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door Lauk Bouhuijzen

RAALTE – De Voedselbank Raalte
en omstreken zal morgen voor de
eerste keer zelf samengestelde
voedselpakketten gaan verstrek-
ken. Dat gebeurt ‘s middags van-
uit het eigen onderkomen in het
bedrijvencentrum en kantorenge-
bouw ‘De Boei 10’ aan de Boeier-
straat 10F op bedrijventerrein de
Zegge.
Tot en met vrijdag 23 januari wer-
den de kleine honderd kratten
voor cliënten in Salland nog bij
de Voedselbank Deventer opge-
haald 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 pak-
ketten, te weten voor een alleen-
staande, een echtpaar zonder kin-
deren, 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 Voedsel-
bank Raalte die te maken hebben
of krijgen met levensmiddelen
hebben inmiddels een gerichte
training gehad.

Zie verder pagina 27

door Marcel Kloosterman

ELSHOF/RAALTE – Schaatsliefheb-
bers moeten deze winter vooral
veel geduld hebben. Het ziet er
voorlopig niet naar uit dat ze de ij-
zers uit het vet kunnen halen om
het natuurijs op te gaan. Maar bij
de Sallandse ijsbanen geven ze de
moed nog niet op. ,,Alles ligt er
perfect bij. Alleen het weer werkt
nog niet mee, ondanks dat het de
laatste dagen wel gevroren heeft”,
zegt Wim Krijt van de ijsbaanver-
eniging op de Elshof. Hij weet
dat voor een goede ijsvloer stren-
ge vorst vereist is. Het ijs moet
minimaal zes centimeter dik zijn
en daar zijn een paar nachten flin-
ke vorst - met temperaturen van
acht graden onder nul - voor no-
dig. ,,Daarom denk ik niet dat er

op korte termijn geschaatst kan
worden.”
Met deze sombere prognose ligt
een vergelijking met vorig jaar
voor de hand. Toen bleven de ijs-
banen de hele winter gesloten en
bleef de schaatspret uit. Dat heeft
ook vervelende gevolgen voor de
financiële boekhouding van een
schaatsvereniging. ,,De onkosten,
zoals de huur, moeten natuurlijk
gewoon doorbetaald worden, ter-
wijl we geen extra inkomsten
hebben.” Desondanks maakt
Krijt zich nog geen grote zorgen.
,,Als vereniging draaien we geen
verlies, omdat we over een groot
ledenbestand beschikken. We
bouwen daarentegen ook geen
extra reserves op. Het open-
gooien van de schaatsbaan levert
niet alleen schaatsplezier op,

maar ook extra inkomsten en tal
van nieuwe leden. Die blijven nu
uit.”
Op de Elshof hadden ze zich juist
veel voorgesteld van het nieuwe
seizoen. Voor de start van de win-
ter kwamen de leden bij elkaar
om de planning op orde te breng-
en en te investeren in nieuw ma-
teriaal en gereedschap. Zo kwam
er een nieuwe tractor. ,,De voor-
bereiding was piekfijn in orde en
de schaatsliefhebbers willen ook
graag het ijs weer op. Maar de rea-
liteit is dat de ijsbaan op dit mo-
ment slechts halfdicht zit. Dat is
jammer, maar we hebben ook he-
le goede jaren gekend. In koude
winters stonden er wel honder-
den schaatsers op het ijs.”
Jan Overmars, ijsmeester bij de
natuurijsbaan in Olst, hoopt net

als Krijt nog op een strenge na-
winter. ,,Ik gok op een klein won-
dertje. 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 min-
der goed nieuws.”
De korte-termijn weersverwach-
ting van het KNMI is weinig
hoopgevend. De afgelopen nach-
ten vroor het, maar in het week-
einde gaan de temperaturen al-
weer 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.”

door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl

WELSUM – Ondernemer Wim Bijs-
terbosch is uit het lood geslagen
door de uitspraak van de Raad
van State (RvS). Het plan om 21
woningen in Welsum te bouwen,

zijn initiatief, is door de RvS afge-
schoten. „Wat denk je dat ik er-
van vind?”, zegt de Welsumer van-
uit Brazilië waar hij moet zijn om
een bedrijf op te zetten. „Ik heb
er 1,3 miljoen euro ingestoken.
Vrienden die ik had, maakten be-
zwaar tegen het plan. Nu heb ik

een duur stuk grond liggen.”
De kritiek van de RvS richt zich
vooral op de gemeente Olst-Wij-
he. Die heeft volgens de Raad niet
genoeg onderbouwd dat de hui-
zen er moeten komen en ook
heeft Olst-Wijhe een aantal proce-
durele fouten gemaakt, terwijl de
RvS juist daar alert op is.
Bijsterbosch is dan ook niet te
spreken over de gemeente. Jaren
lukte het Olst-Wijhe niet om wo-
ningen in Welsum te bouwen,
dus schoot Bijsterbosch te hulp
door zelf grond te kopen en een
bouwbedrijf in de arm te nemen.

Van de 21 woningen zijn er al 13
verkocht, ook voor die mensen is
de uitspraak een klap.
„Ik heb er alles aan gedaan. Spe-
ciaal om een extra uitweg aan te
leggen zodat omwonenden min-
der verkeer langs zich krijgen,
heb ik een boerderij erbij gekocht.
En bijvoorbeeld parkeerplaatsen:
de provincie zei dat er wel wat
minder konden zijn, maar de RvS
zegt nu dat het er te weinig zijn!
De gemeente laat het dorp nu
doodbloeden. De gemeente De-
venter moest worden ingescha-
keld om het bestemmingsplan te

schrijven, en nog gaat het fout.”
Of een nieuwe poging wordt ge-
daan dit project alsnog van de
grond te krijgen, weet Bijster-
bosch nu nog niet. Hij moet zich
erin verdiepen wat te doen.
De uitspraak zou pas over enkele
weken komen, maar kwam nu on-
verwachts gisteren. Terwijl Bijs-
terbosch net had besloten dat hij
vanwege het uitstel wel naar het
buitenland kon. „Ik moet hier nu
echt zijn voor het bedrijf.”
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Voedselbank Raalte
en omstreken neemt
de taak over van
Voedselbank Deventer
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Raad van State torpedeert bouw van 21
woningen in Welsum. Ondernemer weet
nog niet of hij bouwproject doorzet.

� De honden van Wim Krijt vermaken zich prima bij de ijsbaan op de Elshof. Hun baas zou echter liever zien dat er een lang lint van schaatsers voorbij kwam
scheuren. foto Gerard Vrakking
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Voedsel-
bank Raalte
gaat vrijdag
van start

LZV nog geen ‘koning op de weg’

Schaatsen op natuurijs ook deze winter ver weg

RvS deelt tik uit aan Welsum
Zoektocht naar werk van Peter Visser


