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HIER IN SALLAND

Gouden Schaap
door Ruud de Jager

V

erslaggever Matthijs Oppenhuizen van deze krant
stond er gistermiddag op
de redactie een tikje verlegen en
schaapachtig lachend bij. Amper
een uur nadat hij omstandig had
zitten mopperen over de Juichwilg die de gemeente Raalte had
gewonnen, kreeg de verslaggever
in kwestie zelf een prijs in de
maag gesplitst. Het bericht over
de Juichwilg van de gemeente
Raalte, en dan met name het bijbehorende geldbedrag, is naar de
persoonlijke visie van Oppenhuizen een slag in het gezicht van iedereen in Salland die het financieel moeilijk heeft. ,,Vijfduizend
euro gemeenschapsgeld weggooien’’, bromde hij achter zijn
laptop. ,,Een Juichwilg, waar gaat
het over. En zóveel geld! Hoe verkoop je dat aan mensen die niet
eens genoeg te eten hebben?”
En dan te bedenken dat Matthijs
Oppenhuizen als 8-jarige in groep
twee van de basisschool zat toen
de gemeente Raalte in 1994 die andere grote prijs, de beroemde en
onvergetelijke Gouden Eikel, in
de wacht sleepte.
Toen was het drie uur in de middag van dierendag en kwam Lammy Tabak van kinderboerderij de
Vijverhof uit Olst met een brede
glimlach en een stoet vrijwilligers in haar kielzog het redactielokaal in Raalte binnengewandeld.
Lang verhaal kort: Lammy reikte
de Gouden Schaaptrofee uit aan
de verbouwereerde Matthijs, die
zich met een reeks verhalen over

de Alpaca-roof in Olst verdienstelijk maakte. Hij schreef er
volgens Lammy zo mooi en
scherp over dat de dieven het
niet meer in hun hoofd durfden te halen om de gestolen Alpaca’s te verpatsen. De grond
werd de dieven zo heet onder
de voeten dat de vijf dieren in
het holst van de nacht bij
Schalkhaar werden losgelaten.
Volgens de mensen van de kinderboerderij heeft Oppenhuizen met zijn gloedvolle story’s
een positieve rol gespeeld en
komt de Gouden Schaaptrofee
(die jaarlijks wordt uitgereikt)
hem van harte toe. Extra
smeuïg detail: Giel Beelen van
3FM ontving op Dierendag
exact dezelfde onderscheiding
omdat hij op de radio eveneens
repeterend aandacht aan de verdwenen Alpaca’s schonk.
De jongste verslaggever van de
redactie Salland probeerde
zich na de overhandiging eerst
nog een tikje bescheiden op te
stellen. ,,Ik heb gewoon mijn
werk gedaan.’’ Toen de waarde
van het eredoctoraat van de Vijverhof goed tot hem doordrong sprong de vonk over.
,,Nu weet je weer waarvoor je
het allemaal doet!’’
Het is al de tweede prijs die
‘ons Goudhaentje’ in korte tijd
binnensleept. In 2012 kreeg dezelfde Oppenhuizen uit handen van burgemeester Ton
Strien de Sipbokaal overhandigd. Deze onderscheiding is
een jaarlijks hoogtepuntje van
de Herensociëteit Voorheen
De Nuts Neut en wordt toegekend aan iemand die zich voor
Olst verdienstelijk heeft gemaakt. In dit speciale geval
werd hij onderscheiden vanwege de betrokkenheid en de manier waarop hij zijn journalistieke werk verrichte. De Sipbokaal stond bij de trotse Oppenhuizen een jaar lang op zijn bureau te pronken. De Gouden
Schaaptrofee mag hij houden,
zijn hele leven lang.
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Bezuiniging treft oo
ambtenaren: als alle
uitgevoerd kost dat
vervolg van pagina 25
door Gerard Potijk
RAALTE – Als alle door Berenschot
genoemde
bezuinigingsopties
worden uitgevoerd, dan zouden
daarmee 21 voltijdbanen (fte) in
het gemeentehuis vervallen. Dat
is verwerkt in het totale bezuinigingsbedrag van 4 miljoen euro.
Met de 24 fte’s erbij die de gemeente bij vorige bezuinigingsoperaties al inboekte, komt dat
neer op een inkrimping van 45
fte. Het zijn opties die Berenschot
in beeld bracht en doorrekende,
het ligt niet voor de hand dat ze
alle 52 worden uitgevoerd. Dat
hoeft ook niet, zegt Hiemstra, er
hoeft ‘maar’ 2,5 miljoen euro te
worden omgebogen. Hij maakt er
wel een voorbehoud bij. ,,Die 2,5
miljoen euro is inclusief zes ton
die Raalte moet bezuinigen als de
rijksbezuiniging van 6 miljard
doorgaat. Daar wordt in Den
Haag nog over onderhandeld. Dat
kan minder worden maar daarna
evengoed weer meer als er in de
komende jaren nog meer wordt
bezuinigd. Dat weten we niet,
maar ik sluit het ook niet uit.’’
Tegelijk met het rapport Berenschot presenteerde het college gisteren ook de begroting 2014 en
een financieel doorkijkje naar de
jaren 2015 - 2017. Sluitende begro-

“

We hebben een
gezond grondbedrijf en hoeven nu
geen afboekingen
meer te doen
Wethouder Hiemstra

䡵 Matthijs met prijs en Lammy Tabak van de Vijverhof. foto Ria Willemse

Copyright (c)2013 De Stentor 05/10/2013

tingen
zuinigin
der al b
Het ris
het Rijk
meente
gaan er
een stra
meente
binnen
Toch h
een stel
ton voo
Ook is
voor de
een rese
Er is n
‘nieuw’
ren, co
blijft b
voor he
en viad
waarbo
ringspr
de gem
den.
Verder
van een
ingeboe
Het is d
huidige
raad vo
een tev
,,Het is
met oo
voor te
lers die
ton bes
eenmal
3,17 mil
rijk is v
een ge
,,We ho
kingen
wel risi
dekt do
is boven
tieel in
miljoen
Inwone
gend ja
stijging

October 5, 2013 7:21 am / Powered by TECNAVIA

nieuws vanuit jouw wereld

Bij Antoon en D

