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door Ria Willemse

RAALTE – ,,In de periode dat Jim
bij ons woonde, ging hij vaak
mee naar optredens. Ik speelde
toen veel op privéfeestjes. Ik her-
inner me bijvoorbeeld nog het
kraamfeestje bij Gijs Jolink, de
zoon van Normaal-zanger Bennie
Jolink. Die had een zoon gekre-
gen. In Doetinchem was het. Dus
dat ik daar optrad met mijn zoon,
dat vond ik toen wel heel bijzon-
der.’’
Aan het woord zanger Erwin
Nyhoff (41) uit Heeten, finalist
van de Voice of Holland in 2012.
Zijn zoon Jim is nu twintig jaar.
Dat is net zo oud als de relatie die
Nyhoff heeft met zijn huidige
vrouw Willemien. ,,Ik leerde Wil-
lemien kennen in een hectische
periode, waarin ik leefde bij de
dag, met optredens in binnen- en
buitenland. Toen het wat serieu-
zer werd tussen ons, moest ik be-
kennen dat ik bij een andere
vrouw een kind verwachtte…’’,
vertelt Nyhoff openhartig het ver-
haal van ruim twintig jaar gele-
den. Het was in de tijd dat Nyhoff
een roerig leven leidde als lead-
zanger van de band The Prodigal
Sons.
Het werd een zoon, Jim. De klei-

ne Jim bleef destijds bij zijn moe-
der, terwijl Erwin Nyhoff koos
voor Willemien, met wie hij
trouwde en een zoon en een doch-
ter kreeg. ,,Ik heb altijd contact ge-
houden met Jim’’, vertelt Erwin
Nyhoff achter een cappucino.
,,Hij verhuisde keer op keer. Uit-
eindelijk woonde hij op zijn der-
tiende in Rome, Italië. Van daar-
uit is hij naar ons gekomen, en
heeft een paar jaar bij ons ge-
woond.’’
De puberende Jim ging toen dus
veel met zijn zingende pa op pad.
Als er iets is dat Jim in de genen
heeft meegekregen van zijn va-
der, dan is het wel de muzikali-
teit. Zo’n drie jaar geleden traden
ze voor het laatst samen op, in
Zwolle. ,,Ik wil nu graag oppak-

ken waar we drie jaar geleden ge-
bleven zijn.’’
Een nieuw initiatief, een nieuwe
‘formule’. ,,Ik heb weer wat lucht
in mijn agenda na de drukke ja-
ren na de Voice’’, zegt Erwin
Nyhoff, die met zijn band in het
najaar wederom in ruim twintig
theaters staat met de show ‘In the
footprints of Bruce Springsteen’.
,,Ik wil weer eens iets nieuws aan-
pakken. Dit lijkt me een heel
mooi plan. Luisterconcerten. Het
is iets wat ik al jaarlijks doe in
mijn geboortedorp Hessum, Dalf-
sen, ‘My hometown’.’’
Nu dus met zoon Jim. Een luister-
concerten-tour, op zondagmidda-
gen, met in elk geval optredens in
Raalte (6 april), Hellendoorn (23
maart) en Dalfsen (4 mei). ,,En
mogelijk nog meer, als het een
beetje aanslaat en ik geschikte lo-
caties kan vinden’’, meldt Nyhoff.
Geheel in eigen beheer, want met
alle ‘regelneven’ uit de branche
heeft Nyhoff het wel even gehad.
De definitieve inhoud voor het
programma moet hij nog vaststel-
len, maar Nyhoff gaat ervan uit
dat het programma van zijn con-
certen bestaat uit twee delen van
een uur, met een pauze ertussen.
Zittend publiek. Rust in de zaal.
Geen feesttent-gevoel.
Een ‘luistersetting’, noemt
Nyhoff dat. Nee, geen slaapver-
wekkende vertoning, benadrukt
Nyhoff. ,,Het is niet duf, nee, er
zit behoorlijk wat pit in.’’ Materi-
aal genoeg. ,,We kunnen wel vijf
uur spelen, maar het moet wel be-
hapbaar zijn voor het publiek. We
gaan een keuze maken uit num-
mers die we in de loop der tijd al
samen hebben gespeeld. Daar zal
ongetwijfeld the sound of silence

OLST/WELSUM – Bloemen bloeien,
lammeren in de wei en voorjaars-
temperaturen. In dat decor vierde
herensociëteit Voorheen De Nuts
Neut uit Olst gisteren het jaarlijk-
se kerstfeest. Traditiegetrouw
stonden in eettapperij Bijster-
bosch in Welsum borden met
dampende stamppot, was het café
volledig in kerstsferen en wens-
ten de tientallen heren elkaar za-
lig kerstfeest. Ook traditie is dat
tijdens dit kerstfeest de Sip-bo-
kaal wordt uigereikt, dit keer aan
kinderboerderij De Vijverhof uit
Olst. Bestuurslid Lammy Tabak
nam de bokaal in ontvangst na
een gloedvolle toespraak van bur-
gemeester Ton Strien.
Volgens de herensociëteit heeft
De Vijverhof het afgelopen jaar

het meest voor lezenswaardig
nieuws uit Olst gezorgd. Onder
meer door de diefstal van de zes
alpaca’s. „Maar vanwege zoiets
wil je natuurlijk niet genomi-
neerd worden.” Wel schakelde De
Vijverhof bewust de pers in, in
een poging de alpaca’s terug te
krijgen. „Dat leverde niet alleen
boeiende artikelen op, ook ver-
grootte het de band met de Olster
bevolking.” Wonder boven won-
der kwamen de alpaca’s terug.
Het vermoeden is dat de publici-
teit de dieven benauwd maakte.
„Dat Lammy Tabak een verslagge-
ver van Radio 1 te woord stond en
met de verslaggever even naar het
Willy Dobbeplantsoen wandelde
om ook uitleg te geven over dit
bijzondere plantsoentje laat zien

dat De Vijverhof in hun grootste
ellende ook nog denkt aan de pro-
motie van Olst.” Daarnaast liet
De Vijverhof ook van zich horen
via de pers toen de subsidie dreig-
de te worden ingetrokken. „Het is
duidelijk dat De Vijverhof het be-
lang van plaatselijke en regionale
geschreven pers inziet”, aldus de
jury. De Sip-bokaal wordt op voor-
dracht van een jury onder aanvoe-
ring van naamgever Sip Lubbers
(een kwart eeuw correspondent
voor de Stentor) uitgereikt aan
een persoon of groep die zich po-
sitief hebben onderscheiden in of
voor Olst en daarmee spraakma-
kende artikelen in de media be-
haalden.

www.herensocieteit-olst.nl

Een ‘luistersetting’.
Geen slaapverwek-
kende vertoning.
Er zit behoorlijk
wat pit in
Erwin Nyhoff

Parel van Salland
(3)
door Ria Willemse

Een referendum. Dat leek me dé
oplossing. Dat u tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen van 19
maart een extra vakje kunt inkleu-
ren. Een volksraadpleging.
Maak een vakje rood:
(1) De parel van Salland is Heino
(2) De parel van Salland is Lutten-
berg
Zou ook mooi het opkomstpercen-
tage van de verkiezingen een beet-
je kunnen opkrikken. Daar komt
toch iedereen zijn/haar bed voor
uit? Maar, luister en huiver. Een re-
ferendum is in dit geval niet no-
dig. De ontknoping is aanstaande.
Zonder referendum. Eugène Gro-
te Gansey uit Heino stuurde na-
melijk een mail over een eerdere
column over dit onderwerp. ,,Ik
ben met je eens; het zijn allebei
pareltjes!’’ Ha, tot zover alles
goed. Maar Eugène, jaja, uit Hei-
no, heeft een keihard oordeel. ,,De
parel van Salland is volgens mij
Luttenberg.’’ Oh? Tot zover nog
niets bijzonders, ieder heeft recht
op zijn eigen mening. Maar hij
meldt er tussen haakjes achter-
aan: ,,(volgens mij waren zij eer-
der met deze leus).’’ Wàààààt?! Ik
herhaal: Volgens Eugène uit Hei-
no was Luttenberg eerder met die
leus. Kijk, dat snijdt hout. We ko-
men tot de kern van de zaak.
Er is meer. Een ras-Heinoër, die
ik niet bij naam noem, anders kan

hij zich in Heino en omstreken
vermoedelijk niet meer verto-
nen, kwam met een opmerke-
lijk verhaal, waarvan hij dacht
dat ik dat allang wist. Want zo
spectaculair is het nou ook
weer niet. Vond hij blijkbaar.
Maar ja, ik weet niet zo gek
veel. Dus vertel!
We schrijven 1986. Het dorp
Heino bestaat 750 jaar en dat
moet gevierd worden. Het
wordt een knallend dorpsfeest
dat zijn weerga niet kent. De
festiviteiten zijn uitgesmeerd
over de duur van een half jaar.
Het gaat maar door. Komt bijna
geen eind aan. De viering
brengt een bijzonder gevoel
van saamhorigheid onder de
Heinoërs naar boven. Ze leven
zich helemaal uit.
Heino gaat zelfs op zoek naar
landelijke bekendheid door
een ploeg samen te stellen die
het dorp vertegenwoordigt bij
het destijds populaire tv-pro-
gramma Zeskamp van de
NCRV. Weet u het nog? Van
die hilarische spelletjes met
glijbanen en zo. Gepresenteerd
door Dick Passchier. En wat ge-
beurt er? De Heinose ploeg
komt in de finale van de be-
roemde en beruchte NCRV-
spelshow. Heb ik me laten ver-
tellen. Intussen hebben de
Heinoërs een naampje voor
hun team ‘bedacht’. Onder het
motto ‘beter goed gejat dan
slecht bedacht’. Het team heet,
u raadt het al, ‘De Parel van Sal-
land’. ,,Volgens mij is die naam
dus gestolen van....’’, bekende
de ras-Heinoër waar ik het
over had onlangs heel erg
schoorvoetend. Joehoeoe!
Het definitief, onomkeerbaar,
onherroepelijk oordeel is daar.
Vind ik. Luttenberg wás, en ís
dus de Parel van Salland. Dat
durf ik uit te roepen omdat
Eugène Grote Gansey uit Hei-
no ook nog met een heel
mooie oplossing komt: ,,Voor
Heino heb ik de volgende op-
lossing:
Heino ‘Briljant in/van Salland’.

De Vijverhof wint Sip-bokaal Olst

Erwin Nyhoff trad jaren
geleden op met zijn zoon Jim.
,,Ik wil nu graag oppakken
waar we gebleven zijn.’’

“
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bij zitten van Simon en Garfun-
kel. Tweestemmig.’’ Die meer-
stemmigheid, dat is het handels-
merk van de Nyhoffs. ,,Ook reper-
toire van bijvoorbeeld Bob Dylan.
En allebei hebben we ook nog
een bepaalde voorkeur. Ook komt
er wel wat stevige rock en roll
voorbij.’’
Al pratend schrijft Nyhoff op een
kladje de naam ‘Johnny Cash’ op.
Moet ook nog op het lijstje van te
spelen nummers.
Voor de concerten in Raalte en
Dalfsen heeft Nyhoff nog een ex-
traatje, naast de bijzonderheid dat
hij met zoon Jim optreedt. Een
soort van tweede kers op de taart.
In Raalte zal zangeres Rosalie Me-
ijer uit Raalte aansluiten bij
Nyhoff en Nyhoff. In Dalfsen
voegt zangeres Yvette Herbrink
uit Vilsteren zich bij de twee
Nyhoffs. ,,Yvette leerde ik kennen
na een tip van een vriendin van
haar. Ik dacht nog, ach, dat zal
wel leuk zijn misschien, maar het
kan vast niet geweldig zijn. Nou,
dat was het dus wel. Wat een
stem! Ik werd compleet omver ge-

blazen. Ze had een bewerking ge-
maakt van een bestaand nummer.
En ja, ik was zwaar onder de in-
druk.’’
Ook is Nyhoff te spreken over Ro-
salie Meijer uit Raalte, die het
nummer ‘Stars’ schreef voor en
over Sterre Freriksen, die op 8-jari-
ge leeftijd overleed aan de gevol-
gen van leukemie. ,,Een prachtig
nummer. Ik stond er versteld van.
Dat is nou zo’n nummer dat ik
heel graag had willen schrijven,
zo mooi. Dat Rosalie mooi zingt

is duidelijk, maar dat ze ook zo’n
nummer geschreven heeft, dat is
wel erg bijzonder. Groot talent.’’
Terug naar zoon Jim, die bij het
gesprek zou zijn, maar niet kwam
opdagen op de interviewafspraak.
,,Tsja, dat is Jim. Ik heb daar geen
grip op’’, verontschuldigt vader
Nyhoff zich. ,,Hij heeft zijn eigen
leven. Ik herinner me van mezelf
op die leeftijd dat ik ook soms
een paar weken onderweg was en
druk met allerlei dingen. Vergat
ik mijn moeder te bellen. Die

vroeg zich dan vertwijfeld af waar
ik al die tijd uit hing. Zo gaat het
bij Jim nu ook. Maar bij een optre-
den heeft hij het nog nooit laten
afweten.’’

Nyhoff senior en Nyhoff junior
gaan bij optredens toch al op een
andere manier met elkaar om dan
als vader en zoon. De muziek is
dan wat hen bindt. Dan zijn ze in-
eens volwassen collega’s. Zitten
ze snel op dezelfde golflengte.
,,Jim kan zich in de muziek
enorm focussen. Iets waar hij in
het gewone leven moeite mee
heeft. Zijn leven structureren,
da’s lastig voor hem. Maar met
muziek, dan gaat het goed. Ver-
geet hij de wereld om zich heen.
Kan hij ook zomaar een mooi
nummer schrijven. En als we nu
met muziek bezig zijn, ga ik hem
niet beoordelen. Dat deed ik eer-
der wel. En dan was ik juist extra
kritisch omdat het mijn zoon is.
Doe ik niet meer. We kunnen sa-
men juist enorm goed muziek ma-
ken. En ik probeer hem nu maar
gewoon los te laten.’’

RAALTE – De VVD Raalte verzorgt
weer een cursus gemeentepoli-
tiek. Voor de zomervakantie wor-
den de eerste twee cursusbijeen-
komsten gehouden. Na de vakan-
tie gaat het programma verder

met nog twee bijeenkomsten. De-
ze zijn in principe op dinsdaga-
vond. De cursus is voor VVD-le-
den en andere belangstellenden
uit de gemeente Raalte. Opgave
en meer info: info@vvdraalte.nl

Op de Wolthaarsdijk West-
zijde bij Raalte reed gister-
ochtend rond 6.00 uur een
auto zonder verlichting. Vol-
gens de politie is deze auto
gestolen in Hengelo, maar
de twee mannen in de auto
konden ontkomen.
Wie iets heeft gezien of
weet waar deze auto is,
wordt verzocht de politie te
bellen via 0900-8844.

Mr. Frank Visser, bekend als
de rijdende rechter, zoekt
mensen met juridische pro-
blemen in Laag Zuthem en
omgeving. Visser komt met
zijn tv-programma Recht in
de Regio op maandag 24
maart naar havezathe Den
Alerdinck in Laag Zuthem
voor opnames. Iedereen met
juridische problemen kan
bij Visser terecht voor voor-
lichting en rechtshulp. Of
het nu gaat om een conflict
met de buren of een pro-
bleem met de gemeente, om
een zakelijk geschil met de
garage of ruzie over de erfe-
nis. Wie wil, kan 24 maart
langskomen tussen 10.00 en
17.00 uur op Den Alerdinck
(Den Alerdinckweg 1) Het
verzoek is informatie of be-
wijzen mee te nemen, zodat
Visser de zaak kan bekijken.
Vooraf aanmelden kan via
rechtinderegio@zodiaknede
rland.nlof 035-6773796.

eerstehulpbijrecht.nl

Om alvast in de stemming
te komen voor Ribs & Blues
is er weer een ‘Pre-Party’ in
Taveerne Tivoli in Raalte.
Op zondag 30 maart is ieder-
een welkom vanaf 15.00 uur
voor het laatste nieuws, de
presentatie van de nieuwe
Sheriff en de klanken van
bluesband The Bluesbones.
Ribs & Blues 2014 is op
7-8-9 juni.

www.ribsenblues.nl

Mannen in gestolen
auto gezocht

Rijdende rechter
zoekt problemen

Warmlopen voor
Ribs & Blues

� Luisterconcert 23 maart: De
Kroon, Dorpsstraat 26, Hellen-
doorn. Special Guest: Jim Nyhoff,
zaal open 14.00 uur, aanvang
14.30 uur, entree € 15,- (contant)
Reserveren: info@erwinnyhoff.nl

� Luisterconcert 6 april: Zwaken-
berg, Schoolstraat 11, Raalte Spe-
cial Guests: Jim Nyhoff & Rosalie
Meijer zaal open 14.00 uur aan-
vang 14.30 uur entree € 15,- (con-

tant) Reserveren:
info@erwinnyhoff.nl

� Luisterconcert 4 mei: Luistercon-
cert Expo Madrid, Tolhuisweg 5,
Dalfsen. Special Guests: Jim
Nyhoff & Yvette Herbrink zaal
open 14.00 uur aanvang 14.30 uur
entree € 15,- (contant) Reserve-
ren: info@erwinnyhoff.nl

� www.erwinnyhoff.nl

Cursus VVD gemeentepolitiek

Intratuin Lochem
9 maart van 10.00 tot 17.00 uur.
Intratuin Lochem Goorseweg 27. Vrijdag koopavond
www.intratuin.nl/lochem

Koopzondag

Intratuin Apeldoorn en Deventer gesloten!

INTRATUIN LOCHEMIEDERE ZONDAGKOOPZONDAG
t/m 29 junim.u.v. 1e Paasdag en 1e Pinsterdag

saxion.nl/opendagen

Deventer
Enschede
Apeldoorn
Hengelo

Saxion Open
Wo 12 mrt
Wo 19 mrt
Wo 26 mrt
Wo 26 mrt 

� Erwin en Jim Nyhoff draaien alvast warm voor de concerten die ze gaan geven in de regio. foto Gerard Vrakking

� Lammy Tabak mocht gisteravond namens kinderboerderij De Vijverhof de
Sip-bokaal ontvangen uit handen van burgemeester Ton Strien tijdens het
kerstfeest van de bekende herensociëit van Olst. foto Gerard Vrakking

LUISTERCONCERTEN VAN NYHOFF EN NYHOFF
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