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HEINO – Tijdens de Pompdagen
houdt zaalvoetbalteam FC Lap-
pen voor de derde en laatste keer
Heino Zingt Mee. Dit meezing-
evenement voor jong en oud is
op zaterdag 24 augustus om 14.30
uur in de Hof van Rakhorst. Daar-
bij zorgt het Nijverdalse koor
‘Met Hart en Smart’ er wederom
voor dat de bezoekers uit volle
borst meezingen met het Neder-
landse levenslied.
Het populaire evenement is ont-
staan na een reisje van FC Lap-
pen. Volgens Heinoër Arjen Ste-
geman doen ze dat jaarlijks om
het zaalvoetbalseizoen af te slui-
ten. „Tijdens één van deze reizen
stuitten we op het fenomeen ‘Nij-
megen zingt mee’. Een enorm pu-
bliek met boekjes in de hand

zingt mee met een DJ of een
koor op een podium. Na een heel
gezellige avond besloten we dat
het fantastisch zou zijn om dit
ook in Salland te introduceren.”
Het vinden van een geschikt
koor bleek lastig, maar De Lap-
pen vonden in Nijverdal het ge-
droomde koor ‘Met Hart en
Smart’. De combinatie van pre-
sentator Sander Bekkink en diri-
gente Greet Nekkers bleek een
schot in de roos. Vorig jaar puil-
de de Hof van Rakhorst uit.
Ouderen en kinderen vinden bij
Heino Zingt Mee vooraan een zit-
plekje en daarmee is het een
feest voor iedereen. Inmiddels
zijn de banden tussen de Nijver-
dallers en de Lappen zeer goed.
„Waar een heel aantal koorleden

in 2011 nog amper rekening hield
met de gezellige naborrel, was vo-
rig jaar het thuisfront goed op de
hoogte dat het nog wel eens ge-
zellig zou kunnen worden. De
koorleden houden nu zelfs reke-
ning met de Pompdagen als het
om vakantieplanning gaat!”
Het thema is ditmaal The best of
FC Lappen’s Heino zingt mee.
Na drie edities vinden de Lappen
dat hun doel om het meezingen
in Salland te introduceren ge-
slaagd is. Inmiddels zingen Raal-
te, Holten en Wijthmen (8 sep-
tember, 14.00 uur) ook al mee. Er
staat dus een goede basis om op
voort te borduren. Tijd voor wat
anders, nieuw elan en misschien
een ander moment op de Pomp-
dagen?

door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl

HEETEN – „Ze vochten elkaar de
tent uit!” Betty Stam is twee we-
ken later nog verbaasd. Ze was bij
een debat over de WMO (wet
maatschappelijke ondersteuning)
tussen overheden, zorginstellin-
gen en welzijnsorganisaties. „Ver-
wijten over en weer. Ik was ver-
bijsterd dat ze zo ver van elkaar af
staan. Terwijl ze het vanaf 2015
met elkaar moeten doen.”
Bij dit debat waren ook ‘gewone’
inwoners aanwezig, maar zij kwa-
men er nauwelijks tussen in de
discussie, zegt Stam. Dat is vol-
gens haar exemplarisch: het be-
lang van inwoners is nog steeds,
ondanks alle beloftes van overhe-
den en zorginstellingen, een on-
dergeschoven kindje. „Ook bij
evaluaties: naar de ervaringen
van patiënten, cliënten en bur-
gers wordt vaak niet gevraagd. De
professionals evalueren met el-
kaar, terwijl er met de ervaringen
van bijvoorbeeld mensen in een
rolstoel nog veel valt te winnen.”
De inwoonster van Heeten heeft
recht van spreken, Stam heeft er
haar werk van gemaakt op te ko-
men voor de belangen van inwo-
ners en patiënten (zie kader).

De overheid suggereert dat inwo-
ners niet naar elkaar omkijken of
voor elkaar zorgen. Oorzaak daar-
van zou zijn de goede zorg in dit
land. „Dat is verkeerde beeldvor-
ming”, zegt Stam. „De meeste
mensen vragen pas om professio-
nele hulp als ze het echt niet zelf
meer kunnen of niet met familie
of vrienden kunnen oplossen.”
Toch scheppen gemeenten dit
beeld. En omdat het nu crisis is,
zegt de overheid steeds vaker te-
gen inwoners: u moet meer zelf
doen. „Daarmee doe je een grote
groep mensen te kort”, meent
Stam. „Er zijn duizenden vrijwil-
ligers die zich al jaren inzetten
voor familie, bekenden of andere
mensen met een ziekte of beper-
king. Er zijn veel mantelzorgers
die bijvoorbeeld de zorg dragen
voor een gehandicapt kind of
chronisch zieke partner. Dat is
een zware taak. Ik ervaar dat de
mantelzorger niet serieus wordt
genomen. Dat een professional
even komt vertellen hoe het
moet, terwijl die mantelzorger al
jaren zorgt voor kind of partner.
Er wordt nu te veel gefocust op
de twintig procent van de bur-
gers die het niet goed doet. Dat je
probeert zoveel mogelijk zelf te
doen, is goed. Maar ik vind dat
het niet zo mag zijn dat als je een
handicap krijgt of ziek wordt, dat
je eerst in de buurt moet leuren
of iemand jou kan helpen.”
Zelfredzaamheid is sinds een
paar jaar het toverwoord bij ge-
meenten, mede ingegeven door
de crisis: als meer mensen zich-
zelf redden, scheelt dat de over-
heid geld. „Zelfredzaamheid is
een doel, niet een middel om te
bezuinigen”, is de kritiek van
Stam.
Ze gaat terug naar 1 januari 2007.

Op die datum werd officieel de
WMO van kracht. Een nieuwe
wet die zorgt dat de samenleving
zo is ingericht dat bijvoorbeeld
ouderen, gehandicapten of men-
sen met psychische problemen
hulp krijgen. „Door de WMO
hebben mensen geen recht meer
op zorg, maar recht op compensa-
tie van hun beperkingen. De ge-
meente moet daarvoor zorgen. In
een goed gesprek tussen de bur-
ger en gemeente moet duidelijk
worden wat deze inwoner nodig
heeft. Hierdoor kunnen mensen
langer zelfstandig wonen en zelf-
redzaam blijven. Maar veel ge-
meenten hebben die compensa-
tieplicht destijds niet goed begre-
pen”, zegt Stam. Terwijl deze ma-
nier van werken dus al in 2007
wettelijk is vastgelegd en precies
is wat gemeenten nu in snel tem-

Naar de ervaringen
van patiënten,
cliënten en burgers
wordt vaak niet
gevraagd
Betty Stam

Stammenoorlog
(2 en slot)

door Matthijs Oppenhuizen

Terwijl wij allen dag na dag wor-
den overspoeld door triest
nieuws van oplaaiend geweld in
meerdere brandhaarden op deze
wereld, zijn er gelukkig ook men-
sen die een meningsverschil op-
lossen. Uiteraard heb ik het over
het Willy Dobbeplantsoen en he-
rensociëteit Voorheen De Nuts
Neut in Olst, en de ‘stammenoor-
log’ die woedde tussen de Afrika-
ners en Begonianen. Woedde in-
derdaad, want er is een wapen-
stilstand. Sterker nog, er is vrede!
Waar ging het ook al weer over?
Ruim een maand geleden meld-
den de heren Vincent Peelen en
Erik Koudijs, leden van Voor-
heen De Nuts Neut, trots dat zij
de renovatie van het Willy Dob-
beplantsoen hadden afgerond.
De begonia’s in de twee perkjes
hadden zij vervangen door afri-
kaantjes, omdat dit de bloempjes
waren die in den beginne het
plantsoen kleur gaven. Louter
vanuit de beste bedoelingen de-
den Peelen en Koudijs dit: besef
van het belang van historie en ge-
voel voor het bewaren van cultu-
reel erfgoed.
Maar daarmee begon het gedon-
der... Want de afrikaantjes waren
in de loop der tijd vervangen
door begonia’s, omdat de afri-
kaantjes niet goed bestand zijn
tegen de ontberingen van een pu-
bliek plantsoen. De begonia’s
kunnen deze nietsontziende
plek wel aan, zo weten
hoofd-bloemperkbeleid Beumer
en zijn rechterhand Oerlemans.
Hun oekaze leidde tot de wisse-

ling van afrikaantjes naar bego-
nia’s en dat verdeelde de heren
van Voorheen De Nuts Neut in
twee kampen: liefhebbers van
afrikaantjes (‘Afrikaners) en van
begonia’s (‘Begonianen’). Regent
Reint Eilerts vertelde vorige
maand dat dit al jaren zorgt voor
felle discussies onder de leden,
‘al dan niet met steekhoudende
argumenten’. U begrijpt, dit kon
zo niet langer.
Mijn zucht van verlichting moet
dan ook in Wijhe (Olst-Noord)
te horen zijn geweest toen ik gis-
teren een e-mail, of beter ge-
zegd communiqué, las van Pee-
len en Koudijs. „De onrust tus-
sen de Begonianen en Afrika-
ners is definitief beëindigd. Na
de begonia’s vervangen te heb-
ben door afrikaantjes bleven we
met 96 begonia’s zitten. We wil-
den deze aanbieden aan de ge-
meenschap en ergens een
mooie plaats geven, zodat de
burgerij van Olst toch nog van
de begonia’s kon genieten. In
overleg met onze burgervader is
geopperd deze aan de winke-
liersvereniging te schenken, om-
dat deze het centrum van Olst
wil opleuken met mooie bloem-
bakken. Uiteindelijk duurde dit
erg lang waarop afgelopen week-
einde de begonia’s zijn geplaatst
in de bloembakken aan de Rijks-
straatweg. Op deze manier kan
iedereen ervan genieten en we
zien ook regelmatig dezelfde au-
to’s langsrijden... En zo is de rust
tussen de Begonianen en de Afri-
kaners teruggekeerd. Eind goed,
al goed”, besluiten de twee he-
ren.
Ik hoop dat echt alle leden van
Voorheen De Nuts Neut hun ver-
bale wapenen nu kunnen neer-
leggen. Zo ja, dan is het mis-
schien een idee om van deze he-
rensociëteit een speciale afde-
ling van VN-gezanten te maken.
Met afrikaantjes én begonia’s op
hun blauwe helmen trekken zij
dan de conflictgebieden van de-
ze wereld in om te laten zien
dat ogenschijnlijk onoverbrugba-
re meningsverschillen toch op
te lossen zijn. ‘Make love, not
war’.

�

“

� Betty Stam uit Heeten werkt sinds
2010 als freelancer op het terrein
van belangenbehartiging van cliën-
ten, patiënten en burgers in het al-
gemeen. In het verleden is zij ac-
tief geweest voor de vereniging
Kind en Ziekenhuis.

� Tot 2010 werkte ze als financieel
administrateur voor diverse bedrij-
ven, een aantal adviesbureaus en
een kleine zorginstelling. Altijd is
ze geïnteresseerd geweest in de
ontwikkelingen in de zorgsector.
De laatste jaren leerde ze veel bij
op het gebied van zorg en welzijn,
maatschappelijke ondersteuning
en het opbouwen van een net-
werk. Onder meer door de oplei-
ding WMO-consulent aan Saxion
Hogescholen te volgen.

� Sinds 2008 ondersteunt ze de
Wmo Adviesraad Olst-Wijhe en
de Cliëntenraad Wet Werk en Bij-
stand Olst-Wijhe. Sinds 2009 is ze
betrokken bij projecten van onder
meer Platform Mantelzorg Overijs-
sel en Zorgbelang Overijssel. Ook
Belangen Organisaties Overijssel
(BOO), SENtrum en Maatschappe-
lijke Deelname Organisatie (MDO)
zijn opdrachtgevers.

www.ondernemenmetzorg.info

Inwoners kijken niet meer
naar elkaar om, zegt de
overheid. „Verkeerde beeld-
vorming”, zegt Betty Stam.
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WIE IS BETTY STAM?

ZORG EN WELZIJN

‘Heino Zingt Mee’ voor laatste keer

Belang inwonersHIER IN SALLAND
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Ongeveer anderhalve dag na-
dat de N348 is afgesloten
vanwege wegwerkzaamhe-
den is duidelijk waar in We-
sepe de tijdelijke bushaltes
langs de Raalterweg zijn te
vinden. Gisterochtend, rond
10.45 uur, hing een mede-
werker van vervoersbedrijf
Syntus bordjes met de tekst
‘tijdelijke halte’ op langs de
Raalterweg. Er zijn tijdelijk
bushaltes bij de kruising
met de Scholtensweg en ter
hoogte van tentverhuurbe-
drijf Vosmeijer.
De gebruikelijke bushaltes
op de N348 zijn vanwege de
werkzaamheden niet bereik-
baar voor buslijn 165, daar-
om rijdt deze bus tussen
Raalte en Deventer tijdelijk
door de kern van Wesepe.
Maar door de website
www.wesepe.nl werd opge-
merkt dat de tijdelijke bus-
halte maandag door de
chauffeurs werd genegeerd.
Het was ook niet duidelijk
waar de tijdelijke haltes wa-
ren, totdat gisteren in de
loop van de ochtend dan
bordjes zijn opgehangen.
Opmerkelijk is ook dat ner-
gens op de website van Syn-
tus staat gemeld dat de ge-
bruikelijke bushaltes bij We-
sepe buiten gebruik zijn.

HEINO – Dit jaar organiseert de
Andreas Manna Stichting (AMS)
voor de achtste keer in de herfst-
vakantie de Afrikaloop. Het wan-
delevenement wordt gehouden
van 19 tot en met 25 oktober.
Op de derde dag, maandag 21 okto-
ber, wandelen de deelnemers van
Ommen naar Heino. De volgende
dag is Zwolle de bestemming.
Deelnemers kunnen één, twee,
drie of alle zeven dagen meelo-
pen. Er kan gekozen worden uit af-
standen van 20, 28 of 35 kilome-
ter. Voor wie meerdere dagen
meeloopt is er dagelijks vervoer
voor de bagage geregeld.
Het unieke van de Afrikaloop zit
in de vorm en de inhoud. De om-
trek van het continent Afrika is
(op schaal) op de kaart van

noord-Nederland gelegd. De start
is in Hoogeveen en de route loopt
via Dedemsvaart, Ommen, Hei-
no, Zwolle, Zwartsluis en Meppel
om uiteindelijk weer in Hooge-
veen te eindigen.
Vorig jaar leverde de Afrikaloop
ruim 28.000 euro op. De op-
brengst van de actie is voor
straat- en weeskinderen in Kenia,
Ghana en Oeganda waar de stich-
ting AMS vier projecten heeft.

Op de website van de Andreas Manna
Stichting is alle informatie te vinden
over de Afrikaloop. Deelnemers kun-
nen zich aanmelden via de website.
Voor meer informatie: Krista Schutte
0528-279206 of via de website.

www.andreasmanna.org

po proberen te regelen via zoge-
noemde ‘keukentafelgesprekken’.
„Er had al jaren aan die cul-
tuuromslag kunnen worden ge-
werkt. Het zijn verloren jaren, we
hadden de crisis beter kunnen op-
vangen”, aldus Stam. „Het is een
ingrijpende wijziging in het zorg-
stelsel waarbij gemeenten, inwo-
ners en zorg- en welzijnsinstellin-
gen samen het beleid uitstippe-
len. Om zo de kosten voor de
zorg te beheersen. Als je nu
vraagt aan gemeenten of ze we-
ten wat inwoners willen, hebben
ze dat niet gevraagd. Er wordt
vaak óver mensen gepraat, niet
mét ze.”
Alle afdelingen van de gemeente
en alle zorginstellingen moeten
met de WMO bezig zijn, zegt

Stam. Bijvoorbeeld als een nieu-
we woonwijk wordt ontworpen:
kunnen ouderen zich daar wel
voortbewegen, zijn er voorzienin-
gen in de buurt? „Als je die basis-
voorzieningen op orde hebt, vra-
gen mensen minder om hulp. In-

woners die met hun rollator of
rolstoel in een winkel of park ko-
men, spreken daar andere men-
sen, zijn minder alleen. Of zoiets
als de buurtbus: daarmee kunnen
ze hun partner of familie in het
verpleeghuis bezoeken.”
Maar samenwerking tussen afde-
lingen van gemeenten of zorgin-
stellingen om dat soort zaken op
elkaar af te stemmen, het gebeurt
volgens Stam nog veel te weinig.
Toch sombert ze niet. Ze ziet hoe-
veel initiatief mensen nemen. „Ik
heb veel vertrouwen in de kracht
van inwoners. Kijk alleen maar
naar de Plaatselijke Belangen in
Salland, hoeveel brengen die wel
niet tot stand? Er zijn veel mooie
initiatieven die met een klein
beetje hulp van de overheid

prachtige resultaten opleveren.”
En laat het maar gewoon eens ge-
beuren, is de oproep van Stam
aan gemeenten. Geef inwoners
de ruimte. Val ze minder lastig
met een veelvoud aan regels en
andere demotiverende zaken als
ze zelf iets willen opzetten. „In
hoeverre zijn we bereid risico’s te
nemen? Die discussie hoort er-
bij.”
Daarnaast moedigt zij burgers
aan: „Laat inwoners maar kritisch
zijn. Er wordt bij overheden en in
de gezondheidszorg gewerkt met
gemeenschapsgeld, daar moeten
we ons bewust van zijn. Mensen
die drie keer een gesprek met een
zorginstelling hebben terwijl dat
ook met één afspraak af kan: zeg
daar maar wat van.”

De oorzaak van de brand in
Broekland vorige week is
nog niet definitief vastge-
steld. Dat meldt een woord-
voerder van de politie desge-
vraagd. De politie wil onder
meer nog praten met de be-
woonster (43) van het appar-
tement waar de brand woed-
de, maar dat is nog niet mo-
gelijk geweest vanwege het
hulpverleningstraject waar
deze vrouw zich in bevindt.
De brand woedde vorige
week, in de nacht van maan-
dag op dinsdag, in een appar-
tement aan het Bouwhuis-
plein. De bewoonster werd
door de brandweer van het
balkon gehaald. Naast forse
brandschade in het huis ont-
stond er waterschade vanwe-
ge het bluswater in de win-
kel van stichting De Para-
bool op de begane grond on-
der het appartement.

RAALTE – Het echtpaar Jos en
Henk Woertman is dinsdagmid-
dag tijdens de eucharistieviering
ter gelegenheid van hun gouden
huwelijk in de Pauluskerk verrast
met de Willibrordpenning. Beide
echtelieden maken zich al een hal-
ve eeuw zeer verdienstelijk voor
de Pauluskerk in Raalte. De Willi-
brordpenning is de enige onder-
scheiding van het bisdom Utrecht
en wordt uitgereikt aan parochia-
nen die zich als vrijwilliger op bij-
zondere wijze inzetten voor de
plaatselijke geloofsgemeenschap.
De vele kerkgangers onderstreep-
ten de toekenning van deze onder-
scheiding met applaus.

Oorzaak brand nog
niet vastgesteld

Bushaltes staan dan
nu wel aangegeven

De meeste mensen
vragen pas om
professionele hulp
als ze het echt niet
zelf meer kunnen
Betty Stam

“

BEZOEK HET GROOTSTE SIERBESTRATINGSPARK VAN NEDERLAND

Buiter Beton Balkbrug Tel. 0523 657 000 of kijk op www.buiterbeton.nl 

Sierbestrating en veel meer, 

                               wij hebben het voor ieder budget!

W E S E P E

Elke week een avondje uit!
•Dansles •Salsa •Zumba
•Kidsdance
•HipHop

Kijk op eppink.nl  Vanaf 29 aug. 
start onze opfriscursus

Willibrordpenning
voor echtpaar
Woertman

Afrikaloop in Heino

nog op achterste rij
B R O E K L A N D


