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FAILLISSEMENT STAL

HIER IN SALLAND

Onze vorstin
door Matthijs Oppenhuizen

dikkere stam en worden andere maatregelen genomen om
het knakken der linde te bemoeilijken. Bovendien ging gisteren in het plantsoen ook het
gerucht dat het (inter)nationale geluksdag was, dus de linde
ligt stevig op koers voor een
eeuwig - of in elk geval zo lang
mogelijk - leven. De heren en
Juliana buigen nimmer voor republikeinse terreur!
Mooie woorden waren er ook
van regent Reint Eilerts, die gevoelig schetste hoe Juliana zo
gewoon mogelijk wilde zijn,
hoe betrokken ze was bij haar
onderdanen, hoe ze geweld verafschuwde en hoe ze toch ook
in stilte leed. Altijd weer ontroerend om te horen...
Overigens is het Willy Dobbeplantsoen vaker doelwit van
vandalen. De aldaar geparkeerde fiets moet het vaak ontgelden, het straatnaambordje is al
eens vernield, planten uit de
perkjes getrokken en zelfs de
bankjes los geropt. Triest.
Dan nog een vrolijke voetnoot.
Het plantsoen grenst aan de
Kortrickvijver, daarin zwommen gisteren een jongen en
meisje! Terwijl de heren in dikke jassen genoten van jus
d’orange, wodka, oranjebitter
en blokken kaas met mayonaise. De jongen riep stoer dat hij
het niet koud had terwijl hij in
zijn onderbroek rondliep. „Ik
ben een bikkel.” Een glimlach
konden de heren iets later dan
ook niet onderdrukken toen de
jongen intens huilde, omdat
hij zijn schoen kwijt was...

Het sneed door de ziel; de geknakte Julianaboom in het Willy Dobbeplantsoen in Olst. Op 20 maart
2013 werd deze boom ter ere van
koningin Juliana geplant in het
schitterende plantsoen in
Olst-Zuid, uiteraard op initiatief
van herensociëteit Voorheen De
Nutsneut. Daarbij bijgestaan door
onder anderen de befaamde Oranjefan Johan Vlemmix. En dat op
de tiende sterfdag van de liefste
vorstin ooit. Maar tien maanden
later lag de jonge boom letterlijk
doormidden, geknakt door
nietsontziende vandalen. Of een
ondergronds opererende republikeinse garde, wat een veel aannemelijker scenario is.
Hoe dan ook, de heren van Voorheen De Nutsneut waren aangeslagen. Maar ook direct rechtten
zij de rug. Fier staan zij voor Juliana en nadat hovenier Huub Kappert, afkomstig van de Boskamp,
spontaan een nieuwe linde doneerde, was het snel geregeld.
Dus verzamelde zich gisteren - de
elfde sterfdag van koningin Juliana - om 17.00 uur een kleine
afvaardiging van de heren
in het Willy Dobbeplantsoen om de nieuwe Julianaboom te planten. Kappert
was voortvarend te werk gegaan, want de boom stond
er al toen de heren arriveerden. Maar er werd even wat
aarde rond de boom weggehaald, zodat dit enige minuten later met veel gevoel
voor symboliek kon worden
teruggeschoven. Alles voor
de foto... Daarna zegende
Bernhard ten Have als nuntius van de herensoos de linde. Met oranjebitter, uiteraard. „Die man gaan wij
hoog in ere houden”, sprak
herensociëteit-regent Rob
van der Werf plechtig over
Kappert. Een danktelegram
van Willem-Alexander en
Máxima aan Kappert zou in 䡵 Tot groot genoegen van de heren konden zij gisteren officieel de nieuwe Juliamijn ogen niet misstaan.
naboom in het Willy Dobbeplantsoen
Overigens is de nieuwe
in Olst planten en inzegenen.
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Friezin

Friese paardenliefhebste
naar eigen zeggen louter
principes om dieren te b
door Ria Willemse en Ruud de Jager
POPPENWIER – Weids uitzicht over
het Friese landschap, twee shetlanders en een merrie in een weitje, het lijkt een idyllisch tafereel.
Eigenaresse Hester de Groot (33)
heeft allesbehalve het gevoel van
een onbekommerd lieflijk bestaan. ,,De paardenwereld is hard.
Keihard.’’
De blonde Friezin staat centraal
in de rel rond shetlander Lady die
deel uitmaakte van de veiling van
de failliet verklaarde stalhouderij
Meijer in Mariënheem. Hester de
Groot kocht de pony, schrok zich
naar eigen zeggen helemaal lam
van de toestand van het dier en
consulteerde onmiddellijk daarna
een veterinair paardenarts van dierenkliniek Hellendoorn. ,,In
Mariënheem, bij de stal, zagen we
het meteen. Dit dier was ziek, erg
ziek, we kunnen het haar niet aandoen om extra pijn te lijden tijdens zo’n transport. Ik stond als
aan de grond genageld.’’
De Groot belde ter plekke met de
kliniek en kon meteen terecht.
,,In Hellendoorn werd onze angst
bevestigd’’, zegt De Groot. ,,Ze
konden niets meer doen. Door de
hoefbevangenheid en de slechte
verzorging was het hele hoefbeen
praktisch weg. De dierenarts twijfelde niet. Voor alle zekerheid zijn
er - op kosten van de kliniek -
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