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RAALTE – De bridgeclub in Raalte
heeft 334 leden en groeit. Maar
hoewel de club in mei al bij de ge-
meente 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 bij-
eenkomst 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. Van-
avond debatteert de gemeente-
raad van Raalte hierover.
De opmerking van de bridgeclub
wekte bij de ongeveer tien aanwe-
zigen enige verbazing, zeker bij
de VVD’ers. De liberale fractie
had van de gemeente begrepen
dat er met de bridgeclub was ge-
sproken en dat die juist op de hui-
dige plek wilde blijven (de kanti-
ne van Rohda en Swaenewoerd).
Maar de vertegenwoordiger van
de bridgeclub zei dat de Rohda-
kantine te klein wordt en dat een
zaal in Tijenraan met plek voor
vijftig speeltafels een wens is.
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BOSKAMP/WIJHE – Jarenlang was
het plan het voormalige café Boer-
hof op de Boskamp te slopen en
er woningen terug te bouwen.
Maar de nieuwe eigenaar van het
vervallen gebouw aan de Eikelhof-
weg, 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 ge-
bouw dat dateert uit het midden
van de negentiende eeuw, wil het
liefst al op korte termijn de bui-
tenkant verbeteren. „Ik vind het
schrijnend”, zegt hij over het hui-
dige exterieur. De muren wil hij
herstellen, kozijnen en ramen ver-
vangen en een traditionele snij-
voeg in het metselwerk aanbren-
gen. Dan heeft hij het gebouw
wind- en waterdicht en wil hij de
komende jaren het opvallend gro-
te gebouw omtoveren tot een mo-
derne woning met veel oog voor
de geschiedenis van het pand.
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RAALTE/OLST-WIJHE – SallandGlas
begint met een serie bijeenkom-
sten waar bewoners van het bui-
tengebied zich kunnen aanmel-
den voor glasvezel. Tijdens de bij-

eenkomsten zijn vrijwilligers van
SallandGlas, bestuursleden van
Plaatselijk Belangen en providers
Plinq en Canal Digitaal aanwezig
om vragen te beantwoorden. De

eerste bijeenkomst is morgen op
de Elshof (17.00 tot 21.00 uur) in
het buurthuis. Daarna volgen nog
bijeenkomsten in tien plaatsen,
zoals Heeten (23 januari), Heino
(24 januari), Luttenberg (27 janua-
ri) en Broekland (12 februari).
SallandGlas is het bewonersinitia-
tief dat zich inzet voor de aanleg
van glasvezel in het buitengebied
van Raalte, Deventer en Olst-Wij-
he. De aanleg van glasvezel gaat al-
leen door als zestig procent van

de mensen meedoet. Als dat aan-
tal is gehaald, wordt SallandGlas
een coöperatie waardoor iedereen
die zich inschrijft mede-eigenaar
is van het netwerk en volgens Sal-
landGlas ‘dus in de toekomst ook
profiteert van de baten’.
Tijdens een eerdere informatie-
ronde was inschrijving al moge-
lijk en dat leverde volgens Salland-
Glas enkele honderden inschrij-
vingen op. Daarmee ligt het initia-
tief naar eigen zeggen iets voor op

schema. „Het doel is dat we op 1
maart de 60 procent halen, zodat
we nog in de eerste helft van 2015
kunnen beginnen met graven.”
Een provider kiezen hoeft vol-
gens SallandGlas niet nu al. „Het
belangrijkst is dat inwoners zich
aanmelden.” Dat kan tijdens de
bijeenkomsten of via de website.
Daarop staan ook de datums en lo-
caties van alle bijeenkomsten.

www.sallandglas.nl
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Nieuwe serie bijeenkomsten SallandGlas
moet helpen genoeg aanmeldingen voor
glasvezel in het buitengebied te krijgen.

Genoeg kijkers voor Mariaschool

334 leden bridgeclub
missen plek Tijenraan

Van der Aa, onze man in Afrika

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

Voormalig café
toch nog gered
van de sloop

SallandGlas zet nog extra aan

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

80.000 bezoekers gingen u voor!

Tot en met 25 januari.

Laatste kaarten, extra voordeel!
www.overuit.nl/tickets
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