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16 REGIO

door Ruud de Jager

RAALTE – Mercedes, BMW en Audi
overheersen in het straatbeeld
rond zaal Zwakenberg. Robert Pa-
ter en vrienden trekken met hun
Hollandse avond blijkbaar een pu-
bliek dat het breed durft te laten
hangen.
Er zijn ook minstens twee Sten-
tor-bezorgers in de zaal. Op de
stoep staan de fietsen met tas.
Het is zaterdagavond rond de
klok van zes als de zaal begint vol
te stromen met fans van Gerrit
Haverman, Lucas en Gea, Tinus
Hoekstra en ga zo maar door. Een
muzikale wereld die voor velen
een tikje ondoorgrondelijk is.
,,Een heleboel van de artiesten
ken ik ook niet, sorry hoor’’, zegt
Ton Zwakenberg, die samen met
zijn broer Bennie het goedlopen-
de zalencentrum in hartje Raalte
runt. ,,Maar als mensen plezier
hebben, dan genieten wij ook.’’
De overweldigende belangstelling
is volgens het Raalter stel Peter
Klunder en partner Jenny hele-
maal niet zo vreemd. ,,Bij ons
thuis staat de hele dag 10FM op,
vaderlandstalig, dát is wat het Ne-
derlandse volk begrijpt. Daarom
mogen wij hier vanavond ook
niet ontbreken.’’
Als de muziekband begint te
draaien loopt de dansvloer onmid-
dellijk vol. Veel dames met bling-
bling die zich op hun paasbest
hebben uitgedost. Sommigen lij-
ken rechtstreeks weggelopen uit
een ballroomwedstrijd. Ook bij
de mannen gaan de beentjes van
de vloer. Zien we het goed en
danst prominent Raaltenaar Jan

van Rossum, die dit jaar 80 hoopt
te worden, met een brede glim-
lach in de voorste gelederen? Ja,
we zien het goed.
Bij de ingang hebben Robert Pa-
ter en Dora Haverman een tikje
last van zenuwen. Het show-
bizz-echtpaar voelt een zware ver-
antwoordelijkheid als organisato-
ren. Loopt het allemaal naar
wens, is iedereen tevreden, of is
er soms iemand die het feestje ver-
pest? Het stel hoeft zich geen zor-
gen te maken, alles loopt op rolle-

tjes, de sfeer is top, de afgeladen
zaal geniet met volle teugen en ge-
regeld staan de mensen vol en-
thousiasme op de stoelen met de
handjes in de lucht.
Raaltenaar Gerrit Haverman (32)
is al vijftien jaar bezig als zanger
van het levenslied, maakte vier al-
bums en tien singles. ,,Toen ik be-
gon was Jannes nog niet eens
doorgebroken.’’ Hij neemt een
slok van zijn baco’tje. ,,Bijna ieder-
een in de zaal ken ik. Stuk voor
stuk vinden ze dit genre mooi.
Veel familie, jazeker. Dora is bij-
voorbeeld een nichtje van me.
Voor mij is zingen tegenwoordig
hobby. Ik ben tachtig uur in de
week kwijt met mijn eigen be-
drijf MRA, in- en verkoop van me-
talen. Mijn prioriteit ligt daar en
bij m’n vrouw en twee kinderen.’’

LIERDERHOLTHUIS – De gemeente
Raalte bekijkt samen met basis-
school St. Nicolaas of er iets moet
gebeuren vanwege het verkeer
dat te hard langs de school zou rij-
den. Dat meldt de gemeente in
antwoord op een vraag van ge-
meenteraadslid Wim de Hair, lid
van Gemeentebelangen.
Begin maart kwamen honderd
leerlingen van basisscholen uit de
gemeente naar het gemeentehuis
in Raalte om kennis te maken
met burgemeester Martijn Dade-
ma. Eén van de leerlingen uit Lier-
derholthuis vroeg of er iets kon
worden gedaan aan het hard rij-

dende verkeer langs de school en
deze leerling pleitte voor het in-
stellen van een schoolzone.
De Hair speelde deze vraag door
naar de ambtenaren die nu laten
weten met de school te bekijken
of er iets aan moet gebeuren en
wat dan precies.
Een schoolzone instellen is vol-
gens de behandelend ambtenaar
wel een van de meest ingrijpende
maatregelen, dus wil de gemeen-
te eerst met medewerkers van de
school en (verkeers)ouders de si-
tuatie ter plekke bekijken voordat
wordt besloten wat er moet ge-
beuren.

OLST-WIJHE – D66 en PvdA
Olst-Wijhe krijgen steun van Ge-
meentebelangen (GB) Olst-Wijhe
voor hun wensenlijst die zij inle-
veren bij de beoogde coalitie van
Overijssel. Doordat niet de volledi-
ge gemeenteraad erachter staat -
CDA en VVD Olst-Wijhe voelen
er niet voor, zegt PvdA -, steunen
burgemeester en wethouders de-
ze ook niet. Desondanks is de
brief verstuurd aan CDA, VVD,
D66 en ChristenUnie die onder-
handelen over de coalitie.
De wensenlijst roept op tot goede
nazorg voor omwonenden van
het Olasfaterrein en dat gemeente
en provincie bedenken wat met

dit terrein wordt gedaan. Verder
willen de drie lokale partijen aan-
pak van leegstand en verromme-
ling van gebouwen, inclusief sane-
ring van asbestdaken op boeren-
schuren. Ook hopen zij op oplos-
singen voor het verkeer in Olst,
de kruising op de N337 bij Herxen
en de komst van zogeheten land-
bouwroutes. Daarnaast willen zij
provinciale steun voor wonen in
kleine kernen, genoeg geld voor
vernieuwing van het openbaar
vervoer, extra geld voor glasvezel
in het buitengebied, steun voor
burgerinitiatieven en hulp voor
gemeenten bij het uitvoeren van
de extra taken op sociaal gebied.

RAALTE – De Voedselbank Raalte
en omstreken in het bedrijvencen-
trum en kantorengebouw de Boei
10 wordt donderdagmiddag 9
april officieel door wethouder Jac-
ques van Loevezijn geopend.
Twee dagen later op zaterdag 11
april is er van 11.00 tot 15.00 uur
een open dag. Daarbij is iedereen
welkom die een kijkje wil komen
nemen en met bestuur en de vrij-
willigers van de Voedselbank te
praten over wat en waarom dit ge-
beurt en zo hard nodig is.
Met de officiële opening en het
open huis komt een einde aan
een drukke maar succesvolle pe-
riode. In het Pauluszaaltje van de
Pauluskerk werden al in 2008 aan
8 cliënten de eerste voedselpakket-
ten verstrekt. Raalte was destijds

onderdeel van Voedselbank De-
venter. In de jaren daarna steeg
het aantal voedselpakketten sterk.
Een verhuizing naar Het Anna-
huis bij de Plaskerk bood de ge-
wenste extra ruimte. Een jaar gele-
den kregen daar elke twee weken
64 cliënten een voedselpakket dat
door vrijwilligers eerst in Deven-
ter werd opgehaald.
De Voedselbank Deventer moest
in totaal al 350 pakketten voor
stad en regio samenstellen en uit-
delen. Daarom werd aan de vrij-
willigers in Raalte gevraagd of die
niet zelf een Voedselbank Raalte
konden oprichten. In mei 2014
werd een eigen bestuur opgericht
met Frans Rouwenhoff (voorzit-
ter), Jan Maatman (penningmees-
ter), Loeke Tijhaar (secretaris),

RAALTE/HEINO – Inwoners met een
inkomen tot maximaal dertig pro-
cent boven het minimuminko-
men moeten gratis met de bus
kunnen reizen.
Dat voorstel heeft Harry van Kam-
pen namens het Comité Behoud
Busnetwerk Overijssel ingeleverd
bij de gemeente Raalte.
Van Kampen, tevens raadslid voor
de SP in Raalte en zelf busschauf-
feur, reageert hiermee op de op-
roep van de gemeente aan inwo-
ners om te komen met ideeën
voor verbetering van de
(jeugd)zorg, hulp, dagbesteding,
mantelzorg of vervoer.
Hij concludeert dat de bussen in
de regio op gezette tijden erg wei-
nig passagiers hebben. Iedereen is
het er volgens Van Kampen wel
over eens dat dit niet goed is,
maar hij stelt dat de bussen voor-
lopig nog wel rijden doordat de
provincie per contract verplicht is
het huidige busnetwerk tot 2018
overeind te houden.
Tegelijkertijd zijn er volgens Van
Kampen inwoners met een laag
inkomen die nu geen geld hebben
om met de bus te reizen. Door de
bus gratis te maken voor mensen
met een inkomen tot maximaal
dertig procent boven het minimu-
minkomen, worden volgens Van
Kampen twee problemen opge-
lost: meer mensen in de bus en
mensen met een laag inkomen

kunnen reizen. „Bijvoorbeeld om
te solliciteren. Een win-winsitua-
tie.” Hij stelt voor dat de gemeen-
te Raalte contact zoekt met de pro-
vincie om dat te regelen.
Het comité kwam begin maart
nog in het nieuws door een pro-
testactie tegen de bezuinigingen
van de provincie op het busver-
voer in Overijssel. Overal in de re-
gio werd blauwe zakken over de
borden bij bushaltes getrokken
met daarop teksten die inwoners
opriepen tijdens de verkiezingen
voor provinciale staten te stem-
men op partijen die de bus een
warm hart toedragen.
Overigens nodigen provincie
Overijssel en gemeente inwoners
van de gemeente Raalte uit om
mee te denken over nieuwe vor-
men van (openbaar) vervoer.
De provincie moet vanaf 2018 be-
zuinigen op het OV en denkt er
bijvoorbeeld serieus aan om bus-
lijn 166 van Raalte via Heino naar
Zwolle te schrappen. Argument
hiervoor is dat op datzelfde tra-
ject ook al een trein rijdt.

Inwoners kunnen meedenken over
het openbaar vervoer op een bijeen-
komst op 29 april in zaal Zwakenberg
in Raalte, aanvang 19.00 uur.
Opgeven hiervoor kan tot en met 26
april via AM.kamerbeek@overijssel.nl
onder vermelding van ‘aanmelding
Nieuwe tijd voor mobiliteit Raalte’.

Henk Wijngaard wordt voor
een matsprijsje als invaller
ingevlogen. Zo werkt dat in
deze artiestenwereld

Levenslied nog
Hollandse avond
van Robert Pater
en consorten een
succes. Zaal
Zwakenberg gaat
uit zijn dak.

Voedselbank Raalte opent

�

Aandacht voor snel verkeer
bij school in Lierderholthuis

MUZIEK‘Bus gratis voor
lage inkomens’

Alleen GB steunt lijst
met wensen PvdA/D66
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Om half twaalf ’s avonds blijkt
dat Gerrit Haverman nog steeds
een ouderwets sterk moppie kan
zingen. Geroutineerd krijgt hij de
hele zaal aan de gang. Dat geldt
natuurlijk ook voor Henk Wijn-
gaard, die ter elfder ure is ‘ingevlo-
gen’ omdat Frank van Etten ver-
hinderd was. Zo gaat dat in deze
artiestenwereld, iedereen helpt ie-
dereen voor een matsprijsje als
het moet. In de zaal ook een sfeer
van saamhorigheid. Veel handen-
schudden, schouderkloppen,
hugs en zoenen. Het is een we-
reld van ons kent ons en vooral
van samen plezier maken, dansen
en drinken. Opvallend: tijdens op-

tredens kunnen fans op de bühne
klimmen om met hun idool ver-
eeuwigd te worden. De smart-
phones flitsen onophoudelijk.
Vooral vrouwen nemen hun kans
veelvuldig waar.
Dan komt het grote moment. Ro-
bert Pater himself knalt zijn nieu-
we single Een Roos in de Morgen de
microfoon in. Een cover van een
nummer van George Baker. Later
zal Pater zich verontschuldigen
(‘Ik ben een beetje slecht bij
stem’) maar het publiek gaat hele-
maal los. Vooral bij het nummer
Helena springen sommigen van
enthousiasme spontaan op de ta-
fels. Bij Waarom ben jij nooit op zon-

dag Vrij wordt de polonaise inge-
zet.
Dan komt Dora in beeld. Omwil-
le van de kinderen heeft zij haar
zangcarrière op een laag pitje ge-
zet. Het publiek vindt dat duide-
lijk een slechte keus. ,,Applaus
voor mijn mannetje’’, begint Do-
ra. ,,Ik ben supertrots op ‘m!’’ Ge-
loof het of niet, Dora gooit er een
hele serie Engelstalige nummers
tegenaan. Stand by me, I’m so exci-
ted, Mamma Mia. De fans vinden
de tengere blondine helemaal
okay. Het lijkt wel of ze een Dura-
cell-batterijtje heeft geslikt; Dora
blijft gaan. Het is inmiddels bijna
twaalf uur, sluitingstijd en Ro-
bert Pater slingert zijn nieuwe sin-
gle nog één keer de zaal in. Ton
Zwakenberg schudt enthousiast
handen bij de uitgang. Wordt ver-
volgd, dit concept, dat is duidelijk.

Toon Metz (coördinator vrijwilli-
gers) en Herman de Waard (coör-
dinator intake en voedselveilig-
heid). Op 3 juli 2014 werd de stich-
ting Voedselbank Raalte en om-
streken ook juridisch een feit.
Na een lange speurtocht werd in
het bedrijvencentrum en kanto-
rengebouw de Boei 10 op bedrij-
venterrein de Zegge een geschik-
te ruimte van ongeveer 250 vier-
kante meters gevonden.
Veel Raalter bedrijven stelden
soms gratis of tegen aangepaste ta-
rieven materialen en menskracht
beschikbaar. Een bevriende interi-
eurarchitect zorgde voor de kleur-
adviezen bij de inrichting.
Daarnaast kwamen er veel vrijwil-
ligers op verschillende terreinen
in actie. De Voedselbank kon van-

af het begin rekenen op hun in-
zet. Inmiddels staat er zelfs een
aantal op de wachtlijst.
Begin februari werden de pakket-
ten op een vrijdagmiddag voor de
eerste keer verstrekt aan de Sal-
landse cliënten. Dat liep zowel di-
rect goed, al zijn er sinds die eer-
ste keer nog verbeteringen doorge-
voerd. Het bestuur stapte toen
ook direct over op het wekelijks
uitdelen van de pakketten in
plaats van om de twee weken.

Nieuwe donateurs kan de Voedsel-
bank nog steeds goed gebruiken. Een
bijdrage van 3 euro per maand is al
voldoende voor een voedselpakket.
Aanmelden kan via de website:
www.voedselbankraalte.nl

Agenda

lang niet dood
� Wie geen genoeg kan krijgen van

de Raalter zanger Robert Pater
kan komende vrijdag, aanvang
20.00 uur, terecht in café Gina’s
aan de Deventerstraat. Gina’s
wordt geleid door Tonnie Bijster-
bosch uit Deventer. Het café was
onder leiding van de zingende
Raalter barkeeper Austin Malanda
een begrip. Na zijn vertrek werd
het De Daltons. Eén dag voor de
officiële opening zorgde een mas-
sale knokpartij voor een sluiting
van jaren. Gina’s draait sinds no-
vember vorig jaar onberispelijk.

officieel op 9 april

HOONHORST

Dansavond
Voor de laatste keer dit seizoen
kunnen dansliefhebbers op
dinsdag 7 april terecht in Zaal
Kappers. Vanaf 20.00 uur kan er
weer gedanst worden.

OLST

Natuurochtend
Staatsbosbeheer IJsselvallei en
Zen in Salland houden 10 april
een ‘lente Meditatieve natuur-
ochtend’ in de Duursche Waar-
den bij Fortmond, Olst. Tijdens
de ochtend worden alle zintui-
gen aangesproken onder het
thema: Hoe ervaar ik dat ik
leef? Deelnemers krijgen aan-
wijzingen hoe je je kunt open-
stellen voor wat er juist in dit
seizoen gaande is. De wande-
ling start om 9.00 uur op de par-
keerplaats bij steenfabriek Fort-
mond (nabij Fortmonderweg
18) te Olst. Duur tot 11.00 uur.
Kosten bedragen tien euro. Aan-
melden bij:
zeninsalland@kpnmail.nl. Spon-
taan meewandelen kan ook.
www.zeninsalland.nl
www.staatsbosbeheer.nl

RAALTE

Maanverhalen
De Vertelkring Sprekend Raalte
staat op woensdag 8 april in het
teken van de maan. Wie over de
maan wil vertellen of naar ver-
halen erover wil luisteren kan
zich aanmelden via

vertelkringsprekendraalte@gma
il.com.
De vertelavond begint om 19.30
uur in de ruimte van De Para-
bool in het Kulturhus aan de
Marktstraat 4 in Raalte. De toe-
gang is gratis.

Heeren van Salland
Mannenkoor de Heeren van Sal-
land geeft op woensdag 8 april
een optreden in het atrium van
woon- en zorgcomplex Schui-
lenburg aan de Landrechtweg 2.
Iedereen is welkom. Aanvang
19.30 uur. Toegang kost vijf eu-
ro.
www.deheerenvansalland.nl

WIJHE

Buurtschouw
De gemeente Olst-Wijhe houdt
op woensdag 8 april een buurt-
schouw in het centrum van Wij-
he.
Het gebied ten Oosten van de
Langstraat en de Oranjelaan tot
aan het spoor en ten westen tot
aan de Dijk wordt bekeken. In-
woners die punten willen in-
brengen voor de schouw mo-
gen meelopen of kunnen hun
opmerkingen sturen naar Ger-
rit de Groot via
g.degroot@olst-wijhe.nl Vertrek
is om 09.00 uur op de hoek bij
de Molen aan de Enkweg.

� Zaal Zwakenberg in Raalte onder-
gaat deze zomer een ingrijpende
verbouwing. Het bedrijf van de
broers Ton en Bennie Zwakenberg
gaat de grote zaal compleet veran-
deren. ,,Nieuw interieur, nieuwe ta-
fels en stoelen, er komt een gigan-
tische bar in, nieuwe kleuren,
led-verlichting, álles wordt an-
ders’’, vertelt Ton Zwakenberg.

� Bij deze operatie zijn Mint Interi-
eurs uit Heeten en de Raalter inte-
rieurontwerpster Karin Rodijk be-
trokken.

� Het publiek vermaakte zich zaterdagavond opperbest in Zaal Zwakenberg.
De voetjes gingen veelvuldig van de vloer. Deze Hollandse avond is waar-
schijnlijk niet de laatste. foto Gerard Vrakking

DINSDAG 7 APRIL
� HOONHORST
Kappers, Kerkstraat 7, 20u: dansavond
� RAALTE
De Swaenewoerd, 14u: KBO Themamid-
dag, lezing: ‘Water voor de Masai’
Annahuis, De Plas 8, 19.30u: Alzheimer
Café
� WESEPE
B&B In ‘t Veld, Velsdijk 10, 19.30u:
bridge

WOENSDAG 8 APRIL
� HOLTEN
Canadese Begraafplaats, 11u: herden-
kingsplechtigheid 70 jaar bevrijding
RAALTE
Woon-zorgcomplex Schuilenburg, Land-
rechtweg 2, 19.30-21u: Optreden man-
nekoor ‘Heeren van Salland’
� WIJHE
Molen, Enkweg, 9u: Buurtschouw

ROBERT PATER IN GINA’S

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

ZWAKENBERG VERBOUWT

Kroatië, Montenegro en Albanië
12 dagen vanaf € 599

12-daagse rondreis per Comfort-Class 
touringcar, met o.a. Dubrovnik, Kotor, Cilipi, 
Cavtat & Budva Rivièra! Verblijf in goede 
middenklasse hotels o.b.v. half-pension. 

Vertrek: 18 april, 23 mei, 6 juni, 5 sept., 
3, 17 okt.

Rondreis Kroatië
12 dagen vanaf € 599

12-daagse rondreis per Comfort-Class 
touringcar, met o.a. Split, Dubrovnik, 
Mostar en Sibenik Rivièra. Verblijf in goede 
middenklasse hotels op basis van half-
pension.

Vertrek: 18 april, 9, 23 mei, 6, 20 juni e.a.

Lourdes Klassiek of via Nevers
7 dagen vanaf € 499

7-daagse excursiereis per Comfort-Class 
touringcar, met o.a. Pyreneeën, Lourdes. 
Verblijf ter plaatse op basis van vol-pension. 

Vertrek: 26, 30 april, 10, 14 ,24, 28 mei e.a.

Maakt er meer vakantie van.
maaskantreizen.nl

info@maaskantreizen.nl  |  0412 - 48 28 28

Maaskant Reizen organiseert al bijna 50 jaar verzorgde busvakanties, 
excursiereizen en rondreizen door heel Europa. Bij bijna alle reizen zijn 
excursies en half-pension inbegrepen. Vraag de gratis brochure aan.

Rondreis Griekenland & Corfu
15 dagen vanaf € 979

15-daagse rondreis per Comfort-Class 
touringcar, met o.a. Olympia, Athene, Delphi, 
Epidaurus, Kalambaka & Corfu. Verblijf in 
goede middenklasse hotels op basis van 
half-pension.

Vertrek: 25 april, 16 mei, 12 sept. 3, 17 okt. 


