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door Karin de Graaff

HEINO – Dankzij Martin Gaus en
Cesar Millan raakte de hondenthe-
rapeut de laatste tijd al flink inge-
burgerd. Maar een kattenthera-
peut? Jasmien Jansen uit Heino
had er tot een aantal jaren terug
zelf ook nooit van gehoord. Tegen-
woordig begeleidt ze katten bij
mensen thuis. Bovendien komen
voor haar Time-Out huis, uniek
in Nederland, katten uit heel Ne-
derland. Probleemdieren, overblij-
vertjes uit het asiel die niemand
in huis wil nemen. Juist door de
aandacht en de time-out komen
deze katten beter in hun vel te zit-
ten. En kunnen ze een nieuw be-
gin maken als gezelschapsdier.
Als meisje bekommerde Jansen
zich al om dieren. Daarna volgde
een carrière in twee heel andere
richtingen. Eerst hielp ze men-
sen, maatschappelijk werk, later
bedrijven, automatisering. ,,Toen
las ik over een mevrouw die pro-
bleemkatten zocht om te behan-
delen. Een soort kattenpsycho-
loog. Ik dacht: bestaat dat dan? Als
kind maakte ik me weleens zor-
gen; mensen namen zomaar een
kat en verdiepten zich er niet in.
Nu nog, hierdoor ontstaan de
meeste problemen.”
In 2010 rondde ze haar studie kat-
tengedragstherapeut af. Waar hon-
dentherapeuten inmiddels be-

kend zijn, reageren mensen vaak
lacherig bij het fenomeen katten-
therapie. Katten kun je toch niets
leren? ,,Dat is vaak de gedachte.
Maar eigenlijk werkt het hetzelf-
de als bij honden en kinderen op-
voeden. Bij al deze leerprocessen
beloon je het gedrag dat je wilt.
Het ongewenste gedrag negeer of
corrigeer je. Maar van dat laatste
worden katten vaak bang.”
Ze begeleidt katten met bijvoor-
beeld zindelijkheids- of gedrag-
problemen bij de mensen thuis.
Bij onzindelijkheid is de eerste
gang altijd naar de dierenarts van-
wege een mogelijke blaasontste-
king. Katten associëren de katten-
bak dan met pijn. ,,Dan moeten
ze leren dat die plek veilig is. Of
baasjes moeten uitzoeken welke
kattenbakvulling hun kat het best
bevalt. Bij zo’n behandeltraject zit
ook een nazorgtraject van drie
maanden. Gedrag kan weer op-
vlammen. Eén keertje toegeven
aan de kat die aan de slaapkamer-
deur krabt... en daarna wordt het
erger.”
Op dit moment telt Nederland
zo’n 3,5 miljoen huiskatten. Veel
daarvan vervelen zich. ,,Mensen
realiseren zich niet dat katten
hun instincten moeten botvieren.
Hun huis is hun territorium. Je
woont met elkaar en moet zorgen
dat het uitdagend en veilig is. En
geef aandacht. Ook bejaarde kat-
ten vinden het leuk om te spelen.
Zo’n jong stel in een appartement
neemt een kat. Denkt: het geeft
gezelligheid en is weinig gedoe.
Soms zijn ze maar één avond
thuis. Een kat is een gezelschaps-
dier. Dat kan lang goed gaan,
maar ook uit de hand lopen.”
En dus belandt een kat in het
asiel. In een kale, goed schoon te
houden omgeving met veel ande-
re katten. ,,Je moet als kat een
heel opgeruimd karakter hebben
om het daar lang vol te houden.

Dan neemt een potentiële baas
toch liever een kitten mee...”

RAALTE – Hoe gaat de gemeente
Raalte 3 miljoen euro bezuinigen?
Dat is tijdens de collegeonderhan-
delingen tussen Gemeentebelan-
gen (GB), CDA en VVD het be-
langrijkste uitgangspunt.
Dat zegt GB in een persbericht
over de formatie. Volgens GB be-
seffen alle partijen dat de gemeen-
te dit bedrag moet bezuinigen.
GB onderhandelt met CDA en
VVD voor een collegeakkoord,
maar overlegt tegelijkertijd ook
met alle andere partijen om zo zo-
veel mogelijk steun te krijgen
voor een programma op hoofdlij-
nen. Ook bij deze gesprekken is
hoe die bezuiniging van 3 miljoen

euro wordt ingevuld een belang-
rijk gespreksonderwerp. Daar-
naast komen vanzelfsprekend an-
dere inhoudelijke, programmati-
sche thema’s aan de orde. Elke
partij kan eigen thema’s in de pro-
grammabesprekingen inbrengen.
Wout Wagenmans toont zich in
het persbericht namens GB tevre-
den over de afgelopen informatie-
ronde. „Het blijkt dat elke partij
kansen ziet om met Gemeentebe-
langen samen te werken. Dat is
belangrijk. De komende vier jaar
komt er nog heel wat op ons af.”
De komende week kunnen alle
partijen zich voorbereiden. Na Pa-
sen beginnen de gesprekken.

RAALTE – Schaatser Jan Smeekens
mag op vrijdag 25 april zijn eigen
schoolplein onthullen. Het plein
van basisschool De Rietkraag in
Raalte, waar Smeekens op school
zat, wordt omgedoopt tot Jan
Smeekens-plein. Dit is onderdeel
van de Koningsspelen op De Riet-
kraag op 25 april.
Zo begint de dag voor de leerlin-
gen met een Koningsontbijt, gaan
ze dansen en worden allerlei ande-
re spellen en sporten gedaan. Om
11.30 uur onthult Smeekens het
naambord van het schoolplein.
Smeekens won tijdens de Olympi-
sche Winterspelen zilver op de
500 meter schaatsen.

Mensen realiseren
zich niet dat
katten hun
instincten moeten
botvieren
Jasmien Jansen

Berend
door Lauk Bouhuijzen

Kent u dat gevoel? Je zit op een bij-
eenkomst naast iemand, die ken
je ergens van maar je weet niet
precies waarvan. En terwijl de
ene na de ander spreker iedereen
toespreekt, zit je maar te denken;
waar ken ik hem van? Of haar na-
tuurlijk. Ik had dat op een bijeen-
komst bij outdoorcentre Omni
Mobilae tussen Raalte en Heino
over het stimuleren van vakanties
voor mensen met een beperking.
Best interessant en ook zeker be-
langrijk onderwerp en de organi-
satoren (Stimuland en Arcon) had-
den goed werk geleverd. Terwijl
OM- eigenaar Peter Oude Vrielink
met succes voor de allereerste
keer zijn superdeluxe koffiezet-
masjien uitprobeerde. Alleen, die
man naast me die een uur te laat
binnenkwam en naast mij neer-
plofte, waar ken ik die toch van?
Pas veel later viel het kwartje, het
was Berend Dijsselhof uit
Broekland, de Sallandse Boer van
Stöppelhaene 2011. En dat is toch,
samen met de Oogstkoningin en
Prins Carnaval ongeveer de aller-
hoogste functie die gewone ster-
velingen kunnen bereiken in Raal-
te. Berend heeft behalve melk-
koeien en pluimvee ook al jaren
enkele mooie boerderijapparte-
menten (‘Nieuw Salland’) voor
toeristen. Bij
deze bijeen-
komst kwam
hij eens kij-
ken of het in-
teressant zou
zijn om die
appartemen-
ten helemaal
geschikt te
maken voor
iedereen met
wat voor han-
dicap of be-
perking dan
ook. En hun
begeleiders
dus, want
vaak komt er
een heel ge-
zin of familie
mee met een

oma of kind met een lichamelij-
ke of geestelijke beperking. Het
werd daarom een leerzame bij-
eenkomst voor de oud-Salland-
se Boer. Leerzaam in de beteke-
nis van: ‘Ga ik niet aan begin-
nen’. Niet dat hij iets tegen be-
zoekers met een beperking
heeft, integendeel, maar het
bleek dat er in heel Overijssel
al 911 toeristische en recreatie-
ve bedrijven meewerken aan
twee sites (www.onbeperkt-
oost.com en www.oostbest.nl)
waarop staat wat zij allemaal
voor voorzieningen hebben.
Salland is zelfs koploper met
268 deelnemende bedrijven,
Twente volgt met 263 deelne-
mers en het Vechtdal telt ook
al 121 bedrijven met allerlei
voorzieningen voor bezoekers
(en begeleiders) met een klei-
ne of grote beperking. Daar
kan ik dus niet meer tegen op-
boksen, zo vond Berend en dat
zal hij dus ook niet gaan doen.
Waarna hij eerlijk toegaf dat
hij zich wel eens eerder heeft
vergist. Na de bouw van de
boerderijappartementen in
2006 besloot hij namelijk op de
interessante categorie ‘fitte vut-
ters’ te richten. Sinds die tijd
zijn er dus alleen maar gezin-
nen met jonge kinderen ge-
weest aan de Wijheseweg...
Voorlopig gaat hij maar voor 15
standplaatsen voor campers, de
vergunning is al binnen. En
daarnaast krijgen de koeien
een melkrobot, want Berend
vindt zijn dieren nog altijd het
allerbelangrijkste. Heel tevre-
den verliet Berend dus Omni
Mobilae op weg naar de nieu-
we melkrobot. Voor de insi-
ders, het zou een rode worden
maar het aanbod van blauw
was erg goed. En dat heeft niet
echt met de kleur te maken.

Jasmien laat kat
Kattentherapeut Jasmien Jansen
uit Heino bekommert zich via haar
Time-Out- huis om katten.

“

� Berend Dijsselhof (rechts) moest in 2012 een proeve
van bekwaamheid afleggen. foto archief
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door Ruud de Jager

RAALTE – Inwoner Hans de Kort
vordert bij de gemeente Raalte
145 euro griffiegeld uit 2008 te-
rug. Aanleiding is de kwestie Blek-
kerhoek waarbij burgemeester en
wethouders (B&W) de speeltuin-
vereniging zonder veel omhaal
griffiegeld terugbetaalde.
De Kort vindt dat de gemeente
nu schatplichtig is omdat Raalte
heeft laten weten dat het terugbe-
talen van griffiegeld in dit soort
gevallen eigenlijk de normaalste
zaak van de wereld is. ‘In het ver-
leden hebben we dit in vergelijk-
bare gevallen altijd gedaan.’
Hans de Kort zou Hans de Kort
niet zijn als hij de kwestie van zes
terug over de Enk- en Daggerts-
brug al vergeten was. Diverse bur-
gers (naast De Kort ook G. Maat-
man en J. Kelder) kwamen toen
in het geweer omdat de gemeente
in hun ogen had geblunderd met
bouwvergunningen. In de des-
tijds geruchtmakende bruggen-
soap kregen de burgers ook gelijk
bij de rechter. Het ging er destijds
om dat de gemeente de Enkbrug
zodanig wilde restaureren dat de
brug niet meer zou kunnen wor-
den opgehaald. De groepering ver-
ontruste burgers claimde dat het
herstel zo origineel mogelijk
moest worden uitgevoerd. Onder
druk kwam het destijds bij de
rechter allemaal in orde, maar het
verzoek om terugbetalen van grif-
fiegeld werd volgens De Kort des-
tijds ‘snoeihard’ afgewezen.
De Kort denkt nu munitie te heb-
ben om de gemeente alsnog te la-
ten terugbetalen. ,,Het verhaal
van altijd terugbetalen in verge-
lijkbare situaties is gewoon larie-
koek.’’ Mocht de gemeente in dit
geval alsnog overstag gaan, dan
verzoekt de Kort de 145 euro over
te maken naar de stichting
Sallandus/Ons Kanaal, volgens
De Kort een passend goed doel.

door Matthijs Oppenhuizen

WELSUM – De bouw van 21 huizen
voor met name jonge mensen in
Welsum leidt ertoe dat tien om-
wonenden een zienswijze heb-
ben gestuurd naar de gemeente
Olst-Wijhe met een keur aan kri-
tiek en andere opmerkingen.
De woningen moeten komen aan
Het Middelstuk en wordt een uit-
breiding van de bestaande buurt.
Een deel van de zienswijzen gaat
over de nieuwe wegen die hier-
voor worden aangelegd. Vooral
willen bewoners dat de verkeers-
druk voor het ‘oude’ Middelstuk
niet toeneemt. Er is bij meerdere
omwonenden angst dat er niet ge-

noeg ruimte is om alle extra au-
to’s een plek te geven waardoor
bijvoorbeeld brandweer en ambu-
lance niet vlot de buurt in kun-
nen. Ook is er angst voor een
‘drastische’ toename van de ver-
keersdruk op het Middelstuk
waardoor bijvoorbeeld kinderen
niet meer kunnen buiten spelen.
Daarnaast zijn er omwonenden
die vrezen dat hun eigen woning
in waarde daalt doordat de nieuw-
bouw het vrije uitzicht weg-
neemt, de privacy schaadt en
voor geluidsoverlast zorgt. Ook
zou volgens een bewoner de
nieuwbouwlocatie niet aanslui-
ten bij beleid van de provincie.
Verder worden zorgen geuit over

een aanpalende monumentale
boerderij. Deze zou worden ‘aan-
getast’ door de nieuwbouw.
Omwonenden zeggen bovendien
dat het aantal van 21 woningen
niet realistisch is. Een enkeling
vindt het een ‘stadswijk’ of
noemt het zelfs een VINEX-wijk
die niet bij het dorp past.
Ook een boer die in de buurt
twee boerderijen heeft, maakt
zich zorgen. Hij wil uitbreiden
van iets minder dan 40.000 naar
bijna 62.000 legkippen. Volgens
hem en zijn adviseur is het be-
stemmingsplan dat de bouw van
de huizen mogelijk maakt op on-
deugdelijke wijze opgesteld en
heeft het negatieve gevolgen voor

zijn bedrijfsvoering. Bewoners be-
schermen tegen de geur van de
boerderijen betekent dat het be-
drijf van de boer niet kan groeien,
zegt zijn adviseur. Ook hebben de-
ze nieuwe woningen volgens
hem een negatief effect op het
aanpalende natuurgebied, de IJs-
sel-uiterwaarden. Zo komt er
meer stikstof vrij door de extra au-
to’s.Een echtpaar wil de bouw ze-
ker zien doorgaan (dat trekt jonge
mensen naar Welsum), maar sluit
zich wel aan bij de kritiek als het
gaat om verkeersdrukte en de ont-
sluiting van de wijk. Ze willen
vooral dat het huidige Middelstuk
niet te druk wordt.
Ook zijn er bewoners die de hou-

ding van de gemeente en de initia-
tiefnemer laken. Er zou slecht
worden geluisterd naar de sugges-
ties van inwoners. Niemand is te-
gen de bouw, maar wel als dit op
een slinkse manier wordt gepro-
beerd, is de kritiek die in de ziens-
wijzen wordt genoemd. Het moet
wel eerlijk, fatsoenlijk en met mo-
raal gebeuren, zeggen bewoners.
De gemeente heeft lang gepro-
beerd in Welsum nieuwbouw
van de grond te krijgen, maar dat
lukte niet. In de loop van 2013
stapte ondernemer Wim Bijster-
bosch uit Welsum naar voren,
kocht de grond en wil er nu sa-
men met bouwbedrijf Bongers
woningen ontwikkelen.

Uitlatingen over terugbeta-
len griffiegeld ‘lariekoek’.
College doet waarheid weer
geweld aan, vindt De Kort

niet aan het lot over
� Jansens bostuin kent twee bijzon-

dere kattenverblijven. Het zijn zo-
genaamde Time-Out huizen, uniek
in Nederland. Verwarmde, huise-
lijk ingerichte kamertjes met ei-
gen kattenluik. Daarmee kan de
kat in zijn eigen omheinde tuin ko-
men. Krabpaal, kattenbak, fijne
slaapplekjes en raam om naar bui-
ten te kijken ontbreken niet.

� Jansen heeft in Nederland zo’n
veertig collega’s. Via hen, Dierge-
neeskundig Centrum Midden Sal-
land of dierenasiel Koningen in
Balkbrug krijgt ze probleemgeval-
len doorgespeeld waarmee zij niet
verder kunnen. Soms gezonde kat-
ten die op de rol voor euthanasie
staan.

� Jansen behandelt altijd één kat
per Time-Out-verblijf. Zoals kater
Max die ruim een jaar bij haar zat.
,,Een sneu pakketje vol trauma’s.
Van een bovenetage. Max sproei-
de, was weleens als straf onder
een koude douche gezet. Max had
tijd en aandacht nodig. Hier ging
het goed. Uiteindelijk is hij bij lie-
ve bejaarde mensen terechtgeko-
men. Daar kon hij lekker naar bui-
ten, kreeg hij alle aandacht. Zij ge-
lukkig, hij gelukkig.”

� Kater Tommie had de gewoonte
om spanning af te reageren door
naar benen te grijpen. Via de die-

renarts, die weigerde een gezonde
kat te euthanaseren, kwam Tom-
mie in Heino. ,,Hij kon je zo in de
benen vliegen. Ik deed laarzen
aan, een stevige jas en trok me er
niets van aan. Gaf hem homeopa-
thische druppels, speciaal voer.
Tommie bleek een kat die op
schoot kon zitten, maar wel met
gebruiksaanwijzing. Op het eerste
adres waar hij kwam, ging het niet
goed. Daarna werd hij muizenja-
ger. Nu woont hij in een schuur,
heeft alle vrijheid.”

� Inmiddels vonden twaalf Ti-
me-Out- katten na een korte maar
vaak langere behandelperiode een
nieuw tehuis. ,,Het is voor mij pret-
tig om hier, los van de baas of oor-
spronkelijke situatie, te observe-
ren. Ik krijg een schat aan informa-
tie.” Jansen hanteert een vast dag-
ritme, zorgt voor rust, speelt veel
en geeft veel aandacht. Veel van
wat ze doet is liefdewerk. Verder
is er het Theti-fonds voor sponsor-
giften. Genoemd naar haar eerste
Time-Out-kat. De paar pensionkat-
ten die nu en dan bij Jansen loge-
ren, zijn een inkomstenbron.

� Het Theti-fonds steunen met een
gift kan via: 6866090 tnv JJ Sup-
port Heino ovv Theti-fonds.

www.kattenkwesties.nl

� Kattentherapeute Jasmien Jansen met Guurt. ,,Mensen realiseren zich niet
dat katten hun instincten moeten botvieren. Hun huis is hun territorium.”

�

� Kobus geniet van zijn vrijheid. Eigen foto’s

De Kort
wil nu ook
griffiegeld
terug

Veel kritiek en opmerkingen nieuwe huizen

TIME-OUT HUIS


