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SALLANDSE WONIN

HIER IN SALLAND

Juliana en Heleen
door Matthijs Oppenhuizen
Ik ben ietwat in de war, nog meer
dan ik normaal al ben. Want hoewel dit stuk volledig gaat over
een club exclusief voor heren,
gaat het tegelijk uitsluitend over
vrouwen. Zo ingewikkeld, en dan
is de week pas net begonnen...
Terug naar afgelopen vrijdagavond, want toen was het kerst.
Voor de heren van herensociëteit
Voorheen De Nuts Neut uit Olst.
Traditiegetrouw vierden zij het
kerstdiner in Eettapperij Bijsterbosch in Welsum in een buitengewoon kerstige zaal. Met stamppot
boerenkool, vette jus en vlees,
uitjes, augurken, een enkel drankje, een toespraak van de burgemeester en uitreiking van de
Sip-bokaal, kerstliederen zingen,
luisteren naar de toespraak van
‘koningin Juliana’ en een keurige
(ahum...) voordracht van de door
Olst omarmde dorpsdichter van
Raalte uit Heino, Thijs Poelhekke.
Dus een kerstviering zoals 90 procent van Nederland die kent.
Maar de nieuwsberichten volgden zich die avond in rap tempo
op, het was daardoor een ietwat
onrustige kerstviering. Want nog
vóórdat de stamppot met een kuiltje voor de jus in het midden op
het bord kon worden geboetseerd, werd bekend dat die avond
in het bekende tv-programma De
Wereld Draait Doorrrrrr
(DWDD) het Willy Dobbeplantsoen in Olst volop aandacht had

gekregen. U weet wel, dat plantsoen dat op voorspraak van
Voorheen De Nuts Neut is aangelegd en dat zij sindsdien keurig onderhouden. Schrijfster
Heleen van Royen prees in
DWDD een nieuwe reisgids
aan waarin het plantsoen werd
genoemd en ook zij stipte het
plantsoen uitgebreid aan. Naar
eigen zeggen hadden de heren
al geen problemen met schrijfster van Royen, maar nu hun
plantsoen én de naam van de
sociëteit door deze wulpse
schrijfster op nationale televisie in de mond is genomen,
hebben alle heren volgens mij
prinsheerlijk geslapen die
nacht... Bovendien herhaalde
Van Royen op Twitter haar
boodschap nog aan haar 69.000
(!) volgers.
Nóg een vrouw voerde vrijdag
de boventoon. Uiteraard is dat
koningin Juliana. De heren hebben altijd al een zwak voor deze ‘liefste vorstin van deez’
aard’, zoals ze zelf zeggen. Op
20 maart is het 10 jaar geleden
dat deze schat overleed en de
heren eren haar door op die
dag in het Willy Dobbeplantsoen in Olst een Julianaboom
te planten. Dat doen ze om
16.30 uur, iedereen is bij deze
bijzondere gelegenheid van
harte welkom. Een van radio
en televisie bekende ‘royalty
watcher’ zal erbij aanwezig
zijn, dankzij het uitmuntende
‘old boys-network’ van de drie
Regenten van Voorheen De
Nuts Neut. Dus komt allen,
Juliana verdient het!
Overigens gebeurde er die
kerstavond vrijdag nog veel
meer, maar daarvoor verwijs
ik u naar de website van de heren. Daar kunt u ook Heleen
van Royen nogmaals het Willy
Dobbeplantsoen horen aanprijzen:

www.herensocieteit-olst.nl
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Huurdersvereniging Sa
gebeuren om inwoners
op betaalbare en gesch
door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl
RAALTE/OLST-WIJHE – Woningcorporatie SallandWonen (SW) en
de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe kunnen nog niet achterover
leunen. Dat is de boodschap van
Huurdersvereniging Salland
(HVS), de belangenorganisatie
voor huurders. Om te zorgen voor
betaalbare en geschikte woningen
moet er volgens HVS de komende
jaren nog flink wat gebeuren. Tegelijkertijd mist HVS bij corporaties en gemeenten juist een gevoel van urgentie op dat vlak. „Ik
heb de verkiezingsprogramma’s
van de politieke partijen in Raalte
gelezen en daarin komt het
woord ‘huren’ niet naar voren”,
zegt HVS-voorzitter Willy Lourenssen. „Daarmee negeer je dertig procent van de inwoners.”
Lourenssen verwijst ook naar het
artikel over Humanitas vorige
week in deze krant waarin stond
dat honderden mensen in deze regio in financiële nood zijn en dat
aantal neemt alsmaar toe. „Wanneer worden de mensen die aan
de knoppen zitten eens wakker?”
Opvallend is ook de constatering
van Frank Teeuwisse uit Heino,
kandidaat-bestuurslid van HVS.
Hij is hypotheekadviseur en komt
vaak jongeren tegen die een koophuis zoeken omdat de kosten per

“

Iemand met 1500
euro in de maand
moet opassen niet
in de schuldsanering te komen
Ria Hegteler, secretaris HVS
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