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De mensen
ach

Wim Dorst is volgens eigen zeggen
altijd al zwaar geweest. Geen buitensporige eter, maar wel iemand die op
de meest onregelmatige momenten
aan de dis gaat. Een avonddienst en
het eten begint in de late avonduren.
,,Ontbijten deed ik ook nooit. Dat is
niet goed.” Zijn levensstijl moest om.
Net als in 2006 toen hij zijn laatste
sigaret opstak.
Net als andere ‘zwaargewichten’ praat
hij liever niet over zijn maximum
gewicht, maar liever over de winst die
hij boekt. Zo raakte hij in aanloop naar
de operatie al elf kilo kwijt door shakes
te gaan drinken; nodig voor de operatie. En na de ingreep ging er nog eens
zeventien kilo vanaf. Dus is Wim Dorst
in twee maanden tijd al zevenentwintig kilo kwijt. ,,Ja, het wordt langzaam
tijd voor een nieuwe garderobe,” lacht
hij nu.

Gemeenteraadslid Wim Dorst is dolgelukkig met zijn maagverkleining
(foto Marieke Mandemaker).
NIEUWERKERK
Wat Wim Dorst uit
Nieuwerkerk betrof, moest zijn
dertigste levensjaar hét moment
worden om een einde te maken
aan zijn overgewicht. Het gemeenteraadslid had alle diëten al geprobeerd. Maar kilo’s die verdwenen zaten er in no time weer aan.
Op 2 juni is daaraan een einde
gekomen wat hem betreft. In het
Maasstadziekenhuis in Rotterdam
heeft hij een maagverkleining
ondergaan. Nu bestaat zijn avondeten uit een aardappel, een half balletje gehakt en een schepje groente.
,,En dan zit ik vol,” vertelt hij.

Dorst werkt in het ziekenhuis in
Dirksland en is ook chauffeur bij de
huisartsenpost in Zierikzee. ,,Dan kom
je inderdaad de gevolgen van overgewicht wel tegen. Ik wilde gevaren als
hoge bloeddruk en diabetes voorkomen. En als je dan dertig wordt dan
vraag je jezelf af wat je daar het beste
aan kunt doen.”
Wat volgende waren intakegesprekken
in het ziekenhuis. Want – zoveel is wel
duidelijk uit zijn verhaal – een maagverkleining (GastricBypass) is onomkeerbaar en niet zonder risico’s. ,,En

er moet een knop om. Je moet er echt
achterstaan.” Waar een normale maag
de omvang van een vuist heeft, is die
van Wim Dorst niet groter dan een ei.
En dat maakt dat je weinig nodig hebt
om volte zitten. ,,En als je toch teveel
eet, wordt je daar behoorlijk ziek van.”

Twee keer per week naar de sportschool, de dag beginnen met yoghurt.
Wim Dorst heeft zijn levensstijl drastisch omgegooid en het bevalt hem
prima. Maar – zoals hij al zei – er moet
wel een knop om. Van alle mensen met
een maagverkleining valt 20 procent
terug. ,,Die mensen eten door de verkleining heen en dat komt het gewicht
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Zonnebank
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,,Ja, het wordt
langzaam tijd
voor een nieuwe
garderobe.”
Wim Dorst voelt zich prima. En ook
op zijn werk helpen zijn collega’s hem
met regelmatig eten. ,,Dat doen mijn
collega’s ook en dat is prettig.” Hij
is blij met de stap die hij gezet heeft.
,,Voor iedereen is het weer anders.
Maar ik ben blij met de keuze die ik
gemaakt heb. En mijn vrouw steunt
me daar enorm in. Doet ze trouwens
altijd. Maar voor haar is het ook wennen dat ze geen grote pan aardappelen
meer hoeft te koken.” Als een verhaal
in WereldRegio mensen helpt bij het
zetten van een vergelijkbare stap dan
is Dorst er blij mee.•
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Camerabeelden

Na een aarzelend begin lijkt internet nu
een vrijplaats voor het publiceren van
camerabeelden van inbraken en vernielingen. Deze week greep een lokale
supermarkt facebook aan om beelden
van een dief vrij te geven. Ik begrijp de
frustratie en de onmacht die je voelt als
je ’s morgens je zaak inloopt en er is een
onverlaat binnen geweest. Maar moet
je dan beelden vrijgeven?
Ik vind van niet. Het argument dat ook
d’equipe
Cynthia van
‘t Leven
een inbrekerChef
recht
op privacy
heeft
zal
op weinig support rekenen. Moet ie
maar niet op pad gaan ’s nachts. Begrijp
ik. Maar de vaak vage beelden hebben
veel speculatie tot gevolg. Er worden
personen ‘herkend’ die misschien niets
met de zaak te maken hebben. Zo helder zijn de beelden vaak niet.
Als media die beelden vervolgens zelf
ook gaan publiceren neigen ze mij
teveel naar een verlengstuk van justitie. En volgens mij is dat geen rol voor
het journaille.

Een oude regel is dat de politie met haar
opsporingsbevoegdheid bepaalt of
beelden naar buiten moeten. Daartoe
werd bijvoorbeeld besloten toen
tientallen mensen in Zierikzee
een
en minuten
In slechts zev ers het doen
bekraste auto aantroffen.
moeten schutt Toen heeft
ook WereldRegio de beelden pas op
internet gezet. De politie kan afwegingen maken, die wij als buitenstaanders niet kunnen maken. Frustreren
beelden misschien een onderzoek?
Maken beelden slapende honden (die
’s nachts dus op dievenpad zijn) wakker
en kan opsporing daardoor bemoeilijkt
worden. Bij het televisieprogramma
Opsporing verzocht is er een team van
deskundigen dat de afweging ‘wel of
niet publiceren’ maakt. Zo hebben we
het in deze rechtstaat met elkaar afgesproken. Laten we individuen, maar
zeker als media, dus voorzichtig zijn.
Ieder zijn rol.•
r
Zaterdag 10 decembe

lost Rini

ofee
r Slabbekoorn-tr
Sluijs af als winnaa

Pleijte sterke
winnaar eerste
editie Ten Miles

staan,
rek halen, klaar
de boog uit het
de boog spannen,
je
de pijl er in doen,
even kijken waar
richten, schieten,
voordan de boog,
pijl beland is en plaatsen. Soms zie
rek
en
zichtig, in het
wel eens ‘bibberen’
je een boog nog
ademhate maken met
dat heeft alles
ort van groot
ling die bij de handboogsp
tijdens het spanbelang is. ,,Inademen
tijdens het schieten”,
Onderdak.
nen en uitademen klaar uit.
en
klip
Voetbal
I,
Bergsma
Zuid
legt
district
KNVB-competitie,
se Boys, Duivelandn-trofee, genoemd
2E: Yerseke-Bru
De Slabbekoor burgemeester van
rt, 3B: Tholense
Zwaluwe, DFS-Klunde
vroegere
ennaar een
eerste
4B: Brouwershav
die in 1978 de
Boys-MZC’11,
ap
Brouwershaven
IK’57, Halsterenciële kampioensch is
SPS, SKNWK-W
editie van het offi
uiveland opende,
ZSC’62 (allen 14.30).
van Schouwen-D
van de
de Ten Miles.
beste schutters
r
De koplopers van
bedoeld voor de
. Mensen die gemidZondag 11 decembe
Miles
vier verenigingen
scoren laten deze ZIERIKZEE De Sport2000 Ten een
Zaalhandbal
C: Savosadeld zessen en zevens gaan omdat ze
eerste uitgave
schieten
Competitie, regioklasse
heeft bij de
avond bewust
de boeken
tegen hun clubgenowinnaar in
Delta Sport.
geen kans hebben n’ voor wie negens sterke
5B:
Voetbal
gekregen.
ten en ‘concurrente
district Zuid I,
gemeengoed zijn.
KNVB-competitie,
nog achten tienen (de roos)
Volhardingonderscheid worden Tim Pleijte, vorige week legde in
Moerstraten-DZC’09,
Er moet zelfs
vrouwen.
en
het NK cross,
(14.30).
mannen
Renesse
niet ste tijdens
gemaakt tussen
open Zeeuws
vrouwen hebben en Zierikzee beslag op het
r
Bergsma: ,,De
over zestien kilomevan mannen
Maandag 12 decembe
kampioenschap
kwam
Met
de kracht en precisie
Pleijte
meter.
komen”.
niet eens
Bridge
ter en negentig
finish,
68 (13.30,
zouden anders
wordt de beste na 55,19 minuten over de
Middagdrive Bridgekring’
de
de Zilveren Theepot
Fertoute (tweede)
de beste man krijgt
dorpshuis de Schutse).
ruim voor Fouad
De beste
vrouw geëerd en
Woensdagavond en Erwin Harmes (derde).
r
uiveland
Slabbekoorn-trofee.
van Schouwen-D
prijzen naar respecDinsdag 13 decembe
gingen deze twee Groot (181 pun- hardloper
uit Zierikzee:
de
Niels Goudswaard tijd van 59,57
Bridge
Schouwen
tievelijk Pieter
(TOG) was
in een
Saskia Eggink
Avonddrive bridgeclub
hij werd negende
won Anjolie
ten, Zodiak) en
de Schutse).
Haar man Jan-Bert minuten. Bij de vrouwen
(19.30, dorpshuis
overin
bridgeclub
met 121 punten.
verwacht met
ook van de partij
Avonddrive Zierikzeese
Engels zoals
Eggink (St. Jan),
en hier werd
coms
titel
de Zeeuwse
het familiesucce
(19.30, MFC).
Aan
1978, maakte
pun- macht
als
Leonie Ton derde.
mannen met 177
de Zierikzeese
rofee. Ribbens eindigde
Miles deden
pleet door bij de
december
de Slabbekoorn-t
Zodiak-schutter
Sport2000 Ten
Woensdag 14
•
e Joop Ribbens tijdens links).
ten derde te worden,finishte als tweede de eerste
ig atleten mee.
van
Een geconcentreerd
Zaalvoetbal
zo’n honderdvijft
de Groot (tweede
Joop Ribbens (178)
19.00: Van
tweede, achter Pieter
ZieZaV0-competitie, Boys, 19.40:
meten de handboog- met 178 punten •
Tweemaal per jaar
clubs,
Oeveren/WIK-Stella Motoren
soms stormach- schutters van de vier eilandelijke St.
BROUWERSHAVEN Een
van ’t
VIA A.-ASZ, 20.10: FC FraanjeOpkomst Gewenst),
over het dak
TOG (Trouwe
krachten
tige wind raast
Boys-IJtama, 20.20: FC Kerkwerwe/
Onder het dak Jan, Artemis en Zodiak de
gaat het in
Tonnenmagazijn.
splaats
voorjaar
The Lounge, 20.50:
het
In
21.00:
ontmoeting
2,
elkaar.
om de
van de Brouwse
dertien met
Oliegeultje-JupilerboysWood, 21.30:
Rozen-trofee
vrouwen en
on
de strijd om de
maken twee
Jupilerboys-Knock Boys 2, 21.40:
ie, afgelopen woensdagkeer een loopje
mannen twintig om te beoorde- teamprestathet om het individu tijdens
garage Slager-Stella
Ginsterveld.
van achttien meter slecht ze schie- avond ging
Airpack-De Strandloper/
-trofee.
hoe
Onderdak.
zich
de Slabbekoorn
len hoe goed of
utters bereiden
Locatie: sporthal
Alle handboogsch voor om tot een
ten.
Voetbal
Schouws elfop hun eigen manier score te komen.
Vriendschappelijk:
A1 (20.00,
zo’n hoge mogelijketevredenheid van
tal (onder 23 jaar)-JVOZ
is de
het
Na een schot
Zuijen).
volgt er
sportpark Van
,,Inademen tijdens
af te lezen of
de gezichten
had wel
n
blikje van ‘dat
r
de
een minzaam
spannen en uitademe
Vrijdag 16 decembe
In het geval van
beter gekund’.
hebben ze geluk
Schaken
tijdens het schieten”
(20.00, Bracksand).
Slabbekoorn-trofeewerd gemeten na
Extra speelavond
achwant de eindscore
Volleybal
aantal werd niet
Forza (19.30,
hele
twintig pijlen. Dit
petitie
de
over
handRecreatiecom
betreffen
‘afgevuurd’ maar zo sprak
Charlie uit Nieuwerkerk
De vijftien personen
avond ter elkaar
sporthal Onderdak).
nieuw door café-cafetaria tenue).
verspreid. In totaal,een handdie wekelijks een
SKNWK is in het
ver- avond
boogschutters
is
Rotterdam (achterzijde
Het derde elftal van
r
op de bovenste dat Sjoerd Bergsma vooraf,
Central Europe uit
doorbrengen
avond slechts
Zaterdag 17 decembe
en CSAV North and
Tonnenmagazijn op boogschutter op zo’n
zeggen:
dieping van ’t
ort
Voetbal
bezig. Dat wil
de handboogsp
r district Zuid 1:
zeven minuten
alleen nog voor
4e ronde KNVB-beke sportpark Den
gebruikt wordt.
uiveland
(15.00,
a
Vrijstaande
Schouwen-D
MZC’11-Jek
Hogen Blok).
Laanvilla v.a.
7 364.000,-

Korfbal
3e klasse K:
KNKV-competitie,
(15.00, sporthal
All Ready-Vios
Onderdak).
Volleybal
vrouwen,
NeVoBo-competitie,
wic
A: Forza-Podar
promotieklasse
eerste klasse D:
(19.30), mannen, Locatie: sporthal
Forza-Yum (17.30).

• Pieter de Groot

Een project van:

opgelet!!

helpen,
Willen jullie ons
te versieren?
de kerstboom

kerstkleur.nl onder het kopje zullen wij
Dan
vinden is op, www.ilgallo
ons inleveren.
de pizza, die te
mag je hem bij
mama, papa,
Kleur, verf, beplak
pizza klaar is,
gezellig met je
mogelijk. Als de
de boom. Kom
plaat, zo mooi
dan helemaal gratis!
hem samen in
en hangen we
Die van jouw is
een pizza eten!
hem plastificeren
oma, oom of tante
broer, zus, opa,
( geen afhaal)
inleveren kan

on
Buitengewo Lanen
wonen in De

dec.
zaterdag 1000
uur.
00
van 11. -14.
Kom kijken!

t/m 8 januari 2012

Pizzeria di firenze
weg 18
Westenschouwense
houwen
4328 RE Westensc 658590
/ 0111
Tel 0111 650444

llo.nl
Mail: info@ilga
www.ilgallo.nl
istilgallo
www.twitter.com/r

Delta Makelaardij

0111 417808

0111 453400
Bijdevaate Makelaardij
ANEN.NL
WWW.DEL

de Roterij 15

Burgemeester Gerard
Rabelink en penningmeester Van
Ruiven van Renesse Bruist hebben
een sponsorovereenkomst tussen
Fjoertoer en de gemeente getekend.
Voor de sponsoring plaatst Fjoertoer
het ‘Ik heb een band’ beeldmerk op de
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Deal Fjoertoer en gemeente

,,Roetoeters”

Sportver

Een Apeldoorn

Alle kinderen

combi-magnetrons, afzuigkap, kookplaten
wasmachines, drogers en koffieapparatuur.
Bedden, matrassen, dekbedden, kussens
linnenkasten, badmeubels. 0111 40 86 80

Zonvilla.nl
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een redactionele beschouwing
op de actualiteit door
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4317 ad noordgouwe
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Hoofdredacteur Aad van der Wouden

Vrije stemmen

.nl

Voor een alternatief als een maagband
is niet gekozen.

,,Mij kun je prima uitnodigen voor een
barbecue. Ik heb aan één sateetje al
genoeg. Toen ik voor de eerste keer na
de operatie een beschuitje mocht eten,
vond ik dat wel spannend. Benieuwd
hoe mijn lichaam zou reageren. Dat
ging prima. En afgelopen weekend
in Bruinisse voor het eerst mosselen
gegeten. Heerlijk.” Maar dan niet het
‘onbeperkt mosselen eten’ zoals borden bij de restaurants vaak schreeuwend roepen. ,,Nee een bakje en nee
daar zat geen friet bij.”

krant lez
het make
al weer v
week uit

-p-p

• Wim Dorst uit Nieuwerkerk kiest voor maagverkleining

Elke week doen ze het maar
weer: een krant maken.
Zodra ze tevreden en opgelucht op vrijdagochtend de

ww
w.d

‘Dit weekend voor het eerst
bakje mosselen op, heerlijk’

weer terug. Of mij dat ook gaat gebeuren. Ik hoop het niet. Ik ga er nu vanuit
dat ik het wel ga volhouden. Ik ga met
plezier naar de sportschool. Natuurlijk
niet altijd, maar als ik er eenmaal ben
is het heerlijk. Je word goed begeleid
bij Laco.”

rugzakjes die de deelnemers krijgen.
Ook komt het beeldmerk op de diverse
communicatie-uitingen van het evenement zoals rolbanieren. Deelnemers
kunnen hun band met SchouwenDuiveland tonen door een foto te (laten)
maken bij het fotobord. Meer informatie over het evenement kunt u vinden op
www.fjoertoer.nl•
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