
OldStars walking handball Hengevelde  

kent dankzij dorpse karakter kick-start 

“Er iemand waarmee ik gym. Zij is laatst aan haar schouder geopereerd en ik had haar daarom niet 

gevraagd om mee te doen. Belde ze op, waarom ze niet benaderd was om mee te doen? Ik had echt 

niet aan haar gedacht. Ze was er de eerste keer bij, had nergens last van en ze vond het vooral 

ontzettend gezellig”, vertelt Ida Lentelink. Zij is 73 jaar, kartrekster en deelneemster aan OldStars 

walking handball, dat begin september van start ging in het Overijsselse Hengevelde. 

Karin ten Heggeler is procesbegeleider voor OldStars in de regio. Daarnaast werkt ze voor 

verschillende gemeenten als verenigingsondersteuner. Als ZZP’er zet zich in voor de besturen van 

diverse verenigingen, stichtingen en clubs op een zo'n breed mogelijk gebied. Bovendien was ze 

jarenlang bestuurslid van WHC, de plaatselijke handbalvereniging, die het OldStars walking handball 

introduceerde. De taakverdeling is dan ook helder. Ten Heggeler doet de organisatorische kant en 

Lentelink, met een actief handbalverleden bij WHC, is de ambassadrice en iemand met een groot 

netwerk.  

Bellen 

“Ik ben gewoon een hele lijst gaan bellen. Bovendien heb je hier in Hengevelde, de website 

Wegdamnieuws. Die is enorm populair en na het plaatsen van een artikeltje met daarin mijn 

telefoonnummer meldden zich spontaan drie mensen. Maar wat het beste werkt is de persoonlijke 

benadering. Ik ken hier heel veel mensen en het mooie van een hechte gemeenschap als Hengevelde 

is dat iedereen wel weer iemand kent die tot de doelgroep behoort”, aldus Lentelink. 

Ten Heggeler onderstreept dat verhaal. Ze hielp eerder samen met het Ouderenfonds het OldStars 

walking football in de omgeving, in de benen. “Hoe kleiner het dorp is, hoe beter zo’n initiatief van 

de grond komt. De inwoners zijn sociaal actief en betrokken. Het is wel zo dat de mensen het eerst 

even willen aankijken, maar als ze er eenmaal mee begonnen zijn, dan komen ze ook. Daarnaast ken 

ik hier ook de partijen, weet ik hoe ik ze het beste kan benaderen en spreek ik het dialect. Dat scheelt 

echt.” 

Veldje 

OldStars walking handball in Hengevelde, startte officieel dinsdag 8 september bij WHC. Opvallend: 

het is buiten op een handbalveldje, al zijn er eventueel wat uitwijkmogelijkheden. Er is simpelweg 

geen zaalruimte beschikbaar, behalve in de ochtend of laat in de avond. “Een aantal deelnemers 

werkt overdag nog gewoon. De eerste paar keer deelnemen kost niets, uiteindelijk betalen ze 50 

euro voor een heel jaar. Daar zit alles bij inbegrepen, ook de huur van dat veldje”, voegt Ten 

Heggeler toe. 

De allereerste keer was de opkomst hoog. Zo’n 25 deelnemers deden mee, een aantal keek toe. 

Uiteindelijk is de hoop dat minstens de helft actief blijft en zo een stabiele groep vormt. Er is een 

trainster gevonden in de persoon van Ria van der Made. “Het mooie is dat het allemaal op spelniveau 

is. Je hoeft helemaal niet te kunnen handballen. Verder wordt er gespeeld met een zachte bal, dus 

als je een keer een bal in het gezicht krijgt, dan kan dat geen kwaad. En scoren mag pas als iedereen 

over de middenlijn is. Ook mag je niet rennen, dat vind ik zelf ook wel prettig, want lopen is beter 

voor mijn knieën. Maar het is vooral echt heel leuk en gezellig”, vindt Lentelink. “We zijn de eerste 

keer begonnen met koffiedrinken en een praatje. Dat houden we erin.” 

“Laatst had ik iemand benaderd die ik ken en waarvan ik dacht van dat OldStars walking handball 

goed voor haar zou zijn, vooral vanwege het sociale aspect. Het liefst wil je juist die mensen 



bereiken. Alleen ze reageerde maar niet. Toen dacht ik van ik zet haar gewoon in de appgroep en 

nodig haar uit. Mooi dat ze er de eerste keer was.” 

 

 

 


