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door Ria Willemse en Ruud de Jager

POPPENWIER – Weids uitzicht over
het Friese landschap, twee shet-
landers en een merrie in een wei-
tje, het lijkt een idyllisch tafereel.
Eigenaresse Hester de Groot (33)
heeft allesbehalve het gevoel van
een onbekommerd lieflijk be-
staan. ,,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 die-
renkliniek Hellendoorn. ,,In
Mariënheem, bij de stal, zagen we
het meteen. Dit dier was ziek, erg
ziek, we kunnen het haar niet aan-
doen om extra pijn te lijden tij-
dens 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 twij-
felde niet. Voor alle zekerheid zijn
er - op kosten van de kliniek -

röntgenfoto’s gemaakt. Ze wisten
dat het om een pony van de vei-
ling ging en wilden het dossier
perfect op orde hebben. Voor het
moment dat de politie zich ermee
gaat bemoeien. Er was maar een
oplossing: euthanasie. Dat hakt er-
in hoor. Ze kreeg een spierverslap-
per en daarna een overdosis narco-
semiddel. Daarna kwam het idee
om publiciteit te zoeken, het was
beslist geen vooropgezet plan.’’
Hester de Groot kréég publiciteit.
Er werden door de Partij van de
Dieren Kamervragen gesteld en
met name op internet kwam de
discussie flink op gang. De Groot:
,,Onze pijlen richten we niet op
Nico Meijer, dat is een goudeerlij-
ke man. Hij had een prachtig be-
drijf. Wij richten ons meer op de
curator. Wat zij deed, lijkt op nat-
te vingerwerk. Er waren nog res-
tanten, daar viel weinig meer aan
te verdienen. Onze ervaring van-
uit de paardenopvang is stan-
daard: waar geldkrapte ontstaat,
wordt de zorg voor dieren min-
der. Dat is waar we aandacht voor
vragen. De curator mag dan een
hoog IQ hebben, haar EQ is aan
de lage kant. Ze had er gewoon ie-
mand op af moeten sturen die er
verstand van heeft.’’
BVA Auctions, de uitvoerende vei-
lingmeesters, zitten volgens De
Groot ook fout. ,,De mensen van
BVA stonden erbij en keken er-
naar. Ieder mens heeft een zorg-
plicht! Ze lieten het gewoon ge-
beuren en wilden ons, toen het
naar buiten kwam, schadeloos
stellen. Dan was alles in de doof-
pot gegaan en dat wilden we per
se niet. Dat de paardenwereld niet
heilig is, weet iedereen. Nu verge-
lijken ze ons met een actiegroep
met enge principes, kom op zeg!
In de paardenwereld wordt het ge-
woon niet op prijs gesteld als je
openhartig bent. Nee, ik ben geen
lid van de Partij van de Dieren, ik

kom op voor paardenverwaarlo-
zing, wie kan daar op tegen zijn?’’
Toch is De Groot extra op haar
hoede. ,,Via-via heb ik gehoord:
‘Hester, je zit in de gevarenzone’.
Ik ben niet bang, maar waakzaam.
Waar ik mee kom, zijn pure fei-
ten. Wij willen geen mensen aan-
vallen, maar juist bewust maken.
Wij hopen dat er strengere wetge-
ving komt.’’ Waarom ik dit doe?
Je redt de wereld niet door één
paard te redden, maar je maakt de
wereld van het paard weer mooi.’

De curator
mag dan een
hoog IQ hebben,
haar EQ is aan
de lage kant
Hester de Groot

Onze vorstin
door Matthijs Oppenhuizen

Het sneed door de ziel; de geknak-
te Julianaboom in het Willy Dob-
beplantsoen 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 Oran-
jefan 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 republi-
keinse garde, wat een veel aanne-
melijker scenario is.
Hoe dan ook, de heren van Voor-
heen De Nutsneut waren aange-
slagen. Maar ook direct rechtten
zij de rug. Fier staan zij voor Julia-
na en nadat hovenier Huub Kap-
pert, afkomstig van de Boskamp,
spontaan een nieuwe linde do-
neerde, was het snel geregeld.
Dus verzamelde zich gisteren - de
elfde sterfdag van koningin Julia-
na - om 17.00 uur een kleine
afvaardiging van de heren
in het Willy Dobbeplant-
soen om de nieuwe Juliana-
boom te planten. Kappert
was voortvarend te werk ge-
gaan, want de boom stond
er al toen de heren arriveer-
den. Maar er werd even wat
aarde rond de boom wegge-
haald, zodat dit enige minu-
ten later met veel gevoel
voor symboliek kon worden
teruggeschoven. Alles voor
de foto... Daarna zegende
Bernhard ten Have als nun-
tius van de herensoos de lin-
de. Met oranjebitter, uiter-
aard. „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
mijn ogen niet misstaan.
Overigens is de nieuwe
boom een exemplaar met

dikkere stam en worden ande-
re maatregelen genomen om
het knakken der linde te be-
moeilijken. Bovendien ging gis-
teren in het plantsoen ook het
gerucht dat het (inter)nationa-
le 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 re-
publikeinse terreur!
Mooie woorden waren er ook
van regent Reint Eilerts, die ge-
voelig schetste hoe Juliana zo
gewoon mogelijk wilde zijn,
hoe betrokken ze was bij haar
onderdanen, hoe ze geweld ver-
afschuwde en hoe ze toch ook
in stilte leed. Altijd weer ont-
roerend om te horen...
Overigens is het Willy Dobbe-
plantsoen vaker doelwit van
vandalen. De aldaar geparkeer-
de fiets moet het vaak ontgel-
den, 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 zwom-
men gisteren een jongen en
meisje! Terwijl de heren in dik-
ke jassen genoten van jus
d’orange, wodka, oranjebitter
en blokken kaas met mayonai-
se. 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...

Friezin trekt fel
Friese paardenliefhebster koestert
naar eigen zeggen louter nobele
principes om dieren te beschermen.

� Hester de Groot met merrie Lisa,
die onlangs in haar opvang onder-
dak vond. ,,Waarom ik dit doe?
Een paard zijn leven weer terug ge-
ven.” foto Ruud deJager
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nieuws vanuit jouw wereld

� Tot groot genoegen van de heren kon-
den zij gisteren officieel de nieuwe Julia-
naboom in het Willy Dobbeplantsoen
in Olst planten en inzegenen.
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NIJVERDAL – Zangeres Annet Ni-
kamp komt volgende week met
een nieuwe single die bekend is
geworden door Ike en Tina Tur-
ner. De ‘gouwe ouwe’ klassieker
River Deep Mountain High is door
Nikamp in een Nederlandstalig
jasje gestoken.
De Liefde van mijn Leven is de titel
en de tekst is geschreven door Ni-
kamp in samenwerking met de Al-
melose tekstschrijver Gert Steen-
hagen. Het verhaal gaat over een
jonge vrouw en haar geheime lief-
de. Wil ze de liefde van haar le-
ven ontmoeten, dan zal ze er snel
werk van moeten maken, anders
is het te laat.
De single is opgenomen en gepro-
duceerd door studio Hoogma in
Wierden en wordt onder Annet’s

eigen label ANM Producttions uit-
gebracht. Momenteel wordt ge-
werkt aan een videoclip. De pro-
motietoer langs diverse radio- en
tvstations start eind maart. Vanaf

volgende week dinsdag is de sin-
gle te downloaden bij de bekende
portals.

www.annetnikamp.nl

MARIENHEEM - Kamervragen over
een shetlander uit Mariënheem
die via een veiling van BVA Auc-
tions is verkocht en die daarna
vanwege een verwaarloosde con-
ditie uit zijn lijden is verlost. De
kwestie roept vele vragen op.
Dierenkliniek Hellendoorn-Nij-
verdal wenst over dit onderwerp
geen enkele vraag te beantwoor-
den.
Woordvoerder Edith van de kli-
niek, waar diverse paardenartsen
werkzaam zijn, wil niets zeggen.
,,We hebben intern overlegd. Wij
doen in de richting van derden
nooit uitspraken. Niet over een
kat, hond of paard.’’
Hoefsmid Jan Grootenhuis uit
Den Nul geeft wel zijn commen-
taar. Grotenhuis (62) is veertig
jaar actief in zijn branche, hij leid-
de ook een tiental hoefsmeden
op.
,,Stalhouderij Meijer was geen
klant van mij, dus van de situatie
ter plekke ben ik niet op de hoog-
te. Deze zaak lijkt mij zwaar over-
trokken. Er wordt gezegd dat de
pony erg benauwd was en daar-
door de neusgaten dicht had. Als
een paard benauwd is, dan zijn de
neusgaten juist wijd open. En ge-
loof me: een pony die pijn lijdt en
die verwaarloosd is, die wordt
echt niet drachtig. Komt bij dat
een hoefbevangen pony door het
kantelen van het hoefbeen al snel
raar gevormde hoeven heeft. Na
een professionele kapbeurt is het
vaak snel een stuk beter. Een po-
ny kan dan zonder pijn nog heel
oud worden en zelfs veulentjes
krijgen. Ik heb op internet een
filmpje gezien van deze pony.
Met die kennis zeg ik: dat had ik
zeker aangedurfd. Voor de men-
sen van stal Meijer vind ik het
een drama. Een faillissement is al
erg genoeg en dan krijg je er nog
dit soort toestanden achteraan.’’

door Matthijs Oppenhuizen

OLST/WIJHE – Bakker De Stoete in
Olst wordt overgenomen door
bakker Johan Jolink in Wijhe.
Jolink levert nu al het brood aan
De Stoete die wordt gerund door
Frank ter Hedde, maar na vijf jaar
‘met ontzettend veel plezier’
heeft Ter Hedde besloten ermee
te stoppen. „Jolink ziet er nog ze-
ker wel brood in, en terecht”, al-
dus Ter Hedde. Volgens hem is er
meer dan genoeg behoefte aan
een bakker in Olst, maar is het
voor een tussenhandelaar zoals
hijzelf wel lastiger. „Dan moet je
een keer een wijs besluit nemen.”
Als de bakker in handen is van Jo-
link zelf, biedt dat volgens Ter
Hedde zeker meer kansen. „Dan
zit er meer bakkerij achter, zo zeg
ik het altijd.”
De laatste werkdag van Ter Hed-
de is op 30 april, op 1 mei neemt
Jolink - die al jaren een bakkerij
aan de Langstraat in Wijhe heeft
- het dan over. De winkel aan de
Hendrik Droststraat in Olst gaat
dan een weekje dicht voor een res-
tyling en daarna opent de bakke-
rij de deuren onder de vlag van
de nieuwe eigenaar.
Ter Hedde gaat nu op zoek naar
een nieuwe baan, concrete plan-
nen heeft hij nog niet.

RAALTE - Verbaasde en soms ook
verontwaardigde gezichten de
laatste tijd bij de ‘spoorloos’ ver-
dwenen brievenbus aan de West-
dorplaan. De brievenbus moest in
verband met de sluiting van het
PostNL-kantoor verdwijnen en is
in overleg met de gemeente naar
de Domineeskamp, voor de Jum-
bo, verhuisd. Buurtbewoners
rond de Westdorplaan waren op
de hoogte. Drie weken voor de
verhuizing was de brievenbus
met deze boodschap bestickerd.

Volgens Hester de Groot
is er een spelletje ge-
speeld met de shetlan-
der. ,,Die was helemaal
niet van Meijer, maar
van Ingeborg Klooster.’’
Ingeborg Klooster is een
gerenommeerd Grand
Prix-amazone en instruc-

trice. Ze woonde jaren
samen met Meijer. De
37-jarige Klooster, woon-
achtig in Luttenberg,
heeft stal Thooms in
Mariënheem tegenwoor-
dig als thuisbasis.
In eerste instantie wil
zij niet reageren op de
beschuldiging van De
Groot. ,,Ik ben d’r hele-
maal klaar mee.’’
Na wat bedenktijd bijt
Klooster alsnog van zich
af: ,,De vreemdste be-
schuldigingen zijn al in
mijn richting geuit. Ik
zou paarden hebben ver-
duisterd. En nu weer dat

verhaal over Junior,
want zo noemden Nico
en ik de shetlander. Ze
was niet gechipt en had
dus geen paspoort. Als
de pony’s van mij waren
geweest, dan waren ze
nooit in het faillisse-
ment gekomen. Mijn ei-
gen paarden, twee Frie-
zen, zijn er ook buiten
gebleven. Van alle be-
schuldigingen van De
Groot en die paarden-
tandarts Slob blijft niets
over. In het begin heb ik
er wakker van gelegen
want het is gemeen wat
ze doen. Vanaf mijn

jeugd ben ik met dieren
bezig, naar eer en gewe-
ten. Hoe moet je jezelf
verdedigen tegen rod-
dels? Verwaarlozing? On-
zin! Het helpt niet als je
deze mensen keurig uit-
legt dat het niet klopt, ze
blijven in hun waarheid
geloven. Het zijn leu-
gens zonder bewijs,
maar ze krijgen wel aan-
dacht. Mijn sponsors
zijn via vage e-mailadres-
sen benaderd dat ze met
mij moeten stoppen.
Blijkbaar kan dat alle-
maal tegenwoordig. Het
is een hetze.’’

van leer in ponyrel

Ingeborg
Klooster:
‘Ze voeren
een hetze’

saxion.nl/gesprekopmaat-aanmelden
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OPEN DAGEN
zaterdag 21 + zondag 22 maart

Alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur.

Annet Nikamp covert Ike&Tina

Kliniek
zwijgt in
alle talen

Brievenbus van
Westdorplaan op
Domineeskamp

Bakkerij
Olst in
Wijhese
handen

Boeken, cd’s, reizen, wijnen en 
meer in de webwinkel op destentor.nl


