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Vanaf 15 januari begint een
vrijwilligster de gespreks-
groep ‘Samen in Dialoog’, zo
meldt Landstede Welzijn. El-
ke donderdag van 10.00 tot
11.30 uur gaat een groepje
65-plussers met elkaar om de
tafel in buurtcentrum Blek-
kerhoek (adres Zwanen-
woerd 1 in Raalte). Wie wil,
is welkom om een keer mee
te doen om te zien of het iets
voor hem of haar is. Deelna-
me kost 3,50 euro per keer, in-
clusief twee kopjes koffie of
thee. Voor meer informatie
of opgave: 0572-352036.

Deze week zijn de laatste
twee woningen van het Aar-
dehuizenproject in Olst cas-
co opgeleverd en komt er een
eind aan de ruwbouw van de
Aardehuizen. Dat meldt de
vereniging op de eigen websi-
te.
Dit betekent niet dat al het
werk af is. Zo is er de afbouw
die in de meeste huizen nog
niet is voltooid en in sommi-
ge nog moet beginnen. Ook
is er het gemeenschapshuis
dat als casco wordt opgetrok-
ken en daarna door de bewo-
ners afgebouwd wordt. Ver-
der staat er voor de buiten-
ruimte en collectieve infra-
structuur nog van alles op
het programma, zoals de pa-
den en wegen, de verlich-
ting, de eigen watervoorzie-
ning en al het groen. Wel be-
tekent het afronden van de
casco-bouw dat er na drie
jaar werken voor de bewo-
ners van deze bijzondere hui-
zen een rustigere periode
aanbreekt.

www.aardehuis.nl

De actie van Lions Club Raal-
te om Douwe Egberts-pun-
ten in te zamelen, heeft bij
een eerste tussentijdse tel-
ling de één miljoen punten al
overschreden.
Elke 500 waardepunten le-
vert één pak koffie op voor
de Voedselbank Raalte. Inwo-
ners van Raalte en de buurt-
dorpen kunnen nog tot en
met 31 december bij diverse
supermarkten en buurthui-
zen hun DE-punten inleve-
ren. Bij de tussentelling heb-
ben zo’n tien Lionsleden op
één avond lang niet alles kun-
nen tellen. Wie nog DE-pun-
ten in de la heeft liggen, kan
ze nog tot en met 31 decem-
ber inleveren bij de volgende
verzamelpunten:
● Raalte-dorp: Jumbo-cen-
trum, Jumbo-Noord, Albert
Heijn, Coop en Kulturhus.
● Heino: Albert Heijn en Bo-
ni. ● Heeten: Plus Severijn.
● Nieuw-Heeten: Bakkerij
Vree Egbers. ● Luttenberg:
Coop Alfring. ● Mariënheem
en Broekland: winkel van De
Parabool.

Op maandag 5 januari kun-
nen alle leerlingen van basis-
school St. Nicolaas weer in
hun eigen dorp naar school.
Dan starten de lessen in het
nieuwe schoolgebouw in
Lierderholthuis. Momenteel
krijgen de kinderen les in
het schoolgebouw aan de
Grote Bisschop in Heino. Kin-
deren en ouders zijn de
maandag na de kerstvakantie
om 8.30 uur welkom bij de
hoofdingang van de school.
Op ludieke wijze wordt dan
stilgestaan bij de ingebruik-
name van het nieuwe ge-
bouw. Aansluitend is ieder-
een welkom om binnen een
kijkje te komen nemen.

Het benefietconcert dat Pop-
koor SVP zondagmiddag 21
december in Heino zou ge-
ven, gaat niet door.
Met dit benefietkerstconcert
bij Zaal Oortwijn wilde het
koor geld inzamelen voor Cy-
cle4Girls van Plan Neder-
land. Paulien Boxebeld, koor-
lid en Cycle4Girls-deelne-
mer: ,,Wegens familieomstan-
digheden van onze dirigent
kan het benefietconcert niet
doorgaan. Een nieuwe datum
wordt te zijner tijd bekendge-
maakt.”
Voor meer informatie kan
contact worden opgenomen
met Paulien Boxebeld via
boxebeldvermeulen@hetnet.
nl of via 391108.

door Lauk Bouhuijzen

RAALTE – Komende weken houdt
de nieuwe Voedselbank Raalte
een grote donateursactie. Met
veel actieve donateurs hoopt de
Voedselbank een gezonde finan-
ciële basis te leggen en de betrok-
kenheid vanuit de Sallandse sa-
menleving te vergroten. Met me-
dewerking van het Weekblad
voor Salland en ‘All-in Versprei-
dingen’ worden komende woens-
dag daarom ruim 30.000 flyers
huis-aan-huis in Salland ver-
spreid. „Het thema van deze door
‘Sinds77 Echte Reclamemakers’
belangeloos ontworpen en door
DDMC voor een echt vrienden-
prijsje gedrukte flyers is de vraag;
wat eet U met de kerst?” zo ver-
telt voorzitter Frans Rouwenhoff
van de voedselbank. „Dat past
goed bij deze kerstperiode. We
vragen om een bescheiden bijdra-
ge van drie euro per maand, maar
meer mag natuurlijk altijd.”
De Voedselbank Raalte e.o. wil in
februari zelf beginnen met de
tweewekelijkse verstrekking van
voedselpakketten aan mensen die
dat hard nodig hebben. „Tot en
met januari mogen we nog een be-
roep doen op de Voedselbank De-
venter; daarna moeten we zelf
voor de inhoud van de pakketten
zorgen. Een deel van de pakket-
ten blijft overigens wel afkomstig
van de Regionale Voedselbank De-
venter”, legt Rouwenhoff uit.
Cliënten uit de hele gemeente
Raalte, maar ook uit Lemelerveld,
Wijhe en Olst moeten daarvoor
straks naar bedrijvencentrum /
kantorengebouw de Boei 10 aan

de Boeierstraat 10F op het Raalter
bedrijventerrein de Zegge. Daar
zijn twee grote ruimtes met een
oppervlakte van zo’n 250 vierkan-
te meter beschikbaar.
Afgelopen weken is er hard ge-
werkt om die geschikt te maken.
„Op advies van een goed bevrien-

de binnenhuisarchitect, Hen-
drik-Jan van der Valk uit Epe, heb-
ben we voor behoorlijk felle kleu-
ren gekozen. Zo wordt de vloer ap-
peltjesgroen, één wand knalrood
en aan de zijkanten zijn paarse
elementen. Dat zorgt voor een erg
prettige sfeer voor onze cliënten
en vooral een plezierige werkom-
geving voor onze vrijwilligers. Ik
ben erg blij met het resultaat,” ver-
telt Rouwenhoff over de opvallen-
de kleurenkeuze. „Er is verder af-
gelopen weken een balie neerge-
zet, een eigen doorgang gemaakt
tussen de twee verschillende
ruimtes en een kantoortje ge-
bouwd voor administratie en se-
cretariaat. Van de Raalter midden-
stand hebben we veel medewer-
king en materiaal gekregen, van
pc’s tot rollerbanken en schilders-

RAALTE – Met het aantrekken van
Cees ’t Hart, bestuursvoorzitter
van zuivelconcern FrieslandCam-
pina, heeft landbouworganisatie
LTO Salland voor het jaarlijkse se-
minar maandagavond 12 januari
in Raalte één van de topmensen
uit de mondiale zuivelwereld ge-
strikt. Ook de tweede spreker op
het seminar, Frans van Dongen,
heeft zijn sporen internationaal
verdiend; hij is lobbyist in Brussel
voor de Centrale Organisatie voor
de Vleessector (COV).
Centrale thema op de bijeen-
komst in De Leeren Lampe is de
vraag of de toekomst van de Ne-
derlandse land- en tuinbouw wel

of niet op de wereldmarkt ligt. De
sprekers gaan in op de vraag waar
in de toekomst voedsel geprodu-
ceerd kan of zal worden voor de
groeiende wereldbevolking en de
mogelijke rol en positie van de Ne-
derlandse land- en tuinbouw.
Daaraan gekoppeld zit de vraag
hoe de Sallandse boer daar het
beste op kan inspelen. Op 12 ja-
nuari openen om 20.00 uur Ben
Haarman (voorzitter LTO-Sal-
land) en Gerrit Huijgen (Agra-
risch Team Rabobank Salland) de
avond. Behalve de twee gastspre-
kers en een debat met de zaal is er
ook een optreden van de Twentse
cabaretier Thijs Kemperink.

door Ria Willemse

HEINO – De gemeente Raalte
biedt de oude Mariaschool aan de
Canadastraat in Heino te koop
aan via een openbare inschrij-
ving. De openbare zitting is don-
derdag 5 maart 2015 om 11.00 uur
in de Mariaschool waar de notaris
de enveloppen met de biedingen
zal openen.
Op grond van het geldende be-
stemmingsplan Heino geldt een
maatschappelijke bestemming.
Gemeentelijk beleid (Structuurvi-
sie (2012) en Stedenbouwkundige
visie Heino (2011) voorzien in her-
bestemming van de locatie met

een woonfunctie. Dit geldt zowel
voor het schoolgebouw als het
voormalige schoolplein. Er zijn
ook mogelijkheden voor andere
functies. Het schoolgebouw met
erf, tuin en ondergrond beslaat in
totaal 5.900 vierkante meter.
Voorafgaand aan de openbare ver-
koop zijn er kijkdagen ingesteld.
De oud Mariaschool is te bezichti-
gen op zaterdag 10 januari tussen
11.00 en 14.00 uur, maandag 12 ja-
nuari tussen 13.00 en 16.00 uur en
donderdag 15 januari tussen 10.00
en 13.00 uur. Ook is een bezichti-
ging op afspraak mogelijk.
Het schoolgebouw heeft een hele
historie. Het eerste schoolgebouw

werd gebruikt van 1879 tot 1921.
Rond 1920 blijkt de school in
slechte staat en besluit het kerkbe-
stuur om architect Roebbers uit
Deventer opdracht te geven tot
het ontwerpen van een nieuwe
school en parochiegebouw.
In 1921 is het gebouw in gebruik
genomen. In de jaren vijftig is de
school uitgebreid en opgeknapt.
Vanaf 1963 heet de school de Ma-
riaschool. Door fusie en nieuw-
bouw is in 2012 de Mariaschool
vertrokken en is na een jaar ver-
huurd te zijn geweest nu leeg ko-
men te staan.

www.mariaschool-heino.nl
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benodigdheden. Begin 2015 komt
er nog een speciale koelvriescel.”
„Veel mensen hier in Salland
staan echt verbaasd dat er in Raal-
te een Voedselbank komt en dat
die ook zo hard nodig is. Nie-
mand weet dat die eigenlijk al
sinds 2004 bestaat, alleen gebeur-
de dat sinds die tijd door de Voed-
selbank Deventer met als lokaal
verspreidingspunt het Annahuis
in Raalte. Op dit moment zijn er
96 Sallandse gezinnen die elke
twee weken een voedselpakket
krijgen. Als wij in februari als
Voedselbank Raalte e.o. vanuit de
Boei 10 beginnen, dan zijn dat er

zeker 100. Er komen wekelijks
drie of vier nieuwe verzoeken bin-
nen. Met de komende wijzigin-
gen in de gezondheidszorg zal dat
eerder groeien dan afnemen. Er is
nog steeds behoorlijk wat
schroom en schaamte, zeker bij
ouderen, om een beroep op de
Voedselbank te doen.”
Iedereen die een voedselpakket
wil, wordt uitgebreid gescreend.
De regels van de landelijke Voed-
selbank bepalen dan of iemand in
aanmerking komt. Andere instel-
lingen zoals Humanitas, Stichting
Leergeld en Steunpunt Minima in
Raalte willen ook mensen in fi-

nanciële problemen ondersteu-
nen. Rouwenhoff zou graag zien
dat er meer samengewerkt wordt,
met name bij de eerste screening.
„Vanwege de privacy is dat moei-
lijk, maar nu moeten die mensen
elke keer bij een andere instelling
weer hetzelfde verhaal vertellen
en dezelfde gegevens aanleveren.
Ik zou het mooi vinden als we dat
meer samen konden doen. Met
coördinatie van bijvoorbeeld
Humanitas. Als je dat netjes eerst
aan de mensen vraagt, dan moet
dat toch kunnen? Het scheelt ie-
dereen een heleboel werk en tijd.
Begin volgend jaar gaan we daar-
over met elkaar praten.”
In januari verwacht de Voedsel-
bank Raalte e.o. de eerste, langer
houdbare voedingswaren als resul-
taat van de actie die de gezamen-
lijke regionale omroepen afgelo-
pen weken hebben gehouden. „In
Overijssel heeft RTV Oost geko-
zen voor een inzameling met als
centrale opslaglocatie transportbe-
drijf Müller in Holten. Naar rato
van het aantal cliënten wordt al-
les verdeeld over de voedselban-
ken in deze provincie. Daarnaast
ben ik nu met een ronde bezig
langs Sallandse supermarkten en
andere voedingsbedrijven. Door
de opmars van de koopzondag
blijft er bij de supermarkten trou-
wens minder versproduct over.
Op zich jammer voor ons, maar
aan de andere kant willen super-
markten volgend jaar best specia-
le acties houden. Dan kan de
klant bijvoorbeeld een extra pro-
duct kopen dat dan automatisch
naar ons gaat.”

Het aantal vrijwilligers voor de
jonge Voedselbank Raalte nadert
inmiddels de tachtig. Voorlopig
lijkt dat voldoende, denkt Rou-
wenhoff. „Maar we moeten nog
de schema’s voor de diverse werk-
zaamheden opstellen als we gaan
draaien. Niet iedereen kan natuur-
lijk altijd op de tijden dat we bij-
voorbeeld onze cliënten ontvan-
gen. Bij andere voedselbanken
hoor je dat het niet makkelijk is
om vrijwilligers te vinden, maar
voor de Voedselbank Raalte geldt
dat zeker niet. Dat maakt mij een
hele blije en trotse voorzitter.”

WELSUM – De Raad van State heeft
meer tijd nodig om een uitspraak
te doen over de bouw van 21 nieu-
we woningen in Welsum. Dat
meldt de gemeente Olst-Wijhe.
„Op 11 november was de zitting
bij de Raad van State voor de be-
handeling van het ingestelde be-
roep tegen het bestemmingsplan
hiervoor. Normaal bedraagt de ter-
mijn voor het doen van een uit-
spraak zes weken, maar de Raad
van State heeft de gemeente laten
weten dat de termijn voor een uit-
spraak met zes weken verlengd
wordt”, zo meldt Olst-Wijhe.
„Dit betekent dat er voor de kerst

geen duidelijkheid is over het be-
stemmingsplan. Aangezien de
bouw van de woningen in Wel-
sum bij het Middelstuk afhanke-
lijk is van de uitspraak, kan er dus
nog niet met de bouw begonnen
worden.”
De woningen moeten komen in
het noordwesten van het dorp
Welsum. Het plan voorziet in de
bouw van dertien starterswonin-
gen, zes twee-onder-een-kapwo-
ningen en twee vrije kavels. Pas
nadat de Raad van State een defi-
nitieve uitspraak heeft gedaan,
kan een besluit worden genomen
over de omgevingsvergunning.

� De eerste donateurskaart voor de Voedselbank werd gisteren ingevuld
door wethouder Jacques van Loevezijn van de gemeente Raalte. Verder do-
neert de gemeente 1500 euro en blijven de voedselbank en gemeente
overleggen hoe zij elkaar kunnen ondersteunen. foto Gerard Vrakking

Uitstel woningbouw in Welsum

René Vos Outdoor & Sports levert maatwerk in skischoenen

Pijnvrij op de piste 

Heb je altijd pijnlijke voeten in je 
skischoenen? Of ben je gewoon op 
zoek naar een paar nieuwe?  Maak 
dan een afspraak met Bas of René, de 
bootfitters van René Vos Outdoor & 
Sports.  
Pijnlijke voeten in skischoenen 
komen helaas nog te veel voor. 
Daarom zorgt René Vos voor skisch-
oenen die helemaal zijn aanpast aan 
jouw voet. Of je nu een recreatieve of 
fanatieke racer of skiër bent.
Skischoenen zijn gemaakt van harde 
kunststof. Die geeft niks mee. Kleine 
oneffenheden aan de voet zorgen al 
voor problemen. Tijdens het eerste 
gesprek meten en analyseren Bas 
of René je voeten nauwkeurig. Ook 
wordt je skigedrag besproken. Hierna 
bepalen ze samen met jou wat de 
juiste skischoen is en maken deze op 
maat. 
Oplossingen
De lengtestretch wordt toegepast 
als de maat wel goed is maar de 
gebruiker toch druk voelt bij de grote 

teen. De lengte van de schaal wordt 
opgerekt waardoor je net iets meer 
ruimte krijgt. Ook voor te brede 
voeten is er een oplossing. Als een 
skischoen te smal is, wordt de schaal 
breder gemaakt. En zo zijn er nog 
veel meer mogelijkheden. 

Testen
Nadat de 
nodige 
aanpassingen 
zijn gedaan, 
is het tijd om 
te testen. Mochten er toch nog kleine 
problemen zijn, dan kun je altijd 
terugkomen. De bootfitters zorgen 
er voor dat de problemen kostenloos 
worden verholpen.

Rene Vos Outdoor & Sports 
Hoofdstraat 39 
7213CP Gorssel 
Tel: 0575-493989 
www.rene-vos.nl
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