slechte aankoop
Wij zijn op koopzondagen gesloten!
(andere zondagen ook)
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Program

Prijzen
Klompenrace 2015 belooft natuurlijk weer een
enorm “prijzencircus“ te worden. Niet alleen snelheid, maar ook originaliteit staat bij het comité en
jury hoog in het vaandel. Hieronder een overzicht
van de categorieën:

21.30 – Baaninspectie
22.00 – Inschrijving café Korterink
22.30 – Optreden Hans van Dongen band
23.50 – Opstellen voor de start
00.00 – Start van Klompenrace
00.30 – Prijsuitreiking

Snelheid:
Jongens t/m 11 jaar
Meisjes t/m 11 jaar
Jongens 12 t/m 15 jaar
Meisjes 12 t/m 15 jaar
Heren 16+
Dames 16+

Recept
Heeft u voor, tijdens of na de Klompenrace een
vervelend grieperig gevoel, zweet dit er dan uit
met onderstaand recept.

De Grog:

Benodigdheden:
1 rauw ei
1 borrelglas cognac
2 theelepels bruine suiker
Citroensap
Gekookt water
Bereiding:
Doe een flinke scheut cognac (ongeveer een
borrelglas) in het glas. Voeg hier een thee
lepel citroensap aan toe. Vervolgens doet
u 1 á 2 theelepels bruine suiker in het glas.
Vervolgens doet u het rauwe ei erbij en even
roeren. Het glas of de beker aanvullen met
heet water. Drink smakelijk!

Originaliteit:
Mooist verklede deelnemer/ster
Mooist aangeklede post
Mooist opgedirkte klompen
Omdat in een goed gevarieerd dieet ook vlees
dient te worden gegeten, word originaliteit met
onderstaande beloond:
Vleespakketten ter waarde van:
1e prijs: € 100
2e prijs: € 75
3e prijs: € 50

Let op: Alleen voor oraal gebruik

Vriendelijk verzoek aan deelnemers en publiek om zoveel mogelijk met de benenwagen
te komen. Op de parkeerplaats van de NH-kerk kan men eventueel een meegenomen
voertuig tijdelijk stallen. U zult door één van onze uiterst vakkundige verkeersregelaars
worden begeleid.
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Interview
Naam: Reza Pezeshki Nia
Leeftijd: 41
Woonplaats: Zwolle
Geboorteland: Iran/Teheran
Burgerlijke staat: Getrouwd met Jolanda
Beroep: Huisarts
Klompmaat: 42
Hoe bent u in Rouveen terecht gekomen?:
Ik kreeg het aanbod om diensten te doen op de post in Meppel
en om te werken in de praktijk van collega Gert-Jan v/d Struys.
Ik dacht toen “laat ik deze kans maar aangrijpen”.
Nu is één ding zeker, ik ben hier terecht gekomen en ik blijf hier.
Wat is uw indruk van het dorp Rouveen?:
Het is een prachtig dorp, wie houdt er niet van al wat oprecht, authentiek en origineel is? Oprecht
zijn is een weg naar succes omdat dit zelfvertrouwen stimuleert en visie en focus aantrekt.
Eerlijke mensen hoeven niet te doen alsof ze iets of iemand zijn die ze niet zijn.
Combineert u het huisartsen-werk nog met zaken in het ziekenhuis?:
Niet meer, maar ik doe regelmatig diensten op de post in Meppel, dus ik kom regelmatig in het
ziekenhuis. Verder werk ik nauw samen met de collega’s in het ziekenhuis.
Heeft u idolen (bijv. dokter Tinus of dokter Bernhard?):
Ik heb geen idolen maar dokter Tinus vind ik een prima gozer, een rare dokter die het vak goed
beheerst maar telkens achter de feiten aanloopt. Hij kent de formule E=K *A niet (effect is gelijk
aan kwaliteit keer arts-patiënt relatie). Misschien moet ik ook beginnen met een nieuwe serie!?
Loopt u in de vrije tijd wel eens op klompen?:
Jawel, ik heb echte klompen. (ik vind ze in één woord geweldig). Maar ik mag ze niet altijd
dragen, mag niet van Jolanda!
Kan Rouveen dit jaar rekenen op je deelname aan de Klompenrace?:
Wie weet....ik houd alle opties nog open!
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Parcour

Comité Zonuendan wil graag de
volgende sponsoren bedanken:
Aannemersbedrijf Henk Troost
Akkerman Konstruktiebedrijf
Aluvo
Autobedrijf Hengsteboer
Autobedrijven Korterink
Autorijschool Hans Oldeman
Autoservice Timmer
Autosleepdienst Hooikammer
B+B Personeelsdiensten
Bakkerij Ubak
Beautysalon Pura
BIX.nl makelaars
Bloemenatelier Rianne
Bloemert Melkveetechniek
Blokker Nip
Bos Bedden Speciaalzaak
Brakke Techhniek
Buitenhuis internationaal transport
Buitenhuis Reclame
Cafetaria Korterink
Car Correctie uit de Fles
Cateringservice Patrijs en Zaal d’Olde Skoele
Compustore
Constructie- en Jachtbouw Stam
Coop de Eendracht / de Welkoop
CZ Rouveen Kaasspecialiteiten
DC Grafimedia
De Haan autoschade en spuiterij
De Ongedierte Bestrijder
Domein Installatiebedrijf Rouveen
Drukkerij de Reest
Duikbedrijf Nederland
G&A computers
Garage Rouveen
Gerbon Bouw
Groenrecycling Rouveen
Groepsaccommodatie de Uitstap
Grondverzetbedrijf de Haan
H. Knoll landbouwmechanisatie
Handelsonderneming K.J. Bouwmeester
Henny Troost Sport en Ontspanningsmassage
Hilboezen Auto & Caravan
Hoeve Advies
Houtwaren en Souvenirs Roel
Huisman Wegrestaurant de Lichtmis
Hydrauliek Service Dunnewind HSD
InShape Fitness & More
Inter Grass
J. van der Horst Antiekwinkel
Johan Huisman Kaas & Notenhandel
Kapsalon Ilona
Kinderopvang Mathil
Klaas Kooiker Aannemersbedrijf
Klaas Mulder Verhuur
Klussenbedrijf Arie Kuiper
Krale bestratingen
Kruidhof Veevoeders
Kuiers en Dunnink montage
Lindenholz rijwielen schaatsen en skeelers
LMB Tuin en Park Gebr. Knoll
Loonbedrijf Dunnink
Loonbedrijf H.J. Trompetter
Meesters Tweewielers
Miba’s verhuur
Mubo Metaal
Muzikaal Educatief Centrum
Notariaat Ritsma
Peter Mulder RMO en Tanktransport
Poiesz Supermarkt Staphorst
Rietdekkersbedrijf K. van der Horst
Rietdekkersbedrijf Poepe-Veerman
Roo Rubber
Schoenmaker Jan Portiek
Schoonheidssalon Aline Hokse
Schra Schilderwerken
Slager industriele dienstverlening
Spar supermarkt Rouveen
Spoorwind
Stegeman Textiel
Tegelhome Meppel
Tim de Vries hoveniers
Timmerbedrijf KiCo
Timmerman Transport
Total tankstation Krale
Troost stipwerk
Uw slager Buitenhuis
Vee- en Vleeshandel Johan Knoll
Via Flora Bloemen
Warenhuis Jan Crediet V.O.F.
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Organisatie

Dit jaar zal de nietsontziende jury bestaan
uit de onderstaande dames:

Het Rouveense Comité Zonuendan is een gemêleerd
gezelschap dorpsgenoten dat zo nu en dan evenementen organiseert ter vermaak van de hele
bevolking. Achterliggende doelstelling van de organisatie is de aandacht vestigen op de tanende boerencultuur, het verdwijnende culturele erfgoed en het
bewaken van de gemoedelijkheid in het dorp. In de
praktijk komt dat neer op evenementen met een lach
en een boodschap, voor jong en oud, Hervormd of
Gereformeerd; activiteiten zonder „scherpe randen‟.

- Alma Buitenhuis
- Jinny Bouwmeester
- Marjan Bouwmeester
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Klompvoe

De klompvoet is een aangeboren aandoening, waarbij de stand van de voeten
anders is. Een klompvoet heeft de vorm van een golfclub. De oorzaak van
klompvoeten is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk spelen erfelijke factoren
en omgevingsfactoren een rol. Bij klompvoeten groeien tijdens de zwangerschap
bepaalde spieren, banden en pezen van de voet niet mee met de rest van de voet.
Hierdoor trekken deze spieren, banden en pezen de voet in een afwijkende stand.
Ook de botten in de voet kunnen vervormen.
Klompvoeten komen ongeveer 3 keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes.
Een klompvoet kan zowel bij één of beide voeten voorkomen.De behandeling van
klompvoeten begint meestal direct na de geboorte, omdat de vervorming anders
erger kan worden. Meestal wordt de voet met behulp van gips of tape in de juiste
stand gezet. Om de zoveel tijd wordt het gips of de tape vervangen en wordt de
voet verder in de juiste stand gebogen.

Ze bestaat van incidentele bijdragen; zowel morele,
materiele als financiële steun. De kern van deze
organisatie bestaat uit de oud-medewerkers van wijlen Radio Rouveen en wordt per
evenement aangevuld met slapende, ooitactieve en - ieder jaar weer nieuwe leden.
“Comité Zonuendan” is de overkoepelende
organisatie voor zowel Agrarische Zomerspelen, De Klompenrace, op Boeren Toeren /
Pannekoeknbak’n het Slootie Spring’n. De bezetting
van “Comité Zonuendan”
tijdens dit evenement:

Alwin Compagner
Martin Compagner
Robbert Harink
Klaas Huisman
Marijn Konterman
Hein Poolman
Roel Kisteman
Rudy Klomp
Jan Petter
Jarnold Slager
Jan Trompetter
Tevens wordt Zonuendan gesteund door
vele vrijwilligers.

enrace

Bijsluiter Klomp

- Alleen houten schoeisel toegestaan.
- Bij gladheid wordt gestrooid.
- EHBO is aanwezig gedurende de race.
- Gelieve kennis te nemen van de
instructies en het parcours voor de race.
- Eerste 200 personen krijgen een aandenken.

Deelname is op eigen risico.

@zonuendan1

facebook.com/comite.zonuendan

Hoofdmotto van Comité Zonuendan is: “Voor Rouveen, door Rouveen.” De organisatie is doelbewust
niet aan een kerkgenootschap verbonden. Getracht
wordt dat het comité een juiste afspiegeling is van de
Rouveense bevolking.
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www.zonuendan.com
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