um te bouwen, De gemeente laat het dorp nu
erbosch te hulp doodbloeden. De gemeente DeDeeen
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venter
moest worden ingeschate kopen en
e arm te nemen. keld om het bestemmingsplan te

echt zijn voor het bedrijf.”

Zie ook pagina 26/27:Sneuvelen in
het zicht van de haven
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Voedselbank Raalte
gaat vrijdag
van start
door Lauk Bouhuijzen

ever zien dat er een lang lint van schaatsers voorbij kwam

ze winter ver weg

komsten en tal
n. Die blijven nu

den ze zich juist
van het nieuwe
start van de winden bij elkaar
op orde te brengen in nieuw machap. Zo kwam
ctor. ,,De voorekfijn in orde en
bers willen ook
op. Maar de reabaan op dit modicht zit. Dat is
hebben ook hekend. In koude
er wel honderhet ijs.”
meester bij de
Olst, hoopt net

als Krijt nog op een strenge nawinter. ,,Ik gok op een klein wondertje. Schaatsen in de natuur is
één van de mooiste dingen die er
is en we kunnen niet wachten
om de baan open te gooien. Maar
als het weer niet meezit, kunnen
we er verder ook niets aan doen.
Het is nu volle maan en dat is
gunstig. Maar als het straks weer
afgaande maan wordt, is dat minder goed nieuws.”
De korte-termijn weersverwachting van het KNMI is weinig
hoopgevend. De afgelopen nachten vroor het, maar in het weekeinde gaan de temperaturen alweer omhoog. Ronny Schrijver
van de ijsbaan in Raalte legt zich
er nog niet bij neer. ,,De meeste
Elftstedentochten zijn in februari
gereden, dus dat biedt hoop.”
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RAALTE – De Voedselbank Raalte
en omstreken zal morgen voor de
eerste keer zelf samengestelde
voedselpakketten gaan verstrekken. Dat gebeurt ‘s middags vanuit het eigen onderkomen in het
bedrijvencentrum en kantorengebouw ‘De Boei 10’ aan de Boeierstraat 10F op bedrijventerrein de
Zegge.
Tot en met vrijdag 23 januari werden de kleine honderd kratten
voor cliënten in Salland nog bij
de Voedselbank Deventer opgehaald en vervolgens verstrekt.
De werkwijze van de nieuwe
Voedselbank Raalte wijkt iets af
van die van Deventer, zo meldt
voorzitter Frans Rouwenhoff.
,,Uit Deventer kregen we twee
soort kratten met producten. Wij
gaan werken met vier soorten pakketten, te weten voor een alleenstaande, een echtpaar zonder kinderen, een echtpaar met een of
twee kinderen, en een echtpaar
met meer dan twee kinderen.
Daarnaast gaan we de pakketten
vrijdagmiddag verstrekken tussen
twee en vier uur. Dat was tot nu
toe alleen van twee tot drie. Onze
cliënten hebben op 23 januari een
persoonlijke brief ontvangen over
deze wijzigingen.”
Alle vrijwilligers van de Voedselbank Raalte die te maken hebben
of krijgen met levensmiddelen
hebben inmiddels een gerichte
training gehad.

Zie verder pagina 27
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