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Koor doneert
liefst 1250 euro
RAALTE – Mannenkoor Salland Vo-

caal heeft een cheque van 1250 euro overhandigd aan de Voedselbank Raalte en omstreken. Het
koor organiseert jaarlijks de Kerstsamenzang in de Pauluskerk en
de deurcollecte is dan steeds voor
een goed doel. Dit jaar was dat deze nieuwe Voedselbank en de
deurcollecte heeft dus deze forse
donatie opgeleverd.
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nog niet zo heel lang geleden Ol- scan opgezet wa
stenaren hun bankzaken regel- dag kunnen zien
iets met
een geb
den. Dat is de wens van architect Page
: B02
Jan Daggenvoorde en bouwkun- Volgens Van Bue
dig adviseur Ton van Buel en het ook graag lange
moment dat ze zij dit plan kun- nen. „Ondanks
nen uitvoeren, komt dichterbij. het nu forceert.
De gemeente steunt dit initiatief, veel leegstand en
de beleggingsmaatschappij die no- der senioren nee
dig is voor de financiering is erg
geïnteresseerd en ze zijn volop in Ze willen de hoo
overleg met een zorginstelling die plaatsen naar d
toekomstige bewoners zorg kan zijde van ’t Olde
geven. Als deze laatste knopen de begane grond
zijn doorgehakt en er genoeg tementen. Elke w
mensen zijn die hier willen wonen, kan na het ontvangen van de
vergunningen de verbouwing van
het voormalige Rabobankgebouw
aan de A. Geertsstraat in Olst beginnen. De wens van de twee ondernemers die samen sinds februari 2013 het bureau 2nd-Life
Bouwadviseurs vormen, is dat
eind dit jaar de appartementen groot genoeg voor een echtpaar worden bewoond. Daarom houden ze op dinsdag 3 februari een
informatieavond waar iedereen
met interesse welkom is.
Hun bedrijf heeft twee ontwikkelingen als fundament: veel gebouwen en dan vooral kantoren staan
leeg én er is behoefte aan meer
woningen waar senioren zelfstandig kunnen wonen. Met dat in
het achterhoofd zoeken de twee
panden die hiervoor geschikt zijn 䡵 Het plan is om h
hart van het geb
en zo kwamen ze uit bij het leeg-
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