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WIJHE – Voormalig Commandant
der Strijdkrachten Peter van Uhm
komt woensdag 11 maart naar de
Primera in de Langstraat in Wij-
he. Van Uhm werd in 2008 geïn-
stalleerd als Commandant der
Strijdkrachten en op zijn eerste
werkdag sneuvelde zijn zoon Den-
nis in Afghanistan. Desondanks
bleef Van Uhm op zijn post om
de krijgsmacht te leiden. Afgelo-
pen september verscheen het
boek Ik koos het wapen, waarin het
levensverhaal van Van Uhm
wordt verteld. Op 11 maart komt
hij naar Wijhe om te vertellen
over zijn leven, over leiderschap
en over ieders bijdrage aan een be-
tere wereld. Ook beantwoordt hij
vragen en signeert hij boeken.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur,
de toegang is gratis voor de ‘vrienden
van het boek’. Aan andere bezoekers
vraagt Primera een bijdrage van 2,50
euro, opgave vooraf bij Primera Schip-
pers in Wijhe is verplicht
(0570-521307).

RAALTE – Mannenkoor Salland Vo-
caal heeft een cheque van 1250 eu-
ro overhandigd aan de Voedsel-
bank Raalte en omstreken. Het
koor organiseert jaarlijks de Kerst-
samenzang in de Pauluskerk en
de deurcollecte is dan steeds voor
een goed doel. Dit jaar was dat de-
ze nieuwe Voedselbank en de
deurcollecte heeft dus deze forse
donatie opgeleverd.

door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl

OLST – Dertien appartementen
voor senioren in het gebouw waar
nog niet zo heel lang geleden Ol-
stenaren hun bankzaken regel-
den. Dat is de wens van architect
Jan Daggenvoorde en bouwkun-
dig adviseur Ton van Buel en het
moment dat ze zij dit plan kun-
nen uitvoeren, komt dichterbij.
De gemeente steunt dit initiatief,
de beleggingsmaatschappij die no-
dig is voor de financiering is erg
geïnteresseerd en ze zijn volop in
overleg met een zorginstelling die
toekomstige bewoners zorg kan
geven. Als deze laatste knopen
zijn doorgehakt en er genoeg
mensen zijn die hier willen wo-
nen, kan na het ontvangen van de
vergunningen de verbouwing van
het voormalige Rabobankgebouw
aan de A. Geertsstraat in Olst be-
ginnen. De wens van de twee on-
dernemers die samen sinds fe-
bruari 2013 het bureau 2nd-Life
Bouwadviseurs vormen, is dat
eind dit jaar de appartementen -
groot genoeg voor een echtpaar -
worden bewoond. Daarom hou-
den ze op dinsdag 3 februari een
informatieavond waar iedereen
met interesse welkom is.
Hun bedrijf heeft twee ontwikke-
lingen als fundament: veel gebou-
wen en dan vooral kantoren staan
leeg én er is behoefte aan meer
woningen waar senioren zelfstan-
dig kunnen wonen. Met dat in
het achterhoofd zoeken de twee
panden die hiervoor geschikt zijn
en zo kwamen ze uit bij het leeg-

staande bankgebouw in Olst. Het
plan om hier dertien woningen in
te maken, past als een oude jas,
blijkt uit hun verhaal. „Er is al
een parkeerplaats, met exact der-
tien plekken”, noemt Daggenvoor-
de als voorbeeld. „En de hoofdcon-
structie staat op zichzelf, we kun-
nen naar believen wandjes plaat-
sen voor een goede indeling.”
Ze zoeken bewust gebouwen die
passen bij deze doelgroep en niet
dat ze bij een leegstaand pand
eens bedenken wat ze ermee kun-
nen doen. „We hebben een quick
scan opgezet waarmee wij in een
dag kunnen zien of het zin heeft
iets met een gebouw te doen.”
Volgens Van Buel willen ouderen
ook graag langer zelfstandig wo-
nen. „Ondanks dat de overheid
het nu forceert. Wij zien enorm
veel leegstand en de behoefte on-
der senioren neemt toe.”

Ze willen de hoofdingang iets ver-
plaatsen naar de zijkant, aan de
zijde van ’t Olde Postkantoor. Op
de begane grond komen zes appar-
tementen. Elke woning krijgt een

eigen buitenterras en een tweede
toilet. Zodat bezoek niet naar de
badkamer hoeft. „Veel mensen
vinden dat prettiger.”
Op de begane grond staat nog de
bankkluis en ze denken er niet
eens aan om die te slopen. „Dat
kan een opbergruimte zijn en het
is een verwijzing naar de bank.”
De toiletten in de gang die het
personeel gebruikte, blijven ook
voor algemeen gebruik. „Die toi-
letgroep is nog prima. Net als de
zonnepanelen op het dak. Dat is
onze filosofie; als de materialen
nog goed zijn, proberen we alles
te hergebruiken.”
Bijzondere ingreep is dat het mid-
den van het dak wordt opengebro-
ken. Daardoor ontstaat vanaf de
begane grond tot aan het dak een

open ruimte die met de buiten-
lucht in contact staat. Zo komt er
op de begane grond een patio
waar de bewoners samen buiten
kunnen zitten en hierdoor valt er
daglicht in de gangen.
De lift en het trappenhuis blijven
ook waar ze nu zitten, op de eer-
ste verdieping komen vijf apparte-
menten met elk een balkon en
een ontmoetingsruimte voor geza-
menlijke activiteiten. Vanaf de ga-
lerij kijken mensen door een gla-
zen afscheiding op de patio.
Nog een verdieping hoger komen
twee penthouses die een stuk gro-
ter zijn dan de andere apparte-
menten, met een inpandig bal-
kon. De buitenkant van het ge-
bouw verandert niet heel erg. „De
gevel is wel wat kantoorachtig,
daar doen we nog iets mee.”
Verder worden overal loze leidin-
gen aangelegd, zodat het makke-
lijk is om technologie (‘domoti-
ca’) te installeren die helpt senio-
ren zelfstandig te wonen.
Met een zorginstelling maken
Daggenvoorde en Van Buel afspra-
ken om de zorg die de bewoners
nodig hebben te leveren, tot aan
een 24-uurs alarmdienst toe.
Maar wie al zorg of hulp krijgt
van een andere organisatie, mag
die meenemen dit nieuwe appar-
tement in. Het worden overigens
huurhuizen, een deel met een
huur van sociale woningbouw.
Ze zijn ervan overtuigd dat er
straks genoeg bewoners zijn. Dag-
genvoorde: „We stonden net bij
het gebouw toen een mevrouw
ons aansprak. Ze wist al te vertel-
len dat er appartementen komen,
en ze wil er zelf wel wonen!”

Van Buel en Daggenvoorde geven op
dinsdag 3 februari om 19.30 uur een
presentatie in het Holstohus in Olst
waarin zij hun plan toelichten en men-
sen zich dan ook kunnen aanmelden
voor een appartement.

www.2ndlifebouwadviseurs.nl

Plan voor dertien apparte-
menten in voormalige Rabo-
bank in Olst, binnenkort in-
formatieavond in Holstohus

Ondernemers
willen voormalige
bank verbouwen tot
dertien woningen.
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Brink Deventer
www.visserslaapcomfort.nl

� Het plan is om het midden van het dak open te breken, waardoor in het
hart van het gebouw een patio ontstaat van dertig vierkante meter.

� Een impressie van hoe de voormalige bank op de hoek Geertsstraat/Limburg Stirumstraat in Olst eruit komt te zien als het plan van Ton van Buel en Jan
Daggenvoorde doorgaat. Bewoners hebben dan de markt op vrijdag letterlijk naast de deur. illustraties 2nd-life bouwadviseurs/Jan Daggenvoorde, architect bna
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