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GEMEENTERAAD 2

HIER IN SALLAND

Juliana en Heleen
(2)
door Matthijs Oppenhuizen

K

gereageerd in de richting van
Schippers en hem uitgenodigd
om er 20 maart bij te zijn in
het Willy Dobbeplantsoen. Ik
zie iets moois groeien tussen
Heino en Olst. Een vreedzame
interdorpelijke culturele kruisbestuiving die de wereld tot inspirerend voorbeeld is. Nu nog
Heleen van Royen erbij betrekken en ’t plaatje is af.
Ook kreeg ik van Regent Reint
Eilerts nog wat informatie,
over dat in Olst ooit een Julianaboom stond. Op de splitsing
Stationsweg/A. Geertsstraat bij
de spoorwegovergang (zie foto). Deze legde in de jaren ’70
het loodje, Eilerts weet niet
waarom. In elk geval willen hij
en de andere heren met de
nieuwe boom een eerbetoon
brengen aan Juliana ‘die ons geleid heeft uit het dal van de naweeën der oorlogsjaren naar
perioden van welzijn en grote
welvaart’. Overigens meldt Eilerts dat Juliana nooit officieel
een bezoek bracht aan Olst.
„Maar zij is in de jaren ’60 wel
per trein door Olst gekomen,
terwijl er honderden mensen
langs het spoor stonden te wuiven. Juliana heeft wel regelmatig privé-bezoeken gebracht als
zij op visite ging bij haar vriendin die in Olst woonde. De vader van Juliana, prins Hendrik,
was ooit in Olst voor een officieel bezoek bij de Olster landbouwtentoonstelling ‘Olanto’.
Hij sprak daar toen de gedenkwaardige woorden: „Ik ben bijzonder verheugd hier in Ommen te mogen zijn...”

erst ijlt lang na. Stipte ik
op deze plek dinsdag het
kerstdiner van herensociëteit Voorheen De Nuts Neut uit
Olst van afgelopen vrijdag al aan,
nu moet ik het er nóg eens over
hebben. Of moeten: ik dwing mijzelf. En niet met tegenzin.
Dinsdag werd hier gemeld dat de
heren van Voorheen De Nuts
Neut op 20 maart een Julianaboom planten in hun Willy Dobbeplantsoen in Olst. Dit doen zij
om 16.30 uur, iedereen is welkom
bij deze ceremonie. Die 20e maart
is de 10e sterfdag van koningin
Juliana en deze lieve vorstin heeft
een bijzonder plekje in het hart
van de Olster heren.
Zelfs in Heino houden ze die ondeugende Olster heren in de gaten, want gisteren kregen de herensociëteit en deze krant een
e-mail van Piet Schippers. Hij is
voorzitter van de werkgroep Theater Podium Heino. Na een blik op
de website van de heren was hem
glashelder dat de heren Juliana op
handen dragen en daarom wil hij hun wijzen
op de voorstelling vanavond om 20.30 uur in
het theater in Heino.
Toneelspeelster Nels
Kars treedt daar vanavond op en zij zit al 50
jaar in ’t vak. Vanavond
voert ze ‘Buigen voor
Oranje’ op, een toneelstuk over de 18e verjaardag van... Juliana.
Een amusante en spannende situatiekomedie
is het. Humor en Juliana, dat klinkt de heren
op het lijf geschreven.
Iedereen die wil is hierbij natuurlijk welkom,
er zijn nog kaarten!
Ooit assistent-Regent
zonder vooruitzichten
en nu al enige tijd volwaardig Regent Rob
van der Werf heeft na䡵 De Julianaboom die ooit in Olst stond.
mens de herensociëteit direct vriendelijk
foto Gerhard Aberson
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‘Politic

Het is druk op de Raa
week voor de verkiezi
tici die flyeren en ‘bal
door Gerard Potijk
RAALTE – ,,Politici, het zijn net

postduiven. Als ze je nodig hebben, zoals nu met de verkiezingen dan komen ze bij je en eten
ze uit jouw hand. Straks zie je ze
niet meer, schijten ze op je kop.’’
Harry Veltmaat draait er niet omheen: hij heeft weinig vertrouwen in de gemeentelijke politiek.
Niet nodig om te vragen of de
71-jarige Raaltenaar volgende
week gaat stemmen: niet dus.
Het is druk, deze woensdagochtend op de markt in Raalte met
politici die flyeren om zieltjes te
winnen. De VVD’ers delen ook
nog gehaktballetjes uit. Het zal
Veltmaat worst zijn, hem paaien
ze er niet mee. De Raaltenaar
maakt deel uit van ‘de mannetjes’, een groep oudere Raaltenaren die elke woensdag is te vinden op de hoek bij het ABN-Amro gebouw. Om met elkaar de actualiteit door te nemen, even
flink schelden op Raalter politici
die er niks van bakken of om gewoon te genieten van de zon en
voorbijslenterend publiek. Vandaag staat een groepje D66’ers
voor hun neus te flyeren, wachtend op de komst van D66-coryfee Jan Terlouw. Die komt zijn
politieke vrienden in Raalte een
helpende hand toesteken, een
week voor de verkiezingen. Het
bezoek van Terlouw ontgaat ook
‘de mannetjes’ niet. Sterker nog,
Veltmaat grijpt de gelegenheid
aan om Terlouw aan te spreken
op wat er niet deugt aan ‘de politiek’ en waarom hij niet gaat stemmen.
De Raaltenaar neemt daarbij geen
blad voor de mond, vertelt hij
even later, als Terlouw al weer
met lokale D66-lijsttrekker Bert
Terlouw tussen het publiek op de
markt is verdwenen. ,,Ik ben begonnen met Fred Teeven (die ligt
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