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aandacht gebracht van de fractie.
Fractievoorzitter Guus Temmink
zegt zelf ook te hebben gezien dat
de situatie hier tot ongewenste si-

gelijkheden om de verkeersveiligheid in dat gebied te verbeteren.
De CDA’er hoopt zo dat ongelukken worden voorkomen.
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Voedselbank profiteert
van Haringparty
RAALTE – De vierde editie van de

Sallandse Haringparty brengt
geld in het laatje van de Voedselbank Raalte. De opbrengst van de
avond, op donderdag 18 juni in
Grand Café Neuf op De Plas in
Raalte, gaat naar deze nieuwe instelling die Raalter gezinnen met
laag inkomen van voedselpakketten voorziet.
Organisator Peter Walter heeft samen met Bennie Poppe van hotel
De Zwaan en Léon Alferink van
Neuf weer een gevarieerd programma samengesteld, met naast
een drankje en diverse culinaire
verrassingen inclusief Hollandse

in januari
hoe lastig het is.”
Maar volgens Ter Hedde is Jolink
een specialist van het kaliber Nobach, dus verwacht hij dat het
goed komt met de bakker. Zeker
ook omdat Olst volgens hem
groot genoeg is voor zo’n zaak.
Wat Ter Hedde nu gaat doen,
weet hij nog niet. En zenuwachtig wordt hij daar niet van. „Als ik
in januari nog niks heb, word ik
pas nerveus, eerder niet.”
Hij heeft veel ervaring in de inen verkoop, ook in verwerking en
planning. „Les geven in verkooplessen lijkt mij ook wel leuk. Ik
zeg altijd; wie echt werken wil,
vindt wel werk. Ook als het misschien niet helemaal in jouw
straatje past.”

nieuwe, ook muziek en (vanaf
19.00 uur) een veiling. Daarbij
worden diverse kavels via opbod
verkocht, zoals een wedstrijdshirt
van een bekende Sallandse eredivisie-voetballer en natuurlijk een
vat nieuwe haring.
De gasten worden ontvangen vanaf 18.00 uur.

Voor deze exclusieve avond zijn 150
kaarten beschikbaar, voor 37,50 euro
per persoon. Kaarten bestellen kan bij
Peter Walter via telefoon
06-22693811 of
info@waltercreatief.nl, of via
info@hoteldezwaan.com.

Hartkampweg niet uit
systeem roekenkolonie
vervolg van pagina 29
RAALTE – Op verschillende plek-

ken in Raalte zijn al nestbeginselen verwijderd, zoals aan de Hoven en in de buurt van het gemeentehuis aan de Zwolsestraat.
Roeken zijn inmiddels ook aan
het nestelen op het terrein van Carinova bij de voormalige zusterflat aan de Hartkampweg. Ondanks dat dit privéterrein is,

neemt de gemeente deze plek ook
onder handen. Even verderop, nabij het tunneltje onder de N348,
zijn de roeken eveneens gesignaleerd. Waarschijnlijk niet toevallig op hooguit honderd meter van
de plek aan de Hartkampweg,
waar een kolonie in 2011 mensen
tot wanhoop dreef. Een gemeente
woordvoerder benadrukt dat burgers moeten meedenken: ,,Zonder
omwonenden redden we ‘t niet.’’
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