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Veel koffie voor
de Voedselbank
RAALTE – De enorme opbrengst

van de Douwe Egberts-actie,
ruim 2,2 miljoen punten, was
goed voor zo’n 4480 pakken
DE-koffie voor Voedselbank Raalte eo. Zaterdag leverde de leden
van de Lionsclub Raalte de totale
opbrengst van de Douwe Egberts-actie voor Voedselbank Raalte en omstreken af in Stompwijk.
De actie, geleid door Roel Kamping was zo succesvol, dat de auto
van George Soetens maar net
groot genoeg bleek om alles te vervoeren.
Inwoners van Raalte en de buurtdorpen leverden in totaal 2,2 miljoen waardepunten van Douwe
Egberts in bij de inzamelpunten
in diverse supermarkten en buurthuizen. In Nederland hebben 90
Lionsclubs in de laatste weken
van december in totaal 59 miljoen
waardepunten ingezameld en ze
zaterdag in Stompwijk aan de koffiebrander overhandigd. Die stelde in totaal 120.000 pakken beschikbaar. Met een aandeel van de
kleine vier procent van de totale
opbrengst is het resultaat in Raalte bovengemiddeld.
Initiatiefnemer Roel Kamping
van de Raalter Lions: ,,Iedereen
knipt de punten uit de DE-verpakkingen en legt ze in een laatje om
ze vervolgens jaren te laten lig-

gen. Er zaten zelfs bonnen van
verpakkingen uit de jaren ’70 tussen. Nu hebben de punten een
goede bestemming gekregen. ”
Ook voorzitter Frans Rouwenhof
van Voedselbank Raalte e.o. is in
zijn nopjes. ,,Het resultaat is in
één woord fantastisch”, zegt hij.
„De koffie is duur, terwijl klanten
van de Voedselbank amper budget hebben. In het voedselpakket
is een pak koffie een welkome
aanvulling. Dankzij de hoge opbrengst kunnen we dit jaar met regelmaat er een pak koffie bij
doen.”
De Raalter Voedselbank haalde
tot afgelopen vrijdag kant-en-klare pakketten bij de Voedselbank
Deventer op, maar gaat vanaf 6 februari de pakketten zelf samenstellen en uitreiken, mogelijk al
met een pak DE-koffie erbij. ,,We
hebben vlak voor kerstmis aan 99
huishoudens een pakket uitgereikt. En eerlijk gezegd verwachten we dat het aantal cliënten de
komende maanden stijgt.”

䊳 Met een aandeel van de kleine vier procent van de totale opbrengst is het resultaat
in Raalte bovengemiddeld

SallandTrail krijgt
erkenning van de ITRA
door Ronald Vrugteman
NIJVERDAL – Organisatoren Bertus

van Elburg en Pieter Meesters
grijnzen van oor tot oor als ze het
nieuwtje vertellen. „De internationale trailrunning organisatie
ITRA heeft de SallandTrail voor
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wat betreft de langste afstand van
75 kilometer een certificaat gegeven. Daardoor kunnen deelne-

BLOKKER

Binne
Triest gezicht,
het verlaten
Blokkerpand in
Olst. Lege schappen, de kassa
werkeloos midden in de winkel.
door Mischa Westerhof
OLST – Het is een triest gezicht,

het lege Blokkerpand op de hoek
van de Hendrik Droststraat en de
wethouder Kuiperstraat in Olst.
Bij de deur geen bakken met aanbiedingen meer, de schappen zijn
leeg, de kassa staat werkeloos midden in de winkel. ,,Tja, het ging eigenlijk ook wel heel snel, eigenlijk sneller dan we hadden gedacht.” Aan het woord is Eric van
Oeveren die tot voor kort de franchisehouder van de Olster Blokkervestiging was. ,,Op dinsdag 6
januari heb ik, in overleg met
mijn advocaat, bij Blokker aangegeven dat ik de rekeningen niet
meer wilde betalen. ’s Woensdags
was alles dicht. Donderdag werd
door Blokker de voorraad ingepakt en op vrijdag was alles weg.”
Hoe anders was het in september
2011 toen Van Oeveren, samen
met zijn vrouw Annemie, de vestiging overnam van Ton en Paulien
Pol. Het nieuwe ondernemers-

zegt Meesters. Van Elburg: „Ook
dit jaar liep het weer storm bij de
inschrijving. Onze server raakt er
door overbelast, maar desondanks
waren de drie afstanden binnen
enkele uren volgeboekt.” In totaal
Een eigen bedrijf
doen er achthonderd lange-afstandlopers mee aan de Sallandwillen we echt niet
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Trail. De meesten, 450,
starten
meer, dat hebben
de 25 kilometer. Aan de 50 kilometer zullen circa 250 lopers mee-
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