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door Gerard Potijk

BOSKAMP – Het halfvolle teiltje op
de bovenverdieping, waarin ge-
staag druppels uit het lekkende
dak plonzen, zegt genoeg: de wit-
te villa aan de Eikelhofweg num-
mer 1 in Boskamp heeft zijn beste
tijd gehad. ‘De tijd heeft vat ge-
had op het gebouw en er is be-
langrijk achterstallig onderhoud’,
meldt de verkoopbrochure van
DW Makelaardij die een kijkdag
organiseerde in het pand dat te
koop staat. Wie het plan zou op-
vatten om de markante villa op te
knappen, heeft daar een hele kluif
aan en moet over een goed gevul-
de portemonnee beschikken. Ver-
uit de meeste kijkers zijn daar de-
ze zaterdag niet in geïnteresseerd,
die komen af op de lap grond on-
der de villa - zo’n 1100 vierkante
meter. Of omdat ze het huis graag
nog een keer van binnen willen
zien en dan met name het café
met bijbehorende zaal waar veel
Boskampers goede herinneringen
aan bewaren.
Café Boerkamp, het scheupie in
de volksmond was ooit dé uit-
gaansgelegenheid op de Boskamp
voor de wijde regio.
Wie er ook komt op deze kijkdag,
potentieel koper of een oude be-
kende op zoek naar nostalgie, ze
worden allemaal gastvrij ontvan-
gen door de zussen Hermine
(roepnaam Miem) en Joes Boer-
hof. Hermine heeft er haar hele le-
ven gewoond, ze vertrok pas twee
maanden geleden naar Olst.
Reden om het huis opnieuw te

koop te zetten, nadat eerdere po-
gingen om aan projectontwikke-
laar Van Vemden uit Twello te ver-
kopen op niets uitliepen, vertelt
ze. ,,We zijn al meer dan tien jaar
van plan om het huis te verkopen.
Al die tijd hebben we er niets
meer aan gedaan, vandaar dat het
nu zo vervallen is. Van Vemden
wilde hier een appartementen-
complex neerzetten, vergelijkbaar
met wat hij hiernaast heeft ge-
bouwd. Maar dat liep op niets uit.
Eerst was er veel verzet tegen het
plan, met rechtszaken, en toen
het uiteindelijk rond was, meld-
den zich geen kopers. De markt
was er niet meer naar. Het plan
was door de tijd ingehaald.’’

Het pand bleef al die tijd eigen-
dom van de kinderen Boerhof.
Toen duidelijk werd dat het plan
Van Vemden op niets uitliep be-
sloten ze het pand te koop te zet-
ten voor 220.000 euro.
,,Dat moet je zien als de prijs voor
een bouwkavel’’, zegt Joes die
zich ook nauwelijks kan voorstel-
len dat iemand van plan is om het
huis op te knappen. ,,Met 1100
vierkante meter zou je het kun-
nen splitsen in twee kavels.’’
Het witte huis stamt uit het mid-
den van de 19e eeuw en is ge-
bouwd als herenhuis voor de zus-
ter van de pastoor’’, vertelt Joes.
,,Opa, die uit een kleermakersfa-
milie stamde, kocht het in 1900.
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RAALTE – Sinds 2006, toen hij zelf
Prins was en werd begonnen met
de jaarlijkse verkiezing van het
beste carnavalslied (de Stöppel-
kraker van het Jaar) ziet Schulten
steeds meer jonge vriendengroe-
pen meedoen.
,,Daardoor nemen nu ook jonge-
ren het voortouw in de commis-
sies, dat ondersteunen we graag
als bestuur. Anneloes Marsman is
bijvoorbeeld voorzitter bij de pro-
grammacommissie en Bart Groot
Beumer voorzitter van de wagen-
bouwcommissie. Beiden zijn
twintigers. Of kijk naar de nieu-
we, jonge leden van de Raad van

Elf. Jeugd en jongeren brengen
nieuw elan, zijn fris en hebben
ideeën. Onervaren? Ze hebben in
hun commissies genoeg mensen
met veel ervaring en routine.”
Basis van alle carnavalsactivitei-
ten bij de Stöppelkaters blijft het
stipte protocol, vele jaren geleden
door wijlen Huub Jansen opge-
schreven in het beroemde ‘Blau-
we Boekje’ en enkele jaren gele-
den nog wat aangepast en her-
schreven. ,,Als bestuur zijn we toe-
vallig recent op de vingers getikt.
Alleen de Prins mag volgens het
Blauwe Boekje de onderscheiding
van ‘Stöppelkater van het Jaar’ uit-
reiken. En al enkele jaren doe ik
dat als voorzitter.”

RAALTE – Sinds afgelopen weekein-
de heeft carnavalsvereniging de
Stöppelkaters drie Prinsen in de
gelederen.
Daniel Brandwacht werd name-
lijk uitgeroepen tot Prins Daniel
de Eerste van de Stöppelducks, de
nieuw opgerichte jongerenafde-
ling van de vereniging. Dat ge-
beurde in residentie De Vergulde
Kater oftewel De Leeren Lampe
na een pittige strijd tegen de ande-
re kandidaat-prinsen met onder
meer sumoworstelen en frikadel-

len eten. Het weer oprichten van
de Stöppelducks past volgens
voorzitter Roy Schulten goed in
het streven naar verjonging en
verbreding van het carnaval in
Raalte. De andere twee prinsen,
Paul de Eerste (Wittenhorst) en
Brandon de Eerste (Kruitbosch)
van de jeugdafdeling de Krielen
zijn al enkele maanden in functie.
Op de carnavalsmarkt zaterdag-
middag kon ook het publiek op
De Plas voor het eerst de drie prin-
sen gezamenlijk in actie zien.

door Mischa Westerhof

OLST – „Scherp strijken, doorstrij-
ken, druk op de vierde vinger hou-
den.” Zomaar een paar termen tij-
dens de repetitie zaterdag in het
Holstohus in Olst. Een groep van
circa veertig leerlingen van Jeroen
van Dijk en Corien Kok, die hard
oefent voor het concert aan het
eind van de middag.
Meer dan tweeëntwintig jaar
geeft Jeroen van Dijk al celloles in
Olst bij de Stichting Muziek On-
derwijs Olst-Wijhe.
„Leerlingen van beiderlei kun-
nen, in de leeftijd van negen tot
zesenzeventig zitten in deze
groep”, vertelt Van Dijk.

„Oud- leerlingen die uit heel Ne-
derland komen. Soms niet eens
meer een cello hebben en in dit
gelegenheidsorkest met een leen-
cello spelen. Ook leerlingen die ik
nog steeds les geef. Maar niet de
allerjongste leerlingen hoor,’’ ver-
telt de bevlogen cellodocent.
De jongste leerling van Van Dijk
is zes en speelt een achtste cello.
„Net als bij een viool zijn er ver-
schillende groottes van dit instru-
ment, zodat je op jonge leeftijd al
met cello spelen kunt beginnen.
Over het algemeen zijn cellisten
mensen die ervan houden om be-
zig te zijn met hun handen. Geef
ze een cello en het klinkt in het
begin nergens naar. Heel anders

Café Boerhof is een
Café Boerhof op
de Boskamp
staat te koop.
Afbreken lijkt de
enige optie: het
einde van een
tijdperk.

TE KOOP

Cellodag: ‘Hou druk

� Concentratie tijdens de repetitie voor het celloconcert in het Holstohuus. foto Gerard Vrakking

� Rechts de nieuwe prins van de Stöppelducks, links de prins van de Krielen
en in hun midden Prins Paul de Eerste.

Carnavalslied slaat
aan bij jongeren

Weer drie prinsen
actief bij Stöppelkaters
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Zijn familie ging met stoffen
langs de deur om boeren een pak
aan te meten. Hij vestigde op zol-
der een naaiatelier. En hij begon
een café met slijterij, vanuit Schie-
dam werd de jenever aange-
voerd.’’
Opa was een harde werker, zeg-
gen de zussen, en goed zaken-
man. ,,Hij gaf zijn acht kinderen
allemaal een lap grond met een
huis erop. Overal in de omgeving
wonen Boerhofs.’’
Hun vader, geboren in 1903, bleef
na zijn trouwen in het huis wo-
nen. Samen met zijn vrouw be-

sloot hij in de jaren vijftig het ca-
fé aan de achterkant uit te brei-
den met een aanbouw zodat een
feestzaal ontstond.
Café Boerhof werd een begrip op
de Boskamp, de vijf kinderen hiel-
pen mee in het bedrijf. ,,Met een
kort zwart rokje en een schortje
voor tussen de boerenjongens
door op en neer naar de tap-
kraan’’, vertelt Joes met pretogen.
,,En maar bier tappen. En hoeveel
bruiloften wij niet hebben gehad,
vele honderden. Ik denk dat alle
inwoners van de Boskamp boven
de zestig hier zijn getrouwd.’’

Ook toen de kinderen al studeer-
den, kwamen ze regelmatig thuis
om mee te helpen in het café, met
feesten en grote vergaderingen.
,,Het gebeurde allemaal hier. Je
had ook café Ten Have, maar daar
was het lang niet zo druk.’’
Vader Boerhof bleef tot aan zijn
dood, op 98-jarige leeftijd in 2001,
in het huis wonen. Dochter Her-
mine, niet getrouwd, bleef bij
hem. Nadat vader was overleden,
besloten de kinderen Boerhof het
huis van de hand te doen.
Een hard gelag? ,,Een beetje wel,
maar ach zo gaan die dingen.’’

LUTTENBERG – Boerderij het Spie-
kerhuus aan de Looweg in Lutten-
berg, vorig jaar nog gekozen tot
‘Mooiste Boerderij van Salland’,
heeft in de landelijke wedstrijd
‘De Boerderij van het Jaar 2013’ de
eer moeten laten aan de Groning-
se herenboerderij Pábema in het
Groningse Zuidhorn. Volgens de
jury was dit Groningse rijksmonu-
ment uit het begin van de negen-
tiende eeuw het beste voorbeeld
van herbestemming van niet
meer agrarisch gebruikte boerde-
rijen. Boerderij het Spiekerhuus,
waarin nu Bed & Breakfast ‘Bui-
tenOosten’ gevestigd is, was door
de stichting Sallands Erfgoed

voorgedragen. De in de negentien-
de eeuw gebouwde Luttenbergse
boerderij, met een geschiedenis
die tot de veertiende eeuw terug
gaat, moest het opnemen tegen
elf andere bijzondere Nederland-
se boerderijen. Deze waren geno-
mineerd door stichtingen en
werkgroepen die zich met agra-
risch erfgoed bezighouden. Daar-
onder bijvoorbeeld ook ‘De Mid-
denhof’ in Terwolde, nu een zorg-
boerderij, voorgedragen door de
IJsselhoeven en B & B boerderij
Wolters uit 1839 in Markelo, geno-
mineerd door ‘Maarkels Land-
schap’. Volgens jurylid Johan La-
man Trip uit Bathmen scoorden

alle genomineerde boerderijen
hoog wat betreft betrokkenheid
van de eigenaren: ,,Hun bezieling
en inzet is bewonderenswaardig.
Zij investeren veel geld en tijd in
hun droom. Zij kennen hun boer-
derij van binnen en van buiten.
Hun kennis over constructie, ma-
terialen, kleuren en afwerking is
bijna encyclopedisch, om maar te
zwijgen over de verhalen die iede-
re eigenaar van zijn pand kan ver-
tellen. Monumentenzorg is geen
zaak van ambtenaren of over-
heidsbeleid. Je hebt er mensen
voor nodig die gemotiveerd zijn
en zich met hart en ziel inzetten
voor hun boerderij.’’

ZWOLLE - Elk draagvlak ontbreekt
voor het vrijdagavond uitgebrach-
te advies van de faunabeheereen-
heid (FBE) Overijssel aan gedepu-
teerde Hester Maij over het gan-
zenbeheer, waaronder het doden
van ganzen in de winterperiode.
Natuurmonumenten, Vogelbe-
scherming Nederland en Staats-
bosbeheer steunen het advies niet
en vragen de gedeputeerde vast te
houden aan de afspraken in het
Ganzenakkoord, dat trekganzen
in de winter rust gunt en overzo-
merende ganzen moet reduceren.
Deze zomerganzen brengen scha-
de toe aan landbouw en natuur.
Eind vorig jaar sneuvelde het Gan-
zenakkoord tussen natuur- en
landbouworganisaties toen bleek
dat boerenorganisatie LTO de
winterrust van ganzen niet steun-
de, één van de twee essentiële pij-
lers van het akkoord. Op grond

van dat akkoord spraken de na-
tuurorganisaties, LTO en de pro-
vincies af om de ganzen in de
winter met rust te laten. De FBE
Overijssel breekt nu met dit voor-
nemen en kan daardoor niet op
steun rekenen. ,,De afspraken in
het akkoord moeten integraal wor-
den uitgevoerd, met geven en ne-
men van alle partijen. Een ak-
koord waarin een balans is tussen
de belangen van de vogels en de
belangen van de grondeigenaren
die schade ondervinden. Wij
gaan niet akkoord met een visie
waarin het natuurbelang onvol-
doende is meegewogen,’’ aldus
Bart de Haan, ecoloog in Zwolle
bij Natuurmonumenten. De na-
tuurorganisaties gaan ervan uit
dat de provincies de overwinte-
rende trekganzen in Nederland
met rust laten, zoals in het oor-
spronkelijke akkoord staat.

dan bij een piano. Daar sla je een
toets aan en je hebt geluid. Daar-
naast zijn bij het bespelen van dit
instrument je handen onafhanke-
lijk van elkaar bezig en dat is heel
goed voor je motorische ontwik-
keling.”
Voor deze middag hebben de leer-
lingen drie stukken ingestudeerd.
Een klassiek werk van Purcell en
een heel bijzonder heavy metall
stuk. „Dit stuk is door een Fins
cello-orkest bewerkt tot een arran-
gement voor cello”, vertelt de ge-
passioneerde Van Dijk. Er is de he-
le zaterdag hard geoefend in de
Solvay-zaal van het Holstohus. Di-
rigent van dit orkest is Corien
Kok, net als Jeroen van Dijk cello-

docent. Streng en gepassioneerd
wordt er onder haar leiding geoe-
fend om aan het eind van de mid-
dag een echt concert te geven
voor familie, celloliefhebbers en
verdere belangstellenden. „Met
dit concert laten we zien dat de
cello, een klassiek instrument, ge-
schikt is voor vele vormen van
muziek. Het kan zoveel! De cello
is zo’n mooi warm klinkend in-
strument. Het staat, letterlijk,
dicht bij degene die het bespeelt
en heeft bij het bespelen een men-
selijke stem.”
Net zo gepassioneerd als hun do-
cent laten zijn leerlingen zich van
hun beste kant zien tijdens het
uiteindelijke concert.

door Martijn Ubels

DEVENTER - Er zijn weer moeilijk-
heden rond een verzoek om de
leegstaande prostitutieramen op
de Bokkingshang te exploiteren.
De gegadigde maakt bezwaar te-
gen het besluit van de gemeente
om de vergunningaanvraag niet
te behandelen.
Volgens de gemeente Deventer
zijn niet alle benodigde gegevens
aangeleverd. Onduidelijk is waar
het exact om gaat.
Het is niet de eerste keer dat er
moeilijkheden zijn met de ramen.
In 2011 moest de toenmalige ex-
ploitant van de ruim dertig ra-
men het licht doven omdat bij
het verlengen van de vergunning
niet alle financiële gegevens aan
de gemeente werden overlegd. In
een kort geding en bodemproce-
dure kreeg de gemeente gelijk.
Een nieuwe uitbater aan wie de
exploitatie werd verkocht kwam
vervolgens niet door de Bi-
bob-toets, een screening op ante-
cedenten en geldstromen om cri-

minele invloeden uit te sluiten.
Vorig voorjaar kwam een vrouw
in beeld om de peeskamertjes te
verhuren. Zij haakte af vanwege
de rompslomp bij het vergunnin-
gentraject, aldus de gemeente des-
tijds. De gemeente mag naar bui-
ten geen informatie verstrekken
over een aanvrager of inhoudelij-
ke zaken uit Bibob-onderzoek.
Volgens bronnen rond het rosse
circuit zou de huidige gegadigde
een hotelier uit Zwitserland zijn
en een nieuwkomer in het mé-
tier. Door het geschil met de ge-
meente kwam het rond de aan-
vraag nog niet tot Bibob-onder-
zoek, wat maanden kan vergen.
Dat onderzoek wordt uitgevoerd
door bureau Bibob, dat gemeen-
ten adviseert over aanvragen in
de prostitutiebranche, maar ook
bijvoorbeeld bij coffeeshops.
De ramen in kwestie zijn sinds
2011 onbezet. De tien overige pros-
titutieramen in Deventer zijn in
handen van andere exploitanten,
waar geen vergunningsproble-
men mee zijn.

begrip op Boskamp

k op vierde vinger’

Opnieuw geschil
Bokkingshang

‘Natuur’ tegen afschot
van ganzen in winter

� Zaterdag was er een kijkdag in het voormalige café Boerkamp op de Boskamp dat te koop staat. Belangstelling is
er vooral voor de grond. Sloop lijkt de enige optie. foto Gerard Potijk

Groningse hoeve troeft Het
Spiekerhuus in Luttenberg af


