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Op 11 november veranderde het leven
van Sanne Verhoef uit Arnhem drastisch.

Ze won het te verloten huis in Oudebildtzijl.
Als het aan haar ligt, woont ze er rond

februari, maart definitief.

Winnares
loterijhuis wil
oud worden

in Oudebildtzijl

D
MARIA DEL GROSSO

De kerstboom staat. Voor
het eerst sinds jaren heeft
Verhoef er weer één ge-
kocht, in Stiens. Om het

alvast gezellig te maken in de wo-
ning die ze op 11 november won bij
de gewaagde loterijactie van voet-
balclub VV Ouwe Syl. Op de venster-
bank staan kaarten en bossen bloe-
men. Van Ouwe Sylsters die haar
welkom heten in het dorp. En als
Verhoef even naar de Aerden Plaats
loopt om daar de kunst te bekijken,
komt ze niet verder dan de theetuin
omdat ze volop in gesprek raakt
met de vrijwilligers.

,,Ik ken hier nu al meer mensen
dan in Arnhem. De aansluiting gaat
zo makkelijk. Dat komt door de har-
telijkheid van de mensen.’’ Verhoef
woonde overal. In Duitsland, Breda,
Apeldoorn, Arnhem. En altijd voel-
de ze zich een vreemde eend in de
bijt. ,,Maar hier niet. Hier kom ik
mensen tegen die op mij lijken.’’
Niet dat ze Arnhem makkelijk ach-
ter zich laat. Daar heeft ze een mooi
huis met een singel erachter waar
de ijsvogeltjes rondvliegen. Daar
heeft ze haar vaste hardlooproutes.

Maar toen ze eens door een
dorpsgenoot in Oudebildtzijl werd
opgehaald voor een rondje wande-
len buitendijks, viel de beslissing.
,,Ik ben gek op de natuur en vooral
op de sfeer van Texel. Toen we langs
de dijk liepen, dacht ik: dit lijkt wel
Texel. Ik heb mijn favoriete eiland
op loopafstand. Zo’n lot uit de lote-
rij moet ik niet laten lopen.’’

Hoe wonderlijk is het ook dat al-
les in haar leven ineens samenvalt,
mijmert ze. Ze kocht een lot met het
personeelsnummer van Centraal
Beheer, waar ze na jaren werken bo-
ventallig was geraakt. Verhoef heeft
nog geen andere baan, heeft geen
partner en geen kinderen. Ze be-
treurt het niet dat ze haar baan als
communicatiespecialist kwijt raak-
te. ,,Het vak is zo veranderd en ik
werkte jarenlang zo hard dat er een
burn-out volgde.’’ Het zette haar
aan het denken over waar je nu echt
gelukkig van wordt en bracht haar
naar de opleiding tot vitaliteits-
coach. ,,Als een malle heb ik die
hbo-opleiding gevolgd en met een
dikke 8 afgerond.’’

In februari breekt de tijd aan dat
ze zes maanden werkloos is. ,,Dan
komt de periode dat je alle werk
moet accepteren. Dat heeft mijn be-
slissing versneld. Straks heb ik hier
een huis en daar een baan. Dan ga ik
liever hier aan de slag. Ik heb er alle
vertrouwen in dat die baan er
komt.’’ Dus nam ze alvast de basis-
spullen mee uit Arnhem, zodat ze
fatsoenlijk in haar gewonnen wo-
ning van 200.000 euro kan verblij-
ven. En maakte ze een lijstje van de
dingen die moeten gebeuren.
,,Want het moet wel mijn eigen
nestgeur krijgen.’’ Zo wil ze een vas-
te trap naar boven, de keuken ver-
vangen en een praktischer indeling
van de begane grond. Lopend door
de tuin waarschuwt ze voor de glad-
de bielzen. ,,Dat staat ook nog op
mijn lijstje.’’

Het staat in schril contrast met
haar eerste bezoek aan haar nieuwe
woonplaats, de dag dat haar lot het
winnende werd. ,,Ik had net hard
gelopen en zat met nat haar en een
joggingbroek op de bank. Toen ach-
ter elkaar de winnende cijfers wer-
den genoemd, kreeg ik een hartver-
zakking.’’ Meteen daarna werd ze
gebeld door organisator Anne Pol-
stra en de notaris met het verzoek
of ze naar café Het Graauwe Paard
in Oudebildtzijl wilde komen. ,,Van
die rit weet ik nog heel weinig. Mijn
hoofd maakte overuren.’’

Toen ze het advies kreeg na de
feestvreugde in het donker niet
meer terug te rijden naar Arnhem,
zat ze met de handen in het haar,
want Verhoef had niets meegeno-
men. ,,Bertus en Joukje Dijkstra bo-
den spontaan aan dat ik daar mocht
overnachten. Zij staan nog altijd
voor mij klaar. Dat vind ik zo ma-
gisch. Iedereen is hier heel erg be-
trokken bij elkaar.’’

Intussen heeft Verhoef al flink de
omgeving verkend. Weet ze de win-
kel in het dorp, maar ook de win-
kels in Stiens en Sint Annaparochie
te vinden. ,,Als ik meer reuring wil,
ga ik op de fiets naar Leeuwarden.’’
Plannen om lessen Bildts te volgen
in Sint Annaparochie zijn er ook al.
,,Het is zo’n lieflijke taal. In het Fries
zeggen ze famke, in het Bildts mais-
sy.’’ Ze woont naast het Klaine Kai-
zer Padsy en zegt de bezoeker al in
het Bildts gedag: ,,Ant kikes’’.

‘Het moet
wel mijn eigen

nestgeur
krijgen’

Bijna vier ton
opbrengst voor
VV Ouwe Syl
Bij de voetbalclub en de andere
sporten die gevestigd zijn op het
sportcomplex van Oudebildtzijl is
nog niets te merken van de giganti-
sche opbrengst die VV Ouwe Syl
tijdens het vijftigjarig bestaan
binnenhengelde. Met de unieke
actie om legaal een huis te verlo-
ten werd 775.000 euro opge-
haald, waarvan meer dan de helft
ten goede komt aan de club. Initia-
tiefnemer Anne Polstra, die het
huis van zijn broer als inzet nam,
meldt dat er volop renovatieplan-
nen zijn. Een kunstgrasveld maakt
daar deel van uit. Daarvoor moet
er wel een herindeling van de
velden plaatsvinden. Deze zijn
eigendom van de gemeente. In
overleg met Waadhoeke moeten
de toekomstplannen vorm krijgen. Sanne Verhoef is nu een ‘maissy’ van het Bildt. FOTO NIELS WESTRA


