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ROZENDAAL - Oud-burgemeester
Pieter van Veen (VVD) is gisteren
koninklijk onderscheiden. De Gel-
derse Commissaris van de Ko-
ning, Clemens Cornielje, benoem-
de de oud-waarnemend burge-
meester van onder meer Raalte
en Rijssen-Holten, tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
Dat gebeurde in Rozendaal, de ge-
meente waar Van Veen zijn burge-
meesterscarrière begon.
Van Veen kreeg de onderschei-
ding voor zijn jarenlange verdien-
sten als burgervader. Sinds 1987

was hij burgemeester van Rozen-
daal, Eelde (Drenthe) en Warns-
veld. Na de fusie van die laatste ge-
meente met Zutphen in 2005, be-
kleedde Van Veen nog zes keer
het burgemeesterschap als waar-
nemer. In Raalte volgde Van Veen
in 2006 de in opspraak geraakte
Alex Bolhuis op. In de gemeente
Rijssen-Holten volgde Van Veen
Bort Koelewijn op, toen die werd
benoemd tot eerste burger in
Kampen. Van Veen (66) droeg in
2012 de ambtsketen over van
Haaksbergen.
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HEETEN – Ondanks alle financiële
zorgen wil het bestuur van de Sal-
landse Natuurfair niet op de com-
merciële toer.
Voorzitter Henk Pol: ,,Wij vinden
dat we een typisch Sallands evene-
ment moeten blijven. Met voorna-
melijk standhouders uit de regio
en voor publiek uit Salland. Er
zijn genoeg fairs die van heinde
en verre deelnemers contracteren,
vaak zit er een commercieel bu-
reau achter de organisatie en wor-
den er ook hele andere prijzen ge-
vraagd. Wij houden vast aan onze
entreeprijs van zes euro en hou-

den vast aan onze visie richting
duurzaamheid en het betrekken
van jeugd bij de natuur. Wij hoe-
ven geen winst te maken.’’
Om de aflevering van 2014 moge-
lijk te maken heeft het bestuur
wel een aantal ‘versoberende
maatregelen’ genomen door bij-
voorbeeld een aantal dure demon-
straties te schrappen. Henk Pol:

,,Daarnaast hebben we met de fa-
milie Schoorlemmer van het land-
goed een overeenkomst. Als we
goed draaien, dragen we meer af
dan bij een tegenvallende afleve-
ring.’’
Volgens Pol is het enthousiasme
binnen bestuur en vrijwilligers-
kring weer volop aanwezig. Ver-
wacht worden meer dan honderd
standhouders waaronder in ieder
geval, op veler verzoek, een oude
bekende van de roofvogelgroep
Rijssen, die ongetwijfeld Eag-
les-mascotte Harley zal meene-
men. ,,En verder hopen we op
goed weer’’, aldus Pol. ,,Het moet
dit keer gewoon goed gaan.’’

door Lauk Bouhuijzen

RAALTE – Er wordt links en rechts
gekeken naar een geschikte huis-
vesting in Raalte, notaris Mark
Oors heeft de stichting inmiddels
belangeloos ingeschreven, het aan-
tal vrijwilligers is al de dertig ge-
passeerd en steeds meer onderne-
mers en bedrijven willen al een
bijdrage leveren. Het gaat dus
goed met de nieuwe Voedselbank
Raalte en Omstreken. „We gaan
er nog steeds vanuit dat we in het
vierde kwartaal van dit jaar opera-
tioneel zijn,” zo zegt voorzitter
Frans Rouwenhoff.
Het is afgelopen maanden hard ge-
gaan sinds Herman en Christine
de Waard bij hem aan de bel trok-
ken. Beiden zijn vrijwilliger bij
het huidige uitgiftepunt Raalte in
het Annahuis van de Voedselbank
Deventer. Elke twee weken ko-
men daar zo’n zeventig mensen
uit Raalte en omgeving een voed-
selpakket halen nadat eerst onder-
zocht is of zij daarvoor in aanmer-
king komen. De Voedselbank De-
venter krijgt het in de IJsselstad
echter steeds drukker. Het idee
voor de oprichting van een eigen
aparte Raalter Voedselbank, onge-
veer de 150e in het land, werd als
een uitstekend idee begroet.

De Waard en Rouwenhoff gingen
op zoek naar bestuurskandidaten
en vonden die in onder meer
Toon Metz (vrijwilligers-coördina-
tor), Loeke Tijhaar (secretaris),
Hans Hekking (webmaster) en
Jan Maatman (penningmeester).
Een penningmeester zonder zor-
gen trouwens. „Want ik heb nog
geen cent op onze rekening
staan.” Het echtpaar Herman
(coördinator/adviseur) en Christi-
ne (intakegesprekken nieuwe
cliënten) de Waard maakt het jon-
ge bestuur compleet.
Ondanks die nu nog zo lege kas is
er sinds de bekendmaking van de
plannen erg veel gebeurd, zo we-
ten Rouwenhoff en Maatman. Ui-
teraard horen daarbij de nodige
administratieve plichtplegingen
zoals inschrijving bij de Kamer
van Koophandel en het openen
van een eigen bankrekening. „En
notaris Mark Oors heeft belange-
loos de statuten van onze stich-
ting ingeschreven. Zonder dat
soort stappen kun je wel met alles
en iedereen gaan praten, maar
dan kun je niks formeels laten
zien,” zo legt Rouwenhoff uit. In-
middels wordt links en rechts
met ondernemers gesproken, in-
clusief een makelaar en is het be-
stuur bij wethouder Wout Wage-
mans op bezoek geweest.
Dat bezoek heeft, zoals ook ver-
wacht mocht worden in een tijd
van gemeentelijke miljoenenbe-
zuinigingen, niet direct een grote
zak geld of een geschikte huisves-
ting opgeleverd, maar wel interes-
sante tips. „Een ambtenaar zoekt
bijvoorbeeld voor ons uit waar en
hoe je allerlei subsidies kunt krij-
gen. We zoeken nu hard naar een
geschikte locatie ergens in Raalte
die we al dan niet tijdelijk mogen
gebruiken. We hebben zeker 250

tot 300 vierkante meter nodig. Je
moet best veel opslagruimte heb-
ben, daarnaast ruimte om de voed-
selpakketten te maken en uit te
delen, maar ook ruimte voor de
vrijwilligers en een koel- en vries-
cel. We zijn bij de Voedselbanken
in Deventer, Rijssen en Hellen-
doorn wezen kijken. Daar zie je
dat een goede en ruime ruimte
erg belangrijk is om efficiënt te
kunnen werken en veel op te
slaan,” zo weet Jan Maatman in-
middels.
Afgelopen weken hebben zich
daarnaast zo’n kleine dertig nieu-
we vrijwilligers aangemeld. „Daar-
onder ook een man uit een buurt-
dorp dat een stuk dichter bij De-
venter dan bij Raalte ligt. Toch
wil hij liever hier aan de slag om-
dat de mensen volgens hem vrien-

DALMSHOLTE – De zweefvlieger die
afgelopen vrijdag neerstortte in
een maïsveld nabij de landingsbaan
van Aero Club Salland, aan de Vil-
stersedijk in Dalmsholte, kwam
daar terecht doordat hij een boom-
top schampte.

Dit bevestigt Harrie Wiertz,
pr-commissaris van de vliegclub.
De neergestorte zweefvlieger liep
rugletsel op, maar is inmiddels
weer ontslagen uit het zieken-
huis.
„Door een inschattingsfout bij de
landing kwam hij te laag uit”, legt
Wiertz uit. „Hierdoor lukte het
niet meer om op tijd uit te wijken
en raakte hij een boomtop.”
De vlieger was geen lid van Aero
Club Salland, maar een cursist
met de nodige vliegervaring. Ge-
durende zijn cursus maakte hij ge-
bruik van de zweefvliegtuigen
van Aero Club Salland. „Gezien
zijn ervaring is het des te opval-

lender dat dit ongeluk kon gebeu-
ren.” Volgens Wiertz komen
zweefvliegongelukken zeer zel-
den voor. „We zeggen onze cursis-
ten altijd dat de rit naar het zweef-
vliegveld toe gevaarlijker is dan
de vlucht zelf. Maar ze hebben
een veel grotere impact dan een
auto-ongeluk.”
Zoals bij elk vliegongeluk stelt de
luchtvaartautoriteit van het Minis-
terie van Infrastructuur en Milieu
een onderzoek in naar de crash.
Een zweefvliegtuig is volledig ont-
worpen om de piloot te bescher-
men bij een crash. „Wat je bij
neergestorte zweefvliegtuigen
vaak ziet, is dat het toestel zelf vol-
ledig in de kreukels ligt, maar de
cockpit nog grotendeels intact is”,
aldus Wiertz.„Net als bij een auto
zit de cockpit van een zweefvlieg-
tuig bomvol veiligheidsmaatrege-
len. De piloot zit vast met meerde-
re riemen, zodat hij bij een crash
niet gelanceerd wordt.”

WIJHE – Vanaf het terrein van Arva
Specerijen aan de Ambachtsweg
in Wijhe zijn in de nacht van vrij-
dag op zaterdag ruim honderd
plastic pallets gestolen. Gezien de
hoeveelheid pallets is volgens de

politie zeer waarschijnlijk een
vrachtwagen of bestelbus ge-
bruikt door de dief of dieven.
Wie iets heeft gezien, wordt ver-
zocht de politie te bellen via tele-
foonnummer 0900-8844.

Er wordt wel
verschillend tegen-
aan gekeken, maar
we krijgen vooral
positieve reacties

Wij houden vast
aan onze entreeprijs
van zes euro

Jan Maatman, penningmeester

Henk Pol, voorzitter

“

Oud-burgemeester geridderd

Sallandse Natuurfair wil absoluut
niet op de commerciële toer

Vrijwilligers en ondernemers
steunen nieuwe Voedselbank
in Raalte. Toch moet er nog
veel werk worden verzet.

“

Ruim 100 pallets in Wijhe gestolen

VRIJWILLIGERS

Veel steun voor
Zweefvlieger
knalde op boomtop

Marrea
hotelarrangementen

ONTDEK DE WONDERSCHONE BIESBOSCH!

Prijs: € 144,50 p.p.  
* 3e nacht gratis in juli en augustus o.b.v. logies (ontbijt € 13,50 p.p.)
Prijs p.p. o.b.v. een 2-persoonskamer. Toeristenbelasting: € 1,- p.p.p.n. Toeslag alleen-
gebruik: € 12,50 p.n. Reserveringskosten: € 9,95 per boeking. Geldig t/m december 
2014. Boeken via www.marrea.nl/WEG423

www.marrea.nl of bel 0571 27 77 44

Ga vanuit uw hotel Best Western Hotel De Korenbeurs naar de authentieke

dorpjes in de omgeving, een dagje Efteling of shoppen in Breda. In het

Brabantse land is het goed toeven!

3e nacht

GRATIS*

Het arrangement:
   2 x overnachting incl. uitgebreid ontbijtbuffet
   2 x 3-gangen diner
   1 x rondvaart door de Biesbosch of 1 dag fi etshuur (indien beschikbaar)
   Entree Holland Casino Breda
   Gebruik van WiFi
   Gratis parkeren
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HEINO – De 42e editie van de tim-
merweek in Heino is gisteroch-
tend begonnen. Voor de ruim 200
kinderen een hele belevenis, maar
de organisatie heeft toch nog wat
zorgen en doet een dringende op-
roep aan met name volwassenen
om zich te melden als vrijwilli-
ger. Er is een aantal vrijwilligers
dat eigenlijk wil stoppen met de
organisatie, onder meer vanwege
gezondheidsklachten. Maar door-
dat er geen vervanging is, zetten
deze mensen vooralsnog hun vrij-
willigerswerk toch nog door.
Door een gebrek aan vrijwilligers
is al besloten om deze week het
evenement volgens een tropen-

rooster te laten lopen. Dat bete-
kent dat er ‘s middags niet door
de kinderen kan worden getim-
merd, omdat er niet genoeg vrij-
willigers zijn om dit in goede ba-
nen te leiden. Alleen ’s ochtends
en ’s avonds kunnen de kinderen
zich uitleven met hout.
Er wordt met name gezocht naar
vrijwilligers die willen helpen in

de organisatie van het evene-
ment. Mensen die een helpende
hand willen bieden, kunnen zich
het beste melden bij de tent op
het terrein van de timmerweek
op Park Landgoed Old Heino aan
de Zwolseweg in Heino. Ook kun-
nen zij contact opnemen via tele-
foonnummer 06-40706475.
Het aantal kinderen dat meedoet
aan de timmerweek, neemt daar-
entegen nog elk jaar toe. Er zijn
zelfs gezinnen die speciaal hun va-
kantie verzetten, zodat de kinde-
ren toch nog mee kunnen doen
aan dit evenement.

www.timmerweekheino.nl

OLST-WIJHE – De hoogte van de le-
ges die inwoners en ondernemers
in Olst-Wijhe moeten betalen
voor bouwvergunningen en derge-
lijke, liggen nog zeker niet vast.
Dat bleek gisteravond uit de dis-
cussie van de gemeenteraad. CDA
en VVD hebben er grote moeite
mee dat in het huidige voorstel
van burgemeester en wethouders
voor grote bouwprojecten meer le-
ges wordt gevraagd dan voor klei-
ne projecten. ‘Grote bouwers’ be-
talen meer geld dan de gemeente
aan kosten maakt voor de vergun-
ning, terwijl dat bij kleine projec-
ten andersom is. Dat is oneerlijk
en moet anders, vinden CDA en

VVD en ook agrarische belangen-
verenigingen en ondernemersver-
eniging Wijhe. Hoe dat precies
moet - er werd zelfs hardop ge-
dacht aan een constructie met ver-
hoging van de onroerende zaakbe-
lasting om de inkomsten voor de
gemeente op peil te houden - is
onderwerp van onderzoek.
Gemeentebelangen (GB) wil ook
dat de kosten voor mensen die
willen bouwen lager worden,
maar denkt dat het verstandig is
dat initiatiefnemers hun aanvraag
zo goed mogelijk voorbereiden,
waardoor de gemeente er mini-
maal werk aan heeft en de leges
vanzelf lager worden.

delijker zijn dan in de stad. Met al
die aanmeldingen zijn we erg blij,
maar we willen er uiteindelijk
zo’n zeventig tot tachtig hebben.
Vrijwilligers zijn dus nog steeds
van harte welkom. Straks bij de
start willen we kunnen rouleren
zodat je de vrijwilligers bijvoor-
beeld niet elke week belast. In te-
genstelling tot Deventer willen
wij in Raalte wekelijks voedsel-
pakketten gaan uitdelen.” Vol-
gens Rouwenhoff en Maatman
moeten het echte ‘zelfsturende
teams’ worden die bijvoorbeeld
zelfstandig het uit- en inpakken,
sorteren of uitgeven voor hun re-
kening gaan nemen.
Dat er straks te weinig gratis pro-

ducten voor de pakketten beschik-
baar komen, daarover twijfelt het
tweetal niet. „We hebben onlangs
twee keer voor de Voedselbank in
Deventer gereden. Moesten we
bij een supermarkt in die regio
twee volle containers met kaas op-
halen. Niks mis mee, alleen in het
etiket zat een fout”, zo vertelt een
nog steeds verbaasde Maatman.
Het is overigens de bedoeling dat
dergelijke grote partijen via De-
venter worden verdeeld over de
kleinere Voedselbanken in de
streek.
„Van een volkstuindersvereniging
in deze gemeente kregen we al
een aanbod voor een grote partij
sla. Hadden ze over. Een regionale

horecaman wilde ook graag mee-
werken, maar dan moeten we al-
les wat hij over had, ophalen met
een anonieme bestelwagen. Een
hovenier had al een hele partij
aardappelen over, konden we zo
ophalen. Er wordt verschillend
aangekeken tegen medewerking
aan een Voedselbank. Sommige
supermarkten zijn ook gebonden
aan de regels van het moederbe-
drijf. Of vrezen dat zij aansprake-
lijk kunnen worden gesteld bij
een verkeerd product. Maar in
zijn algemeenheid krijgen we
vooral positieve reacties. Kim van
de Worp van de Albert Heijn in
Heino bijvoorbeeld heeft meteen
toegezegd dat hij ons wil gaan

sponsoren. We zullen nog best
wat hobbels op de weg vinden,
maar we gaan er nog steeds van-
uit dat we in het vierde kwartaal
van dit jaar in Raalte starten.”

De Voedselbank Raalte en Omstreken
is nu nog bereikbaar via
frans.rouwenhoff@planet.nl (telefoon
06-12626922) of h.dewaard@ziggo.nl
(06-22528964).
Dat geldt zowel voor mensen die vrij-
williger of donateur willen worden (of
daarover informatie willen), voor ie-
dereen die een geschikte ruimte kent
en mensen die in aanmerking willen
komen voor een voedselpakket.

HEETEN/SCHALKHAAR – Voor het rij-
dend schieten op een achtervol-
gende politieauto op 6 oktober op
de N332 in Heeten en het plegen
van voorbereidingshandelingen
voor twee woningovervallen in
Barneveld en Schalkhaar, heeft de
rechtbank in Zwolle gisteren Arn-
hemmers M.J. (26) en S.Ç. (23) vijf
jaar gevangenisstraf opgelegd. De
rechtbank volgde hierin de eis
van het Openbaar Ministerie.
De mannen sloegen samen met
twee zeventienjarigen in Schalk-
haar op de vlucht voor de politie.
De strafzaak tegen een van de
minderjarige verdachten werd
twee weken geleden opgeschort.
De ander kreeg twee jaar jeugdde-
tentie. Zijn zaak werd, vanwege
zijn leeftijd, achter gesloten deu-
ren behandeld.
Het viertal sloeg op de vlucht
voor de politie na een melding
van een verdachte situatie in
Schalkhaar. Wat volgde was een
wildwestrit, die eindigde toen
vanuit de vluchtende Polo scho-
ten werden gelost. ,,Er is meerma-
len met scherp geschoten’’, con-
cludeerde de rechtbank, die daar-
mee poging tot doodslag op twee
agenten bewezen achtte. Een ko-
gel doorboorde de koplamp van
de politieauto. Onder meer DNA-
sporen op de aangetroffen spullen
en opgenomen gesprekken in de
arrestantenbus leverden het be-
wijs in deze zaak. Ç. werd eerder
veroordeeld voor een overval op
een casino. J. heeft meerdere
straatroven op zijn strafblad
staan. Beiden beriepen zich tij-
dens behandeling van de zaak op
hun zwijgrecht.

Timmerweek in Heino
duurt nog tot en met don-
derdag, maar zoekt drin-
gend extra vrijwilligers

�

� Van links naar rechts: notaris Mark Oors, Jan Maatman, Loeke Tijhaar en Frans Rouwenhoff bij het afhandelen van de administratieve plichtplegingen voor
de nieuwe Voedselbank in Raalte. foto Lauk Bouhuijzen

Laatste woord over
leges is nog niet gezegd

Timmerweek Heino zoekt dringend
naar extra volwassen vrijwilligers

Woensdag en donderdagWoensdag en donderdagWoensdag en donderdagWoensdag en donderdag

HARMSEN
keurslager
Dorpsstraat 6a Diepenveen,
tel: 0570-591275

Woensdag & donderdag

Vrijdag & zaterdag

SCHOUDERKARBONADE

750 gram

4 stuks

2 stuks

€4,49

€ 6,50

€ 6,99

GEPANEERDE
SCHNITZELS

GEGRILDE
HAANTJES

nieuwe Voedselbank
Vijf jaar cel voor
wildwestrit en
snode plannen


