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Wie heeft het beste recept voor
een goed leven? En wie weet
dat het mooiste op papier te zet-
ten? Dat wordt donderdag be-
kend gemaakt tijdens het Groot
Overijssels Boeken- en Verha-
lenbal in Odeon Zwolle. Het boe-
kenfestival heeft als onderdeel
een provinciebrede schrijfwed-
strijd: ‘Recept voor een goed
leven’. Het Overijsselse boeken-
bal biedt grote namen. Denk
aanÖzcan Akyol, Toon Tellegen,
Annejet van der Zijl, Ernst Daniël
Smid, GladJakkers, Freez, Firma
Weijland en Helena Hoogen-
kamp. Het bal begint om 20.00
uur inSchouwburg Odeon.

ZWOLLE

‘Recept voor een goed
leven’ op het boekenbal

DALFSEN Een automobiliste is gistermiddag over de kop geslagen
op de Heinoseweg in Dalfsen. De bestuurster raakte onwel, de auto
raakte vervolgens een boom, sloeg over de kop en kwam onderste-
boven op het wegdek terecht. De automobiliste hoefde na controle
door ambulancepersoneel niet naar het ziekenhuis. FOTO GINOPRESS

OVER DE KOP

Leegstaande winkelpanden in

het centrum van Raalte zijn een

hardnekkig probleem. De ge-

meente heeft zelfs een speciaal

plan gelanceerd om het winkel-

gebied weer vlot te trekken.

Maar het volgende slachtoffer

dient zich aan: per 1 mei sluit

elektronicazaak EP:Raalte aan

de Herenstraat de deuren.

,,We hebben de beslissing

met spijt in ons hart genomen”,

laat Martin Timmermans van

EP:Raalte in een reactie weten.

,,Maar verder gaan was onmo-

gelijk . Door het toenemende

koopgedrag via internet wordt

het  steeds moeilijker om nog

rond te komen. Maar ook de

steeds stijgende kosten maken

het bestaan steeds moeilijker.

En om nu alleen te werken voor

de huur, dat kan zeker niet de

bedoeling zijn. We vinden het

echt heel vervelend voor onze

vaste klanten, maar we hopen

wel op hun begrip.” 

Timmermans laat nog weten

dat mensen met producten met

garantie na 1 mei terecht kun-

nen bij de Expert Raalte, waar-

mee afspraken zijn gemaakt.

RAALTE

Electronicazaak EP:Raalte: 
‘1 mei gaat de stekker eruit’

Leven met een verslaafde partner

Max de Krijger
Hardenberg

‘D
rie jaar heb ik er-

over gedaan. Bij

bepaalde mo-

menten die ik be-

schreef, hoorde ik

zijn stem weer. Werd ik weer aan-

geklaagd. Rotboek, dacht ik dan. Ik

stop ermee. Dan lag de laptop in

de hoek, maar dan kwam er toe-

vallig iemand langs die mij vroeg

hoe ver ik ermee was. En dan ging

ik weer verder. Laagje voor laagje

ging ik dieper mezelf in”, vertelt

Scholten zittend aan de keukenta-

fel. Het boek noemt ze haar missie

die ze startte nadat haar ex-part-

ner overleed aan leverkanker in

2015. 

Verdriet
Het boek begint in discotheek De

Stam, waar ze valt voor deze man

die haar later veel verdriet zal gaan

doen. Ze verliezen elkaar uit het

oog en Scholten trouwt met een

ander maar een scheiding volgt.

Dan ontmoet ze de hoofdpersoon

van het boek weer. Ze gaan sa-

menleven, met haar twee kinde-

ren uit haar huwelijk erbij. 

Er komen nog twee kinderen op

de wereld. Een mooi samengesteld

gezin? Nou nee. Hij ontpopt zich

als een man die in dronken toe-

stand veel kapot maakt. Het leidt

zelfs twee keer tot gedwongen uit-

huisplaatsing. ,,Jeugdzorg en

maatschappelijk werk over de

vloer. Zij waarschuwden al. Ik

stond aan de vooravond om te kie-

zen tussen man of de kinderen. Ik

wist dat het niet goed zou komen

en dus werd het scheiden in 2011.

Al hield ik nog wel van hem. Ja,

zelfs toen hij overleed jaren later.

Dat verklaart ook de titel. Liefde
door scherven heen. En het is voor

mij ook een verwijzing naar God’s

liefde. Het geloof zit in het gehele

boek. ‘God, waar bent U, wat moet

ik in deze situatie doen?’ Dat zou

ik nu vragen. Toen niet, ik had niet

zo’n nauwe band met het geloof”,

vertelt ze nu achteraf. Ze is nu

trouw lid van Christengemeente

De Wegwijzer in Hardenberg.

Niet gelukt
,,Met dit boek laat ik zien dat het

mij niet gelukt is om met een part-

ner met alcoholverslaving samen

te leven. Ik ben niet bang om ver-

oordeeld te worden. Maar ik vertel

ook dat hij na tien dagen uithuis-

plaatsing gewoon had moeten

worden opgenomen. Ik heb het

met de instanties erover gehad.

‘Men moet het zelf willen’, was de

reactie. Maar weet je, mijn partner

kon niet meer besluiten. Er zou-

den levens gespaard kunnen wor-

den. Met dit boek wil ik mensen

helpen.” 

Het eerste exemplaar van het

boek wordt op 16 maart om 10.30

uur in de Sjaloomkerk in Heemse

aan Esther Scholten overhandigd

door uitgever Scholten uit Zwolle.

Deze indentieke namen zijn een

toevalligheid. Er worden ook gos-

pelliederen gezongen. Iedereen is

hier welkom. 

Liefde door scherven heen telt 278

pagina’s en wordt in een oplage

van duizend uitgegeven. Het boek

gaat 16,50 euro kosten. ,,Ik heb al

nagedacht over de opbrengst,

maar weet het nog niet. Ik ben

christen, dus wil ik geven aan

goede doelen, zoals verslavings-

zorg. Ik hoef namelijk niet rijk te

zijn.”

◀ Esther
Scholten met
het door haar
geschreven
boek: ,,Laagje
voor laagje
ging ik dieper
mezelf in’’. 
FOTO MAX DE KRIJGER

n Esther Scholten heeft al een
fictieboek geschreven: Amor

Omnia Vincit, Liefde overwint

alles, over een nette jongen die
in zijn jonge jaren een misdaad
begaat jegens zijn vader. Een
debuutroman met een evangeli-
serend karakter. Van haar hand
komen ook twee gedichtenbun-
dels: Liefde geloven en U behoor

ik toe, op de markt gebracht via
uitgeverij Heijink in Hardenberg.

n Ze is niet opgeleid in het vak
van schrijver, al wilde Scholten

vroeger altijd al graag journalist
worden. Uiteindelijk is ze in de
thuiszorg gaan werken. 

n Esther Scholten: ,,Graag maak
ik een vervolg op Liefde door

scherven heen. Over ons leven
na zijn sterven. Dat was een
nieuw begin. Ook met de nodige
therapieën, voor mij en de kinde-
ren. Rouwverwerking en asserti-
viteitstrainingen. Omgaan met
onmacht en boosheid”, vertelt
ze over haar plan voor de toe-
komst.

Schrijfster Esther Scholten

Er zouden levens
gespaard kunnen
worden. Met dit boek
wil ik mensen helpen
—Esther Scholten

AUTOBIOGRAFIE ‘LIEFDE DOOR SCHERVEN HEEN’

Samenleven met
een partner die
verslaafd is aan
alcohol. Esther
Scholten (41) uit
Hardenberg kon er
een boek over
schrijven en deed
dat dan ook.




