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Winterwonderfee verrast Voedselbank Raalte

van Knöldert

Boer zoekt vrouw
Ik zat van de wekke noar Boer zoekt
Vrouw te kieken. Doar hoef ie oe
niet vöar te schamen. Kiekcijfers ligt
rond de 4,5 miljoen. Op 16 miljoen
Nederlanders. Mar toch schaa’m ik
mie. Hoe ongegeneerd zat ik mee te
gluren in liefdesrelaties in wording.

De aftrap van de Voedselbank in
Raalte is afgelopen vrijdag een
succes gebleken. Voorafgaand aan
de kerst, op zaterdag 20 december, lieten ondernemers van de
Nieuwe Markt een Winterwonderfee door het dorp lopen. Iedereen kon een wens achter laten
en de mooiste wens is uitgekozen
door de ondernemers van de
Nieuwe Markt.
De winnende wens werd uiteindelijk
ingestuurd door Dennis Venneman.

Zijn wens, om de beschikbare prijzen aan de voedselpakketen toe te
voegen, won. De voedselbank Raalte
kon bij de start zodoende extra producten en cadeaus toevoegen aan
de pakketen. Voorzitter Frans Rouwenhoff van de Voedselbank Raalte
vindt het een fantastische actie. ‘’We
zijn net van start met de Voedselbank in Raalte. Tot voor kort haalde
Raalte de voedselpakketten op in
Deventer. Vanaf 6 februari gaan we
de pakketten zelf samenstellen en
verstrekken. Om op deze manier te

kunnen starten is fantastisch.’’ De
ondernemers in de Nieuwe Markt
hebben veel prijzen beschikbaar gesteld. De Voedselbank ontvangt van
Expert twee bonnen om een jaar lang
gratis stofzuigzakken te kunnen kopen. Jolien Lingerie heeft twee waardebonnen beschikbaar gesteld van
25 euro per stuk. Ami Kappers gaf
twaalf bonnen weg voor een gratis
knipbeurt voor kinderen. Er worden
twee luxe slaapkussens beschikbaar
gesteld door Slaap op Maat. Bakkerij
Van Der Most heeft tien waardebon-

Salland Centraal De Krant BV,
en verschijnt in een oplage
van 26.000 exemplaren in:
Boerhaar, Boskamp, Broekland,
Den Nul, Elshof, Haarle, Heeten,
Heino, Herxen, Laag Zuthem,
Lemele, Lemelerveld, Lettele,
Lierderholthuis, Luttenberg,
Mariënheem, Middel, Nieuw

Ik heb ze thuus ok niet op’ezadeld met
het verschil tussen werkelijkheid en
wat ze d’r op tillevisie van maakt döar
de keus wat ze filmt, wat ze doarvan
uutzendt en de maniere woarop ze det
monteart.

En noe is Boer Geert Geile Geert.
Toen het progamma net bestund,
begeleidde ik een student die stage
leup bie Blue Circle, het bedrief det
‘Farmer seeks Woman’ uut Engeland
noar Nederland bracht. “Wie haa’n
het bie SBS kunnen onderbrengen,
mar dan was het noa twee joar weg”,
vöarspellen ze bie Blue Circle. “Wie
hebt vöar een meer etische anpak
e’köazen en vöar een presentatrice die
zo zacht is, det ie d’r in kunt prikken.”
Hoe vöarspellend die woarden toen
waren, blik iedere zundag wear.
Allenig is d’r van ethiek niks mear
oavereind e’bleem. Ik mutte tenminste
de hele tied an neuken denken.
Boer zoekt Vrouw. Ik heb het een
tiedje niet leuk e ‘vunn det Lucky TV
de draak stak met det programma.
Mar noa ofgelopen zundag denk ik d’r
anders oaver. Lucky TV is een milde
versie van het echte programma.
Det is völle erger. Verschil met een
pornofilm is det ze bie porno alles loat
ziene en det ze bie ‘Boer zoekt Vrouw’
alles oaver loat an suggestie. Is in
verband met de acteurs ok better.
Boer zoekt Vrouw. Had ik al ezegd
det ik dan de hele tied an neuken mut
denken?

Colofon

is een wekelijkse uitgave van

Ik mos de hele tied an neuken denken.
Det heb ik mar niet ezegd teeng vrouw
en dochters die mee zaten te kieken.
Ik was namelijk op die gezellige
zundagoamd ‘met zien allen samen
thuus’ met hún an het mee kieken en
zie haa’n net met Studio Sport ik niks
ezegd toen ze met mie mee keken.

‘Liever niet’, zei Boer Geert toen de
regisseur vroeg of hij alle vrouwen een
kussie wol gee’m. Ik vuul mie doar
niet zo goed bie.”
“Doe toch mar”, zei de regisseur.
Boer Geert: “Mar wat vindt Yvonne
doar dan van?”
Regisseur: “Yvonne? Die pröat hier de
boel allenig mar an mekare. Hup, geef
ze mar een smakkert.”

nen van 5 euro per bon toegevoegd.
Kastje over Kastje gaf drie gratis interieur accessoires weg. Mitra voegde,
aan een aantal voedselpakketten,
blikjes fris toe. La Peau gaf drie bonnen weg voor verwenbehandelingen
en Multivlaai heeft vijf bonnen beschikbaar gesteld, ter waarde van 10
euro.

Heeten, Olst, Raalte, Welsum,
Wesepe en Wijhe
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Hans Kazan komt naar Raalte
Top Secret, de splinternieuwe show
van Hans Kazan en illusionistengroep
Magic Unlimited is op zaterdag 7

maart te zien in het Hoftheater in Raalte. De nieuwe show zit vol sensationele
illusies, interactieve goocheltrucs en

humor. Kaarten zijn te bestellen via de
website van het Hoftheater en kosten
22 euro.

Spots brengt klucht op de planken
Toneelverenging Spots uit Nieuw Heeten presenteert de klucht ‘Waar heb ik
dit aan verdiend?’ Een komische voorstelling die gaat over allerdaagse zaken.
Dit jaar gaat het over de belangrijkste
zakenman van Salland, Piet. Hij is eigenaar van een fabriek die pinda’s en
knabbelnootjes produceert. Totdat op
een dag de concurrentie plotseling een

fusie voorstelt. Als dan blijkt dat Piet
een zoon heeft uit een ver verleden
waar hij opeens voor moet zorgen, hij
te maken krijgt met een opdringerige
advocaat, een verliefde dochter, een
bemoeizuchtige schoonmoeder en
ten slotte nog een bazige vrouw, dan
vraagt hij zich af: Waar heb ik dit aan
verdiend?

Eerste collecte 2015

De voorstelling wordt gespeeld op
vrijdag 6 en zaterdag 7 februari in de
nieuwe MFA de Belte in Nieuw Heeten. Aanvang van de voorstelling is
20.00 uur. Kaarten kosten 7,50 voor
volwassen en 3,50 euro voor kinderen.
Kaarten zijn telefonisch te bestellen,
op werkdagen, tussen 18.30 en 19.30
uur telefoonnummer 0572 321658.

Zoek de tien verschillen. De oplossing staat
zaterdag om 12.00 uur op www.sallandcentraal.nl

Ties van der Heide
(06-48107700),
Peter Ruiter,
Harrie Kiekebosch
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Salland Centraal De Krant BV
behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave en/of
website zowel het auteursrecht
voor conform artikel 15 lid 1
sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht. Je mag dus niets
overnemen van deze uitgave en/
of website, zonder toestemming
gekregen te hebben.

Denne van Knöldert
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