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Voormalig café
toch nog gered
van de sloop
– Jarenlang was
het plan het voormalige café Boerhof op de Boskamp te slopen en
er woningen terug te bouwen.
Maar de nieuwe eigenaar van het
vervallen gebouw aan de Eikelhofweg, Anne van der Bijl (36) uit
Wijhe, wil het historische pand
juist absoluut niet slopen en wél
volledig renoveren en ombouwen
tot zijn woonhuis. Van der Bijl,
die op de een na laatste dag van
2014 de sleutel kreeg van het gebouw dat dateert uit het midden
van de negentiende eeuw, wil het
liefst al op korte termijn de buitenkant verbeteren. „Ik vind het
schrijnend”, zegt hij over het huidige exterieur. De muren wil hij
herstellen, kozijnen en ramen vervangen en een traditionele snijvoeg in het metselwerk aanbrengen. Dan heeft hij het gebouw
wind- en waterdicht en wil hij de
komende jaren het opvallend grote gebouw omtoveren tot een moderne woning met veel oog voor
de geschiedenis van het pand.

BOSKAMP/WIJHE

䡵 Het karakteristieke, maar vervallen voormalige café aan de Eikelhofweg op Boskamp wordt gerenoveerd. foto Gerard Vrakking

334 leden bridgeclub
missen plek Tijenraan
door Matthijs Oppenhuizen
matthijsoppenhuizen@destentor.nl
RAALTE – De bridgeclub in Raalte

heeft 334 leden en groeit. Maar
hoewel de club in mei al bij de gemeente aangaf graag een zaal te
willen hebben in het nieuwe
sportcomplex Tijenraan in Raalte,
is daar niets van terecht gekomen.
„Ik vind het belachelijk”, aldus
een vertegenwoordiger van de
club zaterdagochtend op een bijeenkomst van de VVD Raalte. De
lokale politieke partij wilde met
sporters en bestuurders van de
sportvereniging praten over de
plannen ter waarde van ruim 16
miljoen euro voor een nieuw

sportcomplex in Raalte. Vanavond debatteert de gemeenteraad van Raalte hierover.
De opmerking van de bridgeclub
wekte bij de ongeveer tien aanwezigen enige verbazing, zeker bij
de VVD’ers. De liberale fractie
had van de gemeente begrepen
dat er met de bridgeclub was gesproken en dat die juist op de huidige plek wilde blijven (de kantine van Rohda en Swaenewoerd).
Maar de vertegenwoordiger van
de bridgeclub zei dat de Rohdakantine te klein wordt en dat een
zaal in Tijenraan met plek voor
vijftig speeltafels een wens is.
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Laatste kaarten, extra voordeel!
www.overuit.nl/tickets

2 = 1!
Tot en met 25 januari.

80.000 bezoekers gingen u voor!

2 tickets voor € 12,50 ipv € 25,Uitjes met korting www.OverUit.nl
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