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RESIDENCE CARE

Wie let er op het huis tijdens die twee weken vakantie in het
verre buitenland en wie verzorgt kat, hond en paard? Martijn
de Jongh uit Wijhe bedacht een oplossing.

HIER IN SALLAND

Lekker + lekker = heel lekker

G

ort, karnemelk, spek,
rozijnen, rookworst en
verschillende kruiden.
De echte kenners weten waar dit de ingrediënten van
zijn. Juist, kruudmoes. Afgelopen
zaterdag heb ik dit streekgerecht
voor het eerst in mijn leven gegeten. Om in journalistieke termen
te blijven: ik beleefde een heuse
primeur. Ik ben opgegroeid met
de term, maar had het nog nooit
geproefd. Hoe het er uit ziet, wist
ik niet eens. Maar zaterdag boden
enkele dames van ZijActief mij
een kommetje aan tijdens de Roggemaaiersdag in Olst en ik vond
dat ik het wel móest proeven.
Tja, wat zal ik er eens van zeggen?
Als ik zo naar die ingrediënten
kijk, zit het wel goed. Koude karnemelk op een warme zomerdag
vind ik heerlijk, een zak rozijnen
gaat bij mij zonder uitzondering
in één keer leeg en spek krijg ik
ook prima weg. Gebakken of zó
op een bruine boterham maakt
voor mij geen verschil. Over rookworst begin ik niet eens, want
hoe kun je dat nou vies vinden?
De smaak van gort ken ik niet,
maar ik hou wel van stoofpotten
en dat soort stevige maaltijden.
Bovendien heb ik op het gebied
van eten een eigen motto. Als ik
twee dingen bij elkaar stop die ik
allebei lekker vind, moet die combinatie ook goed smaken. Lekker
+ lekker = heel lekker.
Ik denk bijvoorbeeld aan pindakaas met hagelslag op een boterham of een snee brood met kaas
en aardbeienjam. Een combinatie
die ik laatst leerde van een vriendin: een boterham met mayonaise, kaas, ham en een gekookt eitje. Dat is wel ultiem studentenvoer, maar het smaakt prima.

Maar volgens mij heb ik de uitzondering op mijn zelfbedachte regel
gevonden. Ik vond de kruudmoes
namelijk niet heel erg lekker. Ik
heb - zoals mijn ouders mij met
veel geduld hebben geleerd braaf mijn kommetje leeg gegeten, maar ik kreeg het na elke hap
moeilijker. Het was toch wel zuur,
die kruudmoes. Ik ben geen zoetekauw, maar ik snakte zowat naar
een snoepje bomvol kunstmatige
geur- en kleurstoffen.
Ik hapte stug door, maar zorgde
wel dat ik het lekkerste voor het
laatst bewaarde: het plakje rookworst in de kruudmoes.
Maar ja, toen vroegen de dames
van ZijActief natuurlijk hoe ik het
vond. Voorzichtig probeerde ik
aan te geven dat ik het nou niet
heel erg lekker vond, maar wel op
zo’n manier dat ik de dames niet
zou beledigen. Zul je zien dat zij
het bijna elke dag eten en dat ze
uren in de keuken hebben gestaan om volgens grootmoeders
recept (staatsgeheim!) deze kruudmoes te maken, maar dat ik vervolgens doodleuk begin te verkondigen dat ik dit toch echt niet lekker vond. Verbaasd was ik dan
ook dat drie, vier van de dames
bijna direct zeiden dat ze het zelf
ook niet aten. Was niet lekker, ze
maken het alleen. Zo, daar was ik
even behoorlijk op het verkeerde
been gezet.
Maar goed, ik kan de kruudmoes
van mijn lijstje schrappen. De volgende is balkenbrij. Nog zo’n mythe die ik wel ken, maar nog
nooit heb gegeten. Dat is allemaal
vlees, toch? In plakken snijden en
bakken in een koekenpan? Hmm,
ik hou wel van vlees...
Matthijs Oppenhuizen

Reageren? Bel 0572-356666 of mail salland@destentor.nl
{

Raaltenaar (15) in gezicht geslagen
RIJSSEN/ RAALTE – Een 15-jarige jon-

gen uit Raalte is mishandeld door
een 16-jarige jongen uit Almelo.
Het voorval had plaats bij een uitgaansgelegenheid in Rijssen. De

twee kregen ruzie en vervolgens
sloeg de Almeloër de jongen uit
Raalte in zijn gezicht.
De politie heeft de 16-jarige jongen zondag aangehouden.
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Martijn de Jongh uit Wijhe kan een beroep doen op liefst
300 echtparen om op de vaak prachtige, maar afgelegen
huizen van zijn 450 klanten uit de hele Benelux te passen.
Zijn bedrijf Residence Care waakt over de huizen als de bewoners ontspannen vakantie vieren.
door Matthijs Oppenhuizen

W

ie tijdens zijn vakantie een ‘oppas-echtpaar’ van Residence
Care in zijn of haar
huis laat verblijven, kan met een
gerust hart op vakantie. Zelfs slinkse dieven hebben geen schijn van
kans, blijkt uit een anekdote van
Martijn de Jongh, oprichter van
Residence Care. „Een pick-up met
twee mannen kwam de oprijlaan
van een huis oprijden waar een
echtpaar van mij oppaste. Ze kwamen de tuin winterklaar maken,
daar zou een contract voor zijn afgesloten. De man van het echtpaar
wees ze naar de tuin, zei nog dat
om half elf de koffie klaar stond
en belde de politie... Hij zei dat hij
een klein probleem had, maar dat
ze zonder sirenes moesten komen.
Hij ging terug naar die mannen en
maakte een praatje. De politie
kwam en de oppasser grapte nog
dat hij zijn boetes niet had betaald. Maar de politie vroeg wie
had gebeld en de man wees naar
die twee: ‘die hebben wel wat te
vertellen’. Wat bleek nou? De dag
daarvoor had de vaste tuinman de
tuin winterklaar gemaakt. Die
twee mannen deden dit vaker en
stalen zo gereedschap en als de bewoners er niet waren, roofden ze
ook het huis leeg. Maar die man
van het oppas-echtpaar is een
voormalig inspecteur van de politie en herkende dit. Hij wist precies wat hij moest doen. Een week
later belde ik om te vragen of er

bijzonderheden waren. Hij zei dat
ze leuk hadden gefietst en vertelde
ook dit verhaal. Ik viel zowat van
m’n stoel.”
Gelukkig gebeuren dit soort voorvallen niet elke keer als een oppas-echtpaar van Residence Care
ergens verblijft. Het stel moet vooral voorkomen dat inbrekers en ander gespuis hun slag slaan als de
bewoners op vakantie zijn of als
een huis om een andere reden lange tijd onbewoond is. Ook kan het
echtpaar voor de dieren zorgen, zodat die niet naar een pension hoeven. De Jongh: „Als een hond vier
keer per dag moet worden uitgelaten, dan gebeurt dat. En als de
hond schooit, maar hij mag niets
krijgen, houdt het echtpaar daar rekening mee. Een vrouw wilde dat
haar paard ’s ochtends vijftien dus geen zestien - rondjes in de rijbak liep en ’s avonds twintig. Ook
moest de poep direct uit de rijbak,
want ze was als de dood dat de buren zouden klagen over stank. Dat
komt dan in orde.”
Inmiddels heeft de 40-jarige De
Jongh ongeveer 300 oppas-echtparen tot zijn beschikking, veruit de
meesten met een militaire of politieachtergrond. Hij kan rekenen
op ongeveer 400 klanten, verspreid door de hele Benelux. Zijn
kantoor zit ergens in het gebied
tussen Wijhe en Deventer, maar
de precieze locatie wil De Jongh
liever niet in de krant hebben. Hij
doet alles om de privacy van zijn
klanten te beschermen, dus zelfs
zijn kantoor wil hij onvindbaar

Martijn de Jongh van Residence Care bij het pand waar nu ook twee van zijn oppas-echtparen verblijven.
houden. „Je moet het maar zien
als een erfenis uit mijn periode bij
de Centrale Recherche Informatiedienst en de Defensiestaf. Daar
hebben ze allerlei methoden om
te voorkomen dat info op straat
komt te liggen.” Overigens verblijven nu ook twee van De Jongh’s
oppas-echtparen in het gebouw.
„Die twee mannen werkten bij de
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De 36ste editie van het Bosfeest in Lierderholthuis werd zaterdagavond druk bezocht.
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pen op hun schouders, daar kijk je
tegenop. Maar dan ontmoet je ook
eens hun vrouw en ontdek je waarom die mannen zo’n grote carrière
hebben.” De Jongh ontdekte dat
het stabiele echtparen zijn, propere mensen. Dat viel hem ook op tijdens zijn periode bij de politie en
dat hield hij in zijn achterhoofd.
Eenmaal uit dienst, zat hij de

krant te lezen bij zijn ouders. „Ik
hoorde mijn moeder met iemand
praten over een oppas voor het
huis van die kennis. Wij hadden
een stel dat al 15 jaar op ons huis
paste en die kennis vroeg of dat
stel ook bij hen kon komen. Zo
kwam het, want ik wist iets beters.
Mijn baas bij de Defensiestaf
moest op 56-jarige leeftijd eruit.
Bij zijn afscheidsreceptie vroeg ik
zijn vrouw wat hij zou doen nu
hij kolonel-af was. Want hij was
nog fit en bij calamiteiten weet hij
hoe hij in moet grijpen. Tijdens
die receptie vroeg ik of het niet
iets voor hen was om op een boerderijtje in Epse op te passen.”
Steeds meer kennissen en ook onbekenden vroegen aan De Jongh
of hij iemand kende die op hun
huis kon passen als zij op vakantie
waren. Zijn bedrijf Residence Care
was geboren en drijft dus voornamelijk op oud-politieagenten en
oud-militairen. „Ik kijk wat voor
echtpaar het is, hoe ze met hun
kinderen omgaan. Is het een traditioneel gezin, want dat wil ik hebben. Ze moeten netjes zijn, want
ze verblijven in het huis van een
ander. Ik zoek evenwichtige mensen en zij kunnen hier hun ei
kwijt. Marinepersoneel moet bijvoorbeeld al op 52-jarige leeftijd
uit dienst, maar ze zijn nog fit en
hebben veel kennis. Maar ik ben jaloers op mijn echtparen. Het is
voor hen heel leuk. Zo zat een
echtpaar op 300 meter van het
strand in Noordwijk in een huis
met twee honden. Daar lopen ze
mee over het strand en ondertussen vliegt een helikopter over met
daarin het Nederlands Elftal. Daarna kunnen ze naar een verbouwde
boerderij in Het Gooi. Dit is voor
hen een mooie invulling na een
nuttig en arbeidzaam leven.”

Rijkspolitie en breng je echt niet
van de wijs.”
Het begon in 1996 allemaal heel
toevallig voor De Jongh. „Ik heb in
Leiden gestudeerd, Rechten en
Russisch. Ik werkte aan mijn afstudeerscriptie in het Oost-Europa-instituut en daar werkte ook iemand
van de politie aan bronnenonderzoek. Ik heb hem geholpen en

werd gevraagd om bij de politie te
werken.” De Jongh hapte toe,
maar moest na anderhalf jaar in
dienst. „Ik was de laatste lichting
die de dienstplicht nog meemaakte. Ik werkte op de Defensiestaf en
daar leerde ik dit type mensen kennen.” De Jongh doelt op de echtparen die hij nu inzet als oppassers.
„Die mannen met sterren en stre-

Sfeervol decor
bij Bosfeest

Replica van Vierling mitrailleur nog
dit jaar op bunker IJssellinie

– Het besluit van
Stichting Bosfeest om het feestterrein niet te overkappen, werd beloond door de weergoden: het
bleef zaterdagavond droog. Pas na
de laatste tonen van de formatie
Premium brak een kort maar verkwikkend buitje los boven de Hagenvoorde. Het deerde de bezoekers niet. Ze hadden de hele
avond genoten van een Bosfeest
zoals dat oorspronkelijk is bedoeld: onder de blote, nachtelijke
hemel feest vieren en luisteren
naar goede rockmuziek. Het zorgde voor een sfeervol decor waarin
Premium oudere en fonkelnieuwe
rocksongs speelde. De Wijhese
band Wat? bracht daarvóór de
stemming er direct goed in.

LIERDERHOLTHUIS

Krant op internet
www.destentor.nl

Meer informatie staat in het
algemeen colofon elders in de krant

„Die twee mannen stalen gereedschap en roofden
soms ook het huis leeg. Maar die man is voormalig
inspecteur van de politie en herkende dit.”

Alerte huis-oppassers voor onbezorgde vakantie

COLOFON
Bezoekadres
Botermakerstraat 7, Raalte

„Ik zoek evenwichtige mensen en zij kunnen hier hun
ei kwijt. Marinepersoneel moet al op 52-jarige leeftijd
uit dienst, maar ze zijn nog fit en hebben veel kennis.”

OLST – Stichting IJssellinie zal op
zaterdag 7 augustus voor de eerste
keer haar nieuwe aanwinst, een
Vierling mitrailleur, presenteren.
Het betreft een replica die met behulp van het Artillerie Museum in
Amersfoort is samengesteld.
Het is de bedoeling dat deze kopie
van het wapen in de loop van dit
jaar wordt geplaatst op één van de
bunkers aan de Kletterstraat in
Olst. Een Vierling mitrailleur werd
gebruikt als luchtafweergeschut.
De wens om een replica van deze
mitrailleur te plaatsen bestaat al
enkele jaren. Op zaterdag 7 augustus zal het vuurwapen worden getoond bij het noodhospitaal van

de IJssellinie aan de Haereweg in
Olst. Op deze dag zullen ook demonstraties worden gegeven met
het Bofors luchtafweergeschut. Dit
wapen werd in de Tweede Wereldoorlog gemaakt door de gelijknamige Zweedse wapenfabrikant.
De Open dag van de IJssellinie
wordt gehouden tussen 12 en 16
uur. Elk half uur worden rondleidingen gegeven, waarbij de gidsen
van alles vertellen over het ontstaan van de IJssellinie tijdens de
Koude Oorlog. De entree kost vier
euro per persoon. Meer informatie
is te vinden op de website
www.ijssellinie.nl of telefonisch
via 06-51417240.

www.residencecare.nl

Verder worden gedurende de
maand augustus elke woensdag
tussen 19 en 21 uur rondleidingen
door de bunkers van de verdedigingslinie gegeven.
De IJssellinie is een verdedigingslinie uit de Koude Oorlog die bescherming moest bieden tegen de
Russen. Men wilde, in geval van
een invasie, grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water
zetten om de vijand te vertragen.
Tot 1990 was de IJssellinie een
zeer groot geheim.
Kijk voor foto’s van de Vierling Mitrailleur en het Bofors
Luchtafweergeschut op
www.destentor.nl/salland

RECREATIEWONING

Boetes
voor
wonen
in huisje
Dwangsom gemeente Raalte
voor bewoners zomerhuisjes.
䢇 Mensen mogen vanaf 1 april
2011 niet meer permanent in
recreatiewoning verblijven.
䢇 Dwangsom is 3000 euro per
maand, oplopend tot maximaal 30.000 euro.
䢇

HEETEN – De bewoners van vijf re-

creatiewoningen op Parc Salland
in Heeten moeten zorgen dat ze
vanaf 1 april 2011 niet meer permanent in hun zomerhuisje wonen.
Doen ze dat wel, dan krijgen ze
van de gemeente Raalte een
dwangsom van 3000 euro per
maand opgelegd. Deze dwangsomregeling geldt dan voor maximaal
tien maanden, dus uiteindelijk
kunnen de bewoners een boete
krijgen van liefst 30.000 euro.
Mochten ze ondanks dit bedrag
nog steeds permanent in hun zomerhuisje wonen, dan volgen andere maatregelen. Volgens een
woordvoerster van de gemeente
wordt overigens pas na die tien
maanden bekeken wat voor maatregelen dat dan kunnen zijn.
Overigens hebben de bewoners de
komende twee weken de tijd om
bezwaar te maken tegen de dreigende dwangsom. Deze zienswijzen worden eerst beoordeeld voordat de dwangsom definitief wordt
opgelegd.
Volgens de gemeente Raalte blijkt
uit verschillende informatiebronnen dat de bewuste mensen permanent in hun recreatiewoning
aan de Zonnenbergerdijk wonen.
Dat zou bijvoorbeeld blijken uit de
Gemeentelijke Basis Administratie.
Daarin staat aangegeven op welk
adres de mensen staan ingeschreven bij de gemeente en dat geldt
als hun hoofd-verblijfplaats. Verder zijn gegevens gebruikt van het
Kadaster en zou dat blijken uit
waarnemingen van controleurs.

Zakken met
hennepresten
gevonden
RAALTE – De politie heeft vrijdagochtend zeventien zakken met
hennepresten gevonden op de
Raarhoeksweg in Raalte. Er zaten
onder meer groeimiddelen, potgrond en kweekblokjes in de zakken die waren gevonden door een
persoon. Deze man of vrouw stelde vervolgens de politie op de
hoogte.
De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de
zakken.

