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'In Groene Doen' met Eetbaar Olst-Wijhe 

Pauzemoment tijdens aanleg  varkensweide in bongerd

Op 12 november organiseert Stichting Eetbaar Olst-
Wijhe samen met het programma Natuur voor Elkaar van 
provincie Overijssel een eerste Infomarkt In Groene 
Doen. In en om het Holstohus zijn die dag allerlei infota-
fels te bezoeken en vragen te stellen aan de mensen van 
Sallandse groene inititatieven. Ook is er een breed aan-
bod van workshops en excursies, er draaien fi lmpjes, er 
zijn boekpresentaties, waaronder het boek over Het 
Natuurlijk Huus in Raalte en via de boekenweggeeftafel 
kan iedereen boeken en tijdschrijften over alle denkbare 
groene onderwerpen delen en meenemen. Deze info-
markt is ook het slot van de tweeweekse Groene Kara-
vaan Salland van de provincie, die op 29 oktober in 
Deventer wordt geopend. 

Stichting Eetbaar Olst-
Wijhe heeft de afgelopen 
jaren een kleurrijk palet 
aan activiteiten georgani-
seerd. Daaraan hebben 
vele tientallen vrijwilligers 
meegedaan, zowel groot 
als klein: het aanleggen 
van de buurtmoestuin, het 
plukken van 10 ton peren, 
het persen van ParticiPe-
rensap, het mulchen van 

blad en houtsnippers voor 
het voedselbos , het aan-
planten van struiken en 
bomen, het leren zeisen, 
het geven van webinars 
over biodiversiteit in eigen 
tuin en een drinkbare IJs-
sel, het uitdelen van peren-
boompjes, het aanleggen 
van een Groen Lint, het 
inventariseren van vlinders, 
het inrichten van een foto-

expo over insectenpracht 
in Olst - het is een fl inke 
greep. Er waren fl inke hob-
bels te overwinnen - dicht-
gereden kleigrond, 
extreem hete en droge 
zomers, losbrekende scha-
pen en uitgeputte peren-
bomen - maar we pakken 
elke keer de draad weer 
op. Het gaat ons niet om 
vandaag, het gaat ons om 
de toekomst en het leven 
in onze omgeving. 

Samen met deze actieve 
noabers zijn we dus 'in 
groene doen' geweest. En 
natuurlijk nodigen we 
iedereen uit om zich ook bij 
ons aan te sluiten. Weet 
dan: we selecteren niet op 
groene vingers - we heb-
ben vingers van alle kleu-
ren nodig! Voor PR en com-
municatie - van grafi sch 
ontwerpers tot fl yeraars en 

menskracht op een 
infokraam; voor koek en 
zopie bij het buitenwerk; 
voor organisatie van een 
plantjesmarkt, straatdiner 
of kinderactie; voor het 
zoeken naar sponsoren; 
voor het opslaan of vervoe-
ren van materiaal; voor het 
leggen van contacten met 
potentiële partnerorgani-
saties, enzovoort. Vrijwel 
iedereen kan met ons in 
groene doen komen.  

Ook horen we graag van 
inwoners van Olst-Wijhe en 
omgeving - wat vindt u 
belangrijk? Wat heeft u 
nodig? Is dat bepaalde 
kennis of materiaal? Zoekt 
u vooral contact met ande-
ren die ook meer willen 
doen voor groen en duur-
zaamheid? 

Lees verder op pag. 2
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Persoonlijk contact is onze 
belangrijkste kwaliteit.

Kantoor Wijhe Ereprijs 31, 8131 GL Wijhe | Kantoor Deventer Leeuwenbrug, 7411 GX Deventer 

24/7 bereikbaar / 0570 – 60 62 66
www.dwuitvaartverzorging.nl

Werkzaam in de regio’s Olst-Wijhe en Deventer.

FAMILIEBERICHTEN

Kerkdiensten

ZIE OOK DE WEBSITE VAN UW KERK.
ONLINE DIENST OP KERKDIENSTGEMIST.NL

WOENSDAG 26 OKTOBER
BOERHAAR - H. Willibrordus, aanvang 18.30 uur
  rozenkransgebed
  19.00 uur communieviering
WIJHE - Maria Onbevl.Ontv., aanvang 19.00 uur
  Taizé -viering
ZATERDAG 29 OKTOBER
BOSKAMP - H. Willibrordkerk, aanvang 19.00 uur
  pastor Zandbelt, eucharistieviering
ZONDAG 30 OKTOBER

OLST -  Dorpskerk, aanvang 10.00 uur

  ds. K. van der Kamp, ontmoetingsdienst
WIJHE - Nicolaaskerk, aanvang 10.00 uur
  ds. Martje Veenstra-Oving, kinderdienst
WELSUM -  Dorpskerk, aanvang 10.00 uur
     ds. D.Luijmes
DIEPENVEEN -  Dorpskerk, aanvang 10.00 uur
  ds. Henk Spit, avondmaalsviering
WESEPE - Nicolaaskerk, aanvang 10.00 uur
  mevr. dr. M. de Vries
OLST -  Sai Mandir, aanvang 12.00 uur
  Etienne Premdani
WOENSDAG 2 NOVEMBER
BOERHAAR - H. Willibrordus en Maria Onbevl.Ontv.; 
EN WIJHE  kerken open van 11.00-16.00 uur,
  19.00 uur in beide kerken gebeds- 
  viering, daarna bezoeken verlichte 
  kerkhoven
BOSKAMP - H. Willibrordkerk, aanvang 19.00 uur
  diaken Brinkhuis, allerzielenviering
WIJHE - Nicolaaskerk, aanvang 19.30 uur
  ds. Martje Veenstra-Oving, dankdag

PENSIOEN

Kantooradres: Beatrixlaan 50, 8131 AS Wijhe, 06 - 51 45 29 10 
www.wijhesamen.nl, info@wijhesamen.nl

Uitvaartvereniging

voor het hele gezin

in ons eigen dorp DAG EN NACHT0570 - 52 12 64(ook voor niet-leden)

Bezorger 12,5 jaar

Door weer en wind ging onze 
bezorger met zijn kostbare vracht 
door de straten van Wijhe en 
omgeving. We hebben het dan over 
Hennie Beumer. De bezorger van 
Alphega apotheek Wijhe. 
Twaalf en een half jaar hee�  hij aan huis de medicij-
nen bezorgd. Menig inwoner zat al op hem te wach-
ten. Soms met een kop koffi  e, maar soms ook smart, 
omdat de medicijnen echt op waren. Hennie bracht 
deze medicijnen dan met gezwinde spoed recht-
streeks naar het juiste adres. Soms wat mopperend 
als hij alweer bijna thuis was. Maar gelukkig nooit 
met tegenzin!

Maar na 12,5 jaar is het genoeg geweest. Inmiddels 
hee�  Hennie bijna de pensioengerech� gde lee� ijd 
van 75 jaar bereikt. En mag hij stoppen met zijn 
bezorgritjes. Dinsdag 1 november maakt hij zijn 
laatste rit voor de apotheek! 

Vanaf deze plaats mijn  dank, 
namens het gehele apotheekteam 
van apotheek Wijhe!

Heeft u hulp nodig om 
samen met uw buren de 
straat te vergroenen? Gaat 
het om ideeën en voor-
beelden voor uw eigen 
tuin? Of weet u nog niet 

wat of hoe, maar wilt u dat 
graag ontdekken? Laten 
we dan op 12 november 
nader kennismaken; 
samen kunnen we zoveel 
meer.

Vervolg van pag. 1

Infomarkt In Groene Doen 
12 november, 12 - 17 uur, Holstohus in Olst.

Aanmelden voor de nieuwsbrief: 
bit.ly/EOWNieuws

www.eetbaarolstwijhe.nl/activiteiten
eetbaarolstwijhe@gmail.com

Uitdelen van de perenboompjes.

Doe mee! Natuurwerkdag 
op 4 & 5 november 2022

Samen buiten aan de slag en een bijdrage leveren aan 
jouw groene omgeving? Dat kan op vrijdag 4 en zater-
dag 5 november 2022 tijdens de Natuurwerkdag, de 
grootste vrijwilligersdag in het groen. Ontspannend, 
gezellig en gezond!

Lever een bijdrage aan 
biodiversiteit
Biodiversiteit, of wel de 
soortenrijkdom van plan-
ten en dieren, is voor ons 
mensen van levensbelang. 
Het zorgt voor de zuurstof 
die we inademen en een 
gezonde bodem voor de 
productie van ons voed-
sel. De laatste decennia is 
de soortenrijkdom in de 
Nederlandse natuur met 
maar liefst 70% afgeno-
men. En zo'n 40% van de 
soorten in ons land staat 

op de Rode Lijst (bron: 
CLO). Wil jij een bijdrage 
leveren aan het herstel van 
onze biodiversiteit? Doe 
dan mee aan de Natuur-
werkdag!

Klussen: van wilgen knot-
ten tot heide opschonen 
Landschap Overijssel 
organiseert voor de 21e 
keer de Natuurwerkdag in 
Overijssel. Dit jaar staat de 
Natuurwerkdag in het 
teken van klimaat en biodi-
versiteit. De klussen die je 

kunt doen, dragen bij aan 
een betere leefomgeving 
van veel (bedreigde) plan-
ten en dieren. Inmiddels 
zijn er al 45 kluslocaties in 
Overijssel aangemeld! Zo 
kun je wilgen knotten in 
Dalfsen, heide opschonen 
in het Aamsveen, fruitbo-
men snoeien in Deventer 
en takkenrillen maken in 
Zwolle.

Kinderen & jeugd betrek-
ken bij werk in de natuur
Tijdens deze 21ste editie 
van de Natuurwerkdag is 
er ook weer aandacht voor 
de natuurwerkers van de 
toekomst; op vrijdag 4 
november doen verschil-
lende basisscholen mee 

aan de Natuurwerkdag. 
Ook op 5 november wor-
den op veel locaties speci-
ale kinder- of jeugdwerk-
z a a m h e d e n 
georganiseerd, zodat het 
hele gezin mee kan doen.

Meld je nu aan voor de 
Natuurwerkdag!
Wil jij samen met buren, 
vrienden of familie buiten 
een dag aan de slag en zo 
bijdragen aan een groene 
omgeving en meer biodi-
versiteit? Kijk dan op 
natuurwerkdag.nl voor 
meer informatie over acti-
viteiten bij jou in de buurt 
en meld je aan.
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uitvaartverzorging 
Henrie Hutten

0570 - 564800
0572 - 356528
06 - 23749007

henriehutten@hetnet.nl

H.S.U. uitvaartcentrum
Averbergen 5,  8121 CA Olst

Uitvaartverzorging Henrie Hutten   Daniëlle Temmink
Telefoon 0570-564800 / 06-23749007
24 uur per dag bereikbaar
www.uitvaartverzorgingolst.nl

De Huis aan Huis Reklamix de 

Krant van Olst-Wijhe is een 

uitgave van uitgeverij 

huisaanhuisreklamix b.v.

Voor eventuele fouten in de 

publicaties aanvaardt de 

uitgever geen aansprakelijkheid

Bezoek en postadres:

Spoorstraat 15, 8121 CK Olst

Verspreiding: 

in de gemeente Olst-Wijhe, 

Diepenveen, Broekland, 

Lierderholthuis, Windesheim

Wij besteden veel aandacht aan 

de bezorging van de Huis aan 

Huis. Dit resulteert in een vrijwel 

waterdichte huis-aan-huis 

bezorging. Mocht het toch zo 

zijn dat u de krant niet heeft ont-

vangen. Dan horen wij dat 

graag, telefonisch of per mail:

info@huisaanhuisreklamix.nl

Colofon

Aanleveren redactie/

persberichten per email:

redactie@huisaanhuisreklamix.nl

maandag tot 13.00 uur

Aanleveren advertenties: 

telefonisch of per email: 

advertenties@huisaanhuisreklamix.nl

dinsdag voor 9.00 uur.

Verschijning en Oplage: 

1x per week op woensdag in een 

oplage van 11.000 ex.

TEL: 0570 - 561044

De Dom
Hendrik Droststraat 54 • Olst • T 0570-562550
E slijterijdedom@gmail.com • www.dedomuwtopslijter.nl

Voor een goed advies en persoonlijke service 
bent u bij De Dom úw topSlijter

aan het juiste adres.

Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden

Aanbiedingen zijn geldig van 26-10-2022 t/m 15-11-2022

Glen Talloch
Blended 
Whisky

70 cl

Baileys
The Original

100 cl

Johnnie 
Walker 

 Red Label 
Blended 
Whisky
100 cl

11.99 18.99 18.99 16.99

Condesa de Leganza  
Bodegas Faustino, Spanje 
• Tempranillo
• Sauvignon Blanc
• Verdejo
• Rosado Familia
75 cl

per fles

Capa 
Tierra de Castilla, Spanje 
•  Verdejo
•  Tempranillo
75 cl

per fles 5.99

Malibu
• Coconut
• Passion
• Watermelon
70 cl

per fles

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

13.99

Smirnoff
Triple

Distilled 
Vodka
100 cl

Jachtbitter 
Kruidenbitter

100 cl

Poliakov
100%
Pure

 Graanvodka
100 cl

Label 5
Blended 
Whisky
100 cl

De Kuyper 
Vieux
100 cl

14.99 14.99 17.49 18.99 14.49

Captain 
Morgan 

 Rum Spiced 
Gold
100 cl

Schipper-
bitter

Kruidenlikeur
100 cl

Goblet  
Jonge

Graanjenever
100 cl

14.99 14.49

4.99

Herfstshoppen in Wijhe!

De herfst is nu echt begonnen en dat vieren de Mode- & 
Lifestyle ondernemers graag samen met jóu! Twee 
dagen delen ze een traktatie uit tijdens het ‘Herfstshop-
pen’ op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober. 
Heb jij je herfstlook al gereed? 

In de winkels vind je uitge-
breide collecties met de 
leukste herfstoutfi ts. De 
opticien kan je alles vertel-
len over de actuele bril-
mode. De kapper weet 
raad met een mooie 
najaarslook en ook qua lin-

gerie bent u in Gastvrij 
Wijhe aan het juiste adres. 
Kom lekker kijken, voelen 
en passen. Vrijblijvend en 
zolang je maar wilt. Uiter-
aard staan we ook graag 
klaar om je persoonlijk te 
helpen als je dat wenst. De 

winkels serveren allemaal 
iets lekkers bij de ko�  e en 
bij je aankoop krijgt je een 
attentie mee voor thuis, 
zodat je ook daar, de herfst 
kunt vieren!
Wees welkom in Wijhe en 
laat je inspireren! Stevens 
Optiek, Kuzzz, Mico Body-
wear, LEF Underwear, Elfe-
rink Mode en Bij SCHUL-
TEN heten je van harte 
welkom!

Kaarsje aansteken 
in de Nicolaaskerk Wijhe  
Omstreeks 1 november is het op veel begraafplaatsen 
drukker dan anders. Mensen bezoeken graven van 
gestorvenen, leggen bloemen, steken een kaarsje 
aan. ‘We vergeten je niet, je blijft in onze gedachten en 
hart’ lijkt de boodschap te zijn. Daarom willen we in 
oecumenisch verband, de RK-parochie Engelbert 
Wijhe/Boerhaar en de Protestantse gemeente Wijhe, 
voor het 8e jaar de deuren van de Nicolaaskerk, mid-
den in Wijhe, openen. 

Dit jaar op zaterdag 5 
november van 14.00 uur 
tot 16.00 uur voor men-
sen die een dierbare heb-
ben verloren het afgelo-
pen jaar of in voorgaande 
jaren. Ze kunnen in de 
kerk een kaarsje aanste-
ken, luisteren naar 
muziek, even rustig zitten 
of wat rondlopen. Als 
kerkgemeenschappen 
realiseren we ons dat niet 

een ieder zich geroepen 
voelt om naar de kerke-
lijke vieringen te komen 
die hiervoor worden 
georganiseerd. Bij de 
Rooms-Katholieke paro-
chie is dat jaarlijks op 
Allerzielen, op 2 novem-
ber en bij de Protestante 
Gemeente de laatste zon-
dag van het kerkelijk jaar, 
dit jaar op 20 november. 
De kerkgemeenschap-

pen vinden dat er voor 
ieder mens een plaats 
van ontmoeting mag zijn, 
juist in deze tijd. Niet 
alleen voor vreugde, 
maar ook om verdriet te 
verwerken.  Vandaar dat 
ze samen graag de deu-
ren van de Nicolaaskerk 
openen op zaterdagmid-
dag 5 november voor het 
aansteken van een 
kaarsje.

Beste Senioren van Wesepe
Zoals u hebt kunnen lezen, en gehoord, schieten de ener-
gieprijzen omhoog, dit heeft ook gevolgen voor het 
Samen Eten, en de Soosmiddagen.

Op woensdag 2 november 
gaan we om 12.30 uur weer 
Samen Eten in “het Wapen 
van Wesepe”.
We gaan dan 20 euro p.p. 
betalen voor een 3-gangen 
diner inclusief een drankje.
U kunt zich opgeven tot de 
vrijdag ervoor bij Fineke, 
telf: 532247.

Op woensdagmiddag 16 
november om 14.30 uur in 
het “Wapen van Wesepe” 
hebben we weer onze 
Soosmiddag.
U kunt deze middag de fi lm 
“Mirrewinter op het platte-
land” van Gert-Jan Oplaat 
zien. Het verhaal speelt 
zich af in Markelo e.o. in de 

winter van 1944. Het is een 
spannende en mooie fi lm in 
het Twents dialect.
De kosten zijn 12.50 euro 
p.p.
Op woensdag 14 decem-
ber a.s. is de Kerstmiddag 
gepland, meer hierover in 
het volgende Kerkblad.
Graag zien we jullie op 
deze datums.
Hartelijke groeten van Ton, 
Frank, Annie, Fineke en 
Erna.
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Langstraat 8 - Wijhe - 521290 
H. Droststraat 45 - Olst - 564663

Uw echte warme bakker

Let op! 

Op maandag 

zijn onze 

winkels

gesloten.

Winterplaatcake
€ 1,85

Pepernotenbrood
€ 3,95

Weekendbroodje 
in oktober: 

IJsselvloer € 3,10

Klokje terug vlaai
€ 12,95

U kunt ook online bestellen!
Kijk op www.bakkerijjolink.nl

* Prijzen onder voorbehoud van drukfouten.

Jan Wagenaar
Hamelweg 10a  Wi jhe

Tel.  0570 521 652  Mob. 06 100 820 28

Tegen al uw ongedierte...
Ook mollen, ratten, muizen, houtworm, boktor,
mieren, vlooien etc.

•  Voor particulieren en bedri jven,
 vri jbl i jvend advies!
•  Gediplomeerd volgens de richtl i jnen

Raalterweg 10    |    8124 AD Wesepe    |    (0570) 53 12 05    |    info@vmbdier-en-tuin.nl    |    www.vmbdier-en-tuin.nl

www.allesvooruwhuisdier.eu

Beestachtig goed!
Dé dieren- en ruitersportspeciaalzaak van uw regio

Grati s bezorgen
bestel op: www.devmb.nl

Raalterweg 10
info@vmbdier-en-tuin.nl

(0570)531205
www.vmbdier-en-tuin.nl8124 AD Wesepe

www.allesvooruwhuisdier.eu

VVeerrffffaabbrriieekk  OOAAFF  HHoollllaanndd  BBVV      |   De Meente 13   |   8121 EV  Olst 
+31 (0)570 56 38 38   |   info@oafholland.nl   |   www.oafholland.nl  

VVrriijjddaaggmmiiddddaagg  ttuusssseenn  1133..0000  eenn  1166..3300  uuuurr  
PPaarrttiiccuulliieerree  vveerrkkoooopp  vvoooorr  ffaabbrriieekksspprriijjzzeenn  

LAAT EEN PASSEND
ADVERTENTIEPLAN
DOOR ONS ONTWERPEN

Spoorstraat 15
8121 CK Olst

0570 561 325
info@dekroonolst.nl
www.dekroonolst.nl

BENIEUWD NAAR 
DE MOGELIJKHEDEN?

Neem vrijblijvend 
contact op

Muziek verbroedert 
in Vrijheidsconcert Wijhe

In 2020 kon het Vrijheidsconcert vanwege corona niet 
doorgaan. Een jaartje geleden vroeg het Verenigd 
Comité Wijhe aan de muzikanten Anton Kleine Schaars 
en Frank Kleine Schaars of ze de draad weer op wilden 
pakken. Zij hebben vervolgens de mensen weer bij 
elkaar getrommeld en zijn aan de slag gegaan. Er is een 
verhaal en muziek die samen aansluiten bij het thema 
Vrijheid.

Anton: “Er zijn 17 muzikan-
ten, en de verteller is Wil-
lem Blom. Voor een deel 
zijn het mensen die al eer-
der hebben meegedaan, 
en gaandeweg zijn er ook 
wel weer wat nieuwe per-
sonen bij gekomen. Er zijn 
verschillende instrumenta-
listen en een behoorlijk 
grote groep vocalisten. Het 
is heel fi jn om samen 
muziek te maken, ‘t is wel 
een cliché maar muziek 
verbroedert.  

Alvast ideeën op het spoor 
zetten
“De vorige keer hadden we 
héél veel mensen bij elkaar, 
toen waren het een beetje 
van die Poolse landdagen” 
zegt Anton, “dus we zei-
den: ‘laten we nu zelf alvast 
wat richting eraan geven 
en ideeën op het spoor zet-
ten.’ En dat heeft, vind ik 
tenminste, heel goed 
gewerkt.” Frank beaamt dit 
volmondig en vervolgt: “De 
nummers waren dus 
bekend, en dan is het aan 
Anton de schone taak om 
dit alles aan elkaar te sme-
den tot een verhaal, zodat 
het uiteindelijk een mooi 
geheel wordt.” Anton: “De 
sfeer van de muziek moet 
passen bij het verhaal, er 
moet harmonie zijn.” 

De functie van het Vrij-
heidsconcert
“De  functie van zo’n Vrij-
heidsconcert is dat je men-
sen weer stil laat staan, en 

we leren soms zo weinig 
van de geschiedenis.” zegt 
Anton. “Er zit  deze keer 
veel actualiteit in. Kijk naar 
wat in het nieuws is over de 
asielzoekers en de  proce-
dures, de oorlog in Oekra-
ine, corona. Dat breng ik in 
stukjes terug in het verhaal, 
grote tegenstellingen 
komen aan bod. Los van de 
boodschap is het voor ons 
ook heel belangrijk dat 
wanneer mensen de kerk 
weer uit gaan, ze een 
goede muzikale avond 
hebben gehad. Het is een 
concert, het zijn leuke lied-
jes, heel veel mensen zul-
len ze ook herkennen en 
dat is altijd een feestje.” Jan 
Amse: “Bij sommige num-
mers ligt een onderlig-
gende laag. Ook nu merk 
je weer dat vrede en vrij-
heid niet vanzelfsprekend 
zijn. Dat hoor je zeker terug 
in de muziek.” 

Verhalen en muziek ver-
sterken elkaar
Anton: ”Het Verenigd 
Comité Wijhe is de “gast-
heer” van de avond en zal 
de mensen welkom heten. 
Daarna neemt Willem 
Blom, mede schrijver van 
het verhaal, de presentatie 
over. Met zijn woorden 
schetst hij de tijd waarin we 
leven, van waaruit we 
terugkijken. Hij vertelt 
waarom het belangrijk is 
om even stil te staan bij het 
verleden, over de relatie 
met het heden en ook bij-

voorbeeld over de impact 
van de coronatijd op ons 
allemaal. Verhalen die tel-
kens een opmaat zijn naar 
een liedje. De verhalen ver-
sterken de muziek en 
omgekeerd.”

Leuke ervaring om mee te 
pakken
Frank: “Als muzikant geeft 
het energie. Er zit nu bij-
voorbeeld een viool bij, wat 
ik anders nooit in een 
bandsetting ken, maar dat 
prikkelt wel. Ook voor de 
dames van de zanggroep 
is dit een heel leuke erva-
ring om mee te pakken. We 
hebben er zelf heel veel 
plezier in, met zo’n grote 
groep mensen samen iets 
doen geeft een gevoel van 
verbroedering.  

Ik hoop dat we dat gevoel 
op het publiek kunnen 
overbrengen en de men-
sen blij de kerk uitgaan. 
Daarvoor is de intimiteit 
van de  Nicolaaskerk een 
heel fi jne locatie.”

Jan Amse voegt tot slot toe: 
“Als Verenigd Comité Wijhe 
vinden we het heel belang-
rijk dat dit weer kan. En dat 
zoveel mensen hier weer 
aan meewerken.”
V R I J H E I D S CO N C E R T 
Nicolaaskerk Wijhe don-
derdag 3 november 19.00 
uur en 20.45 uur
Kaarten à € 5. —verkrijg-
baar bij DA Bourquin Wijhe

Foto: Robert Jan Leerink
Tekst: Liesbeth van 
Binsbergen - Ziere
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ZATERDAG 5

NIEUWSTE TRENDS | PRESENTATIES | GRATIS ENTREE | KUNST | MUZIEK

HAPJES & DRANKJES | KINDERWORKSHOPS

Wagenmans wonen en slapen  |  Weerdhuisweg 1 - Lemelerveld  |  T: 0572 - 371273  |  info@wagenmanswonen.nl | www.wagenmanswonen.nl

&
2022ZONDAG 6 NOVEMBER

Woonfestival van Wagenmans op 5 & 6 november 2022

GRATIS 
INTERIEURADVIES

PRESENTATIES EN 
DEMONSTRATIES

HEERLIJKE HAPJES & 
DRANKJES

TIPS VOOR DUURZAMER 
WONEN

Maak een afspraak: 
- Slimmer wonen/Zonder gas
- Advies over kasten op maat

- Interieuradvies

Bij Wagenmans wonen en slapen staat de maand november in het teken van wonen. Duurzame 
woonoplossingen, woontrends, tips & tricks van onze adviseurs en muziek met koffie en 
heerlijke hapjes. Het Woonfestival wordt georganiseerd in het eerste weekend van november. 
Op zaterdag 5 en zondag 6 november is het feest waar Wagenmans samen met leveranciers 
informatie deelt over onderwerpen waar jij meer van wilt weten. Kom je ook gezellig langs?

TIP: volg ons via Instagram of Facebook om op de hoogte te blijven van het woonfestival.
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Samen 
voor een 

veilige buurt

Download de app of meld je aan op burgernet.nl

Week van de pleegzorg 

Van 2 t/m 9 november is het de week van de 
pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg 
Nederland nieuwe mensen vinden die ruimte 
voelen om een pleegkind voor kortere of 
langere tijd op te vangen. Zodat ieder kind zo 
fi jn mogelijk kan opgroeien. 
Naast fulltime pleeggezinnen zijn er ook 
weekend pleeggezinnen. Hier komen 
kinderen bijvoorbeeld eens in de maand een 
weekend logeren. Voor meer informatie of 
aanmelden kijk op de sites van de 
pleegzorgorganisaties 
www.triasjeugdhulp.nl/ en 
https://pactum.org/

Daarnaast heeft Evenmens onder andere in 
onze gemeente vrijwillige gastgezinnen. Dit 
zijn gezinnen die een dag(deel) in de zoveel 
tijd een kind uit de eigen gemeente 
opvangen zodat de ouders even ontlast 
worden. Kijk voor meer informatie of 
aanmelden op https://evenmens.nl/
brede-gezinsondersteuning/

Contact
www.olst-wijhe.nl
gemeente@olst-wijhe.nl

  /gemeenteolstwijhe
@GemOlstWijhe
Postbus 23, 8130 AA  Wijhe

   14 0570 of 0570 - 568080
 ma. t/m vr. van 8.15 tot 12.15 uur
 en van 13.00 tot 17.00 uur

Wij werken alleen op afspraak. Regel je 
afspraak eenvoudig online via 
www.olst-wijhe.nl/onlineafspraak 
of bel met 14 0570.

Balies
Je kunt met al jouw vragen tijdens 
openingstijden bij ons terecht:
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1 in Wijhe
• ma. t/m vr. van 09.00 tot 12.00 uur
Holstohus
Jan Schamhartstraat 5b in Olst
• maandag van 13.30 tot 16.30 uur
• dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
• woensdag van 13.30 tot 20.00 uur
• donderdag gesloten
• vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur

Gratis zonnestroom voor 
je bedrijf? Het kan wel! 
Op 2 november is er een ontbijtsessie voor ondernemers die belangstelling hebben voor het plaatsen 
van zonnepanelen op hun bedrijfsdak. Wij organiseren de bijeenkomst samen met het Versnellingsteam 
Zon van de provincie Overijssel. De experts van het Versnellingsteam vertellen onder meer over de 
mogelijkheden die er zijn voor zonnepanelen op bedrijfsdaken, ondanks de netcongestie. Ook is er 
aandacht voor fi nancieringsmogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Wat:  ontbijtsessie Zon op Bedrijfsdak
Wanneer:  woensdagochtend 2 november van 8:00 tot 9:30 uur 
Waar:  Brasserie Op Duur in Den Nul
Voor wie:   alle ondernemers in Olst-Wijhe, met name ondernemers met een bedrijfsdak van 500 m2

of groter, omdat dan de aansluitcapaciteit bij de energieleverancier een probleem kan zijn.
Aanmelden:   tot 30 oktober via: 
    wonen.olst-wijhe.nl/ver-bouwen/informatiebijeenkomst-zon-op-bedrijfsdaken 

Zie voor meer info: wonen.olst-wijhe.nl/zonopbedrijfsdaken.

Vacature 
De gemeente Olst-Wijhe is een aantrekkelijke plattelandsgemeente in Overijssel met circa 
18.000 inwoners. Olst-Wijhe ligt aan de IJssel en grenst aan de gemeenten Deventer, Raalte en Zwolle. 
Het is hier prettig wonen en werken. Lees meer op onze website: www.olst-wijhe.nl

De gemeenteraad van Olst-Wijhe maakt voor zijn beeld- en oordeelsvormende 
raadsbijeenkomsten gebruik van twee externe voorzitters. Na het vertrek van één van hen, is de 
raad op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

Beeld- en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten zijn bijeenkomsten die vooraf (kunnen) gaan 
aan de besluitvormende raadsvergadering.  Belangrijke doelen zijn het stimuleren van de inbreng 
van inwoners en organisaties en meer ruimte geven aan het debat in de raad. Zie voor meer 
informatie over de vergaderstructuur van de gemeenteraad de informatie op 
gemeenteraad.olst-wijhe.nl. De meeste raadsbijeenkomsten vinden plaats op maandag tussen 
20.00 en 23.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe. De beeldvormende bijeenkomsten wijken hier 
soms van af, zowel qua dag als locatie. 

Voorzitter raadsbijeenkomsten 
Wat ga je doen?
•  Je bereidt je voor door je te verdiepen in de te bespreken onderwerpen tijdens de 

raadsbijeenkomsten. 
•  Je leidt de beeldvormende bijeenkomsten als een spelverdeler en de oordeelsvormende 

bijeenkomsten als een onafhankelijk technisch voorzitter; je vat het besprokene samen en 
formuleert de conclusie voor het vervolg, ook in complexe discussies en roerige bijeenkomsten.

•  Je denkt mee over de vormgeving van de beeldvormende bijeenkomsten, zodat er een goede 
uitwisseling van informatie kan plaatsvinden. 

•  In de oordeelsvormende fase bevorder je het debat en een vlotte en inhoudelijk goede 
discussie. 

Wat zijn je competenties?
Je hebt ruime ervaring met het voorzitten van vergaderingen waarbij je een vlotte stijl hanteert. Je 
bent goed bekend met de gemeentelijke beleidsterreinen. Vanuit een objectieve en neutrale 
opstelling en met inlevingsvermogen benader je de deelnemers aan de beeldvormende 
bijeenkomst gelijk en bevordert dat elke deelnemer aan de bijeenkomst in gelijke mate aan de 
beraadslagingen kan deelnemen. Je leidt de oordeelsvormende bijeenkomst objectief en 
gezaghebbend. Je luistert goed en je kunt goed plannen en organiseren. 

Wat stellen wij daar tegenover?
Je wordt ondersteund door de raadsgriffi  e. Per vergaderavond ontvang je een vergoeding van 
€ 175,- en een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer. 

Meer informatie?
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam, 
raadsgriffi  er. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-25402951 of per e-mail: 
j.vanzwam@olst-wijhe.nl

Heb je belangstelling?
Je reactie in de vorm van een korte motivatie en een actueel CV kun je tot en met dinsdag 
1 november indienen en aan ons kenbaar maken via het digitale sollicitatieformulier.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe. 
Alles over opgroeien en opvoeden. In de 
IJsselberichten lees je regelmatig wat het CJG kan 
bieden aan informatie, advies, bijeenkomsten en 
cursussen. 

Denk en praat mee over bijvoorbeeld 
jeugdhulp en armoede

Meld je aan voor de 
Adviesraad Samenleving

Wil jij als inwoner meedenken over bijvoorbeeld 
jeugdhulp, armoede, Wmo of mantelzorg? Dan 
zijn we op zoek naar jou! We zoeken samen met 
de Adviesraad Samenleving nieuwe leden met 
verschillende achtergronden, zodat de adviesraad 
zijn belangrijke werk nóg beter kan doen.

Wethouder Judith Compagner: “Als wethouder 
sociaal domein vind ik het belangrijk om te weten 
wat er speelt in onze gemeente. De leden van de 
Adviesraad Samenleving zijn onze ogen en oren 
in de samenleving. Maar dat niet alleen. Wat de 
adviesraad hoort en ziet, neemt ze mee in 
gevraagd én ongevraagd advies aan het college 
van burgemeester en wethouders. Als lid van de 
Adviesraad denk en praat je dus mee over 
onderwerpen die er echt toe doen voor onze 
inwoners.”  

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op 
www.adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl. Je 
krijgt dan een goed idee van wat de adviesraad 
doet. Je kunt je daar meteen aanmelden. Of geef 
je op voor de informatiemarkt in Olst of in Wijhe 
op 10 november. Wij ontmoeten je graag!

Op www.olst-wijhe.nl lees je alle nieuwsberichten van de gemeente. 
Je kunt je op de website ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven. Woensdag 28 september 2022
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Wil je graag de bekendmakingen van deze week inzien? Ga dan naar olst-wijhe.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen

Op www.olst-wijhe.nl lees je alle nieuwsberichten van de gemeente. 
Je kunt je op de website ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven. Woensdag 26 oktober 2022
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Agenda raadsvergadering 31 oktober 2022

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 31 oktober in 
twee rondes.

Beeldvormende raadsbijeenkomst (aanvang 19.30 uur). 

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een 
standpunt over een onderwerp. 

Dit is de agenda: 
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek. 
4. Sluiting.
 
Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meespreken 
over agendapunt 3. Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? 
Neem dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op 
met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl. 

Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 21.30 uur of later 
als de beeldvormende vergadering daar aanleiding toe geeft). In 
deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.

Dit is de agenda:
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vragenronde raadsleden.
4.  Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare 

raadsvergaderingen d.d.19 september en 3 oktober 2022.
5. Mededelingen.
6. Ingekomen stukken.  
7.  Voorstel tot het benoemen en beëdigen van een burgerlid.
8*.   Voorstel tot het vaststellen van de Eindrapportage 

bestuursopdracht heroriëntatie voorliggend veld.

9.   Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening 
gecertificeerde instellingen 2023.

10.  Sluiting.

*  Het voorstel is op 19 september 2022 oordeelsvormend 
besproken. 

Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke 
tribune of online via de website van de gemeenteraad: 
olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.

Vragen 
Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de 
agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of 
kijk op gemeenteraad.olst-wijhe.nl.

Van de gemeenteraad
In deze rubriek ‘Van de gemeenteraad’ plaatsen we informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de 
gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen? Hoe heb je als inwoner daar invloed op? Hoe bereidt 
een raadslid zich voor op het nemen van een besluit? 

Leefomgeving

-   Ontwerp-omgevingsvergunning                     
’t Nijenhuis (voorlopig) 9r ter inzage  

Aangevraagde omgevingsvergunningen 

Wijhe
-  Langstraat 37, 37a en (voorlopig) 37b en 

37c, het realiseren van twee appartementen 
op de eerste en tweede verdieping, 
ontvangen 11-10-2022

-  Wilhelminalaan 7, het plaatsen van een 
dakkapel, ontvangen 12-10-2022

-  Willem de Zwijgerlaan 1, het plaatsen van 
een dakopbouw, ontvangen 12-10-2022

-  Nieuwendijk (voorlopig) 24b, Wijhezicht 
(voorlopig) 62, Wijhezicht (voorlopig) 62a, 
het bouwen van drie vrijstaande woningen, 
ontvangen 12-10-2022

-  Enkweg 45, het vergroten van de woning, 
ontvangen 18-10-2022

Olst
-  Holstweg 1a, het kappen van drie eiken, 

ontvangen 13-10-2022

Inzage
Wil je één van de (bouw)plannen inzien? Stuur dan 
een mail naar wabo@olst-wijhe.nl. Dan sturen wij je 
het plan digitaal toe.
 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere voorbereidingsprocedure)

Olst 
-  Steunenbergerweg 16, het bouwen van een 

vrijstaande woning, 
 verzenddatum 17-10-2022

Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
datum van verzending van de vergunning bezwaar 
maken bij het college van B en W.
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Samen 
voor een 

veilige buurt

Download de app of meld je aan op burgernet.nl

Week van de pleegzorg 

Van 2 t/m 9 november is het de week van de 
pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg 
Nederland nieuwe mensen vinden die ruimte 
voelen om een pleegkind voor kortere of 
langere tijd op te vangen. Zodat ieder kind zo 
fi jn mogelijk kan opgroeien. 
Naast fulltime pleeggezinnen zijn er ook 
weekend pleeggezinnen. Hier komen 
kinderen bijvoorbeeld eens in de maand een 
weekend logeren. Voor meer informatie of 
aanmelden kijk op de sites van de 
pleegzorgorganisaties 
www.triasjeugdhulp.nl/ en 
https://pactum.org/

Daarnaast heeft Evenmens onder andere in 
onze gemeente vrijwillige gastgezinnen. Dit 
zijn gezinnen die een dag(deel) in de zoveel 
tijd een kind uit de eigen gemeente 
opvangen zodat de ouders even ontlast 
worden. Kijk voor meer informatie of 
aanmelden op https://evenmens.nl/
brede-gezinsondersteuning/

Contact
www.olst-wijhe.nl
gemeente@olst-wijhe.nl

  /gemeenteolstwijhe
@GemOlstWijhe
Postbus 23, 8130 AA  Wijhe

   14 0570 of 0570 - 568080
 ma. t/m vr. van 8.15 tot 12.15 uur
 en van 13.00 tot 17.00 uur

Wij werken alleen op afspraak. Regel je 
afspraak eenvoudig online via 
www.olst-wijhe.nl/onlineafspraak 
of bel met 14 0570.

Balies
Je kunt met al jouw vragen tijdens 
openingstijden bij ons terecht:
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1 in Wijhe
• ma. t/m vr. van 09.00 tot 12.00 uur
Holstohus
Jan Schamhartstraat 5b in Olst
• maandag van 13.30 tot 16.30 uur
• dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
• woensdag van 13.30 tot 20.00 uur
• donderdag gesloten
• vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur

Gratis zonnestroom voor 
je bedrijf? Het kan wel! 
Op 2 november is er een ontbijtsessie voor ondernemers die belangstelling hebben voor het plaatsen 
van zonnepanelen op hun bedrijfsdak. Wij organiseren de bijeenkomst samen met het Versnellingsteam 
Zon van de provincie Overijssel. De experts van het Versnellingsteam vertellen onder meer over de 
mogelijkheden die er zijn voor zonnepanelen op bedrijfsdaken, ondanks de netcongestie. Ook is er 
aandacht voor fi nancieringsmogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. 

Wat:  ontbijtsessie Zon op Bedrijfsdak
Wanneer:  woensdagochtend 2 november van 8:00 tot 9:30 uur 
Waar:  Brasserie Op Duur in Den Nul
Voor wie:   alle ondernemers in Olst-Wijhe, met name ondernemers met een bedrijfsdak van 500 m2

of groter, omdat dan de aansluitcapaciteit bij de energieleverancier een probleem kan zijn.
Aanmelden:   tot 30 oktober via: 
    wonen.olst-wijhe.nl/ver-bouwen/informatiebijeenkomst-zon-op-bedrijfsdaken 

Zie voor meer info: wonen.olst-wijhe.nl/zonopbedrijfsdaken.

Vacature 
De gemeente Olst-Wijhe is een aantrekkelijke plattelandsgemeente in Overijssel met circa 
18.000 inwoners. Olst-Wijhe ligt aan de IJssel en grenst aan de gemeenten Deventer, Raalte en Zwolle. 
Het is hier prettig wonen en werken. Lees meer op onze website: www.olst-wijhe.nl

De gemeenteraad van Olst-Wijhe maakt voor zijn beeld- en oordeelsvormende 
raadsbijeenkomsten gebruik van twee externe voorzitters. Na het vertrek van één van hen, is de 
raad op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

Beeld- en oordeelsvormende raadsbijeenkomsten zijn bijeenkomsten die vooraf (kunnen) gaan 
aan de besluitvormende raadsvergadering.  Belangrijke doelen zijn het stimuleren van de inbreng 
van inwoners en organisaties en meer ruimte geven aan het debat in de raad. Zie voor meer 
informatie over de vergaderstructuur van de gemeenteraad de informatie op 
gemeenteraad.olst-wijhe.nl. De meeste raadsbijeenkomsten vinden plaats op maandag tussen 
20.00 en 23.00 uur in het gemeentehuis in Wijhe. De beeldvormende bijeenkomsten wijken hier 
soms van af, zowel qua dag als locatie. 

Voorzitter raadsbijeenkomsten 
Wat ga je doen?
•  Je bereidt je voor door je te verdiepen in de te bespreken onderwerpen tijdens de 

raadsbijeenkomsten. 
•  Je leidt de beeldvormende bijeenkomsten als een spelverdeler en de oordeelsvormende 

bijeenkomsten als een onafhankelijk technisch voorzitter; je vat het besprokene samen en 
formuleert de conclusie voor het vervolg, ook in complexe discussies en roerige bijeenkomsten.

•  Je denkt mee over de vormgeving van de beeldvormende bijeenkomsten, zodat er een goede 
uitwisseling van informatie kan plaatsvinden. 

•  In de oordeelsvormende fase bevorder je het debat en een vlotte en inhoudelijk goede 
discussie. 

Wat zijn je competenties?
Je hebt ruime ervaring met het voorzitten van vergaderingen waarbij je een vlotte stijl hanteert. Je 
bent goed bekend met de gemeentelijke beleidsterreinen. Vanuit een objectieve en neutrale 
opstelling en met inlevingsvermogen benader je de deelnemers aan de beeldvormende 
bijeenkomst gelijk en bevordert dat elke deelnemer aan de bijeenkomst in gelijke mate aan de 
beraadslagingen kan deelnemen. Je leidt de oordeelsvormende bijeenkomst objectief en 
gezaghebbend. Je luistert goed en je kunt goed plannen en organiseren. 

Wat stellen wij daar tegenover?
Je wordt ondersteund door de raadsgriffi  e. Per vergaderavond ontvang je een vergoeding van 
€ 175,- en een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer. 

Meer informatie?
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Jacqueline van Zwam, 
raadsgriffi  er. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-25402951 of per e-mail: 
j.vanzwam@olst-wijhe.nl

Heb je belangstelling?
Je reactie in de vorm van een korte motivatie en een actueel CV kun je tot en met dinsdag 
1 november indienen en aan ons kenbaar maken via het digitale sollicitatieformulier.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe. 
Alles over opgroeien en opvoeden. In de 
IJsselberichten lees je regelmatig wat het CJG kan 
bieden aan informatie, advies, bijeenkomsten en 
cursussen. 

Denk en praat mee over bijvoorbeeld 
jeugdhulp en armoede

Meld je aan voor de 
Adviesraad Samenleving

Wil jij als inwoner meedenken over bijvoorbeeld 
jeugdhulp, armoede, Wmo of mantelzorg? Dan 
zijn we op zoek naar jou! We zoeken samen met 
de Adviesraad Samenleving nieuwe leden met 
verschillende achtergronden, zodat de adviesraad 
zijn belangrijke werk nóg beter kan doen.

Wethouder Judith Compagner: “Als wethouder 
sociaal domein vind ik het belangrijk om te weten 
wat er speelt in onze gemeente. De leden van de 
Adviesraad Samenleving zijn onze ogen en oren 
in de samenleving. Maar dat niet alleen. Wat de 
adviesraad hoort en ziet, neemt ze mee in 
gevraagd én ongevraagd advies aan het college 
van burgemeester en wethouders. Als lid van de 
Adviesraad denk en praat je dus mee over 
onderwerpen die er echt toe doen voor onze 
inwoners.”  

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op 
www.adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl. Je 
krijgt dan een goed idee van wat de adviesraad 
doet. Je kunt je daar meteen aanmelden. Of geef 
je op voor de informatiemarkt in Olst of in Wijhe 
op 10 november. Wij ontmoeten je graag!

Op www.olst-wijhe.nl lees je alle nieuwsberichten van de gemeente. 
Je kunt je op de website ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven. Woensdag 28 september 2022

IJsselberichten

  
Wil je graag de bekendmakingen van deze week inzien? Ga dan naar olst-wijhe.nl/bekendmakingen.

Bekendmakingen

Op www.olst-wijhe.nl lees je alle nieuwsberichten van de gemeente. 
Je kunt je op de website ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven. Woensdag 26 oktober 2022

IJsselberichten

Agenda raadsvergadering 31 oktober 2022

De gemeenteraad vergadert volgende week maandag 31 oktober in 
twee rondes.

Beeldvormende raadsbijeenkomst (aanvang 19.30 uur). 

Hierin debatteren de raadsleden met elkaar om te komen tot een 
standpunt over een onderwerp. 

Dit is de agenda: 
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Nader onderzoek extra woningbouw Noordmanshoek. 
4. Sluiting.
 
Tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst kun je meespreken 
over agendapunt 3. Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? 
Neem dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering contact op 
met de griffie via griffie@olst-wijhe.nl. 

Besluitvormende raadsvergadering (aanvang 21.30 uur of later 
als de beeldvormende vergadering daar aanleiding toe geeft). In 
deze vergadering neemt de raad formeel de besluiten.

Dit is de agenda:
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vragenronde raadsleden.
4.  Vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare 

raadsvergaderingen d.d.19 september en 3 oktober 2022.
5. Mededelingen.
6. Ingekomen stukken.  
7.  Voorstel tot het benoemen en beëdigen van een burgerlid.
8*.   Voorstel tot het vaststellen van de Eindrapportage 

bestuursopdracht heroriëntatie voorliggend veld.

9.   Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening 
gecertificeerde instellingen 2023.

10.  Sluiting.

*  Het voorstel is op 19 september 2022 oordeelsvormend 
besproken. 

Je kunt de besluitvormende vergadering bijwonen op de publieke 
tribune of online via de website van de gemeenteraad: 
olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.

Vragen 
Vragen over het werk van de raad of over onderwerpen die op de 
agenda staan? Neem dan contact op met griffie@olst-wijhe.nl of 
kijk op gemeenteraad.olst-wijhe.nl.

Van de gemeenteraad
In deze rubriek ‘Van de gemeenteraad’ plaatsen we informatie van en over de gemeenteraad. Wat doet de 
gemeenteraad nu precies en hoe worden besluiten genomen? Hoe heb je als inwoner daar invloed op? Hoe bereidt 
een raadslid zich voor op het nemen van een besluit? 

Leefomgeving

-   Ontwerp-omgevingsvergunning                     
’t Nijenhuis (voorlopig) 9r ter inzage  

Aangevraagde omgevingsvergunningen 

Wijhe
-  Langstraat 37, 37a en (voorlopig) 37b en 

37c, het realiseren van twee appartementen 
op de eerste en tweede verdieping, 
ontvangen 11-10-2022

-  Wilhelminalaan 7, het plaatsen van een 
dakkapel, ontvangen 12-10-2022

-  Willem de Zwijgerlaan 1, het plaatsen van 
een dakopbouw, ontvangen 12-10-2022

-  Nieuwendijk (voorlopig) 24b, Wijhezicht 
(voorlopig) 62, Wijhezicht (voorlopig) 62a, 
het bouwen van drie vrijstaande woningen, 
ontvangen 12-10-2022

-  Enkweg 45, het vergroten van de woning, 
ontvangen 18-10-2022

Olst
-  Holstweg 1a, het kappen van drie eiken, 

ontvangen 13-10-2022

Inzage
Wil je één van de (bouw)plannen inzien? Stuur dan 
een mail naar wabo@olst-wijhe.nl. Dan sturen wij je 
het plan digitaal toe.
 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere voorbereidingsprocedure)

Olst 
-  Steunenbergerweg 16, het bouwen van een 

vrijstaande woning, 
 verzenddatum 17-10-2022

Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
datum van verzending van de vergunning bezwaar 
maken bij het college van B en W.

Olst-Wijhe

Het platform waar u ons nieuws ook digitaal kunt volgen www.hierinolstwijhe.nl

Foto: Jasper Hutten Media
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voor leerlingen 
en ouders

groep 7 & 8
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VOORLICHTINGVOORLICHTING
MAANDAG 31 OKTOBERMAANDAG 31 OKTOBER

16.00 OF 19.00 UUR16.00 OF 19.00 UUR

De Wandelingen 46

8131 WC Wijhe

Telefoon: 06-51452910

E-mail: info@wijhesamen.nl

www.wijhesamen.nl

Op woensdag 9 november 2022 houdt 

“Uitvaartvereniging Wijhe Samen” 

haar Algemene Ledenvergadering. 

De vergadering begint om 19.30 uur en 

wordt gehouden in het Langhuus aan de Langstraat.

Namens het bestuur, Secretaris G.R. Dijkslag

AGENDA:   

1. Opening

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 november 2021*

3. Jaarverslag 2021*

4. Financieel verslag 2021* en decharge bestuur

5. Vaststelling contributie / pakketwaarde 2023

6. Samenwerking met Twenthe Uitvaartverzekering per 1 januari 2023

7. Mededelingen / Ingekomen stukken

8. Bestuursverkiezingen

 Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. G.R. Dijkslag, thans secretaris. 

 Aftredend en niet herkiesbaar is mevr. H. Oosterink. 

 Aftredend en herkiesbaar is mevr. I. Middelkamp. Het bestuur stelt voor haar 

 te herbenoemen. Bezwaren kunnen, voorafgaande aan de vergadering, 

 schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

 In 2022 zijn als aspirant lid tot het bestuur toegetreden mevr. H. Jonkman en 

 mevr. E. Homringhausen. Het bestuur stelt voor hen te benoemen. Bezwaren kunnen, 

 voorafgaande aan de vergadering, schriftelijk kenbaar gemaakt worden. 

 Onderling zal de taakverdeling worden geregeld.

 Momenteel bestaat het bestuur uit 6 personen. Er is nog een vacature voor een bestuurslid. 

Indien u interesse heeft in een bestuursfunctie dan verzoeken wij u contact op te nemen met 

tel.: 0651452910 

9. Rondvraag

10. Pauze (20.15 – 20.30 uur)

11. Vanaf 20.30 uur zal plaatselijk kermiskenner Gerrit Hulleman een presentatie verzorgen met 

als titel “de geschiedenis van de Wijhese kermis in beeld”. Belangstellenden, ook niet leden 

van Wijhe Samen, zijn hiervoor van harte welkom. De toegang is gratis en de inloop met een 

kopje ko�  e is vanaf 20.15 uur.

12. Sluiting 

* De stukken liggen vanaf 19.00 uur ter inzage in de zaal of kunnen op verzoek worden 

toegezonden via info@wijhesamen.nl

Standhouders gezocht voor het 
Anton Pieck gebeuren in Olst!

Een winters festijn in de geest van de fantasierijke 
wereld van de bekende kunstenaar Anton Pieck van 
begin 19e eeuw. Het centrum van Olst is op zaterdag 17 
december dan vanaf 16.00 uur gevuld met straattheater, 
oude ambachten, muziek en sfeervolle kraampjes. 

Voor dit evenement zoe-
ken wij nog standhouders!! 

Verkoop jij mooie artikelen 
en/of producten. Wil jij als 

ook meedoen? 
Stuur een mailtje naar 
AntonPiekWinterfestijn@
gmail.com 
of stuur een berichtje naar 
06-16514927. 

Collecte Diabetes Fonds 
Van maandag 31 oktober tot en met zaterdag 5 novem-
ber vindt de jaarlijkse collecteweek van het Diabetes 
Fonds plaats. 
  
Iedereen vrij van diabetes; 
daar collecteren we voor! 
  
In het hele land gaan ruim 
16.000 mensen collecte-
ren. Ook in Herxen, Boer-
haar, Elshof en Wijhe 

komen de collectanten 
langs de deur. Er wordt dit 
jaar weer met bussen 
gecollecteerd. Ook is het 
mogelijk om via een QR 
code te doneren.   
De opbrengst van de col-

lecte maakt belangrijk 
wetenschappelijk onder-
zoek naar de behandeling 
en de genezing van diabe-
tes mogelijk. 
  
Contactpersonen zijn 
Carla van der Grijn 
(522129) en Sieny Littink 
(523527)

‘Van drie jaar celstraf naar 
hulpverlener…’
Tinie Hendriks, directeur bedrijfsvoering en Dirk Dijk-
slag, beleidsadviseur komen op uitnodiging van ’t Nut 
naar Olst om in De Bastiaan, Kerkplein 12, op maandag 
21 november te vertellen over hun werk bij Transfore.  

Zij nemen ons mee in de 
wereld van de forensische 
ggz. Dit is een vorm van de 
geestelijke gezondheids-
zorg die zich richt op men-
sen die (dreigend) grens-
overschrijdend gedrag 
vertonen, mede als gevolg 
van psychiatrische of psy-
chische problematiek. 
Iemand kan vrijwillig mee-
werken aan een behande-
ling, maar deze kan ook als 
voorwaarde worden 
gesteld of verplicht worden 
opgelegd in een vonnis. 
Naast een algemene inlei-
ding op het thema gaan 
Tinie en Dirk samen met 

een professionele erva-
ringsdeskundige en een 
patiënt graag met de aan-
wezigen in gesprek. Bij-
voorbeeld om verschil-
lende dilemma’s te 
bespreken die verbonden 
zijn met de forensische 
zorg of om vragen te beant-
woorden. Transfore biedt 
forensische ggz in Oost-
Nederland en is onderdeel 
van de Dimence Groep. De 
organisatie behandelt 
forensische patiënten die 
g r e n s o ve r s c h r i j d e n d 
gedrag (dreigen te) verto-
nen en begrenst hen met 
zorg. Door hoogwaardige 

en e�  ciënte behandelin-
gen behaalt Transfore 
goede resultaten. Zij heb-
ben als doel een veiliger 
samenleving waarin 
patiënten een eigen posi-
tieve bijdrage leveren. 
 
Aanmelden via de website: 
www.nutolstdeventer.nl.  
Entree voor leden € 5,- en 
voor niet-leden € 6,50, 
inclusief een kopje ko�  e/
thee voorafgaand aan de 
lezing.
Aanvang lezing 20.00 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur
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DE MARKTDE MARKT
OLSTOLST

Elke vrijdag vanaf 

11:00 uur  tot 16:30 uur 

op de 

Aaldert Geertsstraat 

en de 

Jan Schamhartstraat.

KARBONADE
per kilo € 6,99
SPARERIBS

per kilo € 11,99
BALKENBRIJ

per kilo € 7,50
Balkenbrij proeverij! Kom jij ook?

Verkoop vanaf 11:00 uur.

Wekelijkse aanbieding op 
www.aalvink.nl

D E  O L S T E R  M A R K T  B A L K E N B R I J  P RO E V E R I JD E  O L S T E R  M A R K T  B A L K E N B R I J  P RO E V E R I J

D E  O L S T E R  M A R K T  B A L K E N B R I J  P RO E V E R I JD E  O L S T E R  M A R K T  B A L K E N B R I J  P RO E V E R I J

Balkenbrij is een typisch Sallands 

streekgerecht dat in de wintertijd 

veel gegeten wordt. 

Ter introductie wordt deze vrijdag 

op de Olster Markt een proeverij 

gehouden van dit seizoensproduct.

Op bezoek bij familie Stap in Wijhe

Door een nare val niet meer kunnen lopen, dit werd rea-
liteit voor Klaas Stap die zijn dagen ineens doorbrengt in 
bed. Toen hij een topzware grijze container aan de weg 
wilde zetten brak hij zijn rug. Na maanden ziekenhuis is 
de conclusie: lopen zit er niet meer. "En in een rolstoel 
wil die liever niet" zegt zijn vrouw Agnes. "Ja, laatst wel 
toen oud burgemeester Ton Strien op bezoek kwam en 
een ommetje wilde maken. Maar dan moest Strien hem 
drukken."

We waren op bezoek bij 
Klaas vanwege een boekje 
in de maak over 111 jaar 
FNV in Salland. Daar moet 
Stap ook in, vond de redac-
tie, want die was een van 
de leiders van de grootste 
staking ooit hier in de 
buurt: Meester Wijhe ging 
weken plat voor meer loon. 

Klaas Stap was chef in de 
grote vleesverwerkende 
fabriek in Wijhe, en op dát 
moment lid van het sta-
kingscomité. Stap is een 
en al vakbondsman. Nog 
steeds. “Ik kijk eigenlijk 
alleen maar naar de VARA. 
Maar vroeger was dat nog 
fanatieker. Na maanden in 

het ziekenhuis gezeten te 
hebben is meneer weer 
thuis en daar zijn de twee 
erg blij mee.  

Agnes komt uit Utrecht en 
is voor de liefde in Wijhe 
beland, ‘’mijn ouders had-
den een caravan en gin-
gen naar Camping 't 
Haasje in Olst, en zo heb ik 
hem ontmoet’’. Inmiddels 
zijn wij alweer 50 jaar 
getrouwd.  ‘’Ik miste niets 
van Utrecht en voelde me 
al meteen helemaal thuis 
in Wijhe’’. Doordat ze lid 
was geworden van allerlei 
vrouwenverenigingen had 
ze geen enkele moeite om 

nieuwe banden te ontwik-
kelen hier, dit heeft ze ook 
voor lange tijd met veel 
passie gedaan. ‘’dan word 
je zo opgenomen in zo’n 
dorp’’, ‘’Ik denk dat toen ik 
hier een half jaar woonde 
al meer mensen kende 
dan dat ik in Utrecht deed’’. 

Meer over het leven in 
Olst-Wijhe lezen? Ga naar 
www.hierinolstwijhe.nl. 
Waar vind jij als lezer dat 
we ook eens op bezoek 
moeten gaan voor een 
interview? Laat het ons 
weten door te mailen naar: 
info@hierinsalland.nl.

Uw mening doet er toe
Kom naar de Informatiebijeenkomst van de Adviesraad Samenleving 
en denk met ons mee

Het is belangrijk dat iedereen in onze gemeente mee 
kan doen. Dat er oog is voor de mensen die het moei-
lijk hebben, de voorzieningen voor iedereen betaal-
baar en beschikbaar zijn en we samen met elkaar 
leven in een prettige gemeente. De Adviesraad 
Samenleving is een raad die de gemeente Olst-Wijhe 
hierover adviseert. Op donderdag 10 november houdt 
de Adviesraad een Informatiebijeenkomst (zowel in 
Olst als in Wijhe). Komt u ook en denkt u met ons mee?

Tijdens de Informatiebij-
eenkomsten kunt u in 
gesprek met leden van de 
Adviesraad Samenleving 
over verschillende the-
ma’s. De Adviesraad heeft 

drie werkgroepen waar-
van de leden aanwezig 
zijn. Zo is er de werkgroep 
Participatie (adviseert o.a. 
over het minima- en 
armoedebeleid, arbeids-

participatie en andere vor-
men van deelname aan 
de samenleving van 
kwetsbare inwoners), de 
werkgroep Wmo (Wet 
Maatschappelijke Onder-
steuning, met hoofddoe-
len wonen, zorg en wel-
zijn) en de werkgroep 
Jeugd (over verschillende 
facetten van Jeugdhulp).
In de werkgroepen zitten 
gebruikers van de ver-
schillende regelingen en 
mensen die er met een 
overview naar kijken en 
adviezen kunnen schrij-
ven. De combinatie ervan 
maakt het een waarde-
volle Adviesraad.
Op 10 november is ook de 
gemeente aanwezig en 
bezoekers kunnen in 
gesprek met de nieuwe 
wethouder van het Soci-
aal Domein Judith Com-
pagner.

Wilt u eens weten wat de 
Adviesraad Samenleving 

Olst-Wijhe doet?  Wilt u 
uw mening geven? Of 
heeft u interesse om lid te 
worden van de Advies-
raad en de gemeente en 
blijvend mee te denken 
over bovengenoemde 
belangrijke thema’s, kom 
dan op 10 november naar 
één van de informatiebij-
eenkomsten. Van 17.30 
uur tot 19.00 uur in het 
Holstohus in Olst (inloop 
met broodje en soep om 
17.00 uur) of van 20.00 uur 
tot 21.30 uur in het Lang-
huus in Wijhe. Een aan-
melding vooraf wordt zeer 
op prijs gesteld. Aanmel-
den kan door een mailtje 
te sturen naar info@
adviesraadsamenleving-
olstwijhe.nl of te bellen 
naar Karin Köster 06 
36157855
Denkt u graag mee? Dan 
zien wij u heel graag!
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www.vrijwilligactief.nl

Heemtuin winterklaar maken.
Op vrijdag 4 november en zaterdag 5 november gaan we 
van 9.00-12.00 uur de heemtuin “Veermans Hof IJsselflora” 
in Wijhe weer winterklaar maken. We voeren maaisel en 
blad af en snoeien struiken. Ook maken we plek voor nieu-
we planten vrij. Kom jij ook helpen? Neem dan contact op 
met Annet van der Veen, telefoon 0570-523937 of mail naar 
heemtuin@ivn-olst-wijhe.nl

De Zonnebloem zoekt vrijwilligers met name in Olst.
Wat kun je doen voor de Zonnebloem? Regelmatig bezoe-
ken van gasten van de Zonnebloem of meehelpen met acti-
viteiten die de Zonnebloem organiseert. Wat hebben we te 
bieden? Een gezellige en toegewijde groep vrijwilligers die 
zich inzet voor mensen met een lichamelijke beperking. Als 
je interesse hebt kun je je aanmelden bij mverhoek@xs4all.nl

Ondersteuning voor coördinator muziek netwerk Salland.
We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met 
het beheer van de muziekinstrumenten, samen met onze 
coördinator. Zoals bv bijhouden van registratie van de in 
gebruik zijnde en verhuurde instrumenten, voorbereiding 
voor het vervoer van de instrumenten naar de scholen. Ga jij 
die ondersteuning bieden? Neem dan contact op met Carla 
Schulkes, telefoon 0641462221 of mail naar info@muzieknet-
werksalland.nl

Kijk voor meer hulpvragen op onze website 
www.vrijwilligactief.nl

Vrijwilligerswerk Olst - Wijhe

Agenda
26-okt 14.00-16.00 Najaarsconcert 

KBO/PCOB en ANBO Holstohus Olst

26-okt/02-nov 14.30- 16.30 Taalpunt 

Bibliotheek Salland Bibliotheek Olst

28-okt 20.00 Oktoberfeesten Film "Rocketman" met Afterparty 

Filmhuis  Holstohus Olst

5-nov 20.00 "Metamorfosen"en muziek van Vivaldi 

Het Libero strijkkwartet Nicolaaskerk Wijhe

Doorlopend Tijdens openingstijden Kunst in de etalage 

Kunstcollectief 't Sal Langstraat 56 Wijhe

Doorlopend Tijdens openingstijden Expositie Wij IJverig 

Historische Vereniging Wijhe Langstraat 52 Wijhe

Tot 14 nov Tijdens openingstijden Expositie: "Vrolijk met Verf" 

Marlinde van den Brink Infocentrum IJssel Den Nul

10 sep tot 06 nov 10.00-18.00 Expositie Ho Toch! 

KIJK-commissie Holstohus Olst

Doorlopend Tijdens openingstijden Doorlopende expositie 

Diverse Kunstenaars Galerie De Verbeelding Wijhe

24-okt t/m 31-jan Tijdens openingstijden Expositie beeldende 

kunst   t Sal Gemeentehuis Wijhe

WIJ PRINTEN OOK

GROOT
FORMAAT POSTERS!

Drukkerij 
de Kroon

Drukkerij de Kroon

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk

Spoorstraat 15 | 8121 CK Olst | 0570 561 325
info@dekroonolst.nl | www.dekroonolst.nl

Repaircafé Olst komt er weer aan

Op vrijdag 28 oktober, de laatste vrijdag van de maand 
dus, biedt het RepairCafé Olst weer gastvrijheid aan 
ieder die een kapot artikel wil laten repareren. 

Plaats: Het pand van 
Goede Buren aan de Hen-
drik Droststraat 47. Onze 
vrijwilligers/reparateurs 
staan klaar om samen met 
u spullen, bijvoorbeeld kof-
fi ezetapparaten, waterko-
kers en stofzuigers, te 

repareren. Ze doen daar-
voor hun uiterste best in 
ruil voor een vrijwillige bij-
drage. De openingstijd is 
van 13.00 tot 15.30 uur.  
Een goede spreiding van 
de reparaties wordt bevor-
derd door een goede 

spreiding van uw bezoek-
tijden; het zou dus fi jn zijn 
als u niet allemaal meteen 
bij aanvang langskomt. 
Repareren krijgt in deze 
tijd steeds meer aandacht: 
Nederlanders nemen jaar-
lijks afscheid van miljoe-
nen kapotte apparaten, 
gescheurde kledingstuk-
ken en andere gesneu-
velde spullen. En dat is 

zonde, want repareren is 
meestal beter voor uw por-
temonnee en voor het 
milieu omdat er zo minder 
energie en grondsto� en 
nodig zijn voor nieuwe pro-
ducten.  
Kortom, komt u maar langs; 
weggooien kan altijd nog 
en de ko�  e staat klaar!

Nieuws van Goede Buren: 
Meer met Minder, Olst -Wijhe blij met 
verpakkingsvrij!
De gemeente Olst Wijhe besteedt veel aandacht voor 
het thema afval en is onlangs samen met ROVA 
begonnen met de aanpak Terugwinnaars. Het doel is 
dat plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankenkartons (PMD) zo goed mogelijk worden 
gescheiden. Je wint dan grondsto� en terug die gere-
cycled kunnen worden. Maar een Terugwinnaar kan 
nog veel meer doen!

Meer met Minder, Olst-
Wijhe blij met verpak-
kingsvrij!
Met de actie Meer met 
Minder stimuleert Goede 
Buren, in opdracht van de 
gemeente, verpakkings-

vrij winkelen en de hoe-
veelheid verpakkingsaf-
val laten afnemen. Veel 
van onze boodschappen 
zijn verpakt in plastic, dit 
zorgt voor een groot deel 
van ons afval. Door eigen, 
herbruikbare verpakkin-
gen te gebruiken, voor-
kom je veel afval. Zo 
belandt er minder verpak-
kingsafval in de pmd-con-
tainer èn besparen we op 
het gebruik van grond-
sto� en voor de productie 
ervan. We doen dan meer 
met minder! 

Goede Buren geeft het 
startsein.
We roepen iedereen in de 
gemeente Olst-Wijhe op 
mee te gaan doen met 
verpakkingsvrij winkelen. 

Om het gemakkelijker te 
maken staat er vanaf 12 
november op de website 
van Goede Buren (www.
goede-buren.nl) een 
overzicht met alle  lokale 
ondernemers en markt-
kooplui waar je met je 
eigen verpakking terecht 
kan. 

Opstartersset 
Goede Buren staat ook 
op de Eco-markt op 12 
november in het Holsto-
hus. We delen dan tips 
hoe je  meer verpakkings-
vrij kan winkelen. Je kunt 
je daar ook vast inschrij-
ven voor de opstarters-
set. Deze komt eind 
november gratis beschik-

baar als je graag verpak-
kingsvrij wil winkelen 
maar nog geen geschikte 
tasjes hebt. De set bestaat 
uit een grote boodschap-
pentas en drie lichte tas-
jes van schone vitragestof 
voor groente, fruit, brood-
jes etc. Goede Buren 
werkt hiervoor samen 
met Bandaris naaiatelier 
uit Olst. Inwoners van de 
gemeente en de fi rma 
Brummel hebben de stof 
voor de tassen aangele-
verd.  

Samen zorgen we voor 
een gezonderde planeet 
door minder gebruik van 
grondsto� en, doe je met 
ons mee? 
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Uitreiking Cultuurprijzen 
Olst-Wijhe 2022

Hasan Kaddour
een bijzondere schrijver

Tobias Schatz
Autodidact met talent, 
net als in een film

Zondag 20 november vindt voor de derde 
keer de uitreiking plaats van de Cul-
tuurprijzen Olst-Wijhe 2022. Plaats van 
handeling: het Holstohus, Jan Schamhart-
straat 5, Olst. Tijd: van 15.00 tot 17.00 uur 
(inloop vanaf 14.30 uur).

In het grote, brede spectrum van culturele 
uitingen die de Olst-Wijhese gemeen-
schap voortbrengt treden telkens weer 
mensen naar voren die opvallen. Talenten 
die doen verwonderen, verbazen, ontroe-
ren, bevreemden, verbluffen of verrassen. 
Talenten die zich vastbijten, die zich ont-
wikkelen en altijd op zoek zijn om ultiem 
vorm te geven aan dat wat hun gedachte 
beheerst. Talenten die vaak al het pad 
van zelfstandigheid zijn opgegaan of op 
het punt staan dat te doen. Ook treden er 
telkens weer mensen op die die talenten 
aansporen, ondersteunen, een podium 
geven of inspireren.

Om hen een podium te geven, zichtbaar 
te maken voor de hele gemeenschap, 
looft de Stichting Kunst & Cultuur Olst-
Wijhe elke twee jaar een Talent- en een 
Muzeprijs uit. De nominaties van de 
talenten en de muzen (inspirators) komen 
voort uit mensen die in hen geloven. 

De precieze invulling van het programma 
op zondagmiddag 20 november krijgt 
u van de Stichting Kunst & Cultuur Olst-
Wijhe en Huis aan Huis Reklamix nog te 
goed, maar u kunt nu alvast de datum in 
uw agenda noteren. We beloven dat het 
een heel leuke, gezellige middag gaat 
worden.

Om u alvast warm te maken, stellen wij u 
de talenten in deze en de komende edi-
ties van Huis aan Huis Reklamix één voor 
één aan u voor. Kon u vorige week al ken-
nismaken met Emiel Stöpler en Suzanne 
van den Buijs, ditmaal is het de beurt aan 
Hasan Kaddour en Tobias Schatz.

Bij binnenkomst krijgen we baklava geserveerd. Het ziet er 
zo mooi uit dat het bijna een zonde is het op te eten. 
Gemaakt door zijn vrouw, die graag een online patisserie 
wil beginnen. Of we alvast een beetje reclame willen 
maken.

We, Julia en Hans, spreken met Hasan Kaddour, schrijver/
dichter uit Olst. Hasan is geboren en getogen in Saraqib 
dat 20 km ten zuidoosten van de provinciale hoofdstad 
Idlib ligt. De repressie en verschrikkingen die het niets-
ontziende regime van Bashar al-Assad teweegbracht, 
dwongen hem in 2014 te vluchten. Hij was er, als journalist 
van de online krant Syria News, zijn leven niet zeker. Met 
de nodige ontberingen kwam hij aan in Nederland en kon 
relatief snel een woning krijgen in Olst. Daar woont hij nu 
nog, samen met zijn vrouw - die hij in Nederland leerde 
kennen - en hun drie kinderen.

De ambities van Hasan zijn groot, want wie niet durft 
te dromen leeft niet, zegt hij. Zijn grootste droom is om 
een bekend schrijver te worden. Hij ziet dat in stapjes 
voor zich: eerst in Salland, dan in Overijssel en daarna in 
Nederland. En dan ….? Hij lacht. De eerste stap is al gezet. 
We schrijven 2016 toen hij in contact kwam met Harrie 
Kiekebosch en bij hem stage mocht lopen. Hij mocht stuk-
ken schrijven voor Salland Centraal en ging met Harrie 
mee toen deze later het digitale platform ‘Hier in Salland’ 
optuigde. Nu heeft Hasan zijn eigen project binnen het 
platform, Damast genaamd.

De fascinatie voor schrijven begon voor Hasan in zijn 
vroegste jeugd. Zijn ouders stimuleerden hem om veel te 
lezen. Dat liep uit de hand en hij werd, zoals hij het zegt, 
verslaafd aan lezen. Terwijl zijn broer en vrienden buiten 
voetbalden, zat hij binnen in zijn eigen ‘bibliotheekje’ met 
een boek in de hand. Dat het schrijverschap bleef steken in 
de hobby-sfeer kwam door zijn vader. Die wilde dat hij een 
goede opleiding deed met kansen op de arbeidsmarkt. Dat 
werd informatica en Hasan is een tijdje docent geweest 
in dat vakgebied. Het bloed kroop echter waar het niet 
gaan kan. Een goede vriend was eigenaar van een nieuw 
opgerichte digitale krant en gaf hem in 2005 de kans er 
artikelen voor te schrijven. Zo rolde Hasan in de journalis-
tiek. Tot die ene dag in 2014 die alles overhoop gooide.

Het proces waarbij een artikel van hem ontstaat is won-
derlijk en vereist een enorme wilskracht en doorzettings-
vermogen. Hasan denkt in het Arabisch, ziet de woorden 
die hij wil gebruiken vóór zich, en vertaalt dat via Google 
naar het Nederlands. Dat zijn zinnen goed lopen komt door 
zijn eigen taalgevoel en doordat twee goede vrienden van 
hem, Harrie Kiekebosch en Joop van der Wal, hem helpen 
bij het redigeren van zijn stukken. De grote kracht van zijn 
verhalen en zijn gedichten zit hem er in dat hij het persoon-
lijke universeel kan maken. Het is zijn gevoel, zijn beleving, 
zijn verhaal maar hij verwoordt dat zo goed dat velen zich 
erin kunnen verplaatsen.

Hasan gaat door. Binnenkort verschijnt “Verhalen van twee 
dorpen” waarin hij de verhalen bundelt die hij geschreven 
heeft tussen 2016 en nu. Het ene dorp is Olst, het andere 
zijn geboorteplaats Saraqib.

Vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar boeien ze hem al: 
fotografie en film. Tobias Schatz, nog maar 18 jaar jong, 
heeft hij een eigen bedrijf, HQ Media, voor eigen produc-
ties. Na 3 maanden een MBO-media-opleiding te hebben 
gevolgd stopte hij daarmee. Door zijn zelfstudie op inter-
net was hij al veel verder dan zijn klasgenoten. Hij stapte 
over naar een BBL-opleiding Onderwijsassistent aan  
De Landstede in Raalte en werkt nu drie dagen als onder-
wijsassistent op het Thorbecke SG VMBO in Zwolle, waar 
hij lessen geeft in mediavormgeving en ICT. 

Maandagmiddag 11 juli zitten we aan de keukentafel, waar 
hij vertelt over zijn huidige bezigheden in vooral Wijhe: hij 
werkt bij Sport & Bewegen, onderdeel calisthenics, een 
vorm van fitness gebaseerd op het eigen lichaamsgewicht, 
dat vooral voor jongeren heel geschikt is. 
Verder geeft hij leiding aan een Scoutinggroep.

Tobias woont inmiddels elders, maar hij is zeer op Olst-
Wijhe gericht. Zo filmt hij in opdracht bij evenementen als 
Obstacle Runs, een festival aan de IJssel onlangs op 15 mei 
(project ‘Buutenshuus Bewegen’ /Ut Huus in Olst-Wijhe/
red). Hij werkt samen met de organisatie van de Diekdagen 
(voor een after-movie), maar heeft ook bruiloften gedaan. 
Momenteel fotografeert hij ook in zijn werk als onderwijs-
assistent. Hij heeft connecties voor opdrachten in Zwolle en 
Zwartsluis. 
Daarnaast fotografeert  en maakt hij zijn eigen producties,  
bijvoorbeeld de ‘Kermis(fair) in Zwolle’ en ‘Winter in Wijhe’, 
beide uit 2021. Deze filmpjes zijn te zien op YouTube. 

Tobias is een autodidact, heeft van kleins af aan online 
veel geleerd. Zijn inspirator op You Tube is Peter McKin-
non geworden, een Canadese vlogger. Waarom? “Het is 
zijn stijl, de combinatie van slow-motion en snelheid…”. 
Tobias bekijkt zelf ook veel films, maar richt zich meer op 
de techniek dan op de inhoud. Hoe is het filmpje gemaakt? 
Dat leidt af en is soms wel jammer, erkent hij. Op de vraag 
hoe hij zich graag wil ontwikkelen, is het vooral op visuele 
effecten: de creatieve kant. Hij plaatst zijn filmpjes op 
YouTube en Instagram, waar hij ca. 1500 volgers heeft. Het 
opnemen van filmbeelden is het begin, de meeste tijd zit 
in het monteren en bewerken. Hij is daar gemiddeld 15 uur 
per week mee bezig. Hij heeft het druk met film-opdrach-
ten, maar nee-zeggen vindt hij vervelend. 

Op de vraag naar zijn overige talenten, antwoordt hij: “Ïk 
ben creatief, open-minded en sta open voor de klant, in 
de omgang met mensen.” Wat hij met zijn geldprijs zou 
willen doen, als hij zou winnen?  “Dan doe ik iets voor de 
gemeente, maak een filmpje of iets dergelijks.”

Tobias zegt geen student te zijn, hij leert online en op basis 
van eigen ervaring nieuwe vaardigheden aan. Hij is nu be-
zig met zijn website HQMedia.org. Deze is nog niet online. 
Op Instagram is hij te vinden onder HQMedia.bv. De invloed 
van corona de afgelopen periode was, zoals bij veel jonge-
ren, vooral het gemis aan sociale contacten. Positief was 
wel dat hij hierdoor meer tijd had voor het ontwikkelen van 
nieuwe videovaardigheden en -technieken. Specialiteit in 
zijn filmpjes zijn de tempoverschillen: ”In 9 van de 10 geval-
len vaak slow-motion.” Voorbeelden van hem zijn: ‘Citytrip’ 
(met filmbeelden van oa Den Haag, Utrecht, Amsterdam) en 
‘The Netherlands in Lock-down.’  

Tobias Schatz, een naam om te onthouden, jong en veelbe-
lovend……
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 Joop van der Wal, apotheker, clown

De goede verstaander zal deze beide 
regels misschien herkennen als afkom-
stig uit een gedicht van P.N. van Eijck. 
Misschien gaat het lampje wel sneller 
branden als ik u de titel van het gedicht 
noem: De Tuinman en de Dood. “Meester 
uw paard en laat mij spoorslags gaan, 
voor de avond nog bereik ik Ispahaan.” 
De moraal van het verhaal? Er is geen 
ontkomen aan, als het je tijd is, is het je 
tijd, dan komt de Dood je halen.
De fascinatie van de mens met de dood 
kan ik volgen. Ik schreef al eens over de 
overeenkomsten die de Slaap en de 
Dood hebben. Een verschil tussen die 
beide is de Droom die wel de slaap, maar 
niet de dood kenmerkt. De activiteit van 
hersenen stopt pas definitief als de 
levensstekker uit het scheppingsstop-
contact is getrokken. Ik realiseer me nu 
dat de vorige zin een aantal aannames 
bevat die niet iedereen met mij deelt. Het 
zij zo, voor mij is het een manier van uit-
drukken die mij een beetje rust geeft in 
mijn hoofd dat voortdurend nadenkt over 
de dingen die ik niet kan verklaren.
Dat niet-snappen kan de reden zijn 
waarom de Dood angst inboezemt. Con-
trole hebben over wat mij overkomt geeft 

mij het idee dat ik kan kiezen. Dat ík 
bepaal wat er met mij gebeurt. Telkens 
weer doen zich gebeurtenissen voor die 
die (schijn)zekerheid ondermijnen. “Het 
kan ook zo maar ineens afgelopen zijn” 
zeggen we dan tegen elkaar als er iets 
onverwachts gebeurt. Vaak zie ik dat 
mensen hun leven omgooien als ze 
tegen iets zijn aangelopen waarover ze 
even niets te vertellen hadden. Dat heet 
dan modern gezegd een life changing 
event, een gebeurtenis die (de loop van) 
je leven verandert. 
Een andere manier van met de dood 
omgaan is hem weg te lachen. Griezel-
tochten vanwege Hallowieje laten je 
lacherig van de schrik bekomen als je 
ontdekt dat het gelukkig allemaal niet 
echt is. De onverwachte ontmoeting met 
de Dood laat mij ook de andere kant zien. 
Leven, net als gezondheid, is kostbaar. Ik 
ga liever niet zitten afwachten tot de 
Dood een einde maakt aan de schijnbaar 
zinloze vertoning die het leven ook kan 
zijn. Angst voor de dood zou niet mogen 
uitlopen op een ‘als de dood voor het 
leven’. Vier naast de dood in Hallowieje 
alstublieft ook ‘Hallo Leven, ik ben er 
nog!’ 

Hallo leven
“Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
heb ik in ‘t cederpark de Dood ontmoet.”

Geslaagd Clubtoernooi 
DynamicTennis Olst (DTO)

Voor het eerst sinds 2019 werd er door DynamicTennis 
Olst in sporthal de Hooiberg weer een clubtoernooi voor 
de leden georganiseerd. Er werd gespeeld om de “Gou-
den Racket”, een wisseltrofee. 

Op vier velden werd er in 
dubbelspel in meerdere 
poules van vijf personen 
gespeeld. De behaalde 
punten werden individueel 
toegerekend en de per-
soon met de meeste pun-
ten aan het eind zou win-
nen. Dit werd Anne Marie 
Lagendijk.
Vanwege corona, tijdelijke 
sluitingen van de sporthal, 
het verminderde competi-

tiegebeuren en het vermij-
den van gezondheidsrisi-
co’s zat een 
indoorclubtoernooi er een 
tijdlang niet in. Nu konden 
alle spelers, die wekelijks 
tijdens vier trainingstijden 
tennissen, elkaar weer 
eens ontmoeten en 
samenspelen. Met tussen-
door ko�  e met zelfgebak-
ken appeltaart en een 
goedverzorgde lunch was 

er ook genoeg tijd voor 
nieuwe kennismaking en 
gezelligheid. En dit laatste 
is toch ook een belangrijk 
facet bij de vereniging 
DTO: sportiviteit en gezel-
ligheid. 
Denkt u, dat dynamicten-
nis lijkt me ook wel wat om 
eens uit te proberen en 
wilt u meer informatie dan 
kunt u contact opnemen 
met Ton Pol, tel. 0570-
560000. 
Zie ook www.dynamicten-
nisolst.nl

GOED omgaan met dementie 
en verward gedrag 

Kijk naar wat ik nog wél kan
Blijf met mij in gesprek
Geef mij duidelijke informatie
Denk met mij mee
Laat mij meedoen en genieten
(hartenkreten van mensen met dementie)

We zien allemaal wel eens 
iemand die een verwarde 
indruk maakt. Thuis, op 
straat, in een winkel of 
bibliotheek of op het werk. 
Hoe reageer je daarop? 
We weten vaak niet goed 
hoe we moeten reageren. 
In een gratis bijeenkomst 
'GOED omgaan met 
dementie en verward 
gedrag' maak je kennis 
met onbegrepen gedrag 
en leer je signalen van 
dementie te herkennen. 

Deze bijeenkomst vindt 
plaats op dinsdag 1 novem-
ber om 19.00 uur in het 
Holstohus in Olst. 

Hoe maak je contact en 
kun je iemand met demen-
tie op een juiste manier 
helpen. Deze avond kan 
helpen om het verande-
rende gedrag van je 
naaste te begrijpen en 
geeft tips om er mee om te 
gaan. 
Deze bijeenkomst wordt 

verzorgd door Evenmens 
Olst-Wijhe en is mede 
mogelijk door een bijdrage 
van de gemeente Olst-
Wijhe. De bijeenkomst is 
interessant voor mensen 
die in contact kunnen 
komen met mensen met 
dementie – voor iedereen 
dus. 

Wil je graag weten hoe je 
contact maakt met men-
sen met dementie? Meld je 
dan voor 28 oktober aan 
via Evenmens: 0570 – 820 
993 of via de mail: info@
evenmens.nl met vermel-
ding van naam, telefoon-
nummer en of emailadres.

Stichting Theater langs de IJssel 

Stichting Theater langs de IJssel organiseert op 
VRIJDAGAVOND 4 NOVEMBER voor genodigden de  
solovoorstelling “Fluiten in het donker” gebaseerd 
op verhalen van Simon Carmiggelt.

Acteur, regisseur en 
toneelschrijver Helmert 
Woudenberg vertelt 
meeslepend en vol 
humor. Vind je het leuk 
om daar ook bij te zijn, 

reserveer dan een plaats 
door je aan te melden op 
pub l i c i te i t@ t hea te r-
langsdeijssel.nl 
Aanvang 19.30 uur Kos-
ten: € 10,00* te betalen 

aan de zaal.
*incl. ko�  e/thee en wat 
lekkers.
Plaats: HOLSTOHUS Jan 
Schamhartstraat 5, 8121 
CM Olst.
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Langstraat 36
8131 BC Wijhe
tel: 0570 547012
info@markvoortcomputers.nl

www.markvoortcomputers.nl

CARTRIDGES VOORDEEL MARKVOORT
            COMPUTERS

GOEDKOPERE INKT 
DAN VIA INTERNET
Met onze secondlife cartridges 100%

garantie op goede werking.

Wij geven u
graag advies!

Soms volstaan 
een half woord 

en een millimeter

Baderie Mulder Industrieweg 10, Deventer T: 0570 676 768  baderie-mulder.nl

 Huisartsen Wijhe

Herfst

Herfst en wintertijd komen er weer aan. 
Én de vraag: wordt het een strenge 
winter of niet? Dit jaar is die vraag meer 
beladen dan ooit met Oekraïne en ter 
Apel in onze gedachten. Maar goed, dit 
is een praktijkcolumn en dus gaan we 
het gewoon over onder andere 
griepvaccinaties hebben. 

Griepvaccinaties dus 
(…en de pneumococcen natuurlijk)

Op dinsdag 8 november zullen tussen 
14.00 en 18.00 uur de jaarlijkse griep- 
en pneumococcen-vaccinaties worden 
gegeven. Zoals vanouds in de hal van 
het IJsselhuis. Degenen die er voor in 
aanmerking komen hebben al bericht 
gehad. Oók over de mogelijkheid (als u 
écht niet op die dag kunt komen) online 
voor een inhaaldatum te kunnen kiezen.
Nog wel even een Coronadingetje. De 
besmettingen nemen weer toe. Het 
ziektebeeld lijkt voor de meeste 
mensen mee te vallen. Maar ja, die 
ellendige quarantaine waar je in moet 
als je positief test. Wij dragen daarom 
zeker mondkapjes. Mocht u nu twijfelen 
doe dat dan ook. 

En de Coronavaccinaties dan?

Die gaan via de GGD en daar spelen wij 
huisartsen geen enkele rol in!

Huisartsenacties en IZA

Het lijkt stil, maar er gebeurt van alles. 
Momenteel gaat het vooral over de 
toenemende drukte op de 
huisartsenpost met veelal onnodige en 

onzinnige zorgvragen in plaats van 
spoed. Nu is het best wel fi jn hier te 
kunnen zeggen dat het aandeel van 
Wijhenaren daarin maar zeer beperkt is. 
Over het algemeen zijn we hier een 
nuchter volkje dat wel weet wanneer 
een spoeddokter écht nodig is. 
Maar goed, de huisartsen in Nederland 
zijn het helemaal zat het zee� e in het 
afvoerputje van de zorg te zijn. We 
maken het niet langer schoon omdat 
degenen die dat moeten doen het laten 
afweten. We hebben het meer dan druk 
genoeg. Met als gevolg dat er in de 
nabije toekomst regelmatig een 
zorgstagnatie zal ontstaan voor zover 
dat al niet gebeurt. 

Hoe zit dat dan in Wijhe?

Nou, u mag zich, al zeggen we het zelf, 
gelukkig prijzen. In veel plaatsen is de 
opvolging van vertrekkende huisartsen 
een groot probleem. Hier is het al 
geregeld terwijl dokter van Dalen pas in 
oktober 2023 zijn stethoscoop aan de 
pensioenwilgen gaat hangen. Dokter 
Reinders en Valkman gaan hem 
opvolgen en werken nu al in de praktijk. 
Dokter van Dalen gaat (zeg per 1 
december aanstaande) op dinsdag, 
woensdagochtend en donderdag 
werken. Dokter Reinders op maandag 
en woensdag. En dokter Valkman op 
vrijdag. 
De eerste 15 jaar zit Wijhe goed wat 
betreft huisartsenzorg. Aan ons 
huisartsen zal het niet liggen. 

En dat lijkt me een fi jne afsluiter van 
deze column.

Wenst u fijne feestdagen en een goed 2021!

A. Geertsstraat 42, 8121 BL Olst, 0570-562829, www.bakhuusolst.nl

LUNCH & DINER
FAMILIE & 
BEDRIJFSFEESTEN
VERGADERINGEN

Voor al uw jong gebruikte witgoed

• Wasmachines
• Warmtepomp/condensdrogers
• Vaatwassers
• Koel- en vrieskasten

Scholtensweg 51, 8124 AH Wesepe
     06 - 295 917 73

Worstactie Wijhese Harmonie

Zoals ieder jaar houdt de Wijhese Harmonie een actie 
waarbij er heerlijke rookworsten worden verkocht. 
Naast dat de rookworsten erg lekker zijn steunt u 
hiermee natuurlijk ook de vereniging. 

De rookworsten worden 
gemaakt volgens het ver-
trouwde recept van voor-
malig topslager Bor-
gonjen. Ze kunnen heel 
goed in de vriezer, dus 
schroom niet om fl ink in 
te slaan voor de komende 

winter! 
Tussen 31 oktober en 4 
november worden de 
rookworsten verkocht in 
Wijhe, Kerkstraat 27. De 
tijden dat u kunt langsko-
men om één of meer 
heerlijke worsten te 

kopen zijn: 9.30-12.00, 
14.00-18.00 en 19.00-
21.00 uur.
Eén worst kost dit jaar 
€3,50, twee stuks zijn 
€7,00 en drie worsten 
kosten € 10,00.
Wilt u zeker zijn van een 
bepaald aantal rookwor-
sten? Dan kunt u uw 
bestelling vooraf doorge-
ven via info@wijhesehar-
monie.nl of 06-30104740. 
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Deze keer moet ik een beetje vaag blij-
ven. Het gaat over privacygevoelige 
informatie. Ik kreeg te maken met een 
situatie, waarin een vrouw, in mijn bele-
ving, een ernstige fout maakte. Het liet 
me niet los. Ik bel de klachtenfunctio-
naris van de organisatie. Leg uit wat er 
is gebeurd en dat ik de vrouw graag wil 
spreken. Dat kan blijkbaar niet. Wel 
krijg ik na enkele dagen een mailtje van 
de klachtenfunctionaris. Mijn klacht is 
voorgelegd aan de vrouw. Die reageert 
met hetzelfde verhaal als ze me ver-
telde in die betreffende situatie en vat 
mijn inbreng onvolledig samen. Je kunt 
zeggen: zij en ik reconstrueren de 
gesprekken van toen verschillend. Ik 
laat het erbij zitten. Geen energie meer 
in steken. Bij het koffieapparaat in die 
organisatie zal wel over mij gesproken 
worden als die zeikerd. De organisatie 
zegt het zo mooi. Van klachten moet 
worden geleerd en ze moeten leiden 
tot verbeteringen van de dienstverle-
ning. Nou, ik heb geleerd dat een 
klacht indienen energieverspilling is.
“We moeten leren van het verleden, 
leren van onze fouten”, aldus generaal 
b.d. Mart de Kruif. In een stampvolle en 
dampende grote zaal van het Holsto-
hus gaat hij in op het verband tussen 
de Cuba-crisis van 1962, de IJssellinie 
en de oorlog in Oekraïne. Eerder sug-
gereerde ik in een column om de IJs-
sellinie weer operationeel te maken. 
De Kruif vindt dat geen goed idee. Dat 
is indertijd fout ingeschat, zegt hij. Te 
veel bewoners zouden slachtoffer wor-
den of moeten vluchten richting het 
oosten. Richting vijand. Toch kan een 
waterlinie wel degelijk nut hebben, 

zegt hij. In Oekraïne bijvoorbeeld. Daar 
vormt de rivier de Dnjepr een natuur-
lijke waterlinie. Soms een kilometer 
breed. Dat is de IJssel ook wel eens. 
Dus, we zijn veiliger bij hoogwater! Nou 
ja, aan de overkant dan.
Die middag heeft luitenant-kolonel 
Peter Kuiper eerder verteld hoe hij met 
zijn mannen – korte pauze – en vrou-
wen (alsof hij nog steeds moet wennen 
aan vrouwen in het leger?) in decem-
ber 2007 bunkers van de IJssellinie bij 
Olst met de schop had blootgelegd. 
Als oefening voor de mannen…… en 
vrouwen. Kuiper heeft een goed geoe-
fende stem en kan de bom(!)volle zaal 
met gemak bereiken zonder micro-
foon. Een energieke man, die vol 
enthousiasme vertelt over het uitgra-
ven van de bunker indertijd, over zijn 
werk bij het opbouwen van kampe-
menten voor de mannen…… en vrou-
wen in Bosnië, Irak en Afghanistan. Hij 
vertelt ook dat, toen er nauwelijks meer 
missies in het buitenland waren, hij 
ervoer dat er geen doel meer was voor 
het leger. En, hij zegt het met enige 
schroom, dat de oorlog in Oekraïne 
eigenlijk wel fijn is. Dat de jongens – 
nee, er volgt geen meisjes - van de 
luchtmobiele brigade graag naar Roe-
menië zijn gegaan. Eindelijk wat te 
doen. En hier verslik ik me toch even. Ik 
begrijp wel dat, als je ergens voor 
oefent, het ook graag een keer in de 
praktijk wilt brengen. Toch schuurt het 
bij me.
Of heb ik selectief geluisterd? Recon-
strueren Kuiper en ik het verhaal van 
die middag verschillend? Ik hoop het 
maar. 

Reconstrueren

Gosse Jongstra, Fries op de Boskamp

✓ Haal- en brengservice

✓ Gratis leenauto

✓ Onderhoud + reparaties

✓ APK-keuringen

✓ Gratis APK- en €25,- KORTING 
 op mobiliteitspas bij grote beurt

✓ A� andelen van schade

✓ Verkoop van ALLE merken nieuw

✓ KlusRunner aanhangerverhuur

Tevens ruime keuze uit ca. 60 occasions

Kijk voor ons actuele
aanbod occasions op

WWW.BENNIEMULDER.NL

Het BOVAG-adres voor:

Collecte 
Alzheimer 
2022
De collectie voor 
Alzheimer Nederland 
vindt dit jaar plaats 
van 6 tot en met 
12 november a.s. 
 
U kunt contant 
doneren en ook 
via de QR-code 
op de collectebus. 
 
Wilt u ons helpen met 
collecteren dan kunt u 
contact opnemen met 
Sytske Roetert Steen-
bruggen 
(tel. nr. 0625415778) 
of Ria Wolswijk 
(tel. nr. 0570-525912).

WIJ PRINTEN OOK

GROOT
FORMAAT POSTERS!

Drukkerij 
de Kroon

Drukkerij de Kroon

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk

Voor al uw zakelijk en privé drukwerk

Spoorstraat 15 | 8121 CK Olst | 0570 561 325
info@dekroonolst.nl | www.dekroonolst.nl

WIJ ONTWERPEN 
& DRUKKEN 
JOUW HUISSTIJL

Ontmoetingsdienst op zondag 30 oktober

Op zondag 30 oktober is er in de Dorpskerk in Olst een 
speciale Ontmoetingsdienst waarvoor jullie van harte 
zijn uitgenodigd.

Ontmoetingsdiensten zijn 
bedoeld om op een andere
manier vorm en inhoud te 
geven aan een kerkelijke 
viering.
We denken daarbij aan alle 
leeftijden; neem dus 
gerust kinderen en klein-
kinderen mee.

Graag tot ziens aan-
staande zondag 30 okto-
ber om 10.00 in de Dorps-
kerk!

Met een hartelijke groet 
van de voorbereidings-
groep namens de PKN 
Olst.
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Op zondag 30 oktober is er in de Dorpskerk in Olst een 
speciale Ontmoetingsdienst waarvoor jullie van harte 
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bedoeld om op een andere
manier vorm en inhoud te 
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We denken daarbij aan alle 
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Mini’s kunt u aanleveren via de mail:

advertenties@huisaanhuisreklamix.nl
tot maandagochtend 10.00 uur.

Boerderijwinkel
o.a rundvlees van 

eigen dieren, 
aardappelen en 

eieren 10 voor € 2,00
Ook waardebonnen
koekkoekvleesverkoop.

wordpress.com
Wijheseweg 3-8121sc Olst

ook kinderopvang
                                                                             

ERVAREN SCHILDER
BIEDT ZICH AAN VOOR:

- SCHILDERWERK

- SAUZEN

- GLASWEEFSELBEHANG
TEL. 0619979999

Carwash-Dogwash Wijhe
www.dulfinarium.nl

ZELFBEDIENING 24 / 7 GEOPEND
BEMANDE SERVICE ROLL- OVER

VR. EN ZAT. 10.00-16.00 UUR
WOE. EN ZO. 10.00-13.00 UUR.

WWW.DULFINARIUM.NL

Wengelerafweg 8, Wijhe

NATUURWINKEL 
voor hond & kat

o.a. snacks
droogvoer

A. Geertsstraat 43, Olst
open: di. en woe. 16.00 - 17.30 u.

of na telefonische afspraak,
do. t/m za. 10.00 - 17.30 u.

tel. 06-1337 4535

supplementen 
vers vlees

Voor al uw
OUD IJZER 
bel Kuipers: 

06-25263559 of 
06-30141813

MINI’s TREKKEN DE AANDACHT!

OUD IJZER EN METALEN !
U belt en wij komen het halen

 0570-564321
 06-13129227

 (liefst na 18.00 uur).

Last van innerlijke spanning die op 
de spieren slaat? Overweeg dan 
een intuïtieve massage bij Thabita 
Massage en Energie praktijk. 

Voor meer info: www.thabita.nl 

TUINPLANTEN 
VOLOP AANWEZIG! 

 
Rijksstraatweg 12A 
Olst, 0570-597846 

www.HolstoTuinen.nl 
 

BIOLOGISCHE 
BLOEMBOLLEN
NARCIS, CROCUS
WINTERACONIET

ALLIUM, TULP, ETC
DI. T/M VR. 10-17U 
& ZATERDAG 9-17U

WEBSHOP

→

→

→

Vastgoedstyling

Interieurstyling

Bedrijfsaankleding
Eendrachtstraat 8 Olst

tel. 0570 561340
bloemen@tuincentrumhollegien.nl

www.hollegienbloemen.nl

Volg ons op facebook

VOOR;
FLEURIGE BOEKETTEN

*
KAMERPLANTEN 

*
BLOEMEN-ABONNEMENT

    EN MEER...

www.kleurvormgever.nl 
Interieur & Exterieur onroerend goed

Standhouders gezocht voor zaterdag 17 december.
info: 06-16514927 of 

AntonPiekWinterfestijn@gmail.com

Gezocht amateur spelers/vrijwilligers 
voor het Anton Pieck Winterfestijn.

info: 06-16514927 of 
AntonPiekWinterfestijn@gmail.com

Rijksstraatweg 14, Olst - Tel. 0570-561451

WWW.AUTOBEDRIJFTIMMER.NL

LAAIIN AANHANGWAGENVERHUUR 
VIA WERKPLAATS, 

RESERVERINGEN:  0570-561451

OCCASSIONS

ONBEMAND 
TANKSTATION

VW Up, 1.0 5 deurs, wit, airco, navigatie, LM velgen, 
lederen stuur, lage km stand, heel veel extra’s..........jan. 2016,...9.950,-
VW Up, 1.0 5 deurs, blauw metallic, airco, cruise control, origineel 
VW navigatie............................................................juli. 2015,...6.950,-
Ford Ka 1.2 Comfort, wit, 1e eigenaar, airco, 
start/stop, 82.000 Km,.............................................jan. 2011,... 5.950,-
Kia Picanto 5 drs, zilver, stuurbekr.,..............maart 2008...2.950,-
Renault Megane 2.0 16V Coupe, brons metallic, 2e eigenaar, airco, 
cruise controle, LM velgen,................................oktober 2009...6.450,-
Rover 75 1.8 automaat, airco, blauw ,LM velgen,  
van 1e eigenaar,.......................................................mei 2000...2.450,-
Skoda Fabia Combi 1.4 16V, zwart metallic, airco, cruise control, 
trekhaak,..................................................................okt. 2009,...2.950,-
Mini One 1.6, rood met wit dak, LM velgen, 
airco,.........................................................................okt. 2006,...3.950,-

KLASSIEKERS
Triumph TR6 6 cilinders 2,5 ltr, cabrio, Damson red, 4 nieuwe ban-
den, veel onderhoudhistorie w.o. motorrevisie compleet, schitterende 
auto........................................................................juni 1969,...22.750,-
Triumph Spitfi re 1500 TC, donker rood, 
.........................................................................bouwjr. 1980,...10.750,-
Triumph Spitfi re Mk 2, collectors item, origineel NL auto, volledig 
nieuw gespoten en opgebouwd, chromen spaakwielen, 
slechts 2 eigenaren gehad,...............................bouwjr. 1965,...18.750,-
Ford Taunus 12M 4 deurs, blauw, white wall tyres, 
schitterende auto.......................................................juli 1974,...9.950,-

KLASSIEKE MOTORFIETSEN
Triumph 3 TA, 2 cil., 350 CC, supermooie
motorfi ets, ged. gecustomized, ........................jun 1967 ...4.750,-

incl. BTW

29 oktober 
oud papieractie 
buitengebied Olst

5x per jaar wordt in het buitengebied van Olst (zie 
straatnamen onderaan) het oud papier opgehaald 
door vrijwilligers van C.V. “Iesselzotten Olst”. 
Op iedere laatste zaterdag van de even maanden.         
29 oktober is het de 4e keer van dit jaar. Vanaf 9:00 
uur rijden de vrijwilligers op zaterdagochtend bij u 
langs. Vergeet u het niet aan de weg te zetten? 
Noteer alvast de volgende data: 7 januari 2023

Oud papieractie buiten-
gebied Olst
Zaterdag 29 oktober 
vanaf 9.00 uur
Straten bijhorend tot 'bui-
tengebied Olst';
Rijksstraatweg (onderaan 
de dijk N337 richting Den 
Nul);
Jan Schamhartstraat (bui-
ten de bebouwde kom);
Oude Allee
Randerstraat
Boekhorsterstraat
Diepenveenseweg (v.a. 
Randerstraat tot Lange 
Dijk);
Kleistraat
Kotterikstraat;

Bruinsweg;
Dingshofweg
Steunenbergerweg
Benedendijk (tussen Olst 
en Den Nul);
Tichelstraat
Fortmonderweg

Bij de container van de 
Olster Harmonie bij DéGé 
aan de Meente in Olst 
kan men iedere zaterdag 
het oud papier kwijt tus-
sen 10.00 en 12.00 uur. 
Voor meer informatie 
kunt u kijken op www.
deolsterharmonie.nl/oud-
papier-en-karton/.

Op zaterdagavond 29 oktober is alweer de 18e editie 
van de landelijke Nacht van de Nacht. 

In Olst zijn er twee mooie 
activiteiten tijdens de 
Nacht van de Nacht. Aan 
de Fortmonderweg kun je 
tussen 20.30 en 00.00 
met Sterrenwacht de Kade 
naar de sterren kijken met 
echte telescopen.
Staatsbosbeheer organi-
seert een wandeling in de 
nachtelijke IJsseluiter-

waarden. Dat is een heel 
andere beleving dan bij 
daglicht! De wandeling 
start om 20.00 bij Informa-
tiecentrum IJssel in Den 
Nul, kijk voor meer infor-
matie en kaarten op de 
website van Staatsbosbe-
heer.

Mag het licht uit?
Het is ’s nachts al lang niet 
meer écht donker. Bedrijfs-
panden en overheidsge-
bouwen houden vaak de 
lichten aan uit veiligheids-
overweging of als reclame. 
Dit heeft een negatieve 
invloed op bijvoorbeeld 
nachtvlinders en trekvo-
gels, en het is -zeker nu- 
natuurlijk zonde van de 
energie. Het ’s nachts ver-
lichten van panden is ook 

nog eens onnodig voor de 
veiligheid. In de praktijk 
blijkt dat inbrekers juist 
licht nodig hebben bij het 
inbreken en dat licht op 
sensors (die aangaan bij 
beweging) een afschrik-
kende werking hebben. In 
de aanloop naar de Nacht 
van de Nacht roepen we 
overheden en bedrijven 
dan ook op om de lichten 
uit te doen.

Beleef de Nacht van de Nacht 
op 29 oktober in Olst



Week 43 |  Woensdag 26 oktober 202216

Openingstijden: ma.-do. 8.00 - 20.00 | vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00 | zo. 8.00 - 20.00

| Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93 |(Naam)
plus.nl

43/22 
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
Om al onze klanten te laten profi teren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). 
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. 

Wil je per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld je dan nu aan via plus.nl

Geldig in week 43
zondag 23 t/m 
zaterdag 29 oktober 2022

WEEKENDPAKKERSdo vr za
27 okt 28 okt 29 okt

PLUS 
Gerookte Noorse zalm
lang gesneden
Pak 100 gram

PLUS 
Blauwe bessen
Schaal 300 gram

PLUS 
Nederlandse Pompoenen

WEEKENDPAKKERS

PLUS Halve vlaai
Wener kersen-, tiramisu- of vanille 
roomvlaai, geschikt voor 5 personen

6.99

Per stuk

55..9999
4.99

Per pak

33..4949
3.99

Per schaal

22..9999
1.79 - 1.99

Per stuk

11..4949

Campina 
Langlekker houdbaar
Alle losse pakken à 1 liter

1.39 - 1.75

Per pak

11..-- PLUS Nederlandse
Handappels Elstar of 
handperen Conference
Los
handperen Conference

2.19

Per kilo

1..--
TOT 64% KORTING 

PLUS 
Culinaire varkenshaas
Toscaans, mediterraans of naturel
Culinaire varkenshaas
Toscaans, mediterraans of naturel

1.59

Per 100 gram

11..--

TOT 64% KORTING 

Alle Maaslander 
Kaas plakken

1.31 - 1.70

Per 100 gram

1.--

Lenor 
Wasverzachter 
zeebries
Flacon 460 ml

3.79

Per fl acon

1.-
73% KORTING 

OP=OP

Lenor 

Raak Siroop
Alle flessen à 75 cl

1.69 - 1.89

Per fl es

11..--

Van den Hoven-Olst | Aletta Jacobsplein 3 | 8121 KG Olst | 

plus.nl Openingstijden: ma - do  8:00 - 21:00  /  vr - za  7:30 - 21:00  /  zo  12:00 - 18:00

Heineken, Brand
of Birra Moretti Pils
Krat 24 fl esjes à 30 cl
Per krat
Bijv. Heineken Pils,
krat 24 fl esjes à 30 cl

18.65 13.99
De actieprijzen variëren van 13.50 - 15.00


