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RAALTE – AV Salland heeft Olym-
pisch atleet Bram Som gestrikt
om aanwezig te zijn bij de groot-
se opening van de atletiekaccom-
modatie op sportpark Ramele op
29 maart. Som, Europees kam-
pioen op de 800 meter van 2006
en meervoudig Nederlands kam-
pioen nam tweemaal deel aan de
Olympische Spelen. Tijdens de
openingsdag van het veld van AV
Salland zal Bram Som onder ande-
re een (gratis) loopclinic verzor-
gen.

OLST/WELSUM – Arie Hemmen uit
Olst kreeg gisteravond de Sip-bo-
kaal van herensociëteit Voorheen
De Nuts Neut. De bokaal, ver-
noemd naar Sip Lubbers die jaren-
lang correspondent was voor deze
krant, werd uitgereikt door burge-
meester Ton Strien tijdens het
kerstdiner van de heren in Eettap-
perij Bijsterbosch in Welsum.
Hemmen kreeg de bokaal als eer-

betoon aan alle activiteiten die hij
heeft georganiseerd in Olst. „Een
aantal jaren geleden vestigde deze
theaterman zich, samen met zijn
partner Peter van Dijk, in Olst om
hun theaterbureau STT Produc-
ties voort te zetten. Arie werd al
snel een zeer gezien persoon in
Olst en is een inspirator op ge-
bied van kunst en cultuur.” Hij
richtte kindercircus Wijhnini de

Olstini op, is een van de kartrek-
kers van de IJsseltheaterfietstocht
en het openlucht amateurtoneel-
festival bij De Zoogenbrink en in
navolging van het grote promena-
deconcert in 2008 zorgde hij voor
kinderproms. Verder is hij al ja-
ren betrokken bij de programme-
ring van het Holstohustheater.
Nog steeds is hij bezig met nieu-
we activiteiten.

door Ria Willemse en Ruud de Jager

MARIENHEEM – Nico Meijer van
Stalhouderij Meijer, die in decem-
ber vorig jaar failliet ging, is er ka-
pot van. ,,Dit is nog het ergste van
alles’’, zegt hij met tranen in de
ogen. ,,Dat ik niet goed voor de
dieren zou hebben gezorgd.’’
Onlangs ontstond grote commo-

tie na de online veiling door BVA
Auctions van de ‘bedrijfsmidde-
len’ van de failliete Stalhouderij
Meijer in Mariënheem. Geveild
werden, naast inboedel en voertui-
gen, ook twee pony’s en enkele
paarden. Volgens de kopers ble-
ken enkele dieren bij het ophalen
in zwaar verwaarloosde toestand.
Zo zou een shetlandpony in een

vervuilde stal hebben gestaan en
het dier zou er zo slecht aan toe
zijn, dat ze acuut moest worden
afgemaakt. Het dier, dat volgens
het paspoort zes jaar oud was,
bleek na inspectie van het gebit
misschien wel tien jaar ouder.
De curator, die opdracht gaf voor
de veiling, wordt door de kopers
van de pony nalatigheid verwe-

ten. Ook BVA Auctions, die de vei-
ling uitvoerde en Nico Meijer van
de failliete stalhouderij worden
via berichten op internet verwaar-
lozing van dieren verweten. Ook
zou er gefraudeerd zijn met het
paspoort van de shetlandpony.
De kopers zouden aangiftes heb-
ben gedaan vanwege verwaarlo-
zing van dieren en paspoortfrau-

de. De Partij voor de Dieren heeft
inmiddels kamervragen gesteld.
Stalhouderij Meijer was jarenlang
toonaangevend in met name het
Friese paard. De jaarlijkse kerstvei-
ling in Mariënheem was een pu-
bliekstrekker. Meijer exporteerde
naar diverse landen.

Lees verder op pagina 30 en 31

door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl

RAALTE – Acht leden van Huurders-
vereniging Salland (HVS) keuren
in een scherpe brief het wegstu-
ren van Willy Lourenssen als
HVS-voorzitter af. Die brief is ge-
stuurd aan het HVS-bestuur dat
eerder deze week Lourenssen het
lidmaatschap ontnam. De leden
vormen de werkgroep die de gro-
te protestactie van HVS tegen
huurverhogingen uitvoert.
Dat Lourenssen juist dinsdag, de
dag na de hoorzitting van de
Huurcommissie vanwege deze ac-
tie op een zijspoor is gezet, steekt
de werkgroep. Het succes van de
hoorzitting wordt volgens hen nu
overschaduwd door interne strub-
belingen. Sowieso vinden zij het

wegsturen van Lourenssen ‘een
buitensporige strafmaat’.
Verder is door het bestuur de
voor vandaag geplande busreis
naar een demonstratie in Amster-
dam geannuleerd. De werkgroep
organiseerde deze busreis, vol-
gens de leden was alles geregeld,
maar is er zonder overleg door
het bestuur een streep door gezet.
Terwijl volgens de werkgroep
deelname aan deze demonstratie
onderdeel was van de actie die
HVS al een jaar voert. „Wij ne-
men het u zeer kwalijk dat u het
verenigingsbelang uit het oog
bent verloren”, zeggen leden Joop
Winterink, Ineke Witteman, Mar-
jan Tiemens, Angela Blankhorst,
Marjolein Maas, Fré Denekamp,
Cees Ooms en Albert Geuzen-
dam tegen het bestuur. „U schof-
feert ons met uw handelwijze.”
Deze leden kiezen zo partij voor
Lourenssen, mede doordat ze in
de brief ook zeggen de drie be-
stuursleden, die wilden dat Lou-
renssen opstapte, niet te erken-
nen. „Uw stelling rechtmatig za-
ken te hebben uitgevoerd, betwis-
ten wij.” De leden slaan een aan-
bod om uitleg te krijgen van het
bestuur af. Wel blijven ze zich in-
zetten voor huurders. „Na ampel
overleg.” Ze hopen de actie nog
tot een goed einde te brengen.
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Leden die helpen
met protestactie,
keuren wegsturen
van HVS-voorzitter
Willy Lourenssen
ten stelligste af.

Huijsmans schreef

AV Salland strikt
atleet Bram Som

ApenheulApenheul
Zaterdag 28 maart 2015

Normaal € 21,- nu voor abonnees

Bestel tickets via 
apenheuldag.nl 

€ 10,- p.p.

Sip-bokaal naar Arie Hemmen

100 dagen Korbach

� Als eerbetoon aan alle activiteiten die hij heeft georganiseerd in Olst ontvangt theaterman Arie Hemmen de
Sip-bokaal van burgemeester Ton Strien. foto Gerard Vrakking

Kamervragen over verwaarloosde Mariënheemse shetlander

Leden HVS
zijn boos

Muzikaal magnus opus
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