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door Matthijs Oppenhuizen

HEINO – Volgens Arjen van Wiffe-
ren was het niet leuk om de zoon
te zijn van Guus, zijn vader die ja-
ren een speelgoedwinkel in Heino
had. „Thuis een prototype van
Dokter Bibber testen, aangesloten
op netspanning.”
Van Wifferen is zaterdagavond te-
rug in Heino, zijn geboorteplaats.
Om samen met dorpsdichter
Thijs Poelhekke een oudejaarscon-
ference te geven. Het idee ontstaat
na een interview van Arjen in Hoe-
zo Heino?. Theater Podium Heino
brengtt balletje aan het rollen, Ar-
jen en Thijs hebben na een avond
in het café een klik en het gevolg:
een terugblik op 2013 van twee
uur lang. Met keiharde humor die
soms schuurt: daar houden ze van
én ze vinden dat de vrijheid moet
blijven om dit deze grappen te mo-
gen maken.
Arjen werkt als stand-up come-
dian en als ‘De Krantenman’ in de
ochtend op Radio Veronica. „Als
er iets ergs gebeurt, maak ik daar
graag een grap over. Hup, breken
dat ijs”, zei hij. Dat doen Thijs en
hij dan ook in het uitverkochte
theater. Zoals de affaire rondom
Onno Hoes. Arjen: „Die toyboy
weet niet wat er is gebeurd, maar
hij is blij met de vergunning voor
zijn dakkapel. De gemeenteraad
bleef achter Hoes staan, dat heeft
Hoes als erg prettig ervaren...”
De veelbesproken oud-wethouder
Ben Haarman van de gemeente
Raalte komt vaak aan bod, als een
soort rode draad. Arjen: „Neder-
land heeft 730 miljoen verdiend
aan de slavenhandel.” Thijs: „Dat
valt het nog wel mee wat Ben
Haarman heeft geflikt.” Thijs
vraagt zich af wat er nog valt te
zeggen over deze kwestie. „De bes-
te grap, op het arrogante af, komt
van het CDA. De partij van her-
ders laat een gemeente inrichten
door iemand die niks van zijn ei-
gen achtertuin wist.” Thijs draagt
tussendoor ook zelfgeschreven, bij-
zondere gedichten voor.

Ook zijn er Heinose accenten. Zo-
als Thijs die begint over de excen-
trieke vrijgezelle broers Knopert.
„Vingers omhoog: wie heeft er
wel eens een Knopert in de bosjes
zien liggen?”, verwijzend naar
hun alcoholgebruik.

Arjen maakt veel indruk, met
scherpe grappen die eraan de lo-
pende band uitkomen, vaak ter
plekke bedacht. „Hij is goed, hé?”,
zegt een blijde Thijs halverwege.
Na de pauze doen ze er een schep-
je bovenop. Zoals de Partij voor de
Dieren, die dieren gelijkstelt aan
mensen. Thijs: „Daar denken ze
hier in Heino anders over: balken-
brij is een verzamelnaam voor al-
les wat op de boerderij leeft. Dat
gaat dan in de pan, hoe zwarter
hoe beter. Terwijl dat met de
huidskleur van mensen andersom

is!” Arjen over zelfmoordterroris-
ten: „Zouden ze een donorcodicil
invullen? ‘Wat je vindt, mag je
houden’.” De heiligverklaring van
paus Johannes Paulus II: „Dat doe
je niet. Alsof je een glijbaan in het
Tikkibad vernoemt naar Benno
L.” Het publiek - met bekenden
van beiden en ook de ouders van
Arjen - buldert vaak van het la-
chen, het duo krijgt veel compli-
menten.
Als bedankje krijgen ze een fles
wijn. Thijs: „Als de druiven ko-
men van grond die Ben Haarman

heeft verkocht, kun je heel gek
gaan op deze wijn.”
Overigens is Thijs nu bijna een
jaar dorpsdichter en hij is al op
veel plekken uitgenodigd om voor
te dragen. Zoals een bijeenkomst
met 400 man van ingenieursbu-
reau Witteveen+Bos in Deventer.
„Ze zochten een cabaretier en
kwamen via-via bij mij uit”, zegt
Thijs zelf ook verbaasd zaterdag.
En volgens Arjen is na zaterdaga-
vond wel duidelijk wat Heinoërs
aan zijn ouders zullen vragen. „Is
dat d’r ene van oe?”

door Gerard Potijk

RAALTE – Alle horeca-onderne-
mers, snackbars, slijterijen, super-
markten, sportverenigingen en or-
ganisatoren van grote evenemen-
ten in Raalte hebben van de ge-
meente een brief gehad met uit-
leg over de nieuwe Drank- en Ho-
recawet. Hierin legt de gemeente
uit dat ze strafbaar zijn als ze alco-

hol verkopen en/of schenken aan
jongeren onder de achttien jaar.
En wat ze kunnen doen om te
voorkómen dat jongeren alcohol
kopen en drinken. Raalte ziet het
als een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid van bedrijfsleven en ge-
meente om dat te voorkomen.
Op 1 januari treedt de nieuwe
Drank- en Horecawet in werking.
Dan mag aan jongeren onder de

18 jaar geen alcohol meer worden
verkocht. Jongeren onder de 18
jaar mogen dat ook niet bij zich
hebben in de openbare ruimte en
zijn strafbaar als ze dat wel doen.
Raalte zal in het nieuwe jaar ook
controleren op de leeftijdsgren-
zen. Niet meteen al om twaalf
uur ’s nachts in de nieuwjaars-
nacht, zegt burgemeester Piet
Zoon. ,,We zetten geen contro-
leurs neer bij de uitgang van De
Leeren Lampe. Ons beleid is in
het begin vooral gericht voor voor-
lichting en preventie. In de loop
van het jaar zullen we strenger
worden en gaan controleren.’’
In Raalte komt geen overgangs-

jaar voor 16- en 17-jarigen. Zowel
jongeren als verkopers riskeren
een boete of andere maatregelen
als zij de wet overtreden. Alle
ouders van jongeren tussen 15 en
18 jaar hebben ook een brief van
de gemeente gekregen over de
nieuwe wet. ,,Eerst voorlichten en
daarna waarschuwen en handha-
ven”, zegt ook wethouder Gosse
Hiemstra. ,,Deze wetswijziging is
omschakelen voor alle partijen.’’
In Raalte drinken jongeren meer
dan in omliggende gemeenten,
stelde de gemeente vast die daar-
in een extra reden ziet om in te
zetten op de nieuwe norm: onder
de 18 jaar geen alcohol. Voor 1 juli

2014 moet de gemeente een Pre-
ventie- en Handhavingsplan vast-
gesteld hebben. Daarin staat niet
alleen hoe de wet wordt gehand-
haafd, maar ook met welk beleid
binnen de gemeente wordt ge-
werkt aan het voorkómen van al-
coholgebruik en –misbruik.
Met de nieuwe wetgeving wil de
rijksoverheid jongeren bescher-
men tegen de schadelijke gevol-
gen van alcohol. Ook wil het Rijk
de overlast terugdringen die alco-
hol drinkende jongeren kunnen
veroorzaken.
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Als de druiven komen van
grond van Haarman, kun
je gek gaan op deze wijn
Thijs Poelhekke, dorpsdichter
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Vanaf 1 januari mogen jongeren onder 18
jaar geen alcohol drinken, maar gemeente
zet geen controleurs bij uitgang ‘Lampe’.
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� Arjen van Wifferen (links) en Thijs Poelhekke kregen zaterdagavond de handen op elkaar in Heino met hun soms keiharde grappen. foto Gerard Vrakking

‘Shoppen op zondag teken van leegte’

Ongecompliceerd lachen met Arjen en Thijs

Raalte: ‘drooglegging’ handhaven
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