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Lionsclub Raalte zamelt tot het
eind van dit jaar via winkels en
supermarkten in Raalte en om-
geving waardepunten van Dou-
we Egberts in. De serviceclub
verzilvert de opbrengst voor
pakken DE-koffie voor de Voed-
selbank Raalte.
Die verstrekt binnenkort weke-
lijks tientallen pakketten aan
gezinnen en alleenstaanden die
de eindjes amper aan elkaar
kunnen knopen.
De Voedselbank krijgt de le-
vensmiddelen van supermark-
ten, leveranciers en producen-
ten. „Daar zit bijna nooit koffie
bij, omdat koffie erg lang houd-
baar is”, vertelt Roel Kamping.
Hij is met de Raalter Lionsclub
aangehaakt bij de landelijke ac-
tie van Lions Nederland.
Vorig jaar zamelden de service-
clubs in totaal 41,5 miljoen
DE-punten in. Omdat Douwe
Egberts de opbrengst met ruim

15 procent verhoogde, konden
de deelnemende Voedselban-
ken in totaal 100.000 pakken
koffie uitdelen.
In Raalte is de inzamelingsactie
deze week van start gegaan. In
diverse winkels staan herkenba-
re verzameldozen, waarin ieder-
een tot en met 31 december
zijn of haar Douwe Egbertspun-
ten (liefst gebundeld en geteld)
kan deponeren. De deelnemen-
de winkels waar de DE-punten
kunnen worden ingeleverd,
zijn:

● Raalte-dorp: Jumbo-cen-
trum, Jumbo-Noord, Albert
Heijn, Coop en Kulturhus.

● Heino: Albert Heijn en Boni.
● Heeten: Plus Severijn.
● Nieuw-Heeten: Bakkerij

Vree Egbers.
● Luttenberg: Coop Alfring.
● Mariënheem en Broekland:

Parabool.

Van 10 tot en met 15 november
hebben vrijwilligers in Heino
en Lierderholthuis gecollec-
teerd voor NSGK (Nederlandse
Stichting voor het Gehandicap-
te Kind). 34 collectanten zijn
langs de deuren gegaan en heb-
ben 1925 euro opgehaald, meer
dan vorig jaar.
Met dit geld steunt NSGK pro-
jecten op het gebied van spe-
len, leren, wonen, werken en
voorlichten. Met als doel dat
kinderen en jongeren met en
zonder handicap als vanzelf-
sprekend samen kunnen leven.
Wie volgend jaar ook wil col-
lecteren, kan contact opnemen
met Ineke van Toly, telefoon
0572-393256 of e-mail
inekevantoly@hotmail.com

Aan de Joke Smitlaan in Olst is
zondag ingebroken in een wo-
ning. Dit is gebeurd tussen
16.30 en 19.30 uur.
Wie iets heeft gezien - bijvoor-
beeld vreemde personen of
voertuigen - wordt verzocht de
politie te bellen via telefoon-
nummer 0900-8844.

Op dinsdag 6 januari wordt be-
kend wie met de titel ‘Goud-
haentje van 2014’ van de ge-
meente Raalte naar huis gaat.
De gemeente Raalte roept in-
woners op om hiervoor kandi-
daten aan te dragen. Dit kan
via het formulier op de websi-
te van de gemeente.
„Door jaarlijks één of meerdere
mensen te benoemen tot Goud-
haentje van het jaar, kunnen
we laten zien dat we trots zijn
op en respect hebben voor wat
deze mensen hebben gepres-
teerd”, aldus de gemeente. Een
nominatie moet voor vrijdag 12
december binnen zijn.
Een jury onder leiding van bur-
gemeester Martijn Dadema zal
alle nominaties beoordelen en
één of wellicht meerdere perso-
nen uitroepen tot Goudhaentje
van 2014. Het moet gaan om
een prestatie van één persoon
of een groep personen, deze
persoon of groep moet uit de
gemeente Raalte komen, het
mag een prestatie op sportief,
cultureel, maatschappelijk of
ander terrein zijn en de presta-
tie moet landelijk positieve aan-
dacht hebben opgeleverd voor
de gemeente Raalte.
In 2013 werd het Goudhaentje
het Heetens Hulpgoederencen-
trum Filipijnen.

door Karin de Graaff

RAALTE – Wie bij peutergroep Jot-
tem in Raalte binnenloopt, raadt
meteen het thema waarmee ge-
werkt wordt: Herfst en Verande-
ring. Overal zijn herfstbladeren,
eikels, kastanjes, egels en padden-
stoelen te zien. En te voelen. Op
vele manieren worden de thema-
begrippen benoemd en tastbaar
gemaakt. Een effectieve manier
om peuters met
spraak/taalachterstand te stimule-
ren. Het maakt deel uit van het
VVE-beleid (voor- en vroeg-
schoolse educatie) dat de gemeen-
te Raalte voert in samenwerking
met peuterspeelzalen en kleuter-
groepen van basisscholen.
Niet alleen op de zogenaamde
thematafel zijn de spin, paraplu,
blad en kastanje te vinden. Alle
speelhoeken gaan mee in het the-
ma. Er worden speciale puzzels
en werkjes gemaakt, boekjes voor-
gelezen en liedjes gezongen. Bo-
vendien hangen overal praatkaart-
jes met daarop afbeelding en
naam van de themawoorden. Een
handige manier om al deze voor-
werpen steeds weer te benoemen
en tastbaar te maken. Op de peu-
tergroep wordt heel specifiek op
de belevingswereld van het kind
aangesloten. In deze taalgevoelige
periode peuters stimuleren heeft
effect. Wanneer dit in groep 1 ge-

beurt is het eigenlijk te laat.
Willemien de Haan is clusterma-
nager van Kinderopvang KOOS
waaronder de peuterspeelzalen
vallen. ,,Bij Jottem, gevestigd in
Bredeschool Raalte Dorp, werd 5
jaar terug begonnen met de
VVE-pilot. Tegenwoordig zijn er
in de gemeente Raalte alleen
maar VVE-peuterspeelzalen.” Dit
houdt in dat er aan bepaalde voor-
waarden wordt voldaan en er ge-
werkt wordt met een lijn die
doorloopt in groep 1 en 2 van het
basisonderwijs. Bovendien krij-
gen alle medewerkers een gede-
gen VVE-training. Wanneer een
kind met een VVE-indicatie bin-
nenkomt, weet een medewerker
hoe te handelen. Zo’n indicatie
kan alleen afgegeven worden
door de consultatiebureauarts.
Daarbij hoort een door ouders en
arts ondertekend contract. Met
de afspraak dat een kind vier dag-
delen naar een voorschoolse voor-
ziening gaat.
De Haan: ,,Peuterspeelzalen Jot-
tem en Stoppeltjes staan in gemê-
leerde wijken. Daar is speciaal ie-
mand die apart pre-teaching
geeft.” Bij Jottem is dat Agnes
Schoorlemmer. Zij begeleidt peu-
ters met een VVE-indicatie in het
Praathuis, een aparte kamer bij
de peutergroep. Daar staat een bij-
zonder kastje dat Schoorlemmer
samen met het kind open tovert.
Met voorwerpen, een boekje; al-
les rondom het thema. ,,De
kracht zit hem in de herhaling”,
legt Schoorlemmer uit. ,,Alleen
vier dagdelen naar de peuter-
groep komen is niet voldoende.
In het Praathuis krijgen kinderen
ieder dagdeel extra ondersteu-
ning. Eigenlijk worden thema’s
hier uitgediept. Ik toon kaartjes
met afbeeldingen, vertel de woor-
den. We lezen nu een herfstboek-
je. Het verhaal wordt onder-
steund met allerlei voorwerpen.”

Ze houdt alle ontwikkelingen en
doelen bij. Voordat ze met een
peuter tot pre-teaching komt,
bouwt ze eerst een goed lijntje
op met het kind. ,,Het kind moet
een open mind hebben, pas dan
gaan we verder.” Deze begelei-
ding gebeurt één op één. Later
volgt eventueel pre-teaching met
twee kinderen. Het Praathuis ligt
bewust een week voor op het the-
ma. Zo zijn peuters een beetje
voorbereid. Dat geeft herkenning
en vertrouwen. ,,Meestal hebben

RAALTE – Raalte gaat parkeerauto-
maten, waar vanaf 1 januari niet
meer met de Chipknip betaald
kan worden, nog niet ombouwen.
Er komt wel een sticker op met
de vermelding dat betalen met de
Chipknip niet meer mogelijk is.
De oplaadbare realtime parkeer-
kaart blijft in Raalte bestaan. Ook
kan bij elke automaat met mun-
ten worden betaald. Dat de auto-
maten (nog) niet worden omge-
bouwd heeft volgens wethouder
Wout Wagenmans (verkeer) te
maken met de onzekerheid over
het parkeersysteem in Raalte.
,,Daarover is overleg als onderdeel
van de discussie over de herin-
richting van het centrum. We wil-
len de uitkomst daarvan afwach-
ten, om te voorkomen dat we aan
de automaten nu veranderingen

doen die achteraf misschien niet
nodig waren.’’
Wegens het te beperkte gebruik
van de Chipknip wordt dit betaal-
middel landelijk per 1 januari 2015
in Nederland afgeschaft. Daarmee
vervalt ook de mogelijkheid om
bij de parkeerautomaten in het
centrum van Raalte met de Chip-
knip te betalen. Uit onderzoek
blijkt dat maar weinig betalingen
- slechts één procent - middels de
Chipknip bij de Raalter parkeer-
automaat plaatsvindt. Bij een
Chipknip-automaat kan het be-
drag dat nog op de Chipknip
staat, teruggestort worden op de
bankrekening. Ook na 31 decem-
ber 2014 kan de Chipknip nog
leeg worden gemaakt. Dit moet
dan via een aanvraag bij de betref-
fende bank.

RAALTE – Burgemeester Piet Zoon
verricht vandaag voor de laatste
keer de opening van de jaarlijkse
slachtdag bij Boerderij Strunk, of
zoals de Raalter oudheidkamer an-
nex museum tegenwoordig heet
‘Cultuurboerderij Strunk’.
Van 10.00 tot 16.00 uur is in de
monumentale boerderij aan de
Deventerstraat 64 te zien hoe het
slachten van een varken vroeger
op de Sallandse boerderijen in
zijn werk ging. Natuurlijk kan er
ook weer geproefd worden van
streekgerechten als ‘heufdkeze’
(hoofdkaas), voesworst, met-
worst, balkenbrij, bloedkoek en
kaantjes, verzorgd door ambachte-

lijk slager Maurits. De organisatie
van de slachtdag is voor het eerst
in handen van de stichting Cul-
tuurboerderij Strunk, als opvolger
van de per 1 juli opgeheven stich-
ting Sallandse Folklore. Het or-
kest van Ralda verzorgt de muzi-
kale omlijsting. Cultuurboerderij
Strunk biedt op de deel van dit
rijksmonument, een Saksische

boerderij uit 1796, ruimte voor ex-
posities, koffieconcerten, work-
shops, dans- en muziekvoorstel-
lingen. De Raalter dansgroepen
van Ralda hebben er nu ook hun
thuishaven. Enkele leden van Ral-
da maken ook deel uit van het be-
stuur van de nieuwe stichting. De
gemeente Raalte, die Strunk ver-
huurt aan de stichting, wil de
vloer van de schuur bij de boerde-
rij geschikt maken voor dansuit-
voeringen. De boerderij wordt geï-
soleerd, waardoor bespaard kan
worden op energiekosten, vertelt
wethouder Wout Wagenmans.

www.cultuurboerderijstrunk.nl

DE-puntenactie Voedselbank

Ruim 1900 euro voor
NSGK door collecte

Aanmeldingen voor
Goudhaentje welkom

Inbraak in woning
Joke Smitlaan

In het Praathuis
krijgen kinderen
ieder dagdeel
extra
ondersteuning

In de monumentale boerde-
rij is te zien hoe het slach-
ten van een varken vroeger
in zijn werk ging

Agnes Schoorlemmer

Taalachterstand  

R A A L T E

Voor- en vroegschoolse educatie in
peuterspeelzalen moet taalachter-
stand bij kinderen voorkomen.

“

�

Chipknip weg, realtime kaart niet

ONDERWIJS

Burgemeester Zoon opent voor het
laatst jaarlijkse slachtdag bij Strunk
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ze een achterstand, nu weten ze
al iets. Dat geeft een succeserva-
ring.”
Pedagogisch medewerkers Ange-
la Hoppen en Marieke Oosterwee-
chel merken de effecten van
pre-teaching. Hoppen: ,,Kinderen
durven eerder antwoord te ge-
ven. Laatst gaf Agnes een peuter
een beukennootje mee. Dat
wordt vol trots in de kring ge-

toond. Aan kinderen, aan juffen
maar ook aan de ouders thuis.
Net zo belangrijk. Je hoopt dat
een kind thuis aan de praat gaat.”
De woordkaart met afbeeldingen
van het thema die in het Praat-
huis behandeld wordt, gaat ook
mee naar huis. ,,Daarmee stimu-
leer je ouders”, vertelt Oosterwee-
chel. ,,Zij leren er ook van. Alleen
hier stimuleren is niet genoeg.

Meest ideaal is als er overal een
taalrijke omgeving is.” De peuter-
groep heeft ouderbetrokkenheid
hoog in het vaandel. Tijdens het
laagdrempelige inloop-halfuurtje
doen ouder en kind bijvoorbeeld
een puzzeltje. ,,Of de peuter laat
oma foto’s van onze herfstwande-
ling zien”, vertelt Oosterweechel.
,,Daarbij komen vanzelf de thema-
begrippen voorbij. Eens in de zes

weken komt ook de wijkverpleeg-
kundige langs. Voor vragen en
tips.” Er is geregeld tussentijds
overleg tussen de peutergroep en
wijkverpleegkundige. Wanneer
een kind naar de basisschool
gaat, gebeurt de overdracht nor-
maliter middels papier. In geval
van VVE is er een ‘warme over-
dracht’; een gesprek waarbij
ouders, peutergroep en basis-
school aanwezig zijn. Sowieso is
er een doorgaande lijn met de ba-
sisschool. Jottem en Bredeschool
Raalte Dorp stemmen samen alle
thema’s af, die ook gezamenlijk
uitgewerkt worden. Hoppen:
,,Peuters en kleuters mogen elke
ochtend kiezen of ze ‘Samen spe-
len’ in de duplohoek of ‘Samen le-
zen’ in de peuterruimte. Samen
leren spelen, iets toevoegen aan
elkaars spel, taal verrijken; ook
dit hoort bij de doorgaande lijn.
Ook de themaopening en - slui-
ting gebeuren samen met de ba-
sisschoolonderbouw. Het is echt
onze gezamenlijke missie. We ho-
pen dat kinderen die in groep 3
starten een zo klein mogelijke
achterstand hebben.”

WIJHE – Voetbal- en handbalvereni-
ging Wijhe’92 houdt op maandag
24 november om 20.00 uur de
jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring in haar kantine ‘De Verlen-
ging’. Wijzigingen in de samen-
stelling van het hoofdbestuur en
aanpassing van het vrijwilligersbe-
leid, waarbij iedereen iets moet
doen, zijn speerpunten waarover
inspraak van de leden wordt ge-
vraagd. Algemeen voorzitter Mar-
tin Westerbeek kan herbenoemd
worden. Scheidend voorzitter van
de handbaltak Edwin Rozeman
treedt af, maar een vervanger is
nog niet gevonden. Daarnaast is
de functie Communicatie en Acti-
viteiten vacant. Ook wordt gedis-
cussieerd over de aanpassing van
het vrijwilligersbeleid, omdat het
steeds lastiger wordt om alle func-
ties bij de vereniging in te vullen.
Het bestuur wil toestemming van
de leden dat de lijn wordt dat ie-
dereen iets moet willen doen bin-
nen de vereniging, maar over op-
ties voor de exacte invulling daar-
van wordt met de leden overleg
gepleegd. Uiteraard is er aandacht
voor de financiële kant van de
club: het jaarverslag, de resultaten
en begroting worden besproken.

www.wijhe92.nl

door Arjan Bosch

LEMELERVELD – De gemeenteraad
van Dalfsen voelt niets voor het
sluiten van de consultatiebureaus
in Nieuwleusen en Lemelerveld.
Dat bleek maandagavond in de
commissievergadering, waar de
politiek zich boog over het plan
van wethouder Maurits von Mar-
tels om in de betreffende dorpen
alleen maar servicepunten in te
richten.
In dat geval moeten ouders voor
vaccinaties en regulier onderzoek
naar de Trefkoele+ in Dalfsen,
waar een centraal consultatiebu-
reau komt.
Goedkoper, maar alle partijen fi-
leerden het collegevoorstel, dat
eerder al voor grote onrust zorg-

de. ChristenUnie, in de persoon
van Rietje Lassche, noemt de ar-
gumenten van de wethouder be-
paald niet sterk. „De zorgmijders
blijven weg, want elke blokkade
is er één te veel.” Lassche ver-
wacht dat een grote groep best be-
reid is om meerdere malen naar
Dalfsen te rijden, maar dat juist
de risicogroep de mogelijkheid
om hun kinderen te laten onder-
zoeken laat schieten. Bovendien
vindt ze dat de berekeningen die

Von Martels heeft gemaakt naar
een resultaat zijn toegeschreven.
Ook andere partijen verweten de
gemeente nauwelijks naar alterna-
tieven, bijvoorbeeld leegkomende
scholen, te hebben gekeken. Dat
de kindcentra in Dalfsen worden
gecentreerd om de Trefkoele+ te
vullen geeft volgens politici hele-
maal geen pas.
Betsy Ramerman, CDA-raadslid
en voorvechter van de leefbaar-
heid in woonplaats Lemelerveld,
hield ter onderzoek een rondgang
door het dorp. „Nogal wat gezin-
nen moeten straks naar Dalfsen,
voor Nieuwleusen is het vast het
dubbele. Is het nu niet mogelijk-
heid om een bureau te combine-
ren met de huisartsenpraktijk of
een kulturhus?

‘Nee’, stelt Von Martels, die on-
danks alle negatieve reacties
maandag opnieuw probeert de ge-
meenteraad van zijn gelijk te over-
tuigen. Hij wees in zijn betoog
naar andere GGD-gemeenten in
het werkgebied IJsselland, die
eveneens voor centralisatie kie-
zen. „In Hardenberg gaan ze van
terug van vijf naar twee bureaus.
En de rest van de gemeenten
houdt er vrijwel allemaal een.”
Ook schermde hij met een lande-
lijk onderzoek, waaruit blijkt dat
ondanks een grotere reisafstand
toch 99 procent een consultatiebu-
reau opzoekt.
Niet overtuigend genoeg, vindt
de politiek, die meent dat het slui-
ten van consultatiebureau meer is
dan alleen een bezuiniging.

Doel van het VVE-beleid is het
voorkomen van (taal)achterstan-
den bij alle kinderen van 2 tot 6
jaar die in een achterstandssitua-
tie verkeren of dreigen terecht te
komen. In Nederland zijn dit to-
taal ongeveer 200.000, zowel au-
tochtone als allochtone kinderen.
Uitgangspunten van VVE zijn
‘voorkomen is beter dan genezen’
en ‘hoe eerder hoe beter’. Juist de
voorschoolse periode blijkt cru-
ciaal voor de taalontwikkeling
van peuters. Peuterspeelzalen zijn
een belangrijke partner in VVE.
Doelgroepkinderen zijn over het
algemeen vaker te vinden op peu-
terspeelzalen dan op kinderdag-
verblijven. Met VVE wordt voor-
komen dat kinderen op de basis-
school beginnen met een flinke
taal- of ontwikkelingsachter-
stand.

WIJHE – Sint met zijn pieten wor-
den op zaterdag 22 november gast-
vrij ontvangen in Wijhe. Traditie-
getrouw start dan ook de decem-
ber-stempelactie van de Wijhese
winkeliers.De hoofdprijs is dit
jaar een Laptop/Notebook (Toshi-
ba L 50B-1WI Satelite) die be-
schikbaar wordt gesteld door
Markvoort Computers.
Tijdens de koopavonden, op 12 en
19 december van 19.00 tot 21.00
uur, krijgen mensen die vijf kaart-
ne vol hebben bij het ‘December-
lokaal’, Langstraat 62, een leuke at-
tentie.

RAALTE - Syntus is, in navolging
van RET en GVB, als eerste streek-
vervoerder op 17 november begon-
nen met achteraf betalen voor de
niet zakelijke reiziger. Reizigers
kunnen nu zonder saldo op de
ov-chipkaart reizen en achteraf
betalen. Ov-chipkaarthouders
moeten zich hiervoor wel inschrij-
ven. Deelnemers aan de proef be-
talen pas aan het einde van de
maand de rekening voor de afge-
legde kilometers via automati-
sche incasso. Met de proef, die in
elk geval tot april 2015 loopt, wil
Syntus antwoord krijgen op de
vraag of het gemak voor reizigers
hiermee wordt vergroot.

De consultatiebureaus in Le-
melerveld en Nieuwleusen
moeten dicht, vindt wethou-
der. Onzinnig, zegt politiek

VVE-beleid

peuter vroeg tackelen

� Peuters bij Jottem mogen elke ochtend samen spelen waarbij ze soms worden bijgestaan door een juf op pedago-
gisch medewerker. foto Tom van Dijke

�

Ieder lid
moet iets
doen bij
Wijhe ’92

Verzet tegen sluiting consultatiebureau
Sinterklaas bij
start december-
stempelactie

Achteraf betalen
bij vervoerder
Syntus


