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Carnavalsvereniging Sallands
Zotten uit Heeten verzorgt op
eerste paasdag een paasvuur op
een terrein van de familie Haar-
man aan de Spekschaterweg na-
bij huisnummer 2 en 4. Om de
paasbaak zo groot mogelijk te
krijgen, kan iedereen weer
snoeihout en ander schoon
hout brengen. Het hout mag
niet voorzien zijn van metalen,

plastic, verf of lak. Ook dikke
boomstammen zijn niet ge-
wenst. De inbreng is op zater-
dag 9, 16, 23 en 30 maart tussen
9.30 en 12.30 uur. Vrijwilligers
van de organiserende vereni-
ging helpen met lossen. De in-
breng is gratis, maar een vrije
gift is wenselijk.

Muziekvereniging Harmonie
Wesepe houdt morgen het len-
teconcert in het Wapen van
Wesepe (11.15 uur). Orkest en
slagwerkgroep presenteren
zich rond het thema ‘In hogere

sferen’. Ook treedt een bijzon-
der Weseper duo op. Toegang:
vijf euro, kinderen tot en met
zestien jaar twee euro. Dona-
teurs op vertoon van hun pas
gratis toegang voor twee.

door Jaap Selles

DALFSEN – De klok heeft net twee
keer geslagen als de tankauto van
Van Wifferen het erf van loonwer-
ker Jan Huzen in Nieuwleusen op
rijdt. Het aanvullen van de diesel-
voorraad is een routineklus, ge-
beurt al jaren op dezelfde wijze.
Toch is Huzen sinds de jaarwisse-
ling minder blij als de vrachtwa-
gen van Van Wifferen uit Heino
het erf opdraait. Er wordt geen ro-
de diesel gebracht, maar blanke
diesel. Tijdens de tankbeurt is het
verschil niet eens met het oog te
zien. In de portemonnee wel.
Rode diesel bestaat niet meer. Het
belastingvoordeel voor agrariërs
is voorbij. De diesel heeft geen
kleurtje meer, de prijs is per liter
twintig cent hoger. De regering

denkt per jaar een kwart miljard
euro aan belasting binnen te hen-
gelen. Grootgebruikers als loon-
werkers zien de brandstofkosten
spectaculair stijgen. Zij spreken
bedragen van tienduizenden eu-
ro’s uit alsof het niets is. De extra
kosten - ongeveer 15.000 euro -
bij het familiebedrijf van Huzen
vallen nog mee, vergeleken met
de grotere loonbedrijven in de ge-
meente Dalfsen. „Rond de 70.000
euro”, schat loonwerker Bert Lin-
deboom de extra brandstofkosten
in. Hans Pekkeriet schat de extra
kosten bij zijn bedrijf lager in.
„Iets van 60.000 euro.”
De kosten zijn hoog. Bedenk dat
de bedrijven gebruik maken van
brandstofslurpende voertuigen
als tractors en hakselaars en de ge-
noemde bedragen zijn snel bin-

nen handbereik. Een ding is ze-
ker, de loonwerkers zijn absoluut
niet van plan om zelf voor de kos-
ten op te draaien. Hoogstens voor
een klein deel. „Je probeert de kos-
ten te schipperen, maar dat is las-
tig”, aldus Huzen. „Doorbereke-
nen is de enige optie. Zo simpel is
het.”
Het doorberekenen van de kosten
valt niet mee. Het is winter, werk
ligt niet voor het oprapen, de cri-
sis eist haar tol, de prijzen zijn
scherp en de concurrentie is
moordend. Pekkeriet: „De rode
diesel is op het verkeerde mo-
ment afgeschaft, want ook de lo-
nen en de assurantiebelasting zijn
gestegen. Ondertussen hebben
wij ook te maken met een inge-
zakte markt. De hogere kosten
zijn moeilijk op te vangen.”
Voor de loonwerker het weet is
hij een klus kwijt, omdat hij de
kosten iets teveel doorschuift
naar de klant. „Maar een prijzen-
oorlog komt er niet”, verwacht
Lindeboom. „Iedereen zit op de li-
miet en er moet wel verdiend wor-
den.” Dus gaan de uurtarieven
omhoog. Loonbedrijf Van Lenthe
verhoogt het uurtarief met vijf
procent. De andere loonwerkers

OLST/WELSUM – De Sip-bokaal, een
onderscheiding van herensociëteit
Voorheen De Nuts Neut uit Olst, is
gisteravond uitgereikt aan Matthijs
Zwijnenberg en zijn vader Bern-
hard. Zij krijgen deze bokaal om-
dat zij het weekblad de Huis aan
Huis een nieuwe impuls hebben ge-
geven. De uitreiking gebeurde in
Eettapperij Bijsterbosch in Wel-
sum, waar de leden van de herenso-
ciëteit traditiegetrouw kerst vie-
ren.

„Matthijs en Bernhard Zwijnen-
berg hebben het aangedurfd om
in deze economisch onzekere tijd
het klassieke plaatselijke sufferdje
te transformeren tot een zeer le-
zenswaardige weekkrant volgens
een nieuw format, op een nieuw
tabloidformaat en met een nieu-
we lay-out”, aldus het juryrapport
voor de Sip-bokaal. „In het najaar
van 2012 verscheen er plotseling
een nieuwe Huis aan Huis, die
een nieuwe naam kreeg. Namelijk
‘de Huis aan Huis’. Dus met de
toevoeging ‘de’, die er in de
spreektaal al vele jaren aan toege-
voegd was maar nooit officieel.”
Volgens de herensociëteit veran-
derde er meer. „Er kwamen nieu-
we rubrieken die veel achter-
grondinformatie geven over het-
geen interessant is te weten over
het leven in het verspreidingsge-
bied van de krant. Er kwamen ru-
brieken, zoals ‘familie in bedrijf’,
‘gespot’, ‘daar doe ik m’n voordeel
mee’ en de rubriek waarin vereni-

gingen zich presenteren. Ook
kwamen er in de nieuwe Huis
aan Huis meer redactionele stuk-
ken en columns. Daarnaast is er
het plaatselijk nieuws en aankon-
digingen van activiteiten. Geble-
ven is de rubriek IJsselberichten
waarin de gemeente Olst-Wijhe
meldingen van algemeen belang
doet voor haar inwoners.”
Dit jaar bestaat (de) Huis aan
Huis zestig jaar. In de eerste vijf-
tig jaar van haar bestaan kwam de
krant één keer per veertien dagen
uit. De krant bestond voorname-
lijk uit advertenties met daartus-
sen enkele aankondigingen van ac-
tiviteiten. „De laatste tien jaar is
Huis aan Huis een weekkrant ge-
worden en is er een veel meer
evenwichtige verhouding tussen
reclame en informatie”, aldus de
herensociëteit. „Sinds het najaar
van 2012 is de Huis aan Huis nog
meer een echt nieuwsblad in
plaats van het oorspronkelijke re-
clamekrantje.” Burgemeester Ton
Strien overhandigde gisteravond
de onderscheiding aan de man-
nen achter het weekblad.
De Sip-bokaal wordt jaarlijks uit-
gereikt aan een persoon, groep,
vereniging, organisatie of bedrijf
die een relatie met Olst heeft en
zich in het voorgaande jaar zo ma-
nifesteerde dat dit leidde tot inte-
ressante of spraakmakende artike-
len in de geschreven pers. De
prijs werd in het leven geroepen
bij het afscheid van de legendari-
sche verslaggever Sip Lubbers.

Volkstuinvereniging De Beuke-
laer in Heino heeft enkele ka-
vels beschikbaar voor enthou-
siaste tuinders. De beschikbare
kavels van 100 en 200 vierkan-
te meter kosten 15 euro per 100
vierkante meter. Het lidmaat-
schap bij de volkstuinvereni-
ging kost 4,50 per jaar. Info bij
A. Poppe via 0572-392551.

Peuters Timothy van de Poel
uit Olst en Sven Kwakkel uit
Wijhe zijn de winnaars van
het prentenboek van het jaar:
‘Nog 100 nachtjes slapen’. Kin-
deren konden kans maken op
het boek als ze naar aanleiding
van de Nationale Voorleesda-
gen door hun ouders werden
ingeschreven bij de bieb.

Hout voor paasvuur

Concert muziekvereniging

HEINO – Heinose scholen hebben
goed gepresteerd op het school-
damkampioenschap van de pro-
vincie Overijssel voor pupillen
(groep 7 en 8). Net als bij de wel-
pen vorige week ging De Mare uit
Almelo er met de hoofdprijs van-
door. De Dolfijn uit Heino eindig-
de op een fraaie tweede plek en
De Gouden Emmer eiste de vier-
de plaats op. Van de 14 finalisten
plaatsten de eerste 9 zich voor de
landelijke halve finale op 18 mei.
Deze worden verspreid over Ne-
derland gehouden. Dat er zoveel
Overijsselse teams mogen mee-
doen, komt onder meer door de
goede resultaten van de voorgaan-
de jaren en het grote aantal scho-
len dat aan de plaatselijke kam-
pioenschappen deelneemt.

Kavels beschikbaar
bij De Beukelaer

Peuters Wijhe en
Olst winnen boek

De enige optie is
het doorberekenen
van de kosten
naar de klant.
Zo simpel is het
Jan Huzen, loonwerker

Diesel is blank,
“

Slechts de kleurstof is uit de diesel
verdwenen. Rood is blank geworden.
De financiële gevolgen zijn groot.

� Loonbedrijven kunnen het meren-
deel van de extra brandstofkosten
doorberekenen naar de klant. Het
afschaffen van de rode diesel
heeft ook een nadelige kant voor
loonbedrijven. Zij zijn zelf klanten
van bouwbedrijven en wegenbou-
wers. Loonbedrijven worden door
hen ingehuurd. De bouw is een
sector die klappen krijgt.

� Veel geld ging verloren door faillis-
sementen van bouwbedrijven.
Loonwerkers zagen geen geld
voor de door hen geleverde dien-
sten. Wegenbouwers maken ge-
bruik van langlopende contracten,
gebaseerd op de prijs van rode die-
sel. Tariefverhoging is een vlieger
die niet opgaat. Werkzaamheden
worden met verlies afgesloten.
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Heinose scholen
sterk op
kampioenschap

Sip-bokaal dit jaar voor
‘de Huis aan Huis’
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OUDE CONTRACTEN ZORGEN VOOR VERLIES
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noemen specifieke bedragen. Een
normale tractor kost per uur al
gauw vijf euro meer dan voor de
jaarwisseling. Voor een hakselaar
wordt per uur minimaal een tien-
tje meer betaald. Lindeboom
spreekt over veertig euro extra,
per uur.
Wie zijn de slachtoffers? Gemeen-
ten, bouwbedrijven en wegenbou-
wers. Zij huren voor verschillen-

de werkzaamheden loonbedrij-
ven in. De grootste klappen val-
len onder de boeren in het buiten-
gebied van Dalfsen. Voor hen ha-
len loonbedrijven maïs van het
land, ploegen de akkers en
maaien het gras. De boeren kun-
nen de kosten echter naar nie-
mand doorschuiven. Zij bevinden
zich aan het eind van de keten. Af-
zeggingen zijn er nog niet ge-

weest. „Boeren begrijpen dat wij
de kosten doorberekenen”, weet
Pekkeriet. „Loonwerkers die dat
niet doen worden er vanzelf mee
geconfronteerd.” Huzen: „Het
werk, zoals inkuilen, grasmaaien
en maïs oogsten, moet toch ge-
daan worden. Boeren snappen in
welk schuitje wij zitten. Zij heb-
ben ook te maken met de over-
gang van rode naar blanke diesel,

maar kunnen het niet doorbereke-
nen. Eigenlijk krijgen zij een dub-
bele klap.”
De loonbedrijven hebben nog
geen werknemers naar huis moe-
ten sturen. Zij denken dat de ech-
te klap nog moet komen. Dage-
lijks wordt de website van Buien-
radar bekeken. Pekkeriet: „Een
goede zomer kunnen we wel ge-
bruiken. Vooral tussen de oren.”

HEINO – In zaal Oortwijn in Heino
is gisteren het startschot gegeven
voor het burgerinitiatief ‘Hart
voor Heino’. Een werkgroep van
de politieke partij Lokaal Alterna-
tief, Plaatselijk Belang en de win-
keliersvereniging wil minimaal
100 handtekeningen verzamelen.
Daarmee wordt het plan om het
oude gemeentehuis in Heino plat
te gooien op de politieke agenda
gezet. ‘Meesterburger’ Vincent
Hartman was de eerste die teken-
de.
Kortweg is het plan het voormali-
ge gemeentehuis te slopen en
daar een mooi plein te maken.
Het gemeentehuis is in handen

van woningcorporatie SallandWo-
nen. Citadel Company was al eer-
der door Lokaal Alternatief ge-
vraagd een ontwerp met woning-
bouw te maken voor deze plek,
maar dat lijkt een brug te ver. Ci-
tadel geeft vervolgens belangen-
loos nu een impressie voor een
plein gemaakt.
Komende maandag, dinsdag en
woensdag worden huis aan huis
in Heino formulieren verspreid.
Er zijn er minimaal 100 nodig,
maar de werkgroep denkt dat en-
kele duizenden krabbels haalbaar
zijn. ,,D’r af met dat ding!’’, was
Arnoud Wierdsma, voorzitter van
Lokaal Alternatief, duidelijk.

door Jaap Selles

DALFSEN – „Wij boeren zijn wel
wat gewend, maar dit is een maat-
regel waar wij geen invloed op
hebben”, zegt Jan Jansen Holle-
boom, voorzitter van LTO Noord
afdeling Dalfsen, over het afschaf-
fen van rode diesel voor agrariërs
en de bijbehorende kostenstij-
ging. „Het zijn kosten waar niets
tegenover staat.”
„De brandstofkosten stijgen met
15 procent. Per jaar is dat voor een
boer ruim 1.000 euro per tractor”,
aldus Jansen Holleboom. Het be-
drag is exclusief de kosten die
loonwerkers doorberekenen. Hoe
hoog die kosten zijn kan Jansen
Holleboom niet zeggen, omdat de-
ze per boer verschillen. Klagen
doet Jansen Holleboom niet. Hij
begrijpt het standpunt van de
loonbedrijven. „Voor hen is het
niet lastig om de kosten op te van-
gen. Voor boeren wel.’’
Dus gaan boeren, maar ook loon-
werkers, zelf op zoek naar opties
om de kosten te drukken. Popu-
lair is de rijvaardigheidstraining,
ook wel ‘het nieuwe rijden’ ge-
noemd. Rustig optrekken, vroeg
schakelen en niet om de haver-
klap remmen, maar het voertuig
laten uitrollen. Jansen Holleboom
schaft tractors aan die minder
brandstof slurpen. Loonwerkers
doen dat ook en kijken naar tech-
nische snufjes om het brandstof-
verbruik binnen de perken te hou-
den. Jan Huzen: „De voertuigen
worden getuned.
Daardoor lopen ze zuiniger, heb-
ben schonere uitstoot en hebben
meer vermogen.” Boeren en loon-
bedrijven overleggen over ‘duur-
zame’ maatregelen, zonder al te
veel resultaat.

cijfers worden rood

� Een vertrouwd ritueel. De tank van loonwerker Jan Huzen (rechts) wordt bijgevuld met diesel. Blanke diesel, want sinds 1 januari mogen agrariërs geen ge-
bruik maken van rode diesel met een belastingvoordeel. De maatregel zorgt voor extra kosten bij agrariërs. foto FFU Press Agency
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