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De gemeente Raalte is op zoek
naar goede ideeën voor de
zorg. Hiervoor worden inwo-
ners, professionals, onderne-
mers en vrijwilligers gevraagd
om mee te denken. Alle ideeën
en initiatieven kunnen gepre-
senteerd worden tijdens de
pitch op zaterdag 18 april in het
Hoftheater.
Het gaat om ideeën of initiatie-
ven hoe bijvoorbeeld zorg, on-
dersteuning naar zorg en werk,
ondersteuning van mantelzor-
gers, vervoer en dagbesteding
van inwoners anders kan. Voor
iedereen die een idee aan-
draagt, geldt dat hij of zij be-
reid moet zijn het zelf uit te
voeren. De gemeente beoor-
deelt de plannen en kijkt hoe
de gemeente kan helpen in de
uitvoering.

De Olster Harmonie zamelt
iets minder vaak per jaar het
oud papier in om te zorgen dat
deze actie rendabel blijft. In
plaats van eens per vier weken,
wordt de blauwe container nu
eens per zes weken geleegd.
Wie veel oud papier heeft, kan
dit ook elke zaterdag tussen
10.00 en 12.00 uur brengen
naar de verzamelcontainer op
het terrein van DéGé-transport
aan de Meente. Op zaterdag 11
april organiseert de Harmonie
samen met de Iesselzotten een
oud ijzeractie in Olst. Mensen
kunnen hun oud ijzer aan de
weg zetten, het wordt tussen
9.00 en 12.00 uur opgehaald.

Het college van burgemeester
en wethouders brengt op dins-
dag 31 maart een bezoek aan
Herxen. In de middag maakt
het college kennis met de nieu-
we ondernemersvereniging
van het dorp. Het bezoek be-
gint om 19.30 uur met de leden-
vergadering van PB Herxen.
Aansluitend is er uitleg over
omgekeerd inzamelen en her-
gebruik van grondstoffen.

De bibliotheek in Heino wordt
de komende maanden veran-
derd in een servicepunt. Hier-
toe is besloten om het dalend
aantal leden tegen te gaan en
de met de gemeente overeenge-
komen bezuinigingen na te ko-
men. De Bibliotheek Raalte wil
de collectie beter laten aanslui-
ten op de voorkeuren van de in-
woners. Het interieur wordt ge-
moderniseerd en de materia-
len worden beter gepresen-
teerd. Een ruime leestafel met
kranten en tijdschriften en
werkplekken met toegang tot
de digitale bibliotheek komen
er ook. De openingstijden ver-
anderen niet. Zelfbediening,
een heldere bewegwijzering
en het concept van ‘cashless li-
brary’ maakt de inzet van min-
der personeel mogelijk. Er
komt ruimte vrij voor verhuur.
De bibliotheek zoekt daarvoor
nu een partner.

De stichting Open Muziekesta-
fette Heino is verrast door een
financiële bijdrage van 1000 eu-
ro van het voormalige kring-
loopbedrijf Heino. De stichting
is nu ieder geval voor de ko-
mende vijfde editie uit de fi-
nanciële zorgen. Ook dankzij
het Prins Bernhard Cultuur-
fonds en de Stichting Dijk-
slag-Roelofs.
De Muziekestafette wordt ge-
houden op 2 en 3 oktober.

De gemeente Olst-Wijhe krijgt
steeds meer aanvragen voor
schuldhulpverlening. Daarom
wordt nu ingezet op voorko-
men van schulden bij inwo-
ners, met de inzet van vrijwilli-
gers. Het Budget Advies Bu-
reau en welzijnsorganisatie ut
Huus trainen nu acht vrijwilli-
gers die mensen kunnen hel-
pen met de thuisadministratie.
De vrijwilligers helpen de men-
sen de administratie te orde-
nen en weer zelf bij te houden.
Wie belangstelling heeft voor
hulp van de Thuisadministra-
tie of zich wil melden als vrij-
williger, kan contact opnemen
met Dinie Euverman via
d.euverman@uthuus.nl of tele-
fonisch 0570-563600.

door Joke Solen

HEETEN – De initiatiefgroep Ener-
giepark Heeten die onderzoekt of
een energiepark met ongeveer zes-
duizend zonnepanelen aan de
rand van Heeten haalbaar is, hield
donderdag een inloop- en infor-
matieavond inwoners en andere
belangstellenden. Binnenkort
wordt een Energiecoöperatie met
de naam Endona U.A. opgericht.
Endona staat voor ‘Energie door
natuurkracht’.
Het bestuur bestaat uit Peter
Stam, voorzitter, en Loeck Tomas-
sen. De coöperatie onderzoekt nu
eerst de haalbaarheid van het
energiepark en dat zal nog veel
werk kosten.
Donderdag lieten 100 tot 150 Hee-

tenaren zich informeren over de
gang van zaken, onder meer via
een schets, plattegrond en een
luchtfoto met daarop de indeling.
Voorzitter Stam: ,,Er zijn voor- en
tegenstanders, maar dat is nor-
maal bij zo’n omvangrijk project.
Mijn eerste indruk van de bezoe-
kers was dat ze puur voor de infor-
matie kwamen. Anderen waren
wat meer enthousiast.”
Buren van het toekomstige park
maakten duidelijk dit plan niet te
zien zitten. De groep bleef bij de
ingang staan en deelde flyers uit
aan bezoekers. Hierop stonden
zes argumenten en de dik gedruk-
te tekst ‘Buren zeggen NEEN te-
gen zonnepanelenveld’.
De beoogde plek is de zuidelijke
kant van de rondweg, aan beide

zijden van het fietspad De Veld-
eggerweg. Er zijn twee locaties,
het noordelijk veld en het zuide-
lijk veld. In twee ovalen cirkels
worden de panelen neergezet.
Het park wordt verzinkt.
Stam: ,,De gedachte is dat we het
veld vijftig centimeter afgraven
en de uitgegraven grond weer ge-
bruiken voor het ophogen van de
randen rondom de twee velden.
Daardoor wordt het park vanuit
stahoogte gezien aangelegd onder
de zichtlijn en willen we zoveel
mogelijk de visuele overlast voor
omwonenden beperken.”
Financieel is het nog een lastige
klus, al zijn de initiatiefnemers
optimistisch over onder meer sub-
sidies. „Maar dat het een moeilij-
ke klus is, staat buiten kijf.”

OLST – Frank ter Hedde was keu-
kenverkoper, maar door de crisis
kwam daar de klad in en moest
hij op zoek naar ander werk. Vijf
jaar geleden nam hij de gok, be-
gon bakkerij De Stoete aan de H.
Droststraat in Olst en dat ging
goed. „Het was spannend. Maar je
moet het gewoon doen, jezelf zijn
en dan kom je een heel eind.”
Totdat in 2012 en 2013 de crisis
echt doorsijpelde tot diep in de sa-
menleving en meer mensen hun
baan verloren. „Klanten zeiden; ik
moet op de kleintjes letten en ga
naar de supermarkt, dat is net iets
goedkoper. Jammer voor mij,
maar ik had hetzelfde gedaan in
die situatie”, zegt Ter Hedde.
De laatste tijd trok de klandizie
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Misschien kunnen
we met de
Bökkers Mölle een
lokaal broodje
maken voor Olst

door Matthijs Oppenhuizen

OLST/WIJHE – Johan en Gerda Jo-
link komen met grote stukken rij-
kelijk versierde chocolade de win-
kel in. Niet zonder reden, want
straks willen zij in deze zaak aan
de H. Droststraat in Olst zelf cho-
colade maken. Letterlijk ín de
winkel zien klanten hoe hun bon-
bons worden geproduceerd.
Het past bij de bedrijfsfilosofie
van bakker Jolink. Hoewel de sla-
ger, groenteboer en bakker soms
worden gezien als voltooid verle-
den tijd, hebben Johan en Gerda
Jolink al bijna 25 jaar een eigen
bakkerij in de Wijhese Langst-
raat. „We zijn constant, hebben
niets te klagen. Het gaat om de be-
leving van klanten”, zegt Johan.
Zo constant is de zaak zelfs dat zij
nu de grote stap nemen van een
tweede winkel erbij. Frank ter
Hedde stopt na vijf jaar met bak-
kerswinkel De Stoete in Olst, op
30 april heeft hij zijn laatste werk-
dag. Johan en Gerda nemen het
dan direct over, maar echt zenuw-
achtig lijken ze niet. Onder meer
doordat zij al jaren het brood aan
deze winkel leveren. „Nu moeten
we het zelf verkopen”, analyseert
Johan broodnuchter het verschil.
Het personeel draait al jaren de
productie voor de twee zaken,
dus dat gaat gewoon door. Een be-
drijfsleider runt straks de onder-
neming in Olst, Johan en Gerda
concentreren zich op ‘Wijhe’.

Sluiting van de Olster zaak zou
voor Jolink ook nadelig kunnen
uitpakken. Want al die klanten ko-
men dan niet automatisch naar
de Wijhese winkel, dus bestond
het risico op omzetverlies. „En
volgens mij is er een markt voor
een bakkerij in Olst”, zegt Jolink.
„Nog meer dan dat nu wordt aan-
geboord. Ik zie kansen, anders
was ik er niet aan begonnen.”
De zelfstandige bakker is volgens
Johan en Gerda ook allerminst
ten dode opgeschreven. „Het pro-
duct moet gewoon goed zijn, on-
derscheidend ten opzichte van
dat in de supermarkt”, legt Gerda
uit. „Wat wij ’s nachts bakken,
ligt die ochtend om half negen di-
rect vers in de winkel.”
Ook het praatje met het personeel
kan voor klanten net dat zetje
zijn om naar de bakker te gaan.
Helemaal als de trend doorzet dat
bij supers klanten zelf hun bood-
schappen afrekenen. „Dat is onze
kracht, persoonlijk contact. Ook
door rekening te houden met al-
lergieën, wij weten precies wat er
in een brood zit.”
Johan ziet de vergrijzing bijvoor-
beeld als kans. „Misschien heeft
de speciaalzaak dan juist wel toe-
gevoegde waarde. Mensen heb-
ben het er voor over en er zijn
minder grote gezinnen.” Overi-
gens vinden ze het prima om met
hun onderneming vlakbij een su-
permarkt te zitten. „Dat zorgt
voor aanloop.” Ook stipt Jolink
aan dat brood een eerste levensbe-
hoefte is en blijft. „Over tarwe
zijn vroeger oorlogen gevoerd...”
Op 1 mei gaat de winkel aan de
Droststraat even dicht voor een
kleine verbouwing. Binnen een
week - in elk geval vóór Moeder-
dag - gaat de zaak onder de vlag
van de nieuwe Wijhese eigenaar
weer open. „Ik ben nog in gesprek
met de Bökkers Mölle”, zegt Jo-
han. „Daar maken ze nog eigen
meel, misschien kunnen we een
lokaal broodje maken voor Olst.”

Johan Jolink, bakker

Bakker Jolink uit Wijhe neemt
bakkerswinkel Olst over. „Speciaalzaak
heeft zeker nog toegevoegde waarde.”

� Frank ter Hedde (rechts) draagt de

“

Ter Hedde

Prijzen zijn p.p. en excl. reserveringskosten. O.v.v. typ-, druk-, zetfouten.

Oad.nl/keukenhof of         0547 28 44 88 (ma t/m za)

  39√ Vervoer 
√ Entree 
√ Koffie met gebak

Bezoek met Oad het mooiste 
lentepark ter wereld!

�

Buren tegen veld met zonnepanelen

Jolink ziet brood in
OVERNAME BAKKERIJ

H E R X E N

R A A L T E H E I N O

H E I N O

O L S T

O L S T - W I J H E

DE STENTOR ZATERDAG 28 MAART 2015 REGIO 33

NIEUW HEETEN – Politieagenten za-
gen in de nacht van donderdag op
vrijdag een auto slingerend over
de Holterweg in Nieuw Heeten
rijden.
De bestuurder bleek onder in-
vloed van alcohol en had een pro-
millage van ruim één in zijn
bloed. Dit is veel meer dan is toe-
gestaan voor iemand die nog een
auto bestuurt. De man heeft een
proces-verbaal gekregen.
Verder is donderdag in Raalte een
man zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats opgepakt.
Na betaling van een openstaande
boete van bijna 900 euro kon hij
weer gaan.

RAALTE – De vierde editie van de
Sallandse Haringparty brengt
geld in het laatje van de Voedsel-
bank Raalte. De opbrengst van de
avond, op donderdag 18 juni in
Grand Café Neuf op De Plas in
Raalte, gaat naar deze nieuwe in-
stelling die Raalter gezinnen met
laag inkomen van voedselpakket-
ten voorziet.
Organisator Peter Walter heeft sa-
men met Bennie Poppe van hotel
De Zwaan en Léon Alferink van
Neuf weer een gevarieerd pro-
gramma samengesteld, met naast
een drankje en diverse culinaire
verrassingen inclusief Hollandse

nieuwe, ook muziek en (vanaf
19.00 uur) een veiling. Daarbij
worden diverse kavels via opbod
verkocht, zoals een wedstrijdshirt
van een bekende Sallandse eredi-
visie-voetballer en natuurlijk een
vat nieuwe haring.
De gasten worden ontvangen van-
af 18.00 uur.

Voor deze exclusieve avond zijn 150
kaarten beschikbaar, voor 37,50 euro
per persoon. Kaarten bestellen kan bij
Peter Walter via telefoon
06-22693811 of
info@waltercreatief.nl, of via
info@hoteldezwaan.com.

RAALTE – CDA Raalte maakt zich
zorgen over de verkeersveiligheid
rond basisschool de Linderte aan
de Richterambtweg in Raalte, fiet-
sende kinderen van en naar Ivoor
aan de Raarhoeksweg en de krui-
sing Richterambtweg met de
nieuwe straten Blankena en Vene-
brugge.
De zorgen over de verkeersveilig-
heid zijn door basisschool de Lin-
derte, ouders en buurt onder de
aandacht gebracht van de fractie.
Fractievoorzitter Guus Temmink
zegt zelf ook te hebben gezien dat
de situatie hier tot ongewenste si-

tuaties leidt voor met name
schoolkinderen. De limiet van
dertig kilometer per uur zou vaak
worden overschreden, het land-
bouwverkeer zou ook gevaarlijke
situaties opleveren. „Ogenschijn-
lijk is er ook sprake van toegeno-
men sluipverkeer vanuit de rich-
ting Zwolle/Heino en Ommen.”
Temmink roept burgemeester en
wethouders op om op korte ter-
mijn onderzoek te doen naar mo-
gelijkheden om de verkeersveilig-
heid in dat gebied te verbeteren.
De CDA’er hoopt zo dat ongeluk-
ken worden voorkomen.
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RAALTE – Op verschillende plek-
ken in Raalte zijn al nestbeginse-
len verwijderd, zoals aan de Ho-
ven en in de buurt van het ge-
meentehuis aan de Zwolsestraat.
Roeken zijn inmiddels ook aan
het nestelen op het terrein van Ca-
rinova bij de voormalige zuster-
flat aan de Hartkampweg. On-
danks dat dit privéterrein is,

neemt de gemeente deze plek ook
onder handen. Even verderop, na-
bij het tunneltje onder de N348,
zijn de roeken eveneens gesigna-
leerd. Waarschijnlijk niet toeval-
lig op hooguit honderd meter van
de plek aan de Hartkampweg,
waar een kolonie in 2011 mensen
tot wanhoop dreef. Een gemeente
woordvoerder benadrukt dat bur-
gers moeten meedenken: ,,Zonder
omwonenden redden we ‘t niet.’’

wel weer aan. Toch heeft de gebo-
ren en getogen Olstenaar beslo-
ten de winkel te verkopen aan Jo-
han en Gerda Jolink. Het echtpaar
uit Wijhe toonde in november
wel interesse in een overname en
zo kwam het balletje aan het rol-
len. Ter Hedde is namelijk tussen-
handelaar; Jolink levert het brood,
hij verkoopt het. „De bakker en ik
moeten er allebei aan verdienen.”
Dat werd lastiger.
Daarom moest hij kiezen tussen
doorgaan met mogelijk een ge-
dwongen sluiting van de zaak aan
het eind of nu met opgeheven
hoofd afscheid nemen en nieuw
werk zoeken. „Veel klanten zeg-
gen het jammer te vinden dat ik
stop, dat doet mij goed. Maar Jo-

link gaat hier door!”
Hij denkt dat de Wijhese bakker
zeker een grote kans van slagen
heeft met deze zaak in Olst erbij.
Onder meer doordat Jolink dus
geen tussenhandelaar is.
„De kleine zelfstandige lijkt wel
een uitstervend ras. Je moet als
ondernemer tegenwoordig hele-
maal gespecialiseerd zijn.”
Daarom kijkt hij met bewonde-
ring bijvoorbeeld naar Han No-
bach die iets verderop in de straat
al jaren een zelfstandige schoe-
nenzaak heeft. „Overal vallen
schoenenwinkels om, maar hij
staat nog steeds. Ook doordat hij
helemaal gespecialiseerd is in de
podologie. Dat daarnaast de Blok-
ker dicht is gegaan, geeft wel aan

hoe lastig het is.”
Maar volgens Ter Hedde is Jolink
een specialist van het kaliber No-
bach, dus verwacht hij dat het
goed komt met de bakker. Zeker
ook omdat Olst volgens hem
groot genoeg is voor zo’n zaak.
Wat Ter Hedde nu gaat doen,
weet hij nog niet. En zenuwach-
tig wordt hij daar niet van. „Als ik
in januari nog niks heb, word ik
pas nerveus, eerder niet.”
Hij heeft veel ervaring in de in-
en verkoop, ook in verwerking en
planning. „Les geven in verkoop-
lessen lijkt mij ook wel leuk. Ik
zeg altijd; wie echt werken wil,
vindt wel werk. Ook als het mis-
schien niet helemaal in jouw
straatje past.”

bakkerszaak in Olst over aan Johan en Gerda Jolink uit Wijhe. foto Tom van Dijke

wordt pas echt nerveus in januari
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Een eigen huis bouwen te duur? 
Niet in Deventer! Ga ook op avontuur. 

Kom naar de infoavond op 7 of 16 april.
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