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door Mischa Westerhof

OLST – Het is een triest gezicht,
het lege Blokkerpand op de hoek
van de Hendrik Droststraat en de
wethouder Kuiperstraat in Olst.
Bij de deur geen bakken met aan-
biedingen meer, de schappen zijn
leeg, de kassa staat werkeloos mid-
den in de winkel. ,,Tja, het ging ei-
genlijk ook wel heel snel, eigen-
lijk sneller dan we hadden ge-
dacht.” Aan het woord is Eric van
Oeveren die tot voor kort de fran-
chisehouder van de Olster Blok-
kervestiging was. ,,Op dinsdag 6
januari heb ik, in overleg met
mijn advocaat, bij Blokker aange-
geven dat ik de rekeningen niet
meer wilde betalen. ’s Woensdags
was alles dicht. Donderdag werd
door Blokker de voorraad inge-
pakt en op vrijdag was alles weg.”
Hoe anders was het in september
2011 toen Van Oeveren, samen
met zijn vrouw Annemie, de vesti-
ging overnam van Ton en Paulien
Pol. Het nieuwe ondernemers-

paar stond te trappelen om te be-
ginnen. ,,Het was altijd mijn
droom om ondernemer te wor-
den”, vertelde Van Oeveren toen.
Hij werkte al zo’n twintig jaar in
de detailhandel, maar had zijn zin-
nen gezet op een eigen winkel.
De overname was relatief snel ge-
regeld. Het echtpaar verhuisde
naar Olst en begon enthousiast
aan hun nieuwe avontuur. Het be-
staande personeel bleef groten-
deels en ook handhaafde Van
Oeveren de tweede winkel in de
Droststraat. ,,In dat pand zat eerst
de speelgoedafdeling. Wij hebben
er een tuinafdeling in gevestigd.

Omdat het echter financieel
zwaar was om twee panden te hu-
ren, hebben we deze na het eerste
seizoen gesloten. Het speelgoed
verhuisde naar de eerste verdie-
ping van het Blokkerpand. En in
het tuinseizoen hadden we de
tuinartikelen daar ook staan.”
Hoewel het filiaal onder de vlag
van Blokker voer, was Van Oeve-
ren zelfstandig ondernemer. ,,Dit
betekent dat ik de artikelen bij
Blokker moet kopen. En dat is
best lastig, omdat je soms opge-
legd krijgt wat je moet kopen.
Soms in aantallen, soms in kleu-
ren. Verder moet je ervoor zorgen

LEMELERVELD/RAALTE/HEINO – Een
filmpje met een bijrol voor liefdes-
goeroe Robert ten Brink onthulde
zaterdagavond in Lemelerveld de
nieuwe Prins Carnaval. Op het
grote podium van Zaal Reimink,
de residentie van carnavalsvereni-
ging De Sprokkelaars, werd Prins
50 Cents de Eerste naar voren ge-
schoven als heerser over carnaval-
vierend Lemelerveld. Het flitsen-
de introductiefilmpje had niet zo-
zeer betrekking op de nieuwe
vorst - in het dagelijks leven be-
kend als Björn Cents - maar voor-
al op het thema waarmee het car-
navalsseizoen 2015 luister wordt
bijgezet: ‘Liefde voor Carnaval’.
Verder kreeg de traditionele ver-
kiezing van de Sprokkelaar van
het Jaar een extra dimensie, om-

door Ronald Vrugteman

NIJVERDAL – Organisatoren Bertus
van Elburg en Pieter Meesters
grijnzen van oor tot oor als ze het
nieuwtje vertellen. „De internatio-
nale trailrunning organisatie
ITRA heeft de SallandTrail voor
wat betreft de langste afstand van
75 kilometer een certificaat gege-
ven. Daardoor kunnen deelne-
mers hier in Nijverdal punten ver-
zamelen die nodig zijn voor deel-
name aan grote internationale
trails, zoals de zeer populaire Ul-
tra Trail de Mont Blanc. Wil je
daaraan deelnemen dan zul je
eerst 8 punten moeten verzame-
len bij andere trails en dit jaar is
dat ook mogelijk bij de Salland-
Trail. Onze langste afstand is
goed voor 1 punt”, zegt Van El-
burg.
De SallandTrail gaat zaterdag 14
maart voor de vierde keer van
start bij zwembad Het Ravijn in
Nijverdal en kent drie afstanden:
25, 50 en 75 kilometer.
Ook dit jaar krijgt de organisatie
weer steun van Landschap Over-
ijssel, Natuurmonumenten, Staats-
bosbeheer en particuliere eigena-
ren om door het natuurgebied
van de Sallandse Heuvelrug te mo-
gen lopen. „Deze instanties we-
ten dat de deelnemers aan de Sal-
landTrail respect hebben voor de
natuur. En wij zorgen ervoor dat
er na afloop niets meer van de
loop terug te vinden zal zijn. Daar-
enboven is de SallandTrail een pri-
ma promotie voor Salland en ook
de horeca profiteert ervan, omdat
sommige deelnemers het week-
einde in de regio doorbrengen in
hotels en bed and breakfasts”,

zegt Meesters. Van Elburg: „Ook
dit jaar liep het weer storm bij de
inschrijving. Onze server raakt er
door overbelast, maar desondanks
waren de drie afstanden binnen
enkele uren volgeboekt.” In totaal
doen er achthonderd lange-af-
standlopers mee aan de Salland-
Trail. De meesten, 450, starten op
de 25 kilometer. Aan de 50 kilome-
ter zullen circa 250 lopers mee-
doen en aan de 75 kilometer ruim
100. „Maar door de internationale
erkenning zal de belangstelling
voor de SallandTrail ongetwijfeld
nog verder groeien. We zijn de
tweede trailrun in Nederland die
de erkenning van de ITRA heeft
gekregen, Limburgs Zwaarste had
het certificaat al. We verwachten
dat we volgend jaar als we in het
kader van het eerste lustrum de
100 kilometer toevoegen die af-
stand minstens twee ITRA-pun-
ten zal opleveren”, aldus Pieter
Meesters.
Volgens beide organisatoren is
trailrunning ‘booming’. „Het aan-
tal traillopers is de laatste jaren
enorm toegenomen. Steeds meer
hardlopers verkiezen het lopen in
de natuur boven een stratenloop
met wedstrijdelement.
De SallandTrail heeft plaats op za-
terdag 14 maart en de start en fi-
nish zijn bij het sportzorgcom-
plex Het Ravijn aan de Piet Hein-
weg in Nijverdal.

RAALTE – De enorme opbrengst
van de Douwe Egberts-actie,
ruim 2,2 miljoen punten, was
goed voor zo’n 4480 pakken
DE-koffie voor Voedselbank Raal-
te eo. Zaterdag leverde de leden
van de Lionsclub Raalte de totale
opbrengst van de Douwe Eg-
berts-actie voor Voedselbank Raal-
te en omstreken af in Stompwijk.
De actie, geleid door Roel Kam-
ping was zo succesvol, dat de auto
van George Soetens maar net
groot genoeg bleek om alles te ver-
voeren.
Inwoners van Raalte en de buurt-
dorpen leverden in totaal 2,2 mil-
joen waardepunten van Douwe
Egberts in bij de inzamelpunten
in diverse supermarkten en buurt-
huizen. In Nederland hebben 90
Lionsclubs in de laatste weken
van december in totaal 59 miljoen
waardepunten ingezameld en ze
zaterdag in Stompwijk aan de kof-
fiebrander overhandigd. Die stel-
de in totaal 120.000 pakken be-
schikbaar. Met een aandeel van de
kleine vier procent van de totale
opbrengst is het resultaat in Raal-
te bovengemiddeld.
Initiatiefnemer Roel Kamping
van de Raalter Lions: ,,Iedereen
knipt de punten uit de DE-verpak-
kingen en legt ze in een laatje om
ze vervolgens jaren te laten lig-

gen. Er zaten zelfs bonnen van
verpakkingen uit de jaren ’70 tus-
sen. Nu hebben de punten een
goede bestemming gekregen. ”
Ook voorzitter Frans Rouwenhof
van Voedselbank Raalte e.o. is in
zijn nopjes. ,,Het resultaat is in
één woord fantastisch”, zegt hij.
„De koffie is duur, terwijl klanten
van de Voedselbank amper bud-
get hebben. In het voedselpakket
is een pak koffie een welkome
aanvulling. Dankzij de hoge op-
brengst kunnen we dit jaar met re-
gelmaat er een pak koffie bij
doen.”
De Raalter Voedselbank haalde
tot afgelopen vrijdag kant-en-kla-
re pakketten bij de Voedselbank
Deventer op, maar gaat vanaf 6 fe-
bruari de pakketten zelf samen-
stellen en uitreiken, mogelijk al
met een pak DE-koffie erbij. ,,We
hebben vlak voor kerstmis aan 99
huishoudens een pakket uitge-
reikt. En eerlijk gezegd verwach-
ten we dat het aantal cliënten de
komende maanden stijgt.”

Een eigen bedrijf
willen we echt niet
meer, dat hebben
we nu voor onszelf
wel duidelijk

Met een aandeel van de klei-
ne vier procent van de tota-
le opbrengst is het resultaat
in Raalte bovengemiddeld

Deelnemers kunnen punten
verzamelen die nodig zijn
voor deelname aan grote
internationale trails

Eric van Oeveren

Binnen 4 dagen
Triest gezicht,
het verlaten
Blokkerpand in
Olst. Lege schap-
pen, de kassa
werkeloos mid-
den in de winkel.

Prins 50 Cents leidt de polonaise in

�

�

“

BLOKKERVeel koffie voor
de Voedselbank

� Op het grote podium wordt Prins 50 Cents de Eerste (in het blauw) naar
voren geschoven als heerser over carnavalvierend Lemelerveld.
foto Gerard Vrakking

SallandTrail krijgt
erkenning van de ITRA
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dat je artikelen uit de folder op
voorraad hebt, maar die moet je
ook weer zelf inkopen. En meest-
al ging het goed, maar soms schat-
te je het verkeerd in.”
Tot januari 2013 leek het de goede
kant op te gaan. De december-
maand van 2012 was boven ver-
wachting geweest en ook de om-
zet in januari was positief. Het on-
dernemersechtpaar zag het zon-
nig in. ,,Het ging mis toen Blok-
ker afgelopen voorjaar het afleve-
ringssysteem wijzigde. Voor ons

betekende dit dat wij goederen
niet uitgeleverd kregen. En als we
belden kregen we toezeggingen,
die vervolgens niet nagekomen
werden. Stonden we weer met le-
ge handen. Hadden we toezeggin-
gen gedaan, die wij niet na kon-
den komen, omdat Blokker niet le-
verde. Dat voelt niet goed en
heeft ons uiteindelijk de das om-
gedaan. Daarnaast waren we opti-
mistisch gestemd over de decem-
bermaand. Die was in 2013 heel
goed geweest. Naar aanleiding

daarvan hebben we ingekocht en
vervolgens bar slecht verkocht.
De voorraad moet gewoon be-
taald worden, maar als je niets ver-
koopt, is dat moeilijk’’, verzucht
Van Oeveren.
Vol lof zijn ze over hun personeel
die het echtpaar aan alle kanten
gesteund heeft. ,,Dat was hartver-
warmend, zet dat maar in de
krant! Er werd overgewerkt zon-
der vergoeding, niet gezeurd als
ik niet op tijd uit betaalde, ieder-
een dacht mee en wilde de schou-
ders eronder zetten. Met zijn
allen wilden we het gewoon red-
den.”
Het mocht echter niet baten. Van
Oeveren vroeg zelf zijn faillisse-
ment aan, dat op 13 januari be-
krachtigd werd. ,,Ook de crisis
heeft ons parten gespeeld. Toen
wij in 2011 startten begon eigen-
lijk ook de crisis in de detailhan-
del. En als we nu in de Blokkerwe-
reld kijken, zijn we niet de enige.
Er zullen nog meer sluitingen vol-
gen. Dit bevestigde ook diegene
die bij ons de goederen kwam in-
pakken. Het was het zoveelste fili-
aal dat dicht ging.”
De sluiting van de winkel houdt
ook een verhuizing in voor het
echtpaar. Naast de winkel huur-
den zij eveneens het naastgelegen
woonhuis. Ook wil de voormalig
ondernemer weer zo snel moge-
lijk aan het werk, nadat ze medio
februari verhuisd zijn.
Het gewezen ondernemersecht-
paar kijkt met gemengde gevoe-
lens terug. ,,We probeerden onze
droom waar te maken en helaas
zat het niet mee. Aan de andere
kant zijn de reacties van klanten,
Olsternaren en de winkeliers alle-
maal zeer positief. De meeste vin-
den het zo jammer dat we moes-
ten sluiten. We hebben allerlei ca-
deaus gekregen, bloemen en plan-
ten, flessen wijn, zelfs een voed-
selpakket van de plaatselijke su-
permarkt. Dat doet ons zo goed.
We blijven dan ook in Olst wo-
nen, want het dorp bevalt ons ge-
woon prima. De kinderen zitten
hier op school, we hebben hier
vrienden gekregen. Alleen een ei-
gen bedrijf, dat willen we echt
niet meer, dat hebben we nu voor
onszelf wel duidelijk!”

dat ditmaal twéé Lemelervelders
in het zonnetje werden gezet: Har-
ry en Anita Loman, de uitbaters
van cafetaria Zwakenberg. „Ze
zijn zelf weliswaar geen fervente
carnavalsvierders, maar dragen
het carnaval een warm hart toe.
En ze voorzien feestvierders en
wagenbouwers altijd van een nat-
je en een droogje”, zo luidde de
motivatie van Prins Sjofons.
Dan Raalte. In een nagenoeg uit-
puilende Leeren Lampe hield car-
navalsvereniging Stöppelkaters
vrijdagavond de alom bekende zit-
tingsavond. Waar vanwege zijn in-
ternationale promotie van de
Raalter speculaas Ben Lokate on-
derscheiden werd als
Stöppelkater van het Jaar. Tijdens
een audiëntie bij de Paus in Ro-

me, promootte hij de Raalter spe-
culaas van Jorink en was daarmee
nadrukkelijk in beeld. Hij haalde
daarmee zelfs het nieuwsjournaal
en werd (heel even) ‘wereld-
nieuws’. Met verder zorgvuldig in-
gestudeerde danspresentaties, lu-
dieke acts en vier buutreedners
bezorgden de Stöppelkaters het
publiek een schitterende avond.
In Heino hielden de wagenbou-
wers in samenwerking met carna-
valsvereniging De Sökkestoppers
zaterdag een open dag. De Raad
van Elf van de carnavalsvereni-
ging bracht een bezoek aan vijf
wagenbouwgroepen en was voor-
al onder de indruk van de tech-
niek en het aantal werkuren dat
de bouwers in hun creaties ste-
ken.

is alles weg

AgendaLemelerveld dit jaar

DEVENTER

Traplift
Een proefrit maken op een in-
novatieve traplift? Dat kan op
donderdag 29 januari tijdens de
traplift Informatiedag bij de
Vegro Thuizzorgwinkel aan het
Koggeschip 202 in Deventer.
Men is welkom tussen 10.00 en
16.00 uur. Meer informatie via
www.vegro.info of bel
0800-2887766.

HAARLE

Popkoor Puur
Kennis maken met een pop-
koor? Popkoor Puur! uit Haarle
heeft vanaf maandag 26 januari
weer plaats voor nieuwe leden.
De repetities vinden elke maan-
dag plaats van 20.00 tot 22.00
uur in de sporthal.
www.puurhaarle.nl

RAALTE

Bingo
De Raalter Schutterij en sv Raal-
te houden op maandag 26 janua-
ri een bingo-avond. Bezoekers
zijn om 20.00 uur welkom in
de kantine van sv Raalte aan de
J. van Arkelstraat 2.

Carnavalsfeest
Carnaval staat weer voor deur.
Daarom wordt van vrijdag 13
t/m dinsdag 17 februari De Lee-
ren Lampe in Raalte omge-
doopt tot Den Vergulden Kater.
Er zijn twee soorten kaarten in
de voorverkoop verkrijgbaar:
kaarten voor het Kielenbal op
de zaterdagavond, deze kosten
10 euro per stuk. De leeftijd is
de gehele carnaval 16 jaar en
ouder. Er zijn ook passe partout
kaarten te koop, met die kaart
zijn alle vier carnavalsavonden
toegankelijk voor 17,50 euro. De
kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij Schulten Leder-
waren in Raalte, Formido Raal-
te en bij De Leeren Lampe
(dinsdag t/m vrijdag tussen
11.00 en 18.00 uur).

� Het lege Bokker-pand in Olst biedt een troosteloze aanblik. foto Tom van
Dijke

Meer informatie of boeken?
www.gebotours.nl of bel (0529) 48 12 34
Gebo Tours, Den Hulst 134, 7711 GT Nieuwleusen. Genoemde prijzen zijn vanaf 
en gelden per persoon exclusief reserveringskosten. Alle fouten voorbehouden.

               21 FEBRUARI T/M 1 MAART

VA.  €30,00
INCL. VERVOER

& ENTREE

VA. €16,50

ALLEEN VERVOER

HUISHOUDBEURS 2015

70e
 editie!

Snerttocht €  16,50
5 maart, incl. vervoer, rondrit & onbeperkt snert
Gerry Weber Outlet Store €  17,50
6 mei, incl. vervoer
Zwarte Markt Beverwijk €  19,50
21 februari, incl. vervoer & entree
Kermis aan de Rijn - Düsseldorf €  25,00
26 juli, incl. vervoer
Rijksmuseum Amsterdam
14 februari, 7, 28 maart, incl. vervoer & entree €  32,50
14 februari, 7, 28 maart, incl. vervoer €  20,00
EK Kwalifi catiewedstrijd Nederland - Turkije                          VA. €  45,00
28 maart, incl. vervoer & zitplaats
WK Afstanden Schaatsen 2015 €  65,00
12 t/m 15 februari, incl. vervoer & staanplaats

DAGTOCHTEN

MAANDAG 26 JANUARI
� DEVENTER
Fermerie, Muggeplein 9, 19u: Proefles-
sen Argentijnse tango door Tango Abrazo

� ZWOLLE
De Belgische Keizer, Melkmarkt 58,
19.30-22u: avond voor hoogbegaafden
Centrum, Stadkamer, 13-15u: Apps ont-
dekken ervaring uitwisselen onder des-
kundige begeleiding

DINSDAG 27 JANUARI
� WESEPE
B&B In ‘t Veld, Velsdijk 10, 19.30u:
bridge

Clubgebouw De Stormvogels, Randweg,
19.45u: klaverjassen postduivenclub De
Stormvogels

OVER UIT
TIPS:
Telefoon: 0572-356666
E-mail: Salland@deStentor.nl


