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door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl

HEINO – Een tijd geleden was Thijs
Poelhekke (25) in Meppel op een
stadsdichterconferentie. „Een
meisje, ook dichter, zei: ‘Ik snap
dat mensen te dom zijn om poë-
zie te begrijpen. Daarom lees ik
het voor op zo’n manier dat ze
dénken dat ze het begrijpen.’ Dan
denk ik: je bent niet wijs.”
Kort daarna wachtte hem een
soortgelijke bijeenkomst in Lely-
stad. „Die ochtend werd ik wak-
ker en vroeg mij echt af waar ik
mee bezig was. Flikker op, ik ga
niet”, zegt hij lachend in café
Marktzicht in Heino onder het ge-
not van een biertje en sigaret. „Ze
zijn daar zo druk met zichzelf, ze
missen mij toch niet.”

Een jaar geleden werd Poelhekke
dorpsdichter van de gemeente
Raalte. Bij zijn presentatie deed
hij in de ogen van velen al opmer-
kelijke uitspraken en ook zijn on-
der meer seksueel getinte berich-
ten op Twitter baarden opzien en
werden breed uitgemeten, vooral
in deze krant. Veel reacties kwa-
men daarop, mensen vonden het
een dorpsdichter onwaardig. En
Thijs? Die liet het aan zich voorbij
gaan. „Ik ben blij dat ik niet mee-
ging in die heisa.”
Televisieprogramma’s als De We-
reld Draait Door en PowNews wil-
den hem spreken, maar daar ging
hij niet op in. „Toen vond ik het
juist wél leuk om te praten met
het Weekblad voor Salland.”
Mensen op het verkeerde been
zetten, relativeren, dat is wat Poel-
hekke doet. Wat hij ís. „Ik relati-
veer altijd erg sterk, vooral als iets
heel erg belangrijk is.” En dat zijn
soms harde grappen of opmerkin-

gen voor beroering zorgen? „Dat
komt niet door mij, maar door de
mensen die erop reageren.”
Waarmee hij anderen een spiegel
voorhoudt, wat hij ook graag
doet. „Mijn mening steek ik nooit
onder stoelen of banken. Ben ook
heel direct, tegen iedereen. Maar
dat ik het met iemand oneens
ben, betekent niet dat ik die per-
soon niet meer aardig vind. Uit-
eindelijk probeert iedereen er
toch het beste van te maken. Er is
wel een groot verschil: geef je
jouw mening omdat je denkt dat
je iets hebt te melden of doe je
dat om het gedrag van anderen te
veranderen? Ik vind dat iedereen
lekker moet weten wat-ie zelf
doet. Als mensen elke dag na het
werk in hetzelfde café met dezelf-
de mensen willen drinken, moe-
ten ze dat lekker doen. Als het
goed is, is het toch goed?”
Negatieve reacties heeft hij eigen-
lijk niet gehad. „Misschien zijn er
wel mensen die mij een rare kerel
vinden.” Waarna een stilte valt.
„Maar ik kom ze niet tegen.”
Velen denken dat het dorpsdich-
terschap voor hem een grap is.
„Prima, noem het zoals je wil”,
zegt hij daarover laconiek. „Maar
ik pak het serieus op. Wel kan en
mag het dorpsdichterschap heel
verschillend worden ingevuld.”

Het afgelopen jaar is hij veel ge-
vraagd om als dorpsdichter op te
treden. Bijvoorbeeld bij een the-
mamiddag over koeien in land-
bouwmuseum De Laarman in Lut-
tenberg. „Daar ben ik een avondje
voor gaan zitten en heb verteld
hoe er in de literatuur wordt ge-
sproken over koeien. Dat daarin
een verschil zit als je kijkt naar zo
rond 1880 en nu.”
Ook gaf hij recent een gastles lite-

ratuur aan 4 havo op het Carmel
College Salland. „Dat vond ik echt
tof van mevrouw Laarman. Zij
was ook mijn eigen juf. Die leer-
lingen hadden ook zoiets van: ‘dat
is hij’. Zelf vond ik het ook heel
leuk. Ik was wel verbaasd dat nie-
mand boeken had gelezen van Ge-
rard Reve.” Wat Poelhekke be-
treft, is dat één van de betere
schrijvers. „Ook een beetje een
provocateur.”
Een voordracht op de pre-party

OPINIE
RAALTER SPORTBEDRIJF

door Herman Wegggelaar

RAALTE – De fracties van Ge-
meentebelangen en het CDA
hebben het plan opgevat om
echt werk te maken van de in-
spraak voor sportverenigingen
in het nieuwe Raalter Sportbe-
drijf. In de eerste voorgestelde
regeling, wat betreft inspraak, is
er weliswaar overleg met de
sportverenigingen maar is er
geen sprake van echte inspraak.
Het zal dan hoofdzakelijk gaan
over de inroostering van de aan-
gevraagde zaaluren en het laten

zien van de plannen van het
Sportbedrijf. Door de verenigin-
gen de mogelijkheid te geven
een vertegenwoordiger af te
vaardigen in de Raad van Com-
missarissen, is deze inspraak
echt gewaarborgd. Wat mij be-
treft moet het Sportbedrijf zich
met de exploitatie van de sport-
accommodaties bezighouden. Ik
ben geen voorstander van een
stichting. Ik zie wel enkele voor-
delen voor een stichting, zoals
meer zeggenschap over financi-
ën, maar zie er als grote nadeel
van dat je als vrijwilliger wordt
opgezadeld met de exploitatie
van een behoorlijk bedrijf. Dat
is niet doenlijk. In deze tijd is

het al moeilijk genoeg om goed
kader binnen de vereniging te
krijgen. Het verenigingsleven
zelf in deze tijd vereist al de no-
dige deskundigheid op gebied
van met name financiën, sport-
deskundigheid, communicatie
en organisatie. Om daar vervol-
gens dan nog mensen tussenuit
te halen die een stichting gaan
runnen zie ik als een te grote
uitdaging. In het nieuwe Sport-
bedrijf zijn nieuwe regels van
kracht, het is geen overheidsin-
stantie meer zodat er meer ruim-
te is voor initiatieven vanuit de
verenigingen en als daar dan
nog bij komt dat de verenigin-
gen echt inspraak krijgen mid-

Spekkopers

door Matthijs Oppenhuizen

In deze regio waren gisteren
meerdere mensen spekkoper,
maar dan wel op verschillende
manieren. Cryptisch begin, of
niet? Blijft u bij mij, dan wordt
het u duidelijk. Hoop ik.
Laat ik beginnen bij Hennie Kai-
zer uit Olst. In november won hij
de Solidariteitsprijs. Deze is voor
mensen die zich belangeloos in-
zetten voor een ander, vooral
voor mensen in de knel. Ik ga hier
niet nog eens noemen wat Kaizer
in tientallen jaren aan vrijwilli-
gerswerk heeft gedaan, u kunt er-
op rekenen dat het veel was.
Bij de prijs hoort een wisseltrofee
én 250 euro die moet worden be-
steed aan een solidair doel. Dus
Kaizer zat te denken aan wie hij
dit bedrag zou schenken. Ineens
wist hij het: de Voedselbank in
Deventer. Ook mensen uit deze
regio zijn daarvan afhankelijk.
Maar de Voedselbank mag geen
geld aannemen, waarop Kaizer en
de Voedselbank besloten dat de
Olstenaar voor 250 euro aan spe-
klapjes koopt en dit doneert aan
de Voedselbank. En zo werd Kai-
zer letterlijk spekkoper. Want het
klopt toch dat speklapjes ook
spek van het varken zijn? Ach, an-
ders corrigeert burgemeester Piet
Zoon als slagerszoon mij wel. Ik
lees het vanzelf op Twitter.
Hoe dan ook: een erg mooi gebaar

van Kaizer. Via omwegen
kwam hij in contact met Vion
in Apeldoorn, een enorme
slachterij die ook wel eens min-
der goed in het nieuws is geko-
men. Zij van Vion waren on-
der de indruk en hebben voor
500 euro aan speklapjes ge-
maakt, ingevroren en gisteren
in het bijzijn van Kaizer bij de
Voedselbank afgeleverd. Waar-
door de mensen die hun kostje
bij elkaar moeten scharrelen
bij de Voedselbank nu ook
spekkoper zijn, maar dan in fi-
guurlijke zin, dat ze goede za-
ken hebben gedaan met deze
lapjes. Al hebben ze natuurlijk
niet echt zaken gedaan en je
kunt je afvragen in hoeverre ie-
mand spekkoper kan zijn als
diegene afhankelijk is van de
Voedselbank. Hoe dan ook: een
klasse-actie van Kaizer, dat er
maar van mag worden ge-
smuld!
Het initiatief van deze Solidari-
teitsprijs komt trouwens van
het Solidariteitscomité Olst, op-
gericht naar aanleiding van het
initiatief van het 1 mei-comité
Olst, dat in 1993 met medewer-
king van twaalf organisaties
een solidariteitsdag organiseer-
de. Het comité wilde de solida-
riteit in zowel Olst als daarbui-
ten bevorderen. De prijs is nog
een laatste restant daarvan.
Cees Vonk uit Olst is er nog in-
tensief bij betrokken en hij tip-
te mij ook over de speklapjesac-
tie. Vonk zegt ook dat de kas
nog voor twee jaar gevuld is,
dus wilt u niet dat de Solidari-
teitsprijs verdwijnt? Trekt dan
den buidel! Het bankrekening-
nummer van het Solidariteits-
comité Olst is NL4 Ra-
bo0348764200, t.n.v. C. Vonk.
inzake Solidariteitscomité Olst.
En Cees Vonk vindt het vast
niet erg dat ik zijn e-mailadres
noem, voor als u nog vragen
hebt: vonk112@hetnet.nl

Thijs, de alles
Thijs Poelhekke is op de helft van
zijn termijn als dorpsdichter van de
gemeente Raalte en heeft het prima
naar zijn zin in die rol.

Bezoekadres 
Botermakerstraat 7, Raalte

Redactie regio Salland
Redactieleiding:
Niek Megens, Berend van de Sande
Bureauredactie:
Henri Bruntink, Henriët Fokkink, Jacobien de 
Krijger,  René Nijland, 
Carla Rekveldt, René Sterk, Jan Vukkink
Verslaggevers:
Ruud de Jager, Benny Koerhuis (coördinator), 
Gerard Potijk, Matthijs Oppenhuizen, 
Ria Willemse

Bellen/schrijven naar redactie
Regioredactie de Stentor/Sallands Dagblad, 
Botermakerstraat 7 8102 CW Raalte
tel.: 0572-356666
e-mail salland@destentor.nl
Sportredactie
Dennis Arentsen (coördinator), 
Eric Mondeel.

Tel. 055-5388117, 
e-mail: Sportredactiedeventer@destentor.nl.

Calamiteitennummer
Regioredactie (buiten kantooruren) 
06-53427525

Krant op internet
www.destentor.nl

Advertenties
Verkoopteam Deventer/Zutphen 
telefoon 0570-686473
E-mail: vtdeventer@destentor.nl

Proefabonnement: 088-0139960

Vragen over abonnement: 088-0139960
Krant niet ontvangen: Ga naar 
www.destentor.nl/service of bel 088-0139960

Meer informatie staat in het
algemeen colofon elders in de krant

 

  

 

COLOFON editie Salland
ontstaan uit het Overijssels Dagblad

nieuws vanuit jouw wereld Inspraak bij Raalter Sportbedrijf

HIER IN SALLAND

DORPSDICHTER GEMEENTE RAALTE

� Speklapjes bij de Voedselbank. Links medewerkers Martijn Elshof en
Rick Zuiderveld, rechts Kaizer die zijn trofee vast heeft. foto Cees Vonk
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van Ribs&Blues, bij de herenso-
ciëteit in Olst, bij de opening van
het cultureel jaar, Dieksiepop, de
prijsuitreiking van het Sport Real
voetbaltoernooi in Heino, in ’t
Praothuus in Wijhe, een
oudejaarsconference in Heino, op
een congres van Witteveen+Bos
met 400 ingenieurs, bij het onder-
nemerscafé van RTV Raalte: Poel-

hekke stónd er afgelopen jaar.
„Dat vind ik leuk, zo zie ik wat er
allemaal gebeurt in de regio.
Laatst kwam ik Ton Groot Beu-
mer van Ribs&Blues tegen en hij
vroeg of ik er bij de volgende
pre-party weer was. Blijkbaar is
het toch goed gevallen. Als men-
sen denken ‘daar heb je hem
weer’, is het niet goed. En dan

kan ik wel zeggen dat het mij
geen reet interesseert, maar dat is
niet zo. Ik zou wel teleurgesteld
zijn als ik straks geen dorpsdich-
ter meer ben en nergens meer
word uitgenodigd.”
Ligt hier een loopbaan voor hem
in het verschiet? Als dichter, spre-
ker, cabaretier, columnist? „Ik heb
nog geen flauw idee wat ik ga

doen.” Het lijkt hem allemaal wel
leuk, maar om bijvoorbeeld elke
week een column te moeten
schrijven... „Ik ben nu op zoek
naar een baantje, als redacteur.”
Voor het komende jaar heeft hij
geen grote ambities. „Een op-
dracht is ook dat ik gedichten
maak over aangrijpende actuele
gebeurtenissen. Maar vaak is het

zo dat als er iets schokkends ge-
beurt, dat dit zichzelf al zo bena-
drukt dat een gedicht daarover
potsierlijk overkomt. Ik maak lie-
ver van iets kleins iets groots of
andersom. Zoals die bandenprik-
ker in Raalte. Dan moet ik den-
ken aan premier Rutte die op-
roept een nieuwe auto te kopen.
‘Hij is veertien jaar oud, kóóp dan
toch eens een nieuwe auto’. En
dat je dan die bandenprikker be-
zig ziet en dat hij hetzelfde zegt.
Als er iets geks kan gebeuren, om-
arm ik dat direct. Maar verder is
het toch allemaal prima hier?”,
zegt hij om de drukte over lokale
‘hot items’ te relativeren. „Boos
ben ik nooit, eigenlijk ben ik een
harmonieus type.”

Toch is er één gevoelig punt: racis-
me. „Laatst deed een collega van
mij op de vuiliniswagen een paar
racistische uitspraken achter el-
kaar. Toen was voor mij het ge-
sprek afgelopen, maar we moes-
ten nog de hele dag samen op de
wagen”, zegt hij direct lachend.
„Maar later dacht ik: ach, hij zal
ook zijn goede kanten hebben.”
Dit thema komt ook regelmatig te-
rug in zijn voordrachten. Volgens
hem is er in Salland sprake van
onverbloemd racisme. „Op een
verjaardag hoef je er maar op te
wachten. Het is niet zozeer op ba-
sis van huidskleur, maar op basis
van wat niet in jouw gemeen-
schap hoort. Je ziet het in alle dor-
pen. Het is kortzichtigheid. Als ik
in Amsterdam of Utrecht zeg dat
ik uit Heino kom, is dat prima.
Maar zeg ik in Heino dat ik in Am-
sterdam of Utrecht kom, is de
reactie altijd: ‘toch een andere
mentaliteit daar of niet?’ Het is
hier ons kent ons, en wat ons niet
kent, kent ons ook écht niet.” Het-
zelfde gebeurt volgens hem met
bijvoorbeeld Oost-Europeanen.
„Daar kan ik boos om worden.
Van die terloopse zinnetjes. Het is
angst om wat niet binnen jouw
gemeenschap hoort. Maar de we-
reld is echt groter dan de gemeen-
te Raalte, hoor. Maar ach, ik neem
het de mensen ook niet kwalijk.”
Korte stilte. „Trouwens, dat zeg ik
nou wel...”, lacht hij. En loopt
naar de bar voor nog een biertje.

STAPHORST/RAALTE – Onderne-
mers, onderwijspartijen en veer-
tien gemeenten in de regio IJs-
sel-Vecht gaan samen circa 1.000
extra (leerwerk)banen creëren. Dat
is afgesproken in het regionale So-
ciaal Akkoord IJssel-Vecht dat vori-
ge week is ondertekend. In het Lan-
delijk Sociaal Akkoord was al een
doel gesteld van 585 extra banen
voor de periode 2014 – 2017. Met
dit regionale Sociaal Akkoord ge-
ven de partijen aan nog eens 415
extra (leerwerk) banen te willen
realiseren.

De (leerwerk)banen zijn be-
doeld voor mensen met een
WWB-, WW-, Wsw- of Wa-
jong-uitkering. Een leerwerk-
baan maakt het mogelijk om

door te stromen naar een regulie-
re baan.
De uitvoering van het Regionaal
Akkoord is in handen van het
Regionaal Platform Arbeids-
markt IJssel-Vecht (RPA). Ook
FNV-voorzitter Ton Heerts te-
kende mee.
De ondertekening vond plaats
bij een betrokken ondernemer,
Rollecate Groep in Staphorst.
Dit bedrijf heeft veel ervaring
met het opleiden en aannemen
van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Wethouder Go-
sse Hiemstra van de gemeente
Raalte over het akkoord: ,,Hier-
mee laten werkgevers, werkne-
mers, onderwijs en overheid
zien dat een nauwere samenwer-
king kan leiden tot betere resul-

taten op economisch terrein. En
dat het ervoor kan zorgen dat
meer mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt aan de slag
komen.’’Werkgevers laten vol-
gens hem zien dat zij mee wil-
len investeren in arbeidspoten-
tieel, al dan niet in combinatie
met een opleiding. Oók wan-
neer er sprake is van mensen
met enige afstand tot de arbeids-
markt. ,,Dit is de komende tijd
hard nodig. Dergelijke initiatie-

ven zijn ook in onze gemeente
zichtbaar en wij ondersteunen
die initiatieven, waar dit kan.’’
Binnen RPA IJssel-Vecht wer-
ken sociale partners, onderwij-
sinstellingen, UWV WERKbe-
drijf, provincie Overijssel en
veertien gemeenten samen aan
het verbeteren van de arbeids-
markt. De partijen zetten zich al
langer in voor een structureel ge-
zonde arbeidsmarkt. Er zijn in
de afgelopen jaren werkgevers-
conferenties, banenmarkten en
speeddates georganiseerd. Ook
is er een Actieplan tegen de
Jeugdwerkloosheid gestart om
330 jongeren aan een baan te hel-
pen en een project Regelluw om
knelpunten in de regelgeving op
te sporen.

dels een afvaardiging in de Raad
van Commissarissen zou dat ge-
weldig zijn. Het geeft je boven-
dien in omgekeerde zin ook
meer betrokkenheid bij het ‘be-
drijf’: als gezamenlijke vereni-
ging(en) kun je dan aangespro-
ken worden op je verantwoorde-
lijkheden, bijvoorbeeld om in
de breedste zin goed om te gaan
met de accommodaties, qua nut-
tig gebruik etcetera. Kortom een
goede keuze naar twee kanten
toe.

Herman Weggelaar , deelnemer na-
mens volleybalvereniging Salvora aan
het Overleg over de Verzelfstandiging
van het Sportbedrijf.

Een nauwe samenwerking
kan leiden tot betere
economische resultaten
Gosse Hiemstra, wethouder Raalte

relativerende dorpsdichter

“

goede zaak Raalte tekent voor 1.000 extra (leerwerk)banen

� Thijs Poelhekke (staand) bij een bijeenkomst van herensociëteit Voorheen De Nuts Neut in Olst. De jonge Heinoër was hier net koud een week dorpsdich-
ter. Na dit optreden - waar hij erelid van de herensociëteit werd - volgden afgelopen jaar nog veel meer optredens voor Poelhekke. archieffoto Ronald Hissink


