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Vechtdal

Quick Rack is eind 2006 begonnen als BV en officieel
gestart per 1 januari 2007. Wel met ruim 20 jaar ervaring in
de branche.

Woensdag 25 mei:
Balkbrug,
17.00-20.00 uur, Het Trefpunt, Inloopbijeenkomst landbouwtunnels N48.
Vrijdag 27 mei:
Balkbrug,
18.00 uur, Terrein naast Diamanthal, Trekkerslep.
Nieuwleusen,
9.30-11.00 uur, Ten Kate Motoren, start Motortoertocht MotoRoPatoer.
NIEUWLEUSEN

Waarschuwing
skimmen via pin

Frank Brinkman

Harry Dunnink ziet tevreden dat de nieuwe bedrijfshal al bijna klaar is.

Ten onrechte wordt nog steeds
verondersteld dat alleen bij geldautomaten van banken wordt
geskimd. Afgelopen periode
zijn echter ook bedrijven in Dedemsvaart en Mariënberg het
er geworden van deze
praktijken. Bij storingen met de
pinfunctie is het zinvol om eens
goed naar de apparatuur te kijken. Bij het aanbrengen van skimapparatuur is meestal sprake
van meerdere personen. De een
manipuleert de apparatuur, de
andere(n) houden de omgeving
in de gaten of leiden mensen af.
Bij verdachte situaties is het verstandig onmiddellijk de politie
(0900-8844) te bellen.

Quick Rack groeit rustig door MotoRoPatoer
NIEUWLEUSEN

Nieuwleusens bedrijf verhuist naar Petersweg
NIEUWLEUSEN - De bouwactiviteiten van de nieuwe be-

drijfshal van Quick Rack aan de Petersweg, het Nieuwleusens bedrijf dat gespecialiseerd is in onder meer houten
stellages, verlopen voorspoedig. Directeur Harry Dunnink
heeft in zijn planning de verhuizing al op 1 juli staan.

Het bedrijf is nu gehuisvest aan
de Kalkhovenweg en heeft door
ruimtegebrek nog een opslagruimte gevonden in de buurt van
de hoofdvestiging. Quick Rack
is een aantal jaren geleden met
haar activiteiten in Nieuwleusen begonnen en heeft een gestage groei meegemaakt. Dunnink: ‘Onze huidige locatie is te
klein en met twee opslagruimtes
werken is niet erg handig. Onze
bedoeling was om nieuwbouw te
realiseren in het gebied Grift 3,
maar dat komt niet echt van de

grond. Daarom zijn we naar alternatieven gaan zoeken. De directie, bestaande uit Harry Dunnink
en Hans Geerts, heeft uiteindelijk
gekozen voor nieuwbouw aan de
Petersweg op de plaats waar vroeger een aannemersbedrijf was gevestigd. De oude gebouwen zijn
gesloopt en een nieuwe bedrijfshal met kantoorruimtes is in aanbouw. Quick Rack heeft momenteel naast de beide directeuren,
twee binnendienstmedewerkers,
nancieel administratief medewerkster en twee magazijnme-

dewerkers in dienst. Dunnink is
samen met Hans Geerts begonnen met Quick Rack, nadat het
werkvoorzieningschap Wezo was
gestopt met haar commerciële
activiteiten van het maken van
houten stellingen. Dunnink heeft
twintig jaar bij de Wezo deze activiteiten geleid. Het bedrijf heeft
de verkoop van haar producten
uitgebreid. Dunnink: ‘We hebben
het Bruynzeel Monta systeem er
bij gekregen, daardoor opereren we nu ook meer op de buitenlandse markt. Deze systemen
werden in het verleden in Alkmaar door het werkvoorzieningschap gemaakt. Nu gebeurt dit in
Ter Apel. Wij waren met ons eigen
systeem meer op de binnenlandse markt gericht.’ Bruynzeel is ook
bekend in onder meer Engeland,

Ierland, Frankrijk, Duitsland en
zelfs Japan.
Uitbreiding assortiment
‘Ons assortiment hebben we
nu ook uitgebreid met de verkoop van vinorekken. Deze zijn
bedoeld voor zowel particulieren
als ondernemers. ‘Op dit moment
zijn we druk doende met het inrichten van een wijnwinkel in
Zwolle aan de Asserdorperstraat:
Mondovino.’ De nieuwe winkel
wordt ingericht met een Bruynzeelsysteem. ‘Samen met deze
ondernemer hebben we een plan
gemaakt hoe de winkel in te richten. Dit is voor ons mooi project.
Alles in deze winkel is van een
hoge kwaliteit. Verder gaan we
ons meer en meer richten op bedrijfs- en kantoorinrichtingen.’

Gesteggel rond Westerbouwlanden
NIEUWLEUSEN - Een echtpaar uit

Nieuwleusen wil dat de gemeente Dalfsen haar afspraken nakomt
met betrekking tot de levering van
een perceel grond in het plan Westerbouwlanden in Nieuwleusen.
Volgens het echtpaar heeft de gemeente minder grond geleverd dan
in de koopovereenkomst is vastgelegd. Omdat de gemeente het daar
niet mee eens is, stapte het echtpaar naar de voorzieningenrechter
in Zwolle.
Het draait echter allemaal om
ende kavel.
Bij de intentieovereenkomst en bij
de koopovereenkomst zou de ge-

meente nooit gemeld hebben dat
er op het perceel, dat aan het water
grenst, een talud zou worden aangebracht. Nadat het talud was aangebracht, bleek dat de kopers veel
minder vierkante meters overhielden dan ze verwachtten. Het talud
is 2 meter en 40 centimeter breed.
‘Daardoor past het bouwplan er
niet meer’, liet de raadsman van de
kopers weten.
De gemeente liet weten dat het
geleverd heeft wat is overeengekomen. ‘Als je een huis aan het water
hebt, dan weet je dat daar een talud
moet worden aangelegd’, merkte de
advocaat van de gemeente Dalfsen

op. ‘De kopers hadden dat dus kunnen weten. Dat er minder zou zijn
geleverd, klopt niet. Er zijn weliswaar verschillen met de oorspronkelijke cijfers, maar het inmeten
van de kavels wordt altijd pas achteraf gedaan door het kadaster. En
dan zijn er vaak afwijkingen.’
De gemeente liet overigens op
de zitting weten dat de kopers vrij
zijn om het talud aan te passen bijvoorbeeld door er grond op te storten. ‘Het is voor het eerst dat de gemeente dat laat weten, daar heeft ze
tot nu toe nooit wat over gezegd.’
Voor de zaak lijkt het weinig uit
te maken. Volgens de gemeente

kan het bouwplan technisch gezien
worden uitgevoerd op de bestaande
kavel. Dan zal de erker van de woning weliswaar iets op het talud komen, maar ‘daar maakt de gemeente geen probleem van’. De kopers
betwijfelden dat echter. Een poging
van de kortgedingrechter om beide
partijen tijdens een schorsing te laten kijken of er oplossingen mogelijk zijn, werd door de raadsman van
de gemeente Dalfsen kort en krachtig van tafel geveegd. ‘Nee, wij willen een vonnis. Schorsen voor overleg heeft nu geen zin.’
De rechter spreekt zich binnen
veertien dagen uit over de kwestie.

Als uitvloeisel van de Roparun
wordt vrijdag een motortoertocht
gehouden, de MotoRoPatoer.
Tussen 9.30 en 11.00 uur kan
hiervoor gestart worden vanaf
Ten Kate Motoren te Nieuwleusen. Er kan in groepen of individueel worden gereden, waarbij
ook stops zijn ingelast, onder
andere bij het Vechtgenotenhuis
in Ommen, een inloophuis voor
mensen die kanker hebben of te
maken hebben met mensen met
kanker. Kosten toertocht € 15,per motorrijder en € 8,- voor de
passagier. Tijdens de rit worden
foto’s gemaakt van de deelnemers. Het Roparunteam 196 van
de politie IJsselland organiseert
deze actie om geld op te halen
voor het goede doel.
Info: www.roparun.nl, www.
roparunteamijssellland.nl
BALKBRUG

Jeugd smult
volop bij bakker
Leerlingen van groep 1 van obs
Prinses Margriet zijn maandagochtend op werkbezoek geweest bij de
plaatselijke bakkerij van de familie
Schutte. Aan de werktafel werd
deeg omgetoverd tot broodjes, die
versierd werden met maanzaadjes, sesamzaadjes en amandelen.
Daarna gingen de broodjes de rijskast in om te rijzen. Daarna werden er koekjes gebakken. De grote
mixer trok de aandacht. Uit het
deeg werden verschillende vormen
gestoken en vervolgens mochten
de koekjes weer versierd worden
met nootjes en zaadjes. Ter afsluiting mocht de jarige Lola trakteren
op een gebakje.

