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Anne jaagt met café kinderdroom na

OLST

Voormalig café Boerhof is een klein
museum, nieuwe eigenaar wil er
tijdens renovatie veel van bewaren.
door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl

HERENSOCIËTEIT

BOSKAMP – „Dit is ook geweldig.”

䢇

Anne van der Bijl loopt snel naar
een kast met 21 weckflessen vol ingemaakte kersen en peren. „Ik
heb geen idee hoe oud dit is”,
zegt de 36-jarige. Hij vindt het
prachtig. Net als de oude voorraadblikken uit een kruidenierswinkel. Zijn opa was ook kruidenier en zulke blikken uit diens
winkel heeft Van der Bijl nog en
daar doet hij straks zeker iets mee
in zijn huis. Hoewel ‘straks’ relatief is. „Ik heb geen haast, trek
hier zo vijf jaar voor uit.” Hij wil
voormalig café Boerhof op Boskamp renoveren en dat is hard nodig. Af en toe sluipt het geluid
van vallend water door de zaal; regenwater drupt in een emmer.
Lekkages tekenen de muren.
„Maar het dak zelf is nog goed, de
constructie en het fundament
ook. De balken zijn echt keihard.
Alleen de dakramen zijn ellende”,
zegt hij luchtig. „Ik zeg vaak tegen mijn studenten (hij is docent
sociale studies op hogeschool
Windesheim, red.); er is goed,
goedkoop en snel. Dan moeten ze
er twee kiezen. Ik kies hier voor
goed en goedkoop.”
„Vier maanden geleden zag ik dit
gebouw, er waren ook andere gegadigden. Ik kreeg het gelukkig

“

In de kast liggen
nog chocolaatjes.
Dit is voor mij alsof
ik een hele mooie
erfenis krijg
Anne van der Bijl

Onder de bar van het voormalige
café Boerhof staat nog een antiek
ogende koelkast van het merk
Bosch, met op de deur geplakt
een briefje waarop staat dat deze
gereserveerd is voor herensociëteit Voorheen De Nuts Neut uit
Olst. De leden van dit herengezelschap - het meest bekend van het
Willy Dobbeplantsoen dat zij in
Olst hebben aangelegd en immer
onderhouden - hadden café Boerhof van 1989 tot 2008 als stamcafé. Foto’s uit die periode staan op
de website van de soos.
www.herensocieteit-olst.nl

rond bij de bank en op 30 december had ik de sleutel. Ik hou van
historie. In de Wijhese buurtschap waar ik nu woon, heb ik
een piepklein boerderijtje opgeknapt en er een nieuw huis naast
gezet. Maar ik zit veel liever in dat
boerderijtje uit 1790. Daar hebben
nog Joden ondergedoken gezeten.
Toen het werd gebouwd, was dat
gebied moeras. Het heeft iets romantisch. Laatst was mijn neefje
in dit café en hij rende door alle
kamers; dit gebouw is echt een
kinderdroom. Als ik mijn ogen
sluit, zie ik Titanic-achtige feestjes, de sfeer uit die tijd. Zoveel geschiedenis, zo gaaf. Ik wil zoeken
naar foto’s van vroeger. Als er
mensen zijn met trouwfoto’s die
hier zijn gemaakt; laat ze maar
mailen. Daar kan ik van dromen.
En ik houd van avontuur.”
Overal liggen nog sporen uit de
tijd dat het een café met feestzaal,
slijterij en woonhuis erboven
was. Zo heeft de vorige bewoonster Hermine Boerhof er altijd netjes op gepast. Bloemen voor het

raam, schone kopjes op het aanrecht. „Er komt grondwater in de
kelder, dat dweilde ze steeds op.”
In de slijterij liggen ‘relikwieën’:
rollen inpakpapier naast een geschenkverpakking van Heineken.
‘Ter gelegenheid van vijftig jaar
bevrijding’; bier uit 1995. En in de
kelder veel gebruikte wandelstokken. „Misschien van opa, onder
het mom; niet weggooien, wellicht heb je er nog iets aan”, filosofeert Van der Bijl. „In de kast chocolaatjes. Dit is voor mij alsof ik
een hele mooie erfenis krijg.” Een
huis als een stilleven. Alsof de bewoners plotsklaps zijn vertrokken
en alles achter lieten.
In de kamers boven liggen nog
sierlijke ouderwetse wastafels.

Zorginstelling Heino onderdeel van
grote reorganisatie moederbedrijf

䡵 Anne van der Bijl in de oude feestzaal naast het café. Als de renovatie is afgerond, wordt dit zijn woonkamer. foto Gerard Vrakking

„Nieuwe leertjes in de kraan, poetsen en naar de slaapkamer. En
dan scheren met een ouderwets
scheermes.” Een smalle gang leidt
naar een kamertje waar de dienstmeiden sliepen. Het is een wonder dat dit gebouw geen monument is. „Als dat het wél was, had
ik het niet gedaan.” Hij geeft nonchalant toe dat hij totaal geen vakman is op gebied van bouwen en
renoveren. „Expertise vlieg ik in.
Zo doceert een vriend civiele techniek op Windesheim, hem vraag
ik wat te doen met de natte kelder. Windesheim heeft veel opleidingen, alle kennis is daar. Martin
Mosterd uit Wijhe is een ambach-

telijke timmerman, hij werkt nog
met oude verbindingen, zo weinig mogelijk schroeven.”
Van der Bijl laat de bar in het café
staan. Waar nu de stamtafel staat,
komt een kookeiland. Daar kan
hij zich uitleven op zijn hobby
‘slow cooking’. Uitgebreid koken
op een houtvuur. Hij wil een
leemkachel die het huis verwarmt. Een 2000 kilo zware
klomp leem waardoor ook het water van de vloerverwarming gaat.
„Een collega heeft zo’n kachel. Je
stopt er ’s ochtends een bult hout
in en dan blijft het 24 uur warm.
Die collega gebruikt geen gas
meer. Maar de gasverwarming
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blijft bij mij wel, als achtervang.
Ik wil recht doen aan het pand,
maar ook een modern huis.” Met
isolatie en dubbel glas - het
glas-in-lood blijft zitten - moet
de huidige gasrekening van 400
euro per maand verdwijnen. De
feestzaal wordt woonkamer, boven komen slaap- en werkkamer.
Het leukste vindt hij nog wel het
bouwtraject zelf. Vooral omdat
hij dan nieuwe mensen ontmoet.
Met de elektricien heeft hij al een
persoonlijk gesprek gehad, het
ontstond vanzelf. Voor de bouwers van de leemkachel organiseert hij een week een workshop,
hij kan niet wachten. „Misschien

door Henk Jansen
BROEKLAND – De 36e door de

in Heino gaat intensief samenwerken met Care Holidays Heino (onderdeel van Landgoed Old Heino)
en ECR Groot Stokkert in Wapenveld. De drie locaties vallen onder
moederorganisatie ECR/RAZ. De
directie heeft besloten een organisatiestructuur op te zetten waar
de drie locaties in passen. „Hiermee wil zij een antwoord geven
op de uitdagingen waar de organisatie zich als totaal voor gesteld
ziet”, aldus ECR/RAZ.
Door de samenwerking ‘kan het
aantal medewerkers optimaal afgestemd worden op bezetting van
de appartementen, zorghotelstu-

dio’s en recreatieve woningen’.
Vorige week werd bekend dat bij
vakantiepark ECR Groot Stokkert
bijna twintig van de 85 banen verdwijnen. Voor acht mensen is ontslag aangevraagd. Tien of elf medewerkers kunnen aan de slag bij
het park in Heino. Groot Stokkert,
voor mensen met en zonder beperking, ziet het aantal gasten dalen en moet een ‘ambitieuze’ reorganisatie ondergaan’.
ECR Solace aan de Statenweg in
Heino wil thuisbasis zijn voor de
omwonenden en uitvalsbasis
voor mensen in de wijk. In dit
huis kunnen mensen levensloopbestendig wonen, ongeacht leef-

tijd, zorgvraag of gezinssamenstelling. De inzet van vrijwilligers
wordt daarbij volgens ECR/RAZ
belangrijker, ook om de zorg betaalbaar te houden. „Dit betekent
dat mensen met een intensieve
zorgvraag en een beperkt inkomen ook in een luxe voorziening
als Solace kunnen verblijven.”
Voor vakantiepark Care Holidays
Heino, onderdeel van Landgoed
Old Heino, bestaat een kortingsregeling voor mensen met een intensieve zorgvraag die de kosten
van verblijf niet kunnen betalen.
ECR Solace is ook geschikt voor
mensen die na een ingreep in het
ziekenhuis moeten revalideren.
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doe ik dit eigenlijk allemaal wel
voor dat contact.”
Ook is hij benieuwd naar Boskamp. Hoewel hij het dorp niet
goed kent, verwacht hij dezelfde
sfeer als in zijn huidige buurtschap. „Zo gezellig. Met het jaarlijkse feest, maar ook staat iedereen voor elkaar klaar. Een buurman viel laatst van het dak, dan
brengt ’s avonds vanzelfsprekend
de buurvrouw een pan eten.”
Het wordt een huis om oud in te
worden. „Dat weet ik niet...”, zegt
Van der Bijl kijkend door een vermolmd dakraam. „Als het af is en
ik zie een ander huis, kan het
weer beginnen te jeuken.”
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Storm en hagel zorgen voor pittige crossloop in Bro

ntor.nl.

HEINO – Zorginstelling ECR Solace
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䡵 De jongste deelnemers aan de crossloop in Broekland hadden geluk. Bij

hun onderdeel scheen even de zon. foto Henk Jansen

Jeugd Sport Commissie georganiseerde crossloop bracht gisteren
635 hardlopers naar Broekland.
Plensbuien en hagel zorgden voor
een vrij drassig en op een aantal
plekken modderig parcours. De lopers letten dan ook goed op waar
ze moesten lopen op het parcours, dat ook nu weer grotendeels over het landgoed Neppelenbroek was uitgezet.
Volgens organisator Thea van de
Vegt was er zaterdag nog een den
omgezaagd die over het parcours
dreigde te vallen. „Veiligheid boven alles.” De storm van zaterdag
zorgde ervoor dat de organisatie
toch wat gespannen de weersver-

wachting nauwlettend in de gaten had gehouden. Harde en koude wind, een flinke hagelbui vlak
voor aanvang en modder, dat waren de ingrediënten waar de lopers het mee moesten doen.
Winnaar Jos Verdaasdonk die de
10 kilometer met overmacht won,
vond het helemaal geweldig om
onder deze omstandigheden te lopen. De enige Broeklandse 10 kilometer-loopster José Tibben vond
het echter wel een zwaar parcours. Ze vond het ook jammer
dat er zo weinig dames uit Broekland aan de 10 kilometer deelnamen, iets wat ze voor volgend jaar
toch graag anders zou zien.
Om 11.45 uur gingen 107 lopers
voor de 3,4 kilometer op pad, 2 minuten later gevolgd door de 59
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