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16.30 en 19.30 uur.
Wie iets heeft gezien - bijvoorbeeld vreemde personen of
voertuigen - wordt verzocht de
politie te bellen via telefoonnummer 0900-8844.

tie moet landelijk positieve aandacht hebben opgeleverd voor
de gemeente Raalte.
In 2013 werd het Goudhaentje
het Heetens Hulpgoederencentrum Filipijnen.

RAALTE

DE-puntenactie Voedselbank
Lionsclub Raalte zamelt tot het
eind van dit jaar via winkels en
supermarkten in Raalte en omgeving waardepunten van Douwe Egberts in. De serviceclub
verzilvert de opbrengst voor
pakken DE-koffie voor de Voedselbank Raalte.
Die verstrekt binnenkort wekelijks tientallen pakketten aan
gezinnen en alleenstaanden die
de eindjes amper aan elkaar
kunnen knopen.
De Voedselbank krijgt de levensmiddelen van supermarkten, leveranciers en producenten. „Daar zit bijna nooit koffie
bij, omdat koffie erg lang houdbaar is”, vertelt Roel Kamping.
Hij is met de Raalter Lionsclub
aangehaakt bij de landelijke actie van Lions Nederland.
Vorig jaar zamelden de serviceclubs in totaal 41,5 miljoen
DE-punten in. Omdat Douwe
Egberts de opbrengst met ruim

15 procent verhoogde, konden
de deelnemende Voedselbanken in totaal 100.000 pakken
koffie uitdelen.
In Raalte is de inzamelingsactie
deze week van start gegaan. In
diverse winkels staan herkenbare verzameldozen, waarin iedereen tot en met 31 december
zijn of haar Douwe Egbertspunten (liefst gebundeld en geteld)
kan deponeren. De deelnemende winkels waar de DE-punten
kunnen worden ingeleverd,
zijn:
● Raalte-dorp: Jumbo-centrum, Jumbo-Noord, Albert
Heijn, Coop en Kulturhus.
● Heino: Albert Heijn en Boni.
● Heeten: Plus Severijn.
● Nieuw-Heeten: Bakkerij
Vree Egbers.
● Luttenberg: Coop Alfring.
● Mariënheem en Broekland:
Parabool.

ren. Het maakt deel uit van het
VVE-beleid (voor- en vroegschoolse educatie) dat
de gemeenPage
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te Raalte voert in samenwerking
met peuterspeelzalen en kleutergroepen van basisscholen.
Niet alleen op de zogenaamde
thematafel zijn de spin, paraplu,
blad en kastanje te vinden. Alle
speelhoeken gaan mee in het thema. Er worden speciale puzzels
en werkjes gemaakt, boekjes voorgelezen en liedjes gezongen. Bovendien hangen overal praatkaartjes met daarop afbeelding en
naam van de themawoorden. Een
handige manier om al deze voorwerpen steeds weer te benoemen
en tastbaar te maken. Op de peutergroep wordt heel specifiek op
de belevingswereld van het kind
aangesloten. In deze taalgevoelige
periode peuters stimuleren heeft
effect. Wanneer dit in groep 1 ge-

“

In het Praathuis
krijgen kinderen
ieder dagdeel
extra
ondersteuning
Agnes Schoorlemmer

Burgemeester Zoon opent voor het
laatst jaarlijkse slachtdag bij Strunk
RAALTE – Burgemeester Piet Zoon

verricht vandaag voor de laatste
keer de opening van de jaarlijkse
slachtdag bij Boerderij Strunk, of
zoals de Raalter oudheidkamer annex museum tegenwoordig heet
‘Cultuurboerderij Strunk’.
Van 10.00 tot 16.00 uur is in de
monumentale boerderij aan de
Deventerstraat 64 te zien hoe het
slachten van een varken vroeger
op de Sallandse boerderijen in
zijn werk ging. Natuurlijk kan er
ook weer geproefd worden van
streekgerechten als ‘heufdkeze’
(hoofdkaas), voesworst, metworst, balkenbrij, bloedkoek en
kaantjes, verzorgd door ambachte-
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lijk slager Maurits. De organisatie
van de slachtdag is voor het eerst
in handen van de stichting Cultuurboerderij Strunk, als opvolger
van de per 1 juli opgeheven stichting Sallandse Folklore. Het orkest van Ralda verzorgt de muzikale omlijsting. Cultuurboerderij
Strunk biedt op de deel van dit
rijksmonument, een Saksische

䊳 In de monumentale boerderij is te zien hoe het slachten van een varken vroeger
in zijn werk ging

boerderij uit 1796, ruimte voor exposities, koffieconcerten, workshops, dans- en muziekvoorstellingen. De Raalter dansgroepen
van Ralda hebben er nu ook hun
thuishaven. Enkele leden van Ralda maken ook deel uit van het bestuur van de nieuwe stichting. De
gemeente Raalte, die Strunk verhuurt aan de stichting, wil de
vloer van de schuur bij de boerderij geschikt maken voor dansuitvoeringen. De boerderij wordt geïsoleerd, waardoor bespaard kan
worden op energiekosten, vertelt
wethouder Wout Wagenmans.

www.cultuurboerderijstrunk.nl
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