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Bakkerij Nollen ontvangt Predicaat Hofleverancier
“Het mooiste cadeau voor onze 100-jarige verjaardag!”

Hengevelde - Het familie avontuur begon op 20 november 1921 toen Theo
Nollen Sr. en zijn vrouw Johanna aan de Goorsestraat in Hengevelde hun
droom verwezenlijkten en de deuren van hun eigen bakkerij openden.
Honderd jaar later staan deze deuren nog steeds gastvrij open voor alle
dorpsgenoten, omwonenden en klanten op doorreis. Aan het ambachtelijk
bakproces is ook niks veranderd, alleen zijn er 325 hardwerkende collega’s, 15 eigen
winkels en een grote groep zakelijke klanten bijgekomen.

DOV: Delden klaar voor twee dagen
Black Friday!

“Ik voel en weet zeker dat mijn opa en vader onwies trots naast mij hadden gestaan.”, zegt
Vincent Nollen zichtbaar emotioneel nadat hij het Predicaat Hofleverancier in ontvangst
heeft mogen nemen van burgemeester drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel van Gemeente Hof
van Twente. Vincent is de derde generatie van de bakkersfamilie en nam het bedrijf in 2000
officieel over. “Dit voelt als een schitterende herkenning en erkenning voor al het harde
werken van onze collega’s en familie. Soms bekruipt mij het gevoel dat onze klanten niet
weten hoe hard wij met z’n allen moeten werken om hun geniet-, feest- of cadeaumoment
in te vullen. Wij staan voor dag en dauw op en maken alles nog op een ambachtelijke wijze
met veel handmatig werk, zodat alles tijdig en vers in de winkels ligt. Daarom ben ik mijn
collega’s van alle afdelingen en winkels ook zo dankbaar dat wij dit dag in dag uit met elkaar
voor elkaar krijgen.”, vult Vincent aan.
Het grote Bakkerij Nollen jubileum feest is vanwege coronamaatregelen verplaatst naar 22
mei 2022, wel is er een puzzelrit met 4 drive-thru’s voor alle collega’s en hun gezinnen.
Vincent licht toe: “Wij kunnen dit speciale moment niet zomaar aan ons voorbij laten gaan
zonder iets te doen voor onze mensen. Dan maar op een creatieve en ludieke wijze, wij
houden allemaal wel van een dolletje, hapje en drankje. Voor onze klanten hebben wij vanaf
volgende week ook drie speciale producten: jubileumbrood van
broodartiest Hans Som, jubileumtaart van Heidi winnares van
onze bakwedstrijd en een receptenboek met recepten van onder
andere meesterpatissier Robèrt van Beckhoven. Na de feestdagen
hebben wij ons jubileumjaar gepland, met allemaal leuke acties
in onze winkels. Je bestaat maar één keer honderd jaar en dan
moeten wij ook goed uitpakken. Wij hebben er heel veel zin in!”.
De komende jaren zullen in het teken staan van verdere uitbouw
van de organisatie en voorbereiding van overdracht naar de vierde generatie. Ties en Wout Nollen de twee zonen van Antoinet
en Vincent Nollen, zijn de beoogde schrijvers van het volgende
hoofdstuk van een mooi Twents familieverhaal vol lekkere ontbijt, lunch, diner en feestmomenten.

Steun je club en help de Goorse Wintermarkt
Goorse Wintermarkt is op zoek naar vrijwilligers
Goor - Op zaterdag 18 december zullen er
vanaf Café De Zon oldtimer auto’s, vrachtauto’s, trekkers en motoren tentoongesteld
worden. Waar voorheen de paardenmarkt op
het Schoolfeestplein was zal deze nu in de
Spoorstraat zijn en doorlopen tot op de parkeerplaats achter de Thuisin. Bezoekers kunnen van daaruit doorlopen naar het centrum
waarbij ze dan langs een levende kerststal
komen en leuke kraampjes in kerstsferen.
De organisatie is daartoe op zoek naar veel
vrijwilligers. Wanneer je vrijwilliger wordt help je niet alleen de Goorse Wintermarkt, maar
steunt de organisatie jouw club of vereniging in de vorm van een financiële bijdrage. Opgeven kan via www.goorsewintermarkt.nl/vrijwilliger-worden/.

Bridgeclub
Niet Kwetsbaar
Goor - De Goorse Bridgeclub Niet Kwetsbaar hield op dinsdag 16 november haar
wekelijkse bridgedrive, dit keer online op
Step Bridge.
De uitslag:
1 Marja Kappert - Jopie Peuscher 62,50%
2 Jan Karel Dekker - Marianne Dekker 61,11%
3 Jaap de Vries - Andre Sombekke 59,03%
Zie de website: https://27008.bridge.nl/

Op zoek naar
cadeautjes?
Hof van Twente Neem dan eens een
kijkje bij de verkoop
van vele eigengemaakte
artikelen
door de handwerkgroepen van Stichting
Franje.
Prachtige handgemaakte artikelen zoals
gebreide sokken, sjaals, zelfgemaakte
schorten, kortom, teveel om op te noemen.
Op zoek naar een cadeau voor de komende
Sinterklaas of Kerst, u slaagt ongetwijfeld.
Of, gewoonweg iets voor uzelf.
Deze verkoop in Goor vindt plaats op vrijdag 26 november van 09.00 tot 20.00 uur
en op zaterdag 27 november van 08.00 tot
18.00 uur bij de Jumbo Supermarkt aan de
Van Kollaan. De vrijwilligers van Stichting
Franje staan voor u klaar en helpen u graag
bij het maken van een keuze.
En met uw aankoop steunt u het goede doel.
Van de opbrengst kan Stichting Franje weer
nieuwe materialen kopen zodat de deelnemers van de handwerkgroepen weer naar
hartenlust aan de slag kunnen en hun creativiteit opnieuw kunnen omzetten in mooie
producten.

Delden - Siem Bouma, stadsmanager van Delden, heeft samen met de DOV,
de Deldense Ondernemers Vereniging, zijn eerste project in gang gezet:
Delden doet mee aan Black Friday, zowel op vrijdag 26 en zaterdag 27
november en dat zal zichtbaar zijn!
Veel ondernemers liepen
warm voor het plan en het centrum van
Delden wordt opgesierd met een mooie
ballonnenboog bij de ingang van elk deelnemend bedrijf. Ook veel horecabedrijven
in Delden ondersteunen het Black Friday
initiatief.
Van oorsprong komt Black Friday uit Amerika en is altijd op de vrijdag na Thanksgiving. Dit is een nationale feestdag in
de Verenigde Staten (altijd op de vierde
donderdag in november) waarop mensen
dank zeggen voor de goede dingen die hen
ten deel zijn gevallen. De dag erna werden
traditioneel kerstinkopen gedaan en gaven
winkeliers de hoogst mogelijke korting op
hun waar. In Nederland is in 2015 ook met
Black Friday begonnen en het kent een
dusdanige populariteit dat het soms het
hele weekend doorgaat.
Nicole Efftink, voorzitter van de DOV,
is enthousiast dat zoveel ondernemers in
Delden meedoen en is lovend over de onderlinge saamhorigheid: “De ondernemers
krijgen een poster waaraan ze te herkennen zijn dat ze mee doen. Op social media
worden de individuele Black Friday acties
bekend gemaakt. Ook een groot deel van
de horeca doet mee, dus kom naar Delden en geniet maximaal van gezelligheid, koopjes en
acties deze twee dagen!”

Voedselbank Seine biedt hulp
Hof van Twente - Indien u tijdelijk financieel wat moeilijker zit door extra
hoge kosten of onvoorziene onkosten dan kunt u als steun in de rug bij Seine
een wekelijks levensmiddelenpakket aanvragen.
Zo voorkomt u misschien dat u verder in de problemen raakt. U kunt met het pakket ongeveer 40 à 50 euro per week besparen waarmee u uw eventuele achterstand of extra onkosten
mee in kunt lossen.
Zo werkt de voedselbank preventief en bespaart u meer ellende of voorkomt u nieuwe schulden.
Wacht dus niet en vraag vroegtijdig om hulp, dit kan door een mail te sturen naar:
stichtingdoorswideopen@gmail.com of te bellen met 06-20539460 (geen ingewikkelde aanvraagprocedure en makkelijke acceptatie).
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Ringfoto Vaarhorst maakt uw oude bestanden
digitaal
Haaksbergen - Waar blijven uw privébeelden van vroeger?
Het zijn voor u hele speciale herinneringen, maar u kunt ze
niet meer bekijken want u mist de afspeelapparatuur. Misschien heeft u nog videobandjes maar niet de bijbehorende videocamera, of dia’s maar
geen projector meer. Foto Vaarhorst kan ze voor u overzetten op een DVD, USB-stick
of een externe harde schijf.
Er zijn in de loop der jaren
heel veel types videobanden geweest zoals video 8,
video hi8, digital 8, VHSC, DV en gewone VHS
banden. In de jaren 60 en 70
bestonden de ronde 8mm
spoelen.
Ringfoto Vaarhorst kan al
deze type banden voor u
digitaliseren. Uw negatieven en dia’s kunnen ze inscannen. Neem vrijblijvend
contact op en de medewerkers informeren u uitgebreid over de mogelijkheden en de prijzen: Ringfoto
Vaarhorst, Spoorstraat 10 in
Haaksbergen, tel. 053 5721526, e-mail: fotovaarhorst@planet.nl

Kerkberichten

75-jarig jubileum Dames- en Herenkoor
en jubilarissen in Bentelo
Bentelo - Tijdens de St. Caecileaviering van afgelopen zaterdag in de O.L.Vrouwekerk
in Bentelo werd herdacht dat 75 jaar geleden het dames- en herenkoor werd opgericht.
Ook werden tijdens deze viering vele jubilarissen door Pastor Timmerman in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange trouwe inzet voor de kerkzang en de geloofsgemeenschap van Bentelo.

Goud voor Twentewijn Regent Barrique
Reserve 2018
Film ‘Riders of Justice’
in Filmhuis Alleman

Foto: Rolf Konow
Goor - De Deense dramafilm ‘Riders of Justice’
draait op 30 november in
Filmhuis Alleman.
Beroepsmilitair Markus
moet
noodgedwongen
huiswaarts keren om voor zijn dochter Mathilde te zorgen als blijkt dat zijn vrouw om
het leven is gekomen tijdens een tragisch
treinongeluk. Terwijl ze nog in diepe rouw
verkeren, wordt er aangebeld door data-analist Otto. Hij heeft het treinongeluk overleefd
en heeft samen met zijn excentrieke collega
Lennart en hun nog zonderlinger maat Emmenthaler geconcludeerd dat de trein niet
zomaar is verongelukt. Ze besluiten verder
op onderzoek uit te gaan en ook voor Markus
wordt het duidelijk dat er sprake is geweest
van een aanslag. De mannen ontpoppen zich
tot engelen der wrake en de missie leidt tot
resultaten. Al zijn het misschien niet de gewenste…
Met: Mads Mikkelsen, Andrea Heick Gadeberg, Nikolaj Lie Kaas, Gustav Lindh, Nicolas Bro, Lars Brygmann, Roland Møller.
Regisseur: Anders Thomas Jensen.
De film begint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 7,50. Tickets zijn te bestellen via
www.filmhuisalleman.nl. Daar vind u ook
het overzicht van alle andere films.
De trailer van ‘Riders of Justice’ is te bekijken
via deze link: https://youtu.be/7tzxNrvovYI
Aangezien de horeca om 20.00 uur moet
sluiten is er voorlopig geen pauze. Er bestaat
wel de mogelijkheid om vooraf een kop
koffie/thee of andere consumptie te kopen.
Consumpties mogen worden meegenomen
in de zaal.
Voor toegang tot de Reggehof heeft u een coronatoegangsbewijs nodig (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of een herstelbewijs).

Bentelo - De PIWI International Wine Award heeft de Twentewijn Regent Barrique
Reserve 2018 van Wijngaard Hof van Twente met 93 punten gewaardeerd: een gouden
medaille! Mart Visscher, die mee heeft geholpen om deze topwijn te maken, is niet
verrast.
Een internationale duurzame wijnkeuring
De International PIWI Wine Award is een wijnkeuring die de
kwaliteit van de wijnen beoordeelt volgens het internationaal
erkende degustatieschema PAR en accepteert alleen PIWI (Pilswiederstandsfähig) rassen.
“Wines made from PIWI grape varieties form the basis for sustainable wine production to protect producers, consumers, the climate and the landscape. They deliver wines with exciting aromas.
In order to convey this to a wider audience and to honor the years
of work of the vine growers and winemakers, PIWI International
and WINE System organize the International PIWI Wine Award
every year.”
Wijngaard Hof van Twente
Als één van de oudste wijngaarden van Nederland werkt Wijngaard Hof van Twente te
Bentelo, al ruim 20 jaar, met voornamelijk PIWI rassen. Deze rassen doen het goed in het
doorgaans wat koelere en vochtige klimaat. Ondertussen is 6,5 hectare aangeplant met onder
andere Johanniter, Souvignier Gris en Solaris, maar ook blauwe druiven zoals Pinotin en
Regent, waar nu goud mee is gewonnen. Wijnmaker Roelof Visscher en zijn team verwerken
deze druiven tot Twentewijnen in Neerlands Wijnmakerij te Bentelo, waar ook voor andere
wijnboeren Nederlandse wijn wordt
geproduceerd.
Regent Barrique Reserve 2018
De Regent Barrique Reserve 2018
is een rode wijn, gemaakt van 100%
Regentdruif. De geselecteerde druiven worden ontsteeld en krijgen na
een pulpgisting en zachte persing
een opvoeding in hout. De 30 maanden barrique rijping geeft de rode
wijn meer volheid en souplesse. Het
resultaat is een kruidige, volle wijn
met aroma’s van laurier, zwarte bessen en wat mokka. Deze wijn combineert uitstekend bij wild, stoof en
rijpere kazen. De Twentewijn Solaris
2020 behaalde met een score van 89
punten zilver. Een prachtige opsteker
voor de Twentse Wijngaard.
De Familie Visscher
De Visschers zijn erg blij met deze
nieuwe erkenning. Mart Visscher,
zoon van Roelof en Ilse, is sinds 1
januari 2020 mede-eigenaar en groot
liefhebber van een Regent die langere rijping in Barriques heeft gehad.
“Deze rode wijn heeft meer dan 2,5
jaar gerijpt in Franse en Amerikaanse barriques” vertelt hij enthousiast.
“De wijn krijgt hierdoor zoveel meer
complexiteit!” Mart leert het vak
momenteel in Oppenheim, Duitsland, om naast de ervaring in Bentelo zijn kennis ten aanzien van het
Mart Visscher
wijnbouwproces verder te vergroten.

Ineke’s Hofdichten
‘Sinterpaus?’
Jeroen van vijf zit voor de buis
Hij kijkt zijn ogen uit en lacht:
De paus is aan het woord op de t.v.
Dat had het knaapje niet verwacht!
Hij rent naar zijn moeder en roept:
“Sinterklaas is op televisie, hoeraaah!
Hij ziet er nu ook hééél cool uit:
Hij heeft een nieuwe JURK, mama!”

Voorste rij v.l.n.r: Jan Exterkate 70 jr, Rikie Vehof 40 jr, Marian Ankersmid 40 jr, Gré Michorius 40 jr. Middelste rij: Harrie Exterkate 25 jr, Jo van Bemmelen 65 jr, Gerda Assen 40
jr, Rikie Hemel 40 jr. Achterste rij v.l.n.r.: Jan Pierik 25 jr. Hennie Hulsmeijer 40 jr, Hans
Holtkamp 50 jr. (Niet op de foto: Herman ten Dam 25 jr.)

Mocht u vieringen willen bijwonen,
informeer dan eerst naar het protocol van
de kerken.
Protestantse Gemeente (Oude Blasius)
Zondag 28 november, 10.00 uur
Ds. Juijn
R.K. Blasiuskerk Delden
Zondag 28 november, 9.30 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen, Cantu
Woensdag 1 december, 18.30 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
O.L.Vrouwekerk Bentelo
Geen viering
Petrus en Paulus Parochie Hengevelde
Zondag 28 november, 9.30 uur
WoCo, werkgroep
Anglican Church Twente
St. Mary’s Chapel, aan de weg Goor Diepenheim
Zondag 28 november, 10.30 uur
Eucharist, Ref. Mumford
Anholtskamp, Markelo
Vrijdag 26 november, 18.45 uur
Zangavond, ds. van der Boon
Protestantse Gemeente Markelo
Zondag 28 november, 10.00 uur
Ds. Nijhuis, doopdienst
Alle diensten zijn ook online te volgen.
Johanneskerk Diepenheim
Zondag 28 november, 10.00 uur
Ds. Braakman
Vrije Baptisten Gemeente Goor
Zondag 28 november, 10.00 uur
Dhr. Witmer
Hofkerk, Goor
Zondag 28 november
10.00 uur, ds. de Jong
10.00 uur, peuter/kleuterviering, H. Caron
Dinsdag 30 november, 19.30 uur
Avondgebed
Alle diensten zijn ook online te volgen.
R.K. Petrus en Paulus Parochie Goor
Zaterdag 27 november, 19.00 uur
WoCo, pastor van den Bemt
Woensdag 1 december, 9.00 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
Reformatorische Baptisten Twente Goor
Zondag 28 november, 10.00 uur
Ds. Bakker

Wel heel bijzondere jubilea waren er voor twee nog steeds actieve leden van het koor, Jan
Exterkate en Jo van Bemmelen, respectievelijk 70 en 65 jaar lid. Ook werd er stil gestaan bij
Bennie ter Avest die in november vorig helaas is overleden en anders zijn 60-jarig jubileum
zou hebben gevierd. Zijn vrouw Miny nam postuum dit eerbetoon in ontvangst. Ruben, de
zoon van Bennie, ontving een prachtige foto met een tafereel van de traditionele Caecileajacht, welke Bennie elk jaar organiseerde voor het koor en deze foto zal een mooie plek
krijgen in de jachthut van Ruben.
Verder waren er nog 10 leden van het koor die hun 50-, 40- of 25-jarig jubileum vierden.

Bijdrage van € 34.000,- voor 8 projecten
Rabofonds Rabobank Centraal Twente
Het Rabofonds van Rabobank Centraal Twente richt zich op duurzame initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale
gemeenschap versterken. Projecten die hierop gericht zijn, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds. In het vierde kwartaal van dit jaar
is een bijdrage van € 34.000,00 toegezegd aan 8 projecten in de gemeente Hof van
Twente, Borne, Hengelo en omliggende plaatsen.
Elk kwartaal bespreekt de Rabofondscommissie de binnengekomen aanvragen. Deze commissie bestaat uit ledenraadsleden, een directielid en een medewerker van de bank.
Tijdens de vergadering van 17 november heeft de Rabofondscommissie de 8 binnengekomen
aanvragen besproken. Alle 8 aanvragen zijn goedgekeurd. De verenigingen en stichtingen
die een bijdrage ontvangen zijn:
Gemeente Hof van Twente
- V.V. Diepenheim, € 7.500,- voor verbouwing en verduurzaming van de accommodatie Het
Koppelpunt.
Gemeente Borne en omstreken
- Stichting Drempelloos op Vakantie, € 8.500,- voor de vernieuwing van het interieur van de
woning van de Stichting Drempelloos op vakantie.
- Stichting Fietsmaatje Borne, € 5.000,- voor aanschaf van een Duofiets met elektrische
trapondersteuning.
- Stichting Heemkundegroep Hertme, € 3.500,- voor het filmproject Max J. van Trommel.
Dit is een educatieve /informatieve speelfilm over de 2e wereldoorlog.
Gemeente Hengelo en omstreken
- Stichting Bernhards Ontmoeting, € 2.500,- voor het Project Broedplaats TULP Hengelo.
- Basisschool Willibrordus in Deurningen, € 2.500,- voor de herinrichting van het schoolplein.
- Carnavalsvereniging De Nettelkörnkes, € 1.500,- Als jubileum kado willen zij een compleet ingerichte plek in Deurningen aanbieden waar vlaggen gehesen kunnen worden.
- Hengelose Revue, € 3.000,- voor aanschaf van een beamer voor diverse voorstellingen van
de Hengelose Revue.

In Beweging aan
de slag met de kieslijst
en ledenvergadering
Hof van Twente - De nieuwe politieke partij In Beweging is aan de slag met het samenstellen van
de kieslijst voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart.
Daarnaast houdt In Beweging maandag 29
november de tweede ledenvergadering.
Kieslijst
In Beweging wil progressieve mensen, en
uiteindelijk de partijen, verbinden. Uitgangspunten voor In Beweging zijn verbindend,
duurzaam en sociaal. Uiterlijk 10 december
kunnen geïnteresseerden zich melden die
zich kandidaat willen stellen als gemeenteraadslid. Alleen leden van In Beweging kunnen solliciteren. Stuur een korte motivatie
naar info@politiekinbeweging.nl
Op woensdagavond 15 december en donderdagavond 16 december staan de gesprekken
gepland met de kandidaten en bij de ledenvergadering van 3 januari wil In Beweging
met haar leden de kieslijst vaststellen. Marianne Hutten is al eerder - bij de eerste ledenvergadering - gekozen als lijsttrekker van In
Beweging.
Ledenvergadering 29 november
Op maandagavond 29 november vindt de
tweede ledenvergadering van In Beweging
plaats in het gemeentehuis. Centraal op de
agenda staat het verkiezingsprogramma. Inloop is om 19.30 uur, start om 20.00 uur. Net
als bij de eerste ledenvergadering zijn zowel
leden als belangstellenden welkom. Wel
vooraf, uiterlijk 25 november, aanmelden
via info@politiekinbeweging.nl

Voorverkoop jaarkaart
Stichting IJsbaan
Markelo

Ineke Smit-Vukkink

Nivon
Cultuur en Natuur
Emiel Stolp over scheepvaart in Twente
Hengelo - Bij de Nivon-groep
Cultuur en Natuur zal Emiel
Stolp op maandag 29 november
van 14.00 tot 16.00 uur een presentatie geven.
Twente staat niet bekend als een waterprovincie. Toch was transport per schip vanaf de
vroege middeleeuwen belangrijk in Twente.
Het begon met de vaart met kleine bootjes
(zompen) op de Vecht, de Regge, de Berkel
en de Dinkel. Zwolle, Deventer en Zutphen
beconcurreerden elkaar fel om de Twentse
markt in handen te krijgen. Toen de schepen
groter werden, moesten er kanalen gegraven
worden. Uiteindelijk kwam in de jaren 30
het Twentekanaal tot stand. Voor toeristen
kan er in de zomer op een aantal plaatsen in
Twente weer met zompen op de beken gevaren worden.
Emiel geeft hierover een mooie en interessante powerpointpresentatie.
Hartelijk welkom, zij het met een coronapas, 1,5 meter afstand houden en blijven
zitten als voorwaarden voor deelname.
Het is prettig om te weten hoeveel mensen
er willen komen. Geeft u zich daarom ruim
van te voren op bij Rob Lehr, roblehr@
hetnet.nl of 06-30028403.
Graag tot ziens in de Grote Zaal van het NIVON-centrum, Lodewijkstraat 1 in Hengelo.
Entree € 3, voor Nivon-leden € 2, inclusief
koffie of thee.
Zie ook www.hengelo.nivon.nl.

Markelo - De voorbereidingen voor een
prachtig seizoen bij de
ijsbaan aan de W. Göttelaan in Markelo zijn al in volle gang. Er
wordt dan ook gehoopt op een winter met
lange en strenge vorst, zodat er weer heerlijk
geschaatst kan worden!
De jaarkaarten kunnen ook dit jaar weer in de
voorverkoop worden besteld. Uiteraard kan
de Stichting IJsbaan Markelo ook worden
gesteund met een vrije gift of donatie.
De reguliere jaarkaartprijzen voor aankomend
seizoen zijn gelijk aan de afgelopen jaren:
Gezinskaart:
€ 40,00
Persoonlijke kaart:
€ 15,00
De prijzen in de voorverkoop (tot 15 december) zijn als volgt:
Jaarkaartprijzen voorverkoop d.m.v.
Overboeking Incasso
Gezinskaart
€ 30,00
€ 20,00
(ouders en inwonende kinderen)
Persoonlijke kaart € 10,00
€ 7,50
Wilt u de aankomende seizoenen verzekerd
zijn van een jaarkaart in de voorverkoop,
maak dan gebruik van de automatische incasso: lever deze vóór 15 december in, dan
wordt er zelfs een korting van 50% gegeven!
De doorlopende machtiging hiervoor is te
vinden op de Facebook-pagina van Stichting
IJsbaan Markelo.
Wilt u via een bankoverboeking de jaarkaart
voor het seizoen 2021-2022 bestellen, dan
kunt u het te betalen bedrag, o.v.v. naam,
postcode, huisnummer, aantal kaarten en emailadres overmaken op bankrekeningnummer: NL95 RABO 0340 7010 48, t.n.v. St.
IJsbaan Markelo.
De volledig ingevulde en ondertekende
doorlopende machtiging voor een jaarlijkse
seizoenkaart kunt u inscannen en e-mailen
naar ijsbaan.markelo@gmail.com, of versturen naar het adres op de machtiging. De bestelde kaarten worden uiterlijk 31 december
bij u bezorgd.
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Tot onze verbijstering kregen wij bericht
van het overlijden van onze voorzitter

Henk Beumer
Wij missen in hem een trouw lid, want 37 jaar was
hij niet alleen een goede bas maar hij heeft ook vele
jaren deel uitgemaakt van het bestuur van ons koor.
Ons medeleven gaat uit naar Ina, Henri en Kim en
wij wensen hen veel sterkte toe de komende tijd.
Bestuur en leden Markelo’s kerkkoor

Dankbetuiging
Zoveel lieve kaarten. Zoveel warme
woorden na het overlijden van
onze zus

Suze Veehof
We willen iedereen hiervoor heel
hartelijk bedanken.
Miny Olthof - Veehof
Ans Veehof
Wies en Jan Kiezenbrink - Veehof

Voor al uw oud ijzer en
andere metaalsoorten belt
u M. Jager, Roerdompstraat
19, Goor, tel. 0547-275404,
mobiel 06-14162372. Altijd
kosteloos opgehaald.

Opslag nodig
voor uw inboedel?
Tel. 06-27543623
Gerookte Paling & Zalm
Van Rokerij Marle /
Streekmarkt Twente
Bezorgen aan huis
Vooraf bestellen:
06-23924151
Hondenuitlater met zelf een
Labrador laat graag uw hond
uit in Delden, voor een uur.
Stuur Whatsapp of bel:
06 42228951

Gevraagd: Tractoren
en landbouwmachines.
Bouwjaar vanaf jaren 90.

H.O. Wessels - Enter,
tel. 06 28811787

MAGNEETJES
Magneetjes s.v.p. inleveren
‘s maandags vóór 12.00 uur.
Ze zijn er weer in de
Wereldwinkel Delden, dat willen we graag vermelden. Van
ABC tot XYZ, TONY’S chocoladeletters van ‘t alfabet! Kom kijken en kopen in de schatkamer
van de Sint aan de Kortestraat
2b. Zie ook onze foto’s op
Facebook.
Te koop wegens omstandigheden: z.g.a.n. elektrische
tandem Sparta. 64 km mee
gefietst. Met zwaarste accu,
snellader, 2 mooie fietstassen
en 2 nieuwe helmen. Nieuwprijs
€ 3595,-, Nu te koop voor
€ 2295,-. Tel. 06 55370725.

Noveen St. Clara, vraag alleen
positieve dingen. Bid 9 dagen
3x het weesgegroet bij een
brandende kaars, ook als u
er geen zin in heeft. Vraag
2 dingen die vast onmogelijk
lijken om verhoord te worden
en iets dat u erg ter harte
gaat. Laat de 9de dag de kaars
geheel opbranden. Publiceer
dit bericht. U krijgt wat u vroeg.
J.A.O.
Gezocht:
schoonmaakhulp
voor circa 3 uur per week in
Bentelo. Tel: 06 33568048.
Te koop vanaf donderdag
25-11: kunstkerstboom 1.85
cm hoog. In zeer goede staat!
Volledig inklapbaar. Bieden
tot zaterdag 27-11. Tel. 06
57943849.
Gevraagd: Huishoudelijke hulp/
schoonmaakster voor 8 uur per
week in Ambt Delden. Uren in
overleg. Tel. 06 23740784.
Verzamelaar in Delden zoekt
alles wat betrekking heeft op
de 2e Wereldoorlog (militaria,
documentatie, enz.) Tel. 06
11877530.
Wieb Dekker verzamelt oude
ansichtkaarten van Stad en
Ambt Delden, kranten- of tijdschriftenknipsels en -foto’s.
Noorderhagen 31, Delden, tel.
074 3764356.

Regelen alsLetselschade
het kan, procederen
moet
Huurrecht als het
Maatwerk
Mail info@lefers-advocaten.nl Web www.lefers-advocaten.nl
0545
725 925
Mail
info@lefers-advocaten.nl
Huurrecht
MaatwerkWeb www.lefers-advocaten.nl
Tel 0545 725 925

Tel

Letselschade
Tel 0545 725 925

Mail info@lefers-advocaten.nl

Web www.lefers-advocaten.nl
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Update
Goorse Wintermarkt

Goor - In het hartje van Goor wordt alles
in winterse sferen gebracht met de nieuwe
banieren van De Goorse Wintermarkt.
Vooralsnog gaat De Goorse Wintermarkt
door. Op 3 december, na de persconferentie
van de overheid, zullen we het definitief
weten en komt de organisatie weer met een
update.

‘Mensenhandel komt overal voor, ook in Twente’
Twente gaat intensief samenwerken in de aanpak van mensenhandel.
Hiervoor is Kenniscentrum Mensenhandel Twente opgericht. De
medewerkers van het kenniscentrum trekken samen op met de 14
Twentse gemeenten en andere partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie en
zorgorganisaties in de regio.

De Twentse burgemeesters en wethouders tijdens een ludieke publieksactie om aandacht te
vragen voor het onderwerp mensenhandel
Mensenhandel is een zeer ernstig strafbaar feit. Het heeft een enorme inbreuk op de vrijheid
van de mensen die ermee in aanraking komen. De verstrekkende gevolgen maakt mensenhandel één van de meest complexe vormen van ondermijnende criminaliteit.
Overal ter wereld worden mannen, vrouwen en kinderen slachtoffer van uitbuiting door
mensenhandelaren, ook hier in Twente.
Wat is mensenhandel?
Mensenhandel is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen onder dwang of door
misleiding dingen moeten doen waar ze niet zelf voor kiezen en waar anderen van profiteren. Mensenhandel is iets anders dan mensensmokkel. Mensenhandel heeft verstrekkende
gevolgen in het vrij handelen van mensen en is daarmee een misdaad tegen de mens. Mensensmokkel is het illegaal verplaatsen van mensen naar een ander land, wat een misdaad is
tegen de staat. Mensenhandel en mensensmokkel kunnen wel samengaan.
Verschillende vormen
Er zijn verschillende vormen van mensenhandel. Bij alle vormen geldt dat er iemand anders
dan het slachtoffer is die er van profiteert. Bijvoorbeeld door er geld aan te verdienen.
- Seksuele uitbuiting - Gedwongen seks en alles wat daarmee te maken heeft.
- Arbeidsuitbuiting - Dwang en uitbuiting op het gebied van werk. Zoals een te laag loon, te
lange werktijden of slechte omstandigheden.
- Criminele uitbuiting - Gedwongen worden iets strafbaars te doen, zoals stelen of drugs
verkopen.
- Gedwongen orgaanhandel en draagmoederschap - Gedwongen een orgaan afstaan of gedwongen worden een baby te dragen voor iemand anders.
Het kenniscentrum is er voor slachtoffers van mensenhandel maar ook voor mensen die
zich zorgen maken om iemand. Iedereen kan bij het kenniscentrum terecht voor advies en
informatie maar ook voor hulp. Dat geldt ook voor daders. Het kenniscentrum werkt nauw
samen met verschillende partners. De onderdelen straf, zorg en veiligheid komen er samen.
Achtergrond kenniscentrum
De regering wil dat er in Nederland een intensieve aanpak van mensenhandel komt. Eind
2018 is daarom het landelijke actieprogramma ‘Samen tegen mensenhandel’ gelanceerd.
De 14 Twentse burgemeesters hebben hierop besloten om de krachten te bundelen en Kenniscentrum Mensenhandel Twente op te richten. Het kenniscentrum is een afdeling
binnen Zorg- en Veiligheidshuis Twente en valt daarmee onder Veiligheidsregio Twente.
Sinds 2016 was er al een Meldpunt Loverboyproblematiek in Twente. Dit meldpunt is opgegaan in het kenniscentrum. Jurgen van Houdt, wethouder bij gemeente Enschede, legt uit
waarom: "De problematiek waar het kenniscentrum zich mee bezig houdt, is breder dan die
van ons Meldpunt Loverboyproblematiek was. Naast het belangrijke thema loverboys, dat
onder seksuele uitbuiting valt, onderscheiden we nog andere vormen van mensenhandel.
Namelijk arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting, gedwongen draagmoederschap en orgaanhandel. Het kenniscentrum werkt voor en met alle Twentse gemeenten samen en richt zich
op potentiële, vermoedelijke en daadwerkelijke slachtoffers en daders van welke vorm van
mensenhandel dan ook. En dat is nodig."
Doelstelling
Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente is portefeuillehouder Mensenhandel voor de
regio Twente en vanuit die rol nauw betrokken bij de oprichting van het kenniscentrum: "Ik
ben heel blij dat we in Twente nu een Kenniscentrum Mensenhandel hebben. Het doel is om
met elkaar het aantal slachtoffers van mensenhandel in Twente te verminderen. Dit doen we
door in te zetten op preventie, signalering en ondersteuning van slachtoffers maar ook het
frustreren en aanpakken van daders. Naast de slachtoffers en daders zelf, richt het Kenniscentrum zich ook op hun omgeving zoals familie, buren en vrienden en kunnen professionals
er terecht voor informatie en advies. "
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Kenniscentrum Mensenhandel Twente en bijvoorbeeld
de signalen die kunnen wijzen op mensenhandel op www.mensenhandeltwente.nl. Op de
hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons dan op social media of abonneer je op de
nieuwsbrief.

PvdA tegen inperking
borstkankeronderzoek
Hof van Twente - Demissionair
Staatssecretaris Blokhuis heeft
besloten de periode tussen twee
uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker
tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar
wat voorheen twee jaar was. Dit is volgens
Blokhuis nodig omdat het voorlopig niet
mogelijk is om vrouwen elke twee jaar uit te
nodigen voor het onderzoek naar borstkanker in verband met capaciteitsproblemen.
Een langere periode tussen onderzoeken in
leidt er echter toe dat in sommige gevallen borstkanker later wordt ontdekt en dat
minder sterfgevallen kunnen worden voorkomen. PvdA Raadslid Sligman vindt dit
onacceptabel.
Jaarlijks ontvangen in heel Nederland
normaal gesproken ongeveer 1,3 miljoen
vrouwen een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Daarvan doen
ongeveer 1 miljoen vrouwen mee aan het
onderzoek. Met de verlenging van de periode tussen onderzoeken in, krijgen minder
vrouwen een uitnodiging per jaar.
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat
met screening om de drie jaar er jaarlijks
57 vrouwen meer zullen sterven aan borstkanker, een toename van circa 4 procent.
“Onbegrijpelijk en niet uit te leggen”, aldus
Sligman. Vele gemeenteraden in Nederland
zijn al in actie gekomen om er bij de demissionair Staatsecretaris op aan te dringen van
het belang van het tweejarig onderzoek.
Sligman vindt dat ook de Gemeente Hof van
Twente zich aan zou moeten sluiten bij dit
krachtige signaal en zal daarom aanstaande
raadsvergadering een motie indienen om op
deze manier een vuist te maken tegen deze
nieuwe, tijdelijke, regeling.

Amnesty in
Wereldwinkel Delden

Vragen en antwoorden
over In Beweging

Delden - Geen kerstmarkten, geen schrijfavonden, geen petities, maar wel verkoop van
regenboogkaarsen, lichtpuntjes, kerstkaarten, ikhebjelief-servetten en dichtbundels
over hoop, moed en geluk en het boek ‘Imagine’ van John Lennon voor kinderen.
Voor elke Amnestyklant is er een koelkastmagneet, opdat u respect voor de mensenrechten niet vergeet.

Bestuur van In Beweging met vlnr: Frank
Stevens, Caroline van Leeuwen, Henry
Betting, Mariëlle Nijhuis en Marianne Hutten

Noabermarkt
geannuleerd
Bornerbroek - Helaas heeft de organisatie
moeten besluiten om de Noabermarkt Bornerbroek van 27 november te annuleren, omdat zij niet kan voldoen aan de RIVM-eisen
die gesteld worden.
MOOI THUIS IN HUIS

LENT
E ELINK

alle glasweefsel

20% korting
Bentelosestraat 11 - Hengevelde - 0547-333331
www.decokaylentelink.nl

Buitenfair Winter Heerlijckheid groot succes

Diepenheim - De organisatie van de Winter Heerlijckheid die van 19 tot en met 21 november werd gehouden bij Kasteel Warmelo kan terugkijken op een zeer succesvolle eerste
editie. De mooie omgeving, het landgoed en kasteel zorgen voor een sfeervol decor met de
duizenden twinkelende lichtjes en vuurkorven en maakten daarmee het ultieme wintergevoel
compleet. Er was een grote variatie aan standjes waar men kon kiezen uit wintermode, zelfgemaakte gerechten, gerookte knoflook, allerlei soorten worsten of de prachtigste creaties
met amaryllisbollen. Ook waren er diverse stands met huis- en tuindecoraties, van antiek
en brocante tot aan trendy en modern.Tussen de wandelroutes waren er gezellig plaatsen
ingericht waar je even kon neerstrijken voor een kop koffie of lekkere warme glühwein.

Goors School- en Volksfeest Immaterieel Erfgoed
Goor - Het Goors School- en Volksfeest wordt bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het Schoolfeestbestuur is erg blij met
de inschrijving van het Schoolfeest als Immaterieel Cultureel Erfgoed, dat
bijna 150 jaar geleden ontstond als een feest voor schoolkinderen en in de
loop der jaren uitgroeide tot een feest dat gedragen wordt door de gehele
Goorse bevolking.

Feest in de tent met het 100 jarig bestaan
En juist die betrokkenheid van de Goorse gemeenschap heeft er toe bijgedragen dat het
Schoolfeest kon uitgroeien tot het erfgoed dat het is geworden. Deze bijschrijving kan worden gezien als een waardering voor alle vrijwilligers die zich steeds weer geheel belangeloos
inzetten voor het Schoolfeest.
De bijschrijving in het Inventaris schept ook verplichtingen voor de toekomst om het Schoolfeest als immaterieel erfgoed te borgen en te kunnen doorgeven aan volgende generaties.
Hiervoor heeft het Schoolfeestbestuur onder andere een speciale Erfgoedcommissie in het
leven geroepen, die hiervoor een speciaal borgingsplan heeft opgesteld om het Schoolfeest
als erfgoed voor de toekomst te borgen volgens de Richtlijnen van het UNESCO Verdrag
inzake Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Kijk ook op www.immaterieelerfgoed.nl/nl/Goors-school-en-volksfeest.

De nieuwe politieke partij In
Beweging is afgelopen zomer opgericht. Daar zijn heel wat reacties op
gekomen en natuurlijk ook vragen. Al eerder
zijn een aantal veel gestelde vragen en antwoorden geplaatst. Met regelmaat zullen wij
ook andere vragen beantwoorden. Dit keer
is Henry Betting uit Diepenheim, algemeen
bestuurslid van In Beweging, aan het woord.
Gemeente Belangen en In Beweging zijn allebei een lokale partij. Wat is het verschil?
Deze vraag krijgen we vaker terwijl verschillen ons eigenlijk juist helemaal niet
boeien. Wij zijn juist op zoek naar de overeenkomsten. Zo willen we net als Gemeente
Belangen graag samen met inwoners, ondernemers en de raad zaken realiseren. Als
we dan toch een verschil moeten benoemen,
dan is dat ons streven naar minder partijen:
wij zouden graag zien dat met name de progressieve partijen zich verenigen.
Waar staan jullie nu?
De administratieve plichtplegingen zijn
gedaan. In Beweging is officieel (notarieel
vastgelegd) een partij en heeft de ANBI-

(Algemeen Nut Beogende Instelling)status
verkregen. Het ledenbestand groeit goed en
de eerste algemene ledenvergadering heeft
plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn het
bestuur en lijstrekker Marianne Hutten officieel gekozen. Op 29 november a.s. is de
tweede algemene ledenvergadering, waarop
o.a. het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld. Daarnaast wordt gewerkt aan de
kieslijst. Uiterlijk 10 december kunnen geinteresseerden (voorwaarde is lidmaatschap
van In Beweging) een sollicitatie indienen
door een korte motivatie te sturen naar
info@politiekinbeweging.nl. Er is dus van
alles gaande. Iedereen is volop in beweging!
Wat gaan jullie anders doen?
In Beweging staat voor andere politiek, een
politiek die in beweging is. Een politiek
die zoekt naar verbinding. Een goed idee
is een goed idee, waarbij het niet uitmaakt
van welke partij het afkomstig is. Een politiek die zo transparant mogelijk is, zoveel
mogelijk proactief zaken deelt. Een politiek
die het vooral heeft over overeenkomsten in
plaats van de verschillen tussen partijen te
benadrukken. In Beweging is een partij die
als eerste agendapunt altijd heeft: hoe kunnen we het samen met anderen voor elkaar
krijgen? En we zijn een lokale partij, zonder
de invloed van een landelijke stroming.
Wat we vooral nastreven is om vrij van ‘het
politieke gedoe’ samen te werken met iedereen die de kernwaarden verbinden, duurzaam en sociaal onderschrijft. Want: hoe
meer mensen, hoe meer kennis, waarmee we
beter onderbouwde en breder ondersteunde
voorstellen kunnen indienen en uiteindelijk
meer kunnen realiseren.
De vraag ‘wat gaan jullie anders doen?’
suggereert overigens dat anderen het niet
goed doen. Dat is volgens ons niet zo. Wij
zijn niet tegen andere partijen. Het is juist
andersom. Wij vinden het een gemiste kans
dat partijen hun krachten niet bundelen. En
dat is wat wij juist wél willen doen.

Dieren van de Hof: Navy
Goor - Op 9 september kreeg Nicole zeven kittens binnen. Deze waren
al wat ouder bij binnenkomst, maar belangrijker nog: ze bleken allemaal ziek en ook niet bepaald sociaal! Afgelopen weekend werd van
deze groep het laatste koppel, Noah en Nora, geadopteerd. Dit betekent dat Navy als
laatste over is gebleven.
Moeilijke start
Dat Navy als laatste over is gebleven, is helaas
niet zonder reden. Waar de anderen al een
tijdje open voor adoptie waren, is hij dat pas
vanaf deze week. “Navy heeft net als de anderen een moeilijke start van het leven gekregen.
Maar bij hem speelt er meer, daar was ik al
snel achter.” Nicole merkte dat hij zieker was
dan de rest en ook zijn sociale gedrag was lastiger. Terwijl de anderen in echte kroelkonten
veranderden, bleef hij angstig, onzeker en niet
in staat om echt contact te maken.
Groepsoverleg
Nicole wilde hem ondanks dit alles niet opgeven. “Dat is niet waar ik met mijn opvang voor
sta. Elke kitten verdient de allerbeste kansen,
ook als dit lastiger is dan anders.” Nicole trad
in overleg met de Stichting en in deze brainstorm bedachten ze dat het wellicht voor Navy
beter was om zich meer af te zonderen van de
groep. Soms, zeker in het geval van trauma,
krijgen katten juist alleen maar meer stress
van de aanwezigheid van andere katten. Een plan werd opgesteld en Navy werd teruggeplaatst in de socialisatiekooi. En met succes! Snel zag Nicole verbetering, kon ze Navy aaien
en kreeg ze zelfs kopjes en kusjes van hem. “Onder de sluier van angst en onzekerheid zit
naar wat ik vermoed juist een heel gevoelige ziel”, aldus Nicole.
Adoptant gezocht
Nu is het dan toch zover en mag er voor Navy ook gezocht worden naar een nieuw thuis.
Voor Navy is Nicole op zoek naar een eigenaar met ervaring met katten en die het aandurft
om hem met veel tijd en geduld eigen te maken. Navy kan waarschijnlijk niet bij andere katten geplaatst worden. Ook kinderen groot en klein, of een hond kunnen een probleem zijn.
Met name doordat al deze druk en voor hem niet te voorspellen zijn. Navy is te adopteren
als binnenkat en kan dus niet naar buiten.
Hij is ontwormd, ontvlooid, gechipt, gevaccineerd, geneutraliseerd, nagekeken door een dierenarts en komt met een paspoortje en kittenpakketje. Hij wordt geplaatst met een contract
en plaatsingsvoorwaarden en er wordt een vergoeding van € 200,00 gevraagd. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Dieren van de Hof.
Melden en informatie
Zwerfkittens melden? Dat kan door te mailen naar melding@stichtingzwerfkattennederland.nl, of te bellen met collega Nelly op: 085 077 8413.
Voor informatie over Dieren van de Hof kunt u kijken op www.facebook.com/dierenvandehof of mailen naar info@dierenvandehof.nl Plaatsbare kittens worden ook aangeboden via
de websites van dierenasiels en verhuisdieren.

Hofweekblad

HUISARTSENDIENSTEN
Alle inwoners uit de gemeenten Hof van Twente (excl.
Markelo), Hengelo en Borne kunnen voor spoedeisende
medische hulp buiten kantooruren terecht bij de Spoedpost
Hengelo. De Spoedpost Hengelo is van maandag tot en
met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend
bereikbaar. In het weekend en op officiële feestdagen is er
een 24-uursdienst. bezoek alleen na telefonische afspraak,
telefoonnummer 088 - 555 11 55.
Markelo:
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekeinde of tijdens
feestdagen dringend een huisarts nodig heeft: tel. 0570501777.
ZIEKENHUIS ZGT:
ZGT Hengelo, Geerdinksweg 141, 088 708 78 78
Voor informatie over bezoektijden en het maken van afspraken zie www.zgt.nl
Prikposten Medlon
Bentelo, Prikpost Op ’t Niehoes, Burgemeester Buyvoetsplein 20, Deze prikpost is i.v.m. coronavirus gesloten.
Delden, Zorgcentrum De Wieken, Molenstraat 1, Deze
prikpost is i.v.m. coronavirus gesloten.
Delden, Gezondheidscentrum, Averinkstraat 30. U kunt
een afspraak maken via www.medlon.nl.
Goor, Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat 2. U kunt
een afspraak maken via www.medlon.nl.
Servicepunt bloedafname Deventer Ziekenhuis
Markelo, gezondheidscentrum Het Stroaten, Burg. De
Beaufortplein 3d. U kunt een afspraak maken via 0570
535464.
Prikpost (medisch steunpunt) SHO
Delden, Stadscentrum het Parochiehuis, Langestraat 79,
maandag/woensdag/vrijdag van 8.15 – 10.00 uur.
APOTHEEK:
Delden, Dr. Gewinstraat 2, tel (074)-3761882. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: van 08.00 tot 18.00
uur. Buiten deze tijden: Dienstapotheek Midden-Twente,
Geerdinksweg 143-B, Hengelo, 074-2596016. Open: ma
t/m vr 17.00-08.00 uur, weekeinde en feestdagen 24 uur.
Goor, Medisch Centrum Goor ‘De Oliphant’,
Irisstraat 2-01, tel. 0547-285555. Geopend: ma t/m vr
08.30-18.00 uur; za en zo gesloten. Buiten deze tijden:
Dienstapotheek Midden-Twente, Geerdinksweg 143-B,
Hengelo, 074-2596016. Open: ma t/m vr 17.00-08.00 uur,
weekeinde en feestdagen 24 uur.
Markelo, Burg. de Beaufortplein 3b, 0547-363936, ma
t/m vrij 08.00-12.30 en 13.30-17.30 uur; van 12.30-13.30
uur alleen spoedeisende recepten (s.v.p. aanbellen); za
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09.00-10.00 uur. Buiten openingstijden en op zon- en
feestdagen: Dienst Apotheek Salland, in de hal van het
Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, tel. 0570536505.
WEEKENDDIENST TANDARTS
Voor informatie over de dienstdoende tandarts kunt u
bellen met de Tandartsendienst 0900-1515.
SALUT
Voor vragen over: wonen, welzijn en zorg, opvoeding,
werk, vrije tijd, gezondheid, financiën, scholing en sport.
Grotestraat 86 in Goor, tel. 0547 260053. Maandag t/m
vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
CARINTREGGELAND
Verzorgingshuis en verpleeghuis
Weekendopname en spoedgevallen, tel. 088 367 70 00
(lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid)
- St. Elisabeth, Langestraat 74, Delden (verpleeghuiszorg)
- De Wieken, Molenstraat 1, Delden (verpleeghuiszorg)
- De Stoevelaar, De Stoevelaar 1, Goor (verpleeghuiszorg)
- De Wheehof (tijdelijke huisvesting), Stoevelaar 1a - 1f,
Goor (verpleeghuiszorg)
- Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1, Markelo (verpleeghuiszorg)
Wijkverpleging
Tel. 088 367 70 00 (lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid)
Diëtist
Op afspraak via tel. 074 367 71 11 (afspraken in diverse
locaties mogelijk)
Personenalarmering
Informatie en aanmelden via 088 367 70 00 (lokaal tarief,
24 uurs bereikbaarheid)
Uitleen verpleegartikelen en hulpmiddelen
· Thuiszorgwinkel– Hengelo
Geerdinksweg 137-15, Hengelo, tel. 088- 1020100.
TERMINALE THUISZORG
Stichting Leendert Vriel Hof van Twente
Coördinatrice P. Krabbendam-Roobol, 06-12884477;
e-mail: hofvantwente@leendertvriel.nl; website: www.
leendertvriel.nl.
DIERENARTSEN DELDEN en omstreken
Dierenkliniek ‘De Vossenbrink’
Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren,
Door de week en in het weekend 24 uur bereikbaar onder
tel. 074-3762262
Dierenartsenpraktijk De Hagmolen
Van zaterdag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur
Voor landbouwhuisdieren zijn wij bereikbaar op tel: 0547292827. Dierenartsenpraktijk de Hagmolen, Hagmolen-

weg 13a Bentelo
Voor gezelschapsdieren zijn wij bereikbaar op tel: 0743676471. Dierenkliniek de Hagmolen, Deldenerdijk 80
Beckum. Tevens op zaterdag inloopspreekuur van 11.00
tot 12.00 uur
Dierenkliniek De Vijf Heuvels, Markelo
Spelleweg 12, Markelo, tel. 0547-361764,
24 uur per dag bereikbaar.
Behandeling gezelschapsdieren ma t/m vrij volgens afspraak.
Dier Medisch Centrum Hof van Twente
Hengevelderstraat 34, Goor, tel. 0547-272740
www.diermedischcentrum.nl
Dierenartsenpraktijk Goor
Spechthorstweg 2, Goor, tel. 0547-272604
Openingstijden: ma t/m vr 8.00-19.00 uur., za 8.00-9.00
uur, iedere middag van 12.30 uur tot 13.30 uur gesloten.
Voor spoedgevallen altijd bereikbaar.
Informatie over zwerfdieren:
Dierenhotel De Bréborgh, Bentelo 0547-292377
Stichting Dierenambulance Hof van Twente
Tel. 06-30704810, b.g.g. 074-3761464
www.dierenambulancehofvantwente.nl
Dierenbescherming
Dierenbescherming Hengelo, 06-52332216
Dierenambulance, 06-52332216
Inspectie (landbouw)huisdieren 0900-1120000
Dierenopvang De Oelerbrug, 074-2504046
BRANDWEER EN AMBULANCE: 112
REGIOPOLITIE TWENTE: 0900-8844
www.politie.nl/Twente
Openingstijden Politie Hof van Twente en spreekuren
wijkagenten:
Locatie Goor: Het politiebureau in Goor, maandag t/m
vrijdag 10.00-13.00 uur. Voor meer informatie zie www.
politie.nl.
Uiteraard blijft de politie Twente altijd bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844 en via telefoonnummer 112 voor
spoedeisende zaken.
Locatie Stad Delden, Parochiehuis, Langestraat 81. Geopend op maandag van 10.00-13.00 uur en donderdag van
17.00 tot 20.00 uur Ieder ander moment op afspraak.
Wijkagent Jos Olde Daalhuis.
Locatie Diepenheim en Markelo Bewoners van Diepenheim en Markelo worden verzocht om een afspraak te
maken met hun wijkagent Jordy Scheggetman.
UVV STAD DELDEN: Unie van Vrijwilligers

Activiteiten bij
Wijkvoorziening
’t Doesgoor
Goor - Hieronder een overzicht van de activiteiten voor de komende week.
Aanpassingen volgens de richtlijnen van het
RIVM.
Woensdag
09.00 - 12.00 uur Koffie-inloop op afspraak
10.00 - 11.00 uur Jeu de Boules
10.00 - 12.00 uur Kanjers Hof van Twente
Koffie inloop
17.00 - 19.00 uur ‘Eet u Smakelijk’*
Donderdag
09.00 - 12.00 uur Koffie-inloop op afspraak
10.00 - 11.00 uur Wandelgroep
14.00 - 16.00 uur Bingo (laatste donderdag
van de maand) kosten € 5,Hof van Twente - Deze week het ervaringsverhaal van Jayson. Hij ging
aan de slag met Impacter Hof van Twente, een nieuw project waarmee alle 17.00 - 19.00 uur ‘Eet u Smakelijk’*
Vrijdag
jongeren van 14 tot en met 27 jaar hun talenten kunnen (her)ontdekken.
‘Als je een kans krijgt, pak ’m dan met beide handen aan’, een interview met Jayson, Im- 09.30 - 10.30 uur Tai Chi
Maandag
pacter in Hof van Twente
17.00 - 19.00 uur ‘Eet u Smakelijk’*
Meer verdiepen in sociaal werk
Dinsdag
Ik wil graag de opleiding ‘sociaal werk’
09.00 - 12.00 uur Koffie-inloop op afspraak
gaan doen. Jongerenwerk trekt me, maar
10.00 - 11.00 uur Wandelgroep
eigenlijk wist ik nog helemaal niet wat dat
12.00 - 13.15 uur lunch ‘Eet u Smakelijk’**
inhoudt. Ik wist zelf nog niet helemaal wat
17.00 - 19.00 uur ‘Eet u Smakelijk’*
ik moest verwachten en welke kwaliteiten
* Kosten € 7,ik nog wilde ontwikkelen, dus ik wilde me
** Kosten € 4,graag meer verdiepen in dit vak. En dit kon
Koffie-inloop
in het Impacter-project! Samen met de jongeVoor een afspraak kun je bellen met Maurizio,
rencoach heb ik doelen gesteld (en ze smart
tel. 06-38066218.
geformuleerd). Samen hebben we een MDT
Eet/lunchactiviteiten
plek gezocht. Bij Pand 11 in Rijssen mocht ik
Wilt u meer informatie neem dan contact op
werken aan mijn doelen.
met Jeannette van Nieuwenburg, nummer:
Gespreksvaardigheden verbeterd
06-44368760.
Ik heb me nu echt kunnen verdiepen in het
Bingo
jongerenwerk en me kunnen oriënteren op het
Op 25 november staat de bingo weer op het
werkveld. Daarnaast heb ik ook aan mezelf
programma. Een speciale seniorenbingo van
kunnen werken en mijn kwaliteiten ontwik14.00 tot 16.00 uur. Er zijn altijd vele leuke
keld. Zo heb ik mijn gespreksvaardigheden
prijzen te winnen. Deelnamekosten € 5,verbeterd, kan ik betere gesprekken voeren
en lukt het me om meer diepgang te zoeken
Kijk ook op www.wijkvoorzieningdoesgoor.
in een gesprek. Ook op sociaal gebied heb
flinke stappen gemaakt. Ik ga me nu volledig inzetten voor de opleiding sociaal werk, nl of Facebook voor het laatste nieuws.
zodat ik over een paar jaar impact kan gaan maken! Door dit project ben ik gaan inzien: als Telefoonnummer Wijkvoorziening 0644368760. Wim van Dam, (Ouderenverenije een kans krijgt, pak ‘m dan met beide handen aan!
ging) 0547 275181.
De toekomst tegemoet
Ik vind het werken met jongeren leuk, want er zit uitdaging in. Het is een kwestie van ver- Wijkvoorziening ’t Doesgoor is te vinden
trouwen krijgen en het juiste contact leggen met de jongeren. En als het eenmaal loopt en je aan de Pluvierstraat 1-3 in Goor.
goed contact hebt, zie je vaak snel verandering. Ik hoop jongeren in de toekomst verder te
kunnen helpen bij het bereiken van hun doel.
Impacter Hof van Twente is onderdeel van MDT (Maatschappelijke Diensttijd) en draait
om het (her)ontdekken van je talenten. Impacter is voor jongeren van 14 tot en met 27
jaar en geheel kosteloos. Meer weten? Bekijk de website impacterhofvantwente.nl of stuur
Nahdie een appje via 0651898224.
Meer werknemers- en ervaringsverhalen lezen? Op onze website lees je ze allemaal, waar- Delden - De Noaberhoes Activiteiten vinden
plaats in of bij het Noaberhoes (Langestraat
onder het werknemersverhaal van Wesley ter Grefte, jeugd- en jongerenwerker bij Salut.
155 in Delden). Deze activiteiten zijn gratis,
www.salut-welzijn.nl/nieuws.
tenzij anders vermeld. Aanmelding is niet nodig, tenzij er ‘info’ is aangegeven.
donderdag 25 november
10.00 - 12.00 Wandelen vanaf het Noaberhoes
10.00 - 17.00 Dagontmoeting ’t Kruispunt
info via info@franje.nl
Ben je op zoek naar een persoonlijk cadeau voor verjaardag, Sint of Kerst? Geef dan vrijdag 26 november
eens een waardebon voor een consult Numerologie cadeau van de Goastok coaching, 09.00 - 12.00 Klussen -vrijdagmorgenploeg
training & advies.
zaterdag 27 november
Tijdens dit consult krijg je op een snelle, 15.30 - 18.30 Walking Football
inzichtgevende en krachtige manier inzicht 16.00 - 19.00 Oudervoetbal Viagra
in jezelf. Bij numerologie gaan we uit van je maandag 29 november
geboortedatum.
17.00 -19.00 Eten doe je samen*
Je geboortedatum vertelt je:
dinsdag 30 november
- Wie je bent;
14.00 -17.00 Kaarten afgelast ivm corona
- Wat je talenten/kwaliteiten zijn;
15.00 - 16.00 Sportinstuif voor de jeugd
- Waar je goed in bent;
woensdag 1 december
10.00 - 12.00 Koffie inloop
- Welke eigenschappen je bezit;
13.00 - 17.00 Biljarten afgelast ivm corona
- Je uitdagingen
- Hierdoor krijg je dus snel inzicht en duide- * kosten € 6,50, aanmelding via Salut 0547
260053.
lijkheid over jezelf.
Met dit verkregen inzicht kan je dan aan de slag. Als je weet wat wel en niet bij je past, kun
jij je pad beter kiezen.
Als je weet waar je nog aan kunt werken, kun je gericht actie ondernemen. De gebeurtenissen in je leven en de manier waarop jij daarmee bent omgegaan, geven aan of een getal nog
een les is of dat het al een kwaliteit van je is geworden.
Misschien is deze waardebon ook leuk voor je personeel, team, vriend(in), collega etcetera.
Je kunt de waardebon aanvragen door een mail te sturen naar a.kraayenvanger@degoastok.
Delden - Vol goede moed is
nl of bel 0615081941.
Ouderenvereniging Delden
Kijk voor meer informatie over deze waardebon op https://degoastok.nl/nl/waardebon.
in augustus weer begonnen
Anita Kraayenvanger van de Goastok ziet ernaar uit om je te ontmoeten.
met de activiteiten. Helaas van korte duur
want de pandemie houdt ons in de greep.
Het bestuur van de Ouderenvereniging Delden heeft besloten tot nader order alle activiteiten te stoppen.
Zij vindt het jammer, want december is een
feestelijke maand voor de OvD.
In overleg met de Sint hoopt ze, dat de Kerstman nog iets voor de leden kan betekenen.
Het bestuur hoopt u allen over enige tijd
terug te zien, zij kan nu helaas nog niet overzien of dit in de komende decembermaand te
realiseren zal zijn.
U wordt op de hoogte gehouden via de
Nieuwsbrief of het Hofweekblad.
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij OvD-voorzitter Welmoed Zweers, tel. 074 2915889.

Voorz. mevr. M. Westen-Reckman
Secr. dhr. J. Bekink, tel. 3762833
Open Tafel UVV
Samen eten is gezelliger dan alleen. Elke werkdag - maandag t/m vrijdag - kunt u samen met anderen eten in het
gezellige restaurant de Hagen. De UVV-gastvrouwen
ontvangen u graag. Informatie: mevr. M. Jansink, tel. 074376 3980
Huiskamer voor ouderen UVV
Op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kunnen
ouderen binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje
en/of een spelletje in de Huiskamer voor ouderen.
Plaats: de Voorhof van de Oude Blasius bij het Kerkplein.
Informatie: mevr. José Kamp, tel. 074-3762047.
Gymnastiek voor 55+ UVV
Elke woensdagmorgen in de Stadshagen wordt er gymnastiek gegeven. Informatie bij: mevr. R. Steur: 074-376
3837 of heer J.Bekink: 074-376 2833.
Dansen Internationaal 55+ UVV
Donderdagmiddag van 13.30-15.00 uur in de zaal van
Amicitia, aan de Sportlaan.
Informatie: mevr. A. Breukink tel. 3763837.
Graag gelezen / Boek aan Huis
Boeken bezorgen: Bibliotheekboeken worden bij u thuis
gebracht.
- in de Wieken, de Klokkenkamp en bij particulieren
(mevr. A. Kuppen, tel. 06 557327)
- in woonzorgcentrum St. Elisabeth (mevr. T. Broos, 06
29118881)
Voorlezen: Samen een verhaal beleven schept een band en
vergroot de wereld.
- In woonzorgcentrum St. Elisabeth, bij Kinderdagverblijven en particulieren. (mevr. T. Broos, 06 29118881)
Graag gedaan
Als zelfstandig boodschappen doen niet goed meer lukt
of u wilt of u hebt vervoer en/of begeleiding nodig om
naar het ziekenhuis of de dokter te gaan dan staan de UVV
vrijwilligers samen met Automaatje voor u klaar om u te
helpen. Bel Automaatje: 06-29 18 79 07.
Thuiskomvrijwilligers
Terug uit het ziekenhuis of revalidatie en u kunt wel een
klein steuntje gebruiken om uw dagelijks ritme terug te
vinden en weer zelfstandig verder te gaan? Dan biedt de
UVV tijdelijk hulp door vrijwilligers. Informatie? Bel:
Ellen Loohuis: 06-53 33 54 77.
Algemene inlichtingen UVV
Mevr. I. Brons, tel. 3763169, b.g.g. 3766870, mevr. I.
Roerink (PR), tel. 074-3761772.

DE LUISTERLIJN
De Luisterlijn biedt echte aandacht aan iedereen, ongeacht
leeftijd, geslacht, culturele of religieuze achtergrond. De
medewerkers zijn professioneel getrainde vrijwilligers
met levenservaring. De Luisterlijn is altijd bereikbaar: 24

uur per dag, 7 dagen per week.
Bellen, chatten en mailen is mogelijk via 088 0767 000 of
www.deluisterlijn.nl.
Ouderentelefoon Oost Nederland
Dag en nacht bereikbaar: 074-2552552

Na 76 jaar alsnog
een diploma!

Salut geeft een kijkje in de keuken vanwege
haar 5-jarige bestaan

Goor - Annie Holthuis uit
Denekamp is 91 jaar en
woont in verpleeghuis Huize Herfstzon in
Goor. In de oorlog kon ze geen ULO-eindexamen doen. Later mochten alle leerlingen
van haar lichting tóch een diploma ophalen
in Den Haag. Maar de jonge Annie kon destijds de IJssel niet over: de brug lag eruit.
Vaak terugdenken
Toen vorig jaar de eindexamenleerlingen
evenmin examen konden doen door de coronamaatregelen, moest mevrouw Holthuis
hieraan vaak terugdenken. Met een gevoel
van spijt: ze had nog altijd geen diploma.
Persoonlijke brief van minister
Haar dochter Karin stelde alles in het werk
om dit fel begeerde document alsnog te
bemachtigen voor haar moeder. Via Ank
Bijleveld wist ze rechtstreeks in contact te
komen met de minister van Onderwijs, Arie
Slob. Hij schreef een prachtige persoonlijke
brief waarin hij uitgebreid zijn bewondering
uitspreekt. Deze ingelijste brief is vrijdagochtend feestelijk aangeboden aan een glunderende mevrouw Holthuis. “Als ik straks
boven kom, ben ik toch maar mooi gediplomeerd”, stelt ze vol trots vast.

Agenda
het Noaberhoes

Waardebon van de Goastok coaching,
training & advies

Ouderenvereniging
Delden (OvD)

Lees ook het uitgebreide verslag met video
in de Tubantia online van 19 november:
https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/
eindelijk-na-76-jaar-een-ulo-diploma-voorannie-als-ik-straks-boven-kom-ben-ik-tochmaar-mooi-gediplomeerd~aeb00f0f/
Wilt u op de hoogte blijven van alle nieuwtjes binnen Huize Herfstzon in Goor? Kijk
dan regelmatig op www.herfstzongoor.nl of
volg het op Facebook.

Alzheimercafé
verplaatst
Goor - Vanwege de coronamaatregelen is besloten het
Alzheimer café van 30 november te verplaatsen naar 25 januari 2022. Tijdens
deze bijeenkomst worden drie vormen van
ondersteuning toegelicht; Thuisbegeleiding,
Dagbesteding en de Zorgboerderij.
We gaan in gesprek met Monique Immink
van ‘Thuisbegeleiding Hof van Twente van
Carintreggeland’. Zij helpen om gedachten
te ordenen. Ze kijken samen naar de mogelijkheden, terwijl degene zelf zoveel mogelijk de regie behoud.
Marjolein Vennebekken vertelt over dagbesteding ‘De oude Klare’. Je hoeft niet op
leeftijd te zijn als dementie je treft, maar je
kunt wel oud worden met een lach.
Tot slot vertelt Lydeke Vaalt van Zorgboerderij ‘Klein Exterkate’. Zij brengen kleur in
het leven van deze mensen, zodat ze aan het
eind van de dag misschien moe maar voldaan thuiskomen.
Bent u betrokken bij de mens met dementie
en/of wilt u meer weten van dit onderwerp?
U bent van harte welkom op dinsdag 25 januari 2022 om 19.15 uur bij de Reggehof in
Goor. De zaal is open vanaf 18.45 uur.
Uiteraard kunnen er vragen gesteld worden.
Kan uw vraag niet wachten? Neem dan
contact op met Salut bel 0547-260053, app
06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl

Sint Elisabethdag
Delden - Zoals elk jaar rond 17 november wordt het feest van de beschermheilige van het verpleeghuis St. Elisabeth gevierd, de heilige Elisabeth van
Thüringen die in de 13e eeuw zorgde voor de armen. Ze werd betrapt door
haar man toen ze brood uitdeelde vanuit een mand onder haar mantel. In
die mand bleken rozen te zitten in plaats van brood. Dit wonder maakte van haar de
Heilige van de rozen.
De Vrienden van Elisabeth delen daarom elk
jaar op haar gedenkdag rozen uit onder de
bewoners van ons verpleeghuis St. Elisabeth
en het verzorgingshuis de Wieken. Ook dit
jaar gebeurde dat, al mochten de Vrienden
wegens coronamaatregelen niet zelf het verpleeghuis in. De welzijnscoaches hebben het
daarom overgenomen. Alle bewoners waren
verrast en blij met hun rozen. Zoveel mogelijk werd de Elisabethdag toch feestelijk gevierd met lekkere hapjes en wat muziek voor
de bewoners.
De rozenuitdeling op deze dag is een van de
activiteiten van de Vrienden. De Vrienden
zijn er voor de leuke dingen voor de bewoners die niet uit het reguliere budget betaald
kunnen worden. Ze doen dit met éénmalige
of jaarlijkse donaties van mensen die zich
betrokken voelen bij het werk van de Vrienden en met soms een legaat van iemand die
overleden is en het werk van de Vrienden een warm hart toedroeg.
Wilt u de Vrienden steunen? Dat kan door een éénmalige gift, donateur worden of de Vrienden opnemen in uw testament. Aanmelden kan bij de secretaris Petra Mulder: pgmulder@
outlook.com Bankrekening: NL68RABO0397582528.
Stichting Vrienden van St. Elisabeth verwelkomt u graag als Vriend.

Deelnemers het Kruispunt aan het woord
Waarom wij zo blij zijn met de chauffeurs?

Hof van Twente - “Omdat wij hier anders niet bij elkaar zouden kunnen
komen.” Een duidelijker antwoord kan er niet zijn. De deelnemers van het
Kruispunt, georganiseerd door Stichting Franje, zien er iedere twee weken
weer naar uit dat de Franje bus voor de deur staat. Heerlijk weer een dagje gezelligheid.
Alle deelnemers aan het Kruispunt zijn er duidelijk in: “Zonder dit zag ons leven er een stuk
saaier uit.” Zij benadrukken het belang van de bus met chauffeur en begeleider. Nagenoeg
niemand is in staat op eigen gelegenheid naar de dagontmoeting te komen, echter met de
bus kom je nog eens ergens. Of iemand nu rolstoelgebonden is, of ondersteuning van de rollator nodig heeft, voor de chauffeurs en begeleiders van de bus maakt het niet uit. Daarom
is ook de rol van de begeleider zo belangrijk. Er zorg voor dragen dat een ieder goed op
zijn/haar plaats zit. Gordels om, rolstoel vast, rollator mee, en gaan voor een gezellige dag.
De deelnemers vertellen dat de ritten zowel heen als terug altijd met de nodige gezelligheid gepaard gaan. En dat de rit terug ook met veel zorg verloopt. Niet zomaar stoppen en
uitstappen. Nee hoor, de begeleider gaat mee tot iemand veilig en wel in zijn/haar huis is.
“Het is allemaal zo goed verzorgd, het kan niet beter”, is eenduidig de mening van allen. En
om dat te benadrukken krijgen alle chauffeurs en begeleiders een ‘dikke duim’.
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Mmmm… Natuur om op te (vr)eten

Sint voor ieder kind

Een maand lang muziekplezier

Uitgifte struiken via de Groene Loper Hof van Twente op zaterdag 27 november

Hof van Twente - Heb jij weinig te
besteden, maar wil je de Sint niet
stilletjes je huis voorbij laten gaan?
In Hof van Twente zijn verschillende stichtingen, organisaties en
kerken die iets organiseren voor
kinderen, zodat alle kinderen (ook
van gezinnen met weinig besteedbaar inkomen) kunnen genieten van
de gulheid van Sinterklaas.
Sommigen leveren speelgoedpakketten, Doors Wide Open komt op aanvraag langs met Sint en Piet (en een
zak cadeaus), en bij het Kleding- en
Speelgoedhuys kan je kosteloos speelgoed ophalen.
Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met Salut op, bel 0547-260053,
app 06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl

Hof van Twente - In de afgelopen maand trok de Instrumentencarrousel langs de scholen in Hof van Twente. Een maand
lang speelden de leerlingen op een muziekinstrument onder
leiding van een muziekdocent en tijdens de laatste les gaven zij ook nog een klein concertje.
Een feestelijke muzikale maand.

Goor - Hof van Twente wordt door deze actie weer een
stukje groener. Planten en dieren kunnen dit goed gebruiken. Buurtbewoners planten samen eetbare stuiken en
bomen en ook de 20 Rustpunten in Hof van Twente doen
mee. Struiken - eetbaar voor dieren - en voor een deel ook
voor mensen. “In de Hof van Twente zijn er nog genoeg
plekken die meer groen kunnen gebruiken”, stelt Ina van
de Riet van de Groene Loper Hof van Twente. “Eetbaar
groen in de buurt is leuk, lekker en trekt vogels, vlinders,
bijen en insecten aan. Van deze actie ‘Mmmmm natuur om op te (vr)eten’ profiteren dus
mens en dier.”
Omschrijving initiatief
Aantal struikpakketten Totaal struiken
Smulfruit bij rustpunten (20 rustpunten)
1 Per rustpunt
200
Eetbaar groen Kindcentrum Herike Elsen
5
50
Eetbaar groen uitbreiden Frans Halsstraat Goor
1
10
Eetbaar groen speelveld Scherpenzeelseweg Goor
3
30
Eetbare struiken mens/dier op de Hemmel Markelo
5
50
(groep 8 obs de Zwaluw) plant op 25 november
Eetbaar groen MMMZ startpunt insect snelweg Markelo 2
20
Eetbaar groen Onder de Wieken Goor
1
10
SMULPAD kerktuin Hengevelde
5
50
Verbindend groen Buurtschap Stokkum
5
50
Randbeplanting plein Erve Hooijerinck Delden
5
50
Eetbaar groen Scouting Stoevelaarsgroep Goor
1-5
50
Buurtproject langs Potbeek Markelo
5
50
(groep 8 Basisschool de Welp) plant op 25 november
Natuur maakt gezond
Er zijn steeds meer mensen in Hof van Twente met ideeën om hun eigen omgeving en buurt
groener willen maken. Bijvoorbeeld door geveltuintjes aan te leggen, een moestuinproject
te beginnen of samen een natuurspeelplaats te ontwikkelen. Een bijenlint zaaien of bomen
planten met de mensen uit jouw straat? Natuur in de buurt geeft sfeer en is gezond! Door samen te werken met anderen komt jouw idee verder. Heb je ook een groen idee om samen met
anderen in jouw buurt te realiseren? Neem contact op via info@groeneloperhofvantwente.nl

Sint intocht in Diepenheim

Groep 5 van de Boomhut in Goor sluit de Instrumentencarrousel af met een concertje.
De instrumentencarrousel stond in het teken van de Harmonie en Fanfare orkesten. Om te ervaren hoe leuk het is om bij een muziekverenging muziek te maken werden de instrumenten
aangeboden die passen bij een de Harmonie en/of Fanfare. Zo konden kinderen spelen op een
trompet, een saxofoon en dwarsfluit, maar ook op hobo en slagwerk. In vier weken tijd leerden
zij de beginselen van het instrument kennen en konden zelfs tot slot een leuk liedje laten horen
bij het eindconcertje. De instrumentencarrousel is een samenwerking tussen Home of Talent, de
CuBahof (Culturele Basisvorming op de basisscholen) en nagenoeg alle basisscholen in Hof van
Twente. Doel is om kinderen te laten ervaren hoe het is om een muziekinstrument te bespelen. En
dat dat leuk is, liet groep 5 horen van de Boomhut, die als een echt orkest poseerde voor de foto
en met veel plezier liet horen hoe een beginnend orkestje kan klinken.

SP in de Hofse raad
november 2021

Diepenheim - Dankzij de brandweer Diepenheim is de Goedheiligman bevrijd uit zijn
benarde positie bij zalencentrum Diepenheim. Opgelucht over zijn bevrijding kon hij
alle kinderen begroeten. Samen met de Koninklijk Onderscheiden Harmonie toog het
gezelschap naar Herberg de Pol, waar wethouder Wim Meulenkamp een welkomstwoord
uitsprak. Daarna was er een mogelijkheid om een boks te geven aan de Sint en op de foto
te gaan. Een meer dan geslaagd feest! Sinterklaas bedankt alle vrijwilligers en sponsoren voor de mooie dag!
Foto: Sonja Vos

Wat gebeurde er in de Hofse raad de afgelopen tijd?
Een aantal hoofdpunten:
A Begroting 2022
Begin november 2021 mochten we de meerjarenbegroting 2022 bespreken. En ja, ondanks de
hack, gaf het college aan ‘De basis op orde, investeren’. Vorige week in het Hofweekblad werd
op twee pagina’s dit breed uitgemeten. Echter de basis is bepaald niet op orde: in de raad gaven
wij aan wat we vonden: Reparatie nog in volle gang, nog even geen geld uitgeven. Maar ja, de
verkiezingen komen er aan en dan moet je wat als CDA / VVD. De hack kost ons inwoners 4
miljoen euro, maar ….basis is op orde. Investeren maar… de gemeente kreeg 3,9 miljoen euro
van Cogas Kabel en hup direct de cijfers 2022 in. Over een duidelijke omschrijving hoe 750.000
euro te besteden bij de energietransitie: daarover kregen onze coalitiepartijen hoogoplopend ruzie.
Maar: basis op orde, geld uitgeven maar.
B Brandweerkazerne
Bij de Spechthorstdwarsweg geeft het college het geld van ons inwoners gemakkelijk uit. Maar
liefst 300.000 wordt er weggegooid (bijna 10 euro per Hofse inwoner), omdat we de grond kwijt
moesten die speciaal gekocht was voor de brandweerkazerne. Maar de brandweerkazerne kwam
er niet. Het is de raad volkomen onduidelijk waarom die er niet kwam: officieel van te lange
uitruktijden. Navraag (in de raad en schriftelijk samen met D66) leverde niets op. Wij vroegen (samen met D66) nadrukkelijk naar de reden, maar het college loopt er met een grote boog omheen.
Wij stellen opnieuw vragen
C Woonwagenlocaties
Hierbij hebben PvdA D66 en SP 11 november een extra raad belegd: er was ons ter ore gekomen
dat – in weerwil tot de afspraken – door de beleidsbemiddelaar ook werd gezocht naar andere
locaties dan de vijf vooraf afgesproken.De overige raad gaf geen krimp en wil wachten tot 14
december reguliere raad.
D (te) zwaar aan de drank
Samen met D66 is het gelukt om met instemming van alle partijen (behalve VVD) met ingang van
1 januari 2022 het grootschalig (eventueel als buurt, kern en dorp) meedoen aan de Ik Pas-acties
(inzake overmatig alcoholgebruik) te promoten/ te stimuleren.
Het zijn bewustwordingacties en geen verbodsacties.
E Nieuw raadslid Johnny Hagreis
Onlangs is voor de SP in de gemeenteraad Johnny Hagreis geïnstalleerd, hij komt voor de vertrokken Frank Stevens. Johnny komt, evenals Frank Stevens, uit Goor. De steunfractie raadsgroep
is - na het vertrek van een aantal personen - weer op volle sterkte.
SP Fractie
Herman Kalter en Johnny Hagreis
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Goed onderweg naar verder.
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• En meer •
Siemar Zonwering B.V.
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Alternatieve optocht Sinterklaas in Hengevelde
door persoonlijke benadering
voor herhaling vatbaar

Hengevelde - Zondagmiddag was dan de voor menigeen lang verwachte Sinterklaasoptocht in Hengevelde. Daar waar het eerst leek dat het vanwege coronamaatregelen niet
door kon gaan, had Sinterklaas een goed alternatief verzonnen. Hij ging namelijk niet op
zijn paard of met de koets door het dorp, maar haalde zijn oldtimer zijspanmotor van stal!
Piet reed hem vliegensvlug door het dorp, maar gelukkig nam hij overal even de tijd om met de
kinderen op de foto te gaan, een tekening in ontvangst te nemen en even een high-five of boks te
geven. Een groot succes, want de Sint gaf aan dat alle Hengeveldse kinderen zondagavond maar
eens de schoen moesten gaan zetten.
De rit duurde door de zeer uitgebreide route al met al meer dan anderhalf uur, maar gelukkig was
dit het wachten dubbel en dwars waard! Hopelijk zijn er volgend jaar geen maatregelen meer en
kunnen we weer ouderwets genieten met een afsluitende spelletjesmiddag, maar de persoonlijke
benadering van de Sint was een hele indrukwekkende toevoeging voor de kinderen.
Bron: wegdamnieuws.nl

Foto van de week

Volg de dierenambulance:
Kerkuil van de ‘uilenman’ uit Markelo
Hof van Twente - Wanneer je werkt
voor een specifieke organisatie die niet
helemaal doorsnee is, weten mensen
uit de buurt al gauw wie je bent en wat je doet. Dit
geldt voor de vrijwilligers van de dierenambulance,
maar ook voor een meneer uit Markelo die ieder jaar
meehelpt met het ringen van uilen, de dieren telt en de
kasten in de gaten houdt.
Een buurtbewoner bracht een door hem gevonden uil
bij de ‘uilenman’ uit Markelo. De uil vloog niet meer
van de plek en er was duidelijk iets mee aan de hand. Er
werd geconstateerd dat de uil iets met de vleugel had en
de ‘uilenman’ besloot daarop met ons te bellen. Terwijl
meneer aangaf de uil al in een doos te hebben, reed de
vrijwilliger van de dierenambulance richting het adres
in Markelo.
Na even verkeerd te hebben gereden, kwam de vrijwilliger aan bij de ‘uilenman’. Hij vertelde over zijn bezigheden met de uilen en liet de uil kort zien om uit te leggen wat hij geconstateerd had. Hij vertelde dat het om
een kerkuil zou gaan; wat een prachtig, indrukwekkend
dier! De vrijwilliger gaf aan de kerkuil rechtstreeks
naar stichting Roofvogel Opvangcentrum Barchem te
brengen en de ‘uilenman’ was daarover zeer positief,
aangezien hij daarmee ook al eens in aanraking was
geweest. Om het dier zo min mogelijk stress te geven,
had meneer nog niet naar de ring gekeken, maar dit
was uiteraard wel nodig om te weten bij welke kast de
kerkuil hoort en om hem daar eventueel weer uit te
kunnen zetten. De vrijwilliger schreef zijn gegevens op
en beloofde hem dit door te geven in Barchem.
De rit naar Barchem verliep soepel en terwijl de vrijwilliger van de dierenambulance de
lange inrit op reed van het Roofvogel Opvangcentrum, stond een van de beheerders al te
wachten. Hij was net bezig geweest met het voer voor de roofvogels toen hij de vrijwilliger
aan zag komen rijden. Samen keken ze naar de kerkuil en de beheerder constateerde dat
de kerkuil een breuk net boven het gewricht van de vleugel heeft. Ook zagen ze de ring en
werden de gegevens met de ‘uilenman’ uitgewisseld en daarbij gaf de vrijwilliger aan dat
meneer het fijn zou vinden gebeld te worden met de voor hem nog missende informatie.
Hieraan gaven ze maar al te graag gehoor. De kerkuil werd, terwijl de vrijwilliger wegreed,
naar de behandelkamer gebracht en de vleugel werd meteen gespalkt. Nu is het tijd dat de
kerkuil rustig herstelt van de breuk en vervolgens met behulp van de ‘uilenman’ op de juiste
plek kan worden uitgezet.

Prachtige woonwinkel OCKR in Haaksbergen
Haaksbergen – Haaksbergen heeft er een prachtige woonwinkel bij. Beleving is het sleutelwoord bij OCKR aan de Bartokstraat 31. “We zijn een echte belevingswinkel. Nu staan
er mooie meubels, maar we zijn nog niet klaar. De winkel wordt nog groter. Binnenkort
kunnen we nog meer presenteren”, zegt eigenaar Ben Klein Buursink van OCKR.

De twintiger uit Haaksbergen runt de zaak samen met zijn compagnon Frank Lansink. Het tweetal heeft vertrouwen in het concept. Beleving wordt steeds belangrijker. Niet voor niets is de
winkel al gezellig aangekleed met verlichte kerstbomen. OCKR straalt warmte uit. Het is alsof
je een gezellige huiskamer binnenstapt. In de meubelwinkel staan onder meer zitbanken, tafels,
dressoirs en stoelen. “Het is allemaal in industriële stijl. De uitstraling van die meubels is heel
mooi.” Meubels zijn er in tal van kleuren en maten. Mangohout voert de boventoon. “We kunnen ook voor maatwerk zorgen. Bankstellen zijn bijvoorbeeld in meerdere maten en kleuren
leverbaar. De stoffen kunnen we laten zien. Hier in de winkel staat al een mooi assortiment. Maar
dat is uiteraard groter. Wij willen het de klant helemaal naar wens maken.” Ook belangrijk: bij
OCKR is voor elke portemonnee iets te vinden. “Hier hebben de mensen garantie dat de kwaliteit heel goed is”, zegt Ben Klein Buursink. OCKR is inmiddels enkele weken geopend. Een
officieel tintje zal wellicht later nog volgen. “Want we worden nog groter. De ruimte hiernaast
wordt bij onze winkel aangetrokken. Hopelijk nog voor de kerst. Dan gaan we bijvoorbeeld ook
accessoires verkopen en worden we meer een lifestylewinkel.” De winkel aan de Bartokstraat 31
ligt midden in een wijk. Parkeerplaatsen zijn er aan de overkant van de winkel in overvloed. Ben
Klein Buursink heeft al tal van buurtgenoten op bezoek gehad. “Het is mooi dat mensen hier binnen even komen kijken. Ze lopen hier langs en zien dat dit gezelligheid uitstraalt. Ik heb al veel
positieve reacties ontvangen.” OCKR verwacht ook belangstellenden uit omliggende plaatsen.
“Klanten komen bijvoorbeeld ook uit Neede en Eibergen. Hier kun je inspiratie opdoen.” Ben
Klein Buursink en Frank Lansink zijn tevreden over de eerste weken. “Het loopt goed. Nu zoeken
we ook iemand voor ondersteuning op zaterdag. Belangstellenden kunnen zich melden.”
OCKR is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot
17 uur. www.ockstore.nl.

Bloasagenda
Mirreweenterhoornbloazers
Goor-Diepenheim
Tot en met donderdag 6 januari
2022 wordt weer in heel Twente
op de midwinterhoorn geblazen.
Ook de Mirreweenterhoornbloazers Goor-Diepenheim doen aan
deze traditie mee. Zij zijn te zien
en te beluisteren op de volgende data:
28 november
9.00-9.30 Opening blaasseizoen algemene
begraafplaats Goor
9.45-10.15 Opening blaasseizoen algemene
begraafplaats Diepenheim
14.00-16.00 Erve Brooks Gelselaar
2 december
14.00-16.00 VVN Herberg de Pol
5 december
14.00-16.00 Erve Brooks Gelselaar
11 december
15.00-18.00 Wintermarkt Villa 70 Goor
16.15-17.00 Lichtjesmiddag Goor
18.15
‘t Holt wildbuffet
12 december
10.00-13.30 Tourist Info winterwandeling
Pol Diepenheim
14.00-16.00 Erve Brooks Gelselaar
14.30-17.00 D’n Haller winterwandeling en
vertellingen
14 december
19.00
VVN Herberg de Pol
18 december
16.15-17.00 Lichtjesmiddag Diepenheim
19 december
14.00-16.00 Erve Brooks Gelselaar
25 december
10.45-11.30 NK kerk Diepenheim
Mannenkoor Goor
2 januari
14.00-16.00 Erve Brooks Gelselaar
15.00-17.00 Goors Historisch Museum
6 januari
19.00
Afblazen, locatie nnb

VET Kindercabaret
in de Reggehof

Goor - De jeugd heeft de toekomst, zo is de gedachte bij De
Reggehof. De komst van VET
Kindercabaret leidt de jongste generatie
Twentenaren op tot cabaretliefhebbers. VET
neemt ze mee naar een magische dimensie
waarin niets moet, maar vooral heel veel mag:
even geen regels, geen huiswerk, geen les of
training. Een voorstelling die niets anders dan
het begin van een leven lang cabaretliefde kan
betekenen en daarmee het ideale cadeau voor
de feestdagen is. De muzikale, bonte energieboost met knettergekke acts en VETte humor
levert hét bewijs dat muziekles niet voor iedereen is weggelegd, dat je ouders niet moeten
dabben, dat ze VET vaak ongelijk hebben en
dat bedtijd een stom woord is. In een circusachtige revue jagen Jantijn, Sjamke en Nellerike van allerlei dromen na. Kinderen nemen
een kijkje achter de schermen bij volwassenen
en volwassenen bij de kinderen. Want zeg nou
zelf, jij snapt soms toch ook helemaal niets
van je ouders?! Bovenal is de voorstelling een
oefening in ongenadig hard lachen om ‘kapot’grappige situaties en liedjes. De pers was
eerder al lovend over het optreden van de drie
cabaretiers van VET ‘Een ijzersterk gespeelde
voorstelling [:] de zaal lacht zich dood en is
tegelijkertijd razend benieuwd hoe dit afloopt.’
En: ‘Vraag gerust aan je ouders of je er heen
mag. Mogen zij ook mee, hebben jullie samen
een leuke middag!. Dit kan in Goor op zondag
12 december om 14.00 uur. Kaarten kosten
€ 15,00 op www.reggehof.nl

Kerstverlichting siert
Grotestraat op
Markelo - Alhoewel het in eerste instantie
niet de bedoeling was, zijn de vaste groep
vrijwilligers vanmorgen toch gestart om
de kerstverlichting aan te brengen in de
Grotestraat.
Met de werkzaamheden met betrekking
tot de herinrichting van de Grotestraat
verdwijnt ook de straatverlichting dus dan
wordt het wel heel erg donker in Markelo.
Maar navraag van een aantal ondernemers
in de Grotestraat leerde dat de lantaarnpalen echter pas na de jaarwisseling worden
vervangen.
“Daarom hebben we de groep bij elkaar
geroepen en brengen we de kerstverlichting alsnog aan”, vertelt een van de vrijwilligers enthousiast.
Bron: maarkelsnieuws.nl

Bovenstaande foto is gemaakt door Harry Holtkamp.
“Tijdens een fietstocht op de Veluwe kwam ik deze schaapskudde tegen.”
Fotocamera: Nikon D7100 1/400 f5.6 100mm iso100.
Meer foto’s van Fotoclub de Hof zijn te zien op de website fotoclubdehof.com. Het is
zeker de moeite waard daar een kijkje op te nemen.
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Sobere maar
optimistische
98e Algemene ledenvergadering SV Delden

Delden - Ondanks de nodige onzekerheid als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen kon
de 98e algemene ledenvergadering
van SV Delden afgelopen donderdag alsnog
'gewoon' doorgaan zoals gepland. En dat
betekende dat de vergadering voor het eerst
plaats had in de nieuwe accommodatie. De
bovenzaal van sportkantine De Finish bood
een prettig onderkomen aan de aanwezige
leden die ondanks de omstandigheden goed
vertegenwoordigd waren. Helaas moesten
we het doen met een sobere setting zonder
koffie en drankje na afloop maar gelukkig
overheerste het optimisme.
Voorzitter Hans van Laarhoven opende de
vergadering door iedereen van harte welkom
te heten en vervolgens een moment stilte
in acht te nemen uit respect voor degenen
die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Tijdens het openingswoord benoemde de
voorzitter hoe de coronacrisis maar weer
eens heeft aangetoond hoeveel mensen zich
verbonden voelen met SV Delden. Het aantal leden en sponsoren dat heeft opgezegd
is minimaal terwijl het enthousiasme groot
was toen er weer meer mogelijk werd. Ook
in coronatijd blijft SV Delden een groeiende
en bloeiende vereniging. Het eren van de
jubilarissen verdient een feestelijke setting
en daarom heeft het bestuur ervoor gekozen
de jubilarissen niet zoals gebruikelijk tijdens
de ALV maar bij de nieuwjaarsreceptie in het
zonnetje te zetten.
Vervolgens was het woord aan Leo Rouhof
voor de presentatie van financiële resultaten
en de begroting. SV Delden is al jaren een
financieel gezonde vereniging en zelfs over

VOETBAL GFC GOOR
GFC royaal langs Lemele
Een troosteloos decor zaterdagmiddag in
Lemele. Geen publiek en somber weer. De
plaatselijke club had in elk geval ook geen
zin om de deur voor GFC wagenwijd open
te zetten. De ploeg begon in een 5-4-1 opstelling, trok
zich in het eerste deel van de wedstrijd massaal terug op
de eigen helft. GFC, met opnieuw Koen Bromander in
de basis, was dan ook de bovenliggende partij, had veruit het meeste balbezit en was verwoed op jacht naar de
openingstreffer. Daar moest GFC uiteindelijk nog wel
zo’n krap half uur op wachten. Het was Olaf Siegers die
gretig profiteerde van een te korte terugspeelbal en de
0-1 op het scorebord zette. De organisatie was daarna
volledig zoek bij de gastheren en niet veel later was het
al 0-2. Tim Wassink was na een ingestudeerde corner
de defensie van Lemele te slim af en scoorde beheerst.
Nog voor rust de 0-3. Ollie voert zijn moyenne op tot
0-3. Na de thee een zelfde spelbeeld. GFC oppermachtig. Olaf Siegers maakt de 0-4 maar dan is de wedstrijd
eigenlijk al lang gespeeld. Trainer Romano Lammertink brengt een aantal nieuwe spelers. Max Storm, Collin Mensink en Mathijs Hoitink komen binnen de lijnen
voor Koen Bromander, Tim Wassink en Erwin Klok.
Justin Vos tekent voor de 0-5 met een afstandsschot en
Thijs Moorman herhaalt dat nog eens en zorgt voor de
eindstand, 0-6.
Volgende week speelt GFC thuis tegen Bornerbroek.
UITSLAGEN
Maandag 15 november 2021:
ST: GFC/Twenthe MO17-1 - ASV ‘57 MO17-1 3 - 5
Woensdag 17 november 2021:
EGFC JO17-2
- Markelo JO17-2 1 - 11
Zaterdag 20 november 2021:
Lemele 1
- GFC 1
0-6
ST: GFC/Twenthe MO13-1- SP Lochem MO13-1
2-7
W.V.V.’34 JO11-1
- GFC JO11-1JM
4-1
GFC JO14-1JM
- Reutum JO14-1
6-0
GFC JO13-1 FC Eibergen JO13-1JM 0 - 1
GFC JO12-1
- DETO JO12-2JM 2 - 2
ST: GFC/Twenthe MO17-1 - De Zweef MO17-1 4 - 1
NEO 2
- GFC 2
4-1
GFC JO19-1
- Oranje Nassau JO19-2 0 - 4
GFC JO19-2
- v.v. Twenthe JO19-3 1 - 0
Zondag 21 november 2021:
GFC 4
- Rood Zwart 9
6-2
GFC 3
- Rood Zwart 6
7-2
GFC 2
- Sp. Neede 4
Afgel
PROGRAMMA
GFC 1
- RKSV Bornerbroek 1 14:30
SVVN JO8-1
- GFC JO8-1
08:30
Juventa ‘12 JO9-4JM - GFC JO9-1
08:45
ASV ‘57 JO12-1JM - GFC JO12-1
09:00
GFC JO10-1JM
- Diepenheim JO10-2JM 09:00
GFC JO9-1
- Hoeve Vooruit JO9-1JM 09:00
GFC JO8-2JM
- Witkampers JO8-1JM 09:00
ST: SVV’56/Kloosterhaar JO14-1 - GFC JO14-1JM 09:30
Excelsior ‘31 MO17-2- GFC MO17-2
09:45
Victoria Boys MO13-1 - ST: GFC/Twenthe MO13-1 10:00
GFC JO11-1JM FC Winterswijk JO11-3JM 10:30
GFC JO17-2
- Holten JO17-3
11:00
GFC JO15-1
- Bergentheim JO15-1
11:30
Oranje Nassau MO17-2 - ST: GFC/Twenthe MO17-1 12:00
Sportclub Rijssen JO19-1 - GFC JO19-2
12:30
GFC 3
- Enter Vooruit 7
13:30
Reutum JO19-1
- GFC JO19-1
16:00
Zondag 28 november 2021:
Markelo 4
- GFC 2
09:15
Bentelo 6
- GFC 3
10:00
Markelo 9
- GFC 4
11:15

het afgelopen 'corona-seizoen' is een prima
resultaat behaald. Arjan Laarhuis was namens de kascommissie vol lof en onder applaus verleende de vergadering de penningmeester en het bestuur van SV Delden dan
ook de formele decharge. Ook voor volgend
seizoen ligt er een goed onderbouwde en
sluitende begroting. De penningmeester sloot
af met de mededeling dat spelende senioren,
in navolging tot de jeugdspelers afgelopen
zomer, een presentje tegemoet kunnen zien.
Alle spelende senioren ontvangen binnenkort
een speciale blauw-gele 'Finish kaart' waarop
een bedrag staat dat ze kunnen besteden in de
Finish. Proost alvast!
Tijdens de bestuursverkiezing was er opnieuw applaus voor Leo omdat hij heeft
aangegeven zich ook voor de komende
periode van drie jaar in te willen zetten als
penningmeester. De verrassing van de avond
kwam daarna, toen duidelijk werd dat er
een beoogde nieuwe secretaris is gevonden
die echter vanwege quarantaineverplichting
virtueel aanwezig was. Via een laptop werd
Nicole Heuten voorgesteld en vervolgens benoemd en verwelkomd als nieuwe secretaris.
De bos bloemen voor Nicole was wel fysiek
aanwezig dus die houdt ze nog even tegoed.
De bloemen kwamen Annemieke Visser toe,
die als oud-secretaris het bestuur nog altijd
heeft bijgestaan met raad en daad.
Na een terugblik op de vorige ALV volgde
een presentatie over en door Stichting Sportief de Mors, die verantwoordelijk is voor de
exploitatie en het beheer van sportkantine
De Finish. Marc Brinkcate, die namens SV
Delden zitting heeft in het bestuur van Stichting Sportief de Mors, gaf een toelichting op
de stichting en het reilen en zeilen in sportkantine De Finish en de plannen voor 2022.
Daarbij wees Marc op de ideeënbus waarmee
iedereen in de gelegenheid wordt gesteld
ideeën aan te reiken voor de Finish.
Vooruitgeblikt werd er ook. En wel naar het
aanstaande 100-jarig jubileum van SV Delden in 2023. De bedoeling is om een commissie samen te stellen voor de organisatie
van activiteiten in het jubileumjaar. Geïnteresseerde leden worden opgeroepen zich te
melden bij het bestuur, ideeën zijn ook van
harte welkom.
Een laatste applaus volgde na de mededelingen en rondvraag toen alle aanwezigen en
overige leden ter afsluiting werden bedankt
voor hun inzet en bijdrage het afgelopen seizoen. De hoop werd uitgesproken dat er dit
seizoen gewoon gevoetbald kan blijven worden en dat we vaker dan het vorige seizoen de
derde helft met elkaar kunnen doorbrengen!

SCHAAKCLUB EDS DELDEN
Voor de viertallencompetitie speelden
we in de tweede ronde tegen Holten.
Frank Muthing zorgde voor een voorsprong door met een fraaie aanval te
winnen. Bij Evert werd het evenwicht
nooit echt verbroken en ook Michiel
Snuverink boekte een remise, na lang een licht overwicht te hebben gehad.
Tenslotte wist Art Rol een moeilijk toreneindspel remise te houden, waardoor EDS de wedstrijd won: 2½-1½.
Bezoek ook de website www.edsschaak.nl

Geen mogelijkheid tot uitstel
wedstrijden Eredivisie
Enschede - Vorige week werden nieuwe coronamaatregelen aangekondigd,
welke voor ons voelden als een harde klap. Dat wij dit zo hebben ervaren
komt met name door het feit dat er sinds de eerste lockdown weer honderden
wedstrijden met publiek gespeeld werden waarin geen enkele wedstrijd heeft
geleid tot een besmettingshaard. Het Betaald Voetbal heeft vele maatregelen genomen
in én om de stadions om de veiligheid en gezondheid van bezoekers te garanderen, en
dit is duidelijk succesvol gedaan.

Voor ons als club staat buiten kijf dat voetbal gespeeld wordt voor supporters en sponsoren,
onze loyale achterban hoort bij de wedstrijden aanwezig te kunnen zijn. In De Grolsch Veste
hebben we dankzij onze supporters altijd een unieke sfeer, maar ook tijdens uitwedstrijden
voelen we ons volop gesteund door de tot de nok toe gevulde uitvakken. Het uitblijven van
publiek bij wedstrijden heeft op deze wijze zowel sportief als financieel natuurlijk grote
impact op onze resultaten en bedrijfsvoering.
Deze week hebben de KNVB en alle clubs overleg gehad over mogelijke oplossingen, hier
is echter geen betere oplossing uit naar voren gekomen dan te spelen zonder publiek. Eén
of twee speelrondes verplaatsen naar de volgende seizoenshelft is al een enorme organisatorische uitdaging, maar meer dan dat is praktisch onmogelijk. Het is bovendien risicovol
voor de voortgang van de competities, terwijl de ontwikkeling van het coronavirus onzeker
is. We betreuren de uitkomst en zullen ons maximaal inspannen om vanaf 4 december weer
publiek te mogen ontvangen bij onze wedstrijden.
FC Twente – Feyenoord
De bovengenoemde coronamaatregelen leiden ertoe dat we voorlopig 1 thuiswedstrijd in de
Eredivisie zonder publiek spelen: FC Twente – Feyenoord. We weten helaas nog niet hoe
lang het gaat duren, wat de exacte impact gaat worden en wat dit betekent voor onze vaste
bezoekers (seizoenkaarthouders, Premium Seat houders en sponsoren). Zodra hier meer
informatie over bekend is informeren we iedereen direct.

VOETBAL SV DELDEN
Vijfklapper voor SV Delden tegen
Buurse
SV Delden heeft op zondagmiddag drie
punten gepakt in het uitduel met Buurse
en ook flink gewerkt aan het doelsaldo. De
ploeg van Rob Bakker won het uitduel met maar liefst
0-5. Delden blijft hierdoor goed bovenin meedraaien in
de Vierde Klasse B. De blauw-gelen staan derde met
evenveel punten als nummer twee Eibergen. Alleen
koploper Markelo lijkt buiten schot met zeven punten
voorsprong. Buurse en Delden waren in de eerste 20
minuten goed aan elkaar gewaagd. De thuisploeg probeerde Delden met fysiek spel uit het ritme te halen en
dat lukte aanvankelijk goed. Toch wist Delden in de 27e
minuut de ban te breken. Het was Christian Vreriks die
een goede aanval prima afrondde: 0-1. Hierna kwam
Delden beter in het spel en ging op zoek naar de volgende treffer. Buurse leek even de stand gelijk te trekken, maar trof de paal. Het vizier van Scott Wold stond
beter afgesteld. Hij zorgde vijf minuten voor de pauze
voor de 0-2. Na de rust kwam Delden via Colin Verberne al snel op 3-0. Het duel was daarmee beslist. De
thuisploeg zag ook nog eens een drietal spelers uitvallen met blessures. In de 64e minuut zorgde Scott Wold
voor de volgende treffer. Delden kreeg daarna via de
strafschopstip de kans op de 0-5, maar zag de doelman
redding brengen. De treffer kwam er in de 81e minuut
alsnog via Sven Wold. Eindstand: 0-5.
PROGRAMMA
woensdag 24 november
Vogido JO15-5
Delden JO15-2
19:00
zaterdag 27 november
Delden JO17-1
v.v. Twenthe JO17-1
16:00
Delden JO15-1
FC Winterswijk JO15-2JM 14:00
Delden JO15-2
BWO JO15-3
14:00
Delden JO13-1
Bon Boys JO13-2
12:30
Delden JO12-1
Oranje Nassau JO12-2 10:30
De Tubanters1897 JO11-3JM Delden JO11-1JM 08:30
Delden JO10-2JM
ATC ‘65 JO10-4
10:30
Delden JO9-1JM
W.V.V.’34 JO9-1
08:45
FC Aramea JO9-2
Delden JO9-2JM
09:00
Delden JO8-1JM
DEO JO8-1JM
08:30
Delden JO8-2JM
Achilles ‘12 JO8-4
08:45
Delden JO7-1
BVV Borne JO7-1
08:45
Kabouters
training
10:00
zondag 28 november
Delden 1
v.v. Twenthe 1
14:30
Almelo 2
Delden 2
11:15
GSV ‘63 2
Delden 3
09:45
Delden 4
RKSV Bornerbroek 3
11:00
Delden 5
Stevo 7
10:00
Delden 6
RKSV Bornerbroek 4
10:00
Delden 7
Bon Boys 9
09:00
Laatste nieuws: www.svdelden.nl

VOETBAL SV HECTOR GOOR
UITSLAGEN
Zaterdag 20 november
WVV’34 jo9-1 Hector jo9-1
11-5
Hector jo9-2 - Enter Vooruit jo9-2
1-3
Hector jo11-1
- Enter Vooruit jo11-1 uitgesteld
Ruurlo jo10-1
- Hector jo10-1
7-3
Hector jo12-3
- Quick’20 jo12-7
5-6
Hector jo8-1
- SJO Uno’21 jo8-1 uitgesteld
Hengelo jo14-1
- Hector jo14-1
uitgesteld
Hector jo12-2
- Oranje Nassau jo12-4 9-2
Hector jo17-2
- Rood Zwart jo17-2
2-2
SVVN jo19-1
- Hector jo19-1
1-1
Keijenburgse Boys jo12-1 - Hector jo12-1 uitgesteld
SJO UNO’21 mo15-1 - Hector mo15-1
4-0
Rietmolen/Lochuizen Comb. jo17-1 - Hector jo17-1
3-1
Zondag 21 november
Hector 5
- Sportlust Vroomshoop 2 0-5
Twenthe 8
- Hector 4
2-3
Twenthe 7
- Hector 6
4-1
Hector 3
- Markelo 4
uitgesteld
Hector 2
- GSV’63 2
3-0
Hector Dames 1
- ABS Dames 1
10-2
Twenthe 1
- Hector 1
uitgesteld
PROGRAMMA
Woensdag 24 november
18.15 Diepenheim jo8-2
- Hector jo8-1
Donderdag 25 november
18.30 Markelo jo12-2
- Hector jo12-2
Zaterdag 27 november
08.45 Markelo jo9-3
- Hector jo9-2
09.00 Hector jo9-1
- Bon, Boys jo9-2
09.00 Hector Welpen Groep A Zaal de Kievit
09.30 Hector jo10-1
- Bo. Boys jo10-3
09.30 DOS’37 jo11-1
- Hector jo11-1
09.30 MVV’69 jo12-1
- Hector jo12-3
09.45 UD Weerselo mo12-1 - Hector jo12-3
10.00 Hector Welpen Groep B Zaal de Kievit
10.30 sv Rijssen jo14-1
- Hector jo14-1
11.30 Hector mo15-1
- SVO Deventer mo15-1
11.30 Hector jo12-1
- AZSV jo12-2
13.00 Hector jo17-1
- SJO UNO’21 jo17-2
13.45 Tubantia jo17-3
- Hector jo17-2
14.30 Hector jo19-1
- DTC’07 jo19-1
Zondag 28 november
09.00 Hector 4
- Markelo 6
10.00 Hector Heren Kunstgrasafdeling
10.00 Raalte 5
- Hector 5
10.45 Hector 6
- Lochuizen 2
11.00 Twenthe 3
- Hector 2
12.00 Enter 4
- Hector 3
14.00 Hector 1
- Rood Zwart 1
Maandag 29 november
19.00 Hector mo15-1
- Sportclub Neede mo15-1
20.00 Hector Dames Kunstgrasafdeling

VOETBAL ROOD ZWART DELDEN
PROGRAMMA
Zaterdag 27 november:
Rood Zwart JO19:1 Tubantia JO19:1 14.30
de Tukkers JO19:2 Rood Zwart JO19:3 15.00
Rood Zwart JO17:1 Achilles’12 JO17:1 12.45
Rood Zwart JO17:2
Reutum JO17:1
14.30
Rood Zwart JO17:3
D.O.S.’37 JO17:2
12.45
Losser JO15:1
Rood Zwart JO15:1 12.30
Rood Zwart JO15:2
VIOS B. JO15:1
11.15
W.School JO13:2
Rood Zwart JO13:1 09.40
Bentelo JO12:1
Rood Zwart JO12:1 10.30
Rood Zwart JO11:1
N.E.O. JO11:1
10.00
Tubantia JO11:2
Rood Zwart JO11:2 09.45
de Tukkers JO11:2
Rood Zwart JO11:3 10.00
Bon Boys JO10:1
Rood Zwart JO10:1 10.15
Rood Zwart JO10:2
Saasveldia JO10:1
10.00
Rood Zwart JO9:1
Bentelo JO9:1
09.00
W.School JO9:2
Rood Zwart JO9:2
08.30
Hoeve Vooruit JO8:1
Rood Zwart JO8:1
10.00
Zondag 28 november:
Hector 1
Rood Zwart 1
14.00
Rood Zwart 2
E.M.O.S. 2
11.15
Rood Zwart 3
M.V.V.’29 3
09.00
Borne 2
Rood Zwart 4
10.15
Sp. Neede 4
Rood Zwart 5
09.00
Rood Zwart 6
Twenthe 8
09.00
Hoeve Vooruit 3
Rood Zwart 7
09.30
Rood Zwart 8
H.S.C.’21 4
11.00
Rood Zwart 9
Sp. Lochem 7
09.00
Luctor et Em. 4
Rood Zwart 10
10.45
Voor actueel nieuws zie www.roodzwart.nl
VOLLEYBAL DEVOC DELDEN
UITSLAGEN
Webton Hengelo MA 1 Devoc MA 1
0-4
Devoc HS 1
Krekkers HS 1 3-2
Devoc HS 3
Harambee HS 9 3-2
Devoc HS 2
Twente ‘05 HS 2
0-4
Devoc DS 4
Twente ‘05 DS 5
2-3
Rivo Rijssen DS 7
Devoc DS 1
1-3
PROGRAMMA
24-nov
19:30 Devoc DS 1
Time Out’75 DS 2
21:00 Devoc DR 1
TKC DR 1
21:40 Polstars DR 3
Devoc DR 1
26-nov
19:00 TiMaX/DeVoKo DS 9 Devoc DS 2
19:00 Harambee HS 6
Devoc HS 2
21:00 Harambee DS 7
Devoc DS 4
21:15 Dynamiek DS 3
Devoc DS 3
27-nov
10:00 Apollo 8 MB 4
Devoc MB 1
16:00 Harambee HS 10
Devoc HS 3
30-nov
20:00 Havoc DS 6
Devoc DS 1
Check www.devoc.nl/ voor de laatste nieuwtjes en uitslagen.
HANDBAL D.H.V. DELDEN
UITSLAGEN
DHV DS1 Olympia DS1
16
DHV A1
RSC A1
5
Vasse C1 DHV C2
19
de Tukkers DS4 DHV DS2
14
DHV C1
Morrenhof C1
27
DHV D1
Stormvogels D1
4
DHV D2
Borhave D2
12
DHV E3
Hacol E2
14
PROGRAMMA
25-11-21
Combinatie DMW1 DHV DMW1
27-11-21
DHV DS2
Kedingen DS2
DHV DS1
Stormvogels DS1
28-11-21
DHV E3
Vasse E1
DHV E2
EHC E1
DHV E1
ZVBB E1
Dynamiek C1
DHV C2
DHV D2
RSC D1
DHV C1
Schalkhaar C1
DHV A1
Kedingen A1

17
27
14
15
31
16
12
8
19.00
19.15
20.30
9.00
9.55
10.50
11.35
11.45
12.30
13.30

Snorrewind zoekt sportieve teams
voor Villa Joep
Markelo - Manege Snorrewind Markelo zet zich al jaren in voor een goed
doel: Villa Joep. Villa Joep is het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker. Naast een aantal andere activiteiten wordt er jaarlijks ook een Hippolon gehouden. De Hippolon is het leukste goede doel van het jaar om
samen met familie en/of vrienden te sporten voor een goed doel.
De Hippolon is een multisport die uit meerdere disciplines in estafettevorm
bestaat, namelijk uit een
springparcours te paard,
fietsen en hardlopen. Dit
jaar zal de Hippolon gehouden worden op zondag
12 december.
Teams bestaan uit drie
deelnemers. Iedere deelnemer neemt een onderdeel
voor zijn of haar rekening.
Het springparcours zal
bestaan uit zo’n 16 (cross)
sprongen, het fietsparcours
zal over het crossterrein
gaan met een mountainbike over een lengte van
ongeveer 2 kilometer en
het loopparcours zal over
De Markelose familie Renes in actie. Jelle Renes is zelf actief het deels verharde terrein
betrokken bij Villa Joep, het fonds tegen Neuroblastoom Kin- van de manege gaan en
derkanker
heeft een lengte van circa
1 kilometer.
Het leuke is dat ook niet-ruiters mee kunnen doen en zich ook van hun sportieve kant kunnen laten zien. Deelnemers hoeven geen Snorrewind-ruiter te zijn, alle teams zijn welkom
om zich in te schrijven. Ieder team zal zelf zoveel mogelijk sponsoren zoeken (minimaal
€ 35,00 per team).
Het gehele bedrag wordt op oudejaarsdag overgedragen aan Stichting Villa Joep. Op deze
middag zullen ook de jaarlijkse oliebollenbakkers weer staan te bakken voor Villa Joep.
Oliebollen kunnen via de site van Snorrewind besteld worden. Deze activiteit zal aangepast en volgens de op dat moment geldende coronaprotocollen georganiseerd worden. Voor
meer info en inschrijfformulieren, kijk op www.snorrewind.nl/hippolon.
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Jury ontwerpwedstrijd
warme truien kan
weer aan de slag

Hof van Twente - De warmetruienwedstrijd is weer volop
gaande! Tot 19 november
konden leerlingen van groep 3
tot en met 6 een ontwerp tekenen voor op
een trui waarmee aandacht wordt gevraagd
voor warmte en koude: trek eerst een trui aan
voor je de verwarming hoger zet! Eén graad
op de verwarming, scheelt al gauw 5% op
de energierekening! Het winnende ontwerp
wordt op een trui afgedrukt. Niet alleen voor
die leerling, maar voor de hele klas!
Al jaren komen de meest creatieve ontwerpen naar voren en inmiddels zijn de truien
ook zelfs aan de Tweede Kamer en dit jaar
zelfs aan Sinterklaas en Hoofdpiet overhandigd! Sinterklaas noemde de truien de
‘hoodies van Hof van Twente’.
De jury gaat deze week in overleg om een
keuze te maken uit de honderden inzendingen. Juryvoorzitter is dit jaar burgemeester
Ellen Nauta.
De week voor de kerstvakantie worden de
winnende truien bekend gemaakt en overhandigd aan de winnende klassen.
Zie voor winnaars van eerdere edities: www.
warmetruien.nl.

Accordeonvereniging
zoekt enthousiaste
spelers
Delden - Liefhebber
van accordeonmuziek
of altijd al zelf accordeon willen (leren)
spelen?
Dan bent u van harte
welkom voor een
vrijblijvende kennismaking tijdens één van de repetitieavonden
van accordeonvereniging De Optimisten. De
leden zijn op zoek naar enthousiaste medespelers in hun orkest.
Ook zijn er in overleg mogelijkheden om
accordeonlessen te volgen bij de dirigente.
De Optimisten repeteren elke dinsdagavond
van 19.00 tot 20.30 uur in het muziekgebouw ‘In Vriendschap’ aan de De Mors 1 in
Delden. U bent van harte welkom.
Bij belangstelling kunt u met contact opnemen per telefoon: 0611246510 of per e-mail
bestuur@de-optimisten.nl
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Start 10de editie DouweEgberts-puntenactie
Voedselbank
Hof van Twente – Omdat koffie geen primaire levensbehoefte is, is het normaliter niet opgenomen in
de pakketten van de voedselbank. ‘Even een bakkie
doen’ is zo’n vanzelfsprekend moment, maar als je
maandelijks moeite hebt om de touwtjes aan elkaar te knopen, dan zit een pak koffie
er gewoon niet in. En in deze ellendige pandemie periode al helemaal niet.
Dit jaar gaat landelijk, en dus ook in Hof van Twente, de 10de Douwe Egberts waardepuntenactie van start. De gezamenlijke Lionsclubs in de Hof zullen in de komende dagen de
inzamelboxen plaatsen bij de lokale supermarkten.
U kunt uw DE-punten (liefst geteld) deponeren in deze boxen in Diepenheim bij de Spar, in
Hengevelde bij de COOP en in Bentelo in de Dagwinkel; verder in Delden bij Albert Heijn
en Dirk van den Broek, in Goor bij de Jumbo, Albert Heijn en de Bibliotheek; in Markelo
tenslotte bij Dirk van den Broek en Plus.
Landelijk werden vorig jaar meer dan 99 miljoen getelde punten verzameld, in Hof van
Twente ook een record: 439.644 waardepunten, goed voor 1460 pakken koffie voor de voedselbank Midden Twente.
Zouden we dit jaar op 500.000 punten mogen rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank, namens
de dankbare gebruikers van de koffie.

CDA dringt aan op
actief grondbeleid
voor woningbouw
Hof van Twente - Het CDA Hof
van Twente heeft in de raadvergadering van 1 november een
motie ingediend om te komen
tot een actief grondbeleid door
ons college. Dat wil zeggen dat
het college weer initiatieven onderneemt
in de aankoop van gronden ten behoeve
van nieuwe woningbouwlocaties en dit
niet overlaat aan marktpartijen. De huidige
woningbouwkavels die worden uitgegeven,
stammen nog uit de tijd dat actief grondbeleid de norm was, wij willen graag dat dit
weer de norm wordt.
In de woonvisie Hof van Twente is opgenomen dat de komende jaren eerst wordt
ingezet op transformatie, inbreiding en
verdichting en als laatste op uitbreiding.
Maar er zijn grenzen aan de inbreidingsmogelijkheden binnen de kernen. Ook staat in
de huidige nota grondbeleid dat de gemeente
slechts een faciliterende rol inneemt. Deze
afwachtende houding past niet bij de vele
signalen die ons bereiken dat voor veel mensen, waaronder jongeren een grondgebonden
woning niet meer bereikbaar is.
Wij zijn blij dat wij met onze motie kunnen
bijdragen aan betere vooruitzichten voor
jongeren in Hof van Twente op een eigen
grondgebonden woning.

Van spijkerbroek
tot etui

Hof van Twente - Leerlingen
uit groepen 6 van basisscholen
in Hof van Twente krijgen deze
periode een spijkerbroekenworkshop van HofPower. In deze workshop
leren kinderen over de impact van kleding op
het milieu en daarbij wordt de spijkerbroek
als voorbeeld genomen.
Voor één spijkerbroek is zo’n 8.000 liter water nodig! Een gemiddelde Nederlander heeft
acht spijkerbroeken in de kast hangen en 50
ongebruikte kledingstukken! Als kleding
niet meer wordt gebruikt, stuk of te klein,
kan het weggegeven worden, gerepareerd of
er kan iets nieuws van worden gemaakt. En
dat is wat de leerlingen van groep 6 doen.
Stukken broekspijp van spijkerbroeken
worden omgetoverd tot ware kunstwerkjes,
zoals etui’s, bloempotjes en tasjes. Ook de
kinderen die nog nooit een draad en naald
hebben vastgehad, maken de mooiste dingen
met hun stuk broekspijp! HofPower is elke
keer weer verrast door de creatieve resultaten! Meer informatie op www.hofpower.nl.

Basement Press Diepenheim
grafische werkplaats voor lithografie
Diepenheim - Wist u dat Basement Press Diepenheim (BPD) de enige
kunstenaarswerkplaats in Nederland is die gespecialiseerd is in steendrukken, de lithografie? Basement Press werd op initiatief van de Kunstvereniging Diepenheim door Willem Oudenampsen aan Aad Hekker
ingericht in de kelders van de Werkplaats Diepenheim. De Werkplaats Diepenheim is
een multidisciplinaire maakplek voor theater, muziek en beeldende kunst.
BPD is een grafische werkplaats
voor beeldend kunstenaars
en studenten fine art. Willem
Oudenampsen en Aad Hekker
organiseren masterclasses en
workshops lithografie. Zij wijzen kunstenaars op de unieke
beeldende mogelijkheden van
de lithografie en kunnen hen
daarbij technisch begeleiden.
Vanuit zijn unieke positie wil
BPD een internationaal kenniscentrum zijn op het gebied van
de lithografie. Maar BPD trekt
zijn neus niet op voor de amateurkunst: via workshops biedt
hij iedereen die kennis wil maken met deze mooie grafische
techniek zijn kennis en faciliteiten. Ook wil BPD basisschoolleerlingen en leerlingen aan basis- en voortgezet onderwijs uit
de regio in contact brengen met de litho.
En de kunstliefhebber? Die is ook van harte welkom. BPD bouwt gestaag en selectief aan
een hoogwaardige collectie grafische kunst die in eigen prentenkabinet te zien en te koop
is. Sinds de oprichting in 2016 verschenen prenten van onder meer Arno Kramer, Remco
Dikken, Nour-Eddine Jarram, Caren van Herwaarden, Hanneke Francken, Kim Habers en
Rinke Nijburg. Benieuwd? Zie: www.basementpress.nl.

Stedeker Krummels houden ermee op
Diepenheim - De kinderfolkloredansgroep Stedeker Krummels uit Diepenheim houdt
op te bestaan. Door het sterk teruggelopen aantal kinderen is de groep te klein geworden om te kunnen oefenen en optredens te kunnen verzorgen.
De Stedeker Krummels werd opgericht in 1975 door enkele leden
van de volwassengroep Stedeker
Daansers, die hun eigen kinderen
weleens in folkloristische kleding
meenamen naar optredens. Aangevuld met een aantal andere kinderen
uit Diepenheim trad de groep voor
het eerst op tijdens het eerste folkloristisch festival in Diepenheim in
datzelfde jaar. Daarna heeft de groep
op alle festivals in Diepenheim opgetreden en de kinderen waren ook een
graag geziene gast op allerlei plaatsen, zoals op festivals, in verzorgingstehuizen, op de ganzenmarkten
De laatste groepsfoto van de Stedeker Krummels
in Gelselaar en Enter en tijdens de
Schuttersfeesten en Palmpasen in Diepenheim.
In eerste instantie bestond de groep uit 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar
en in de loop der jaren hebben er ook kinderen bij de Stedeker Krummels gezeten van wie
minimaal één van de ouders eerder ook lid is geweest. Helaas loopt het aantal kinderen dat
lid wordt van een folkloristische dansgroep in Nederland steeds verder terug. Er zijn steeds
meer alternatieven waar ouders hun kind liever naartoe zien gaan en kinderen lijken het zelf
ook minder leuk te gaan vinden. De Stedeker Krummels behoorde tot de vijf laatst overgebleven kinderfolkloredansgroepen in heel Nederland.
Omdat de kinderen op steeds jongere leeftijd stopten bij de Stedeker Krummels, is een aantal
jaren geleden besloten dat ook kinderen van 3 jaar al bij de groep mochten komen oefenen en
optreden. Ook werd de oefenmiddag verzet van zaterdagmiddag naar vrijdagmiddag omdat
de kinderen op zaterdag vaak andere dingen hadden, zoals zwemles of sportwedstrijden.
Zo wist de groep zich nog een aantal jaren te handhaven, maar uiteindelijk liep het aantal
kinderen terug naar onder de 10. Omdat van de huidige groep meer dan de helft zal stoppen,
heeft de Krummelleiding besloten om de groep op te heffen.
Het merendeel van de kinderen heeft op zondag 14 november nog deelgenomen aan het laatste jaarlijkse Krummeluitje. Ze hebben zich uitstekend vermaakt in speelparadijs Ballorig
in Zutphen. Aan het eind van deze leuke middag kregen alle kinderen een cadeautje van de
Krummelleiding en werd er nog een laatste groepsfoto gemaakt.
Alle kinderen die ooit bij de Stedeker Krummels hebben gezeten, en ook hun ouders, worden
hierbij nogmaals hartelijk bedankt voor hun tomeloze inzet.
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Dirigent Bram van der Beek over
het adventsconcert Opus ’94
Delden - Het gemengd koor Opus ’94, uit Hengelo, komt zaterdagavond 27 november zingen op Podium Oude Blasius
in Delden. Met in dit adventsconcert van de Cultuurvrienden
Oude Blasius een vooruitzicht op Kerst: ‘Visioen van Kerst’. Het koor staat onder
bezielende leiding van dirigent Bram van der Beek. En wordt als vanouds begeleid
door de uitstekende pianist Jos Beunders. Wie kan dit concert beter introduceren dan
de ontwerper van dit programma zelf, Bram van der Beek? Hier volgen gedeelten
van het programma van ‘Visioen van Kerst’ met zijn meeslepende toelichting op die

koorstukken.
Verleih uns Frieden gnädiglich - Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Een visioen van kerst. Je kijkt terug en blikt vooruit. Zoals de feniks, de goddelijke vogel
die steeds uit zijn as herrijst als een (weder)geboorte. Opnieuw te kunnen beginnen. Verlangend naar harmonie en vrede. Zoals Mendelssohn dat getoonzet heeft in een prachtige
koraalzetting.
Ubi caritas – Ola Gjeilo (1978-)
In de volgende recente compositie van de Noor Ola Gjeilo wordt de band die wij met elkaar
voelen en die gebaseerd is op liefde en vriendschap (”Waar liefde is, daar is God. Laat ons
met een oprecht hart liefhebben en ons daarin verheugen”) in een bijna mystiek klankbeeld
gehuld.
Set me as a seal - Rene Clausen (1953-)
Het koor vindt het ook fijn om werken van nu levende componisten te vertolken. Ook de
volgende is daar een voorbeeld van. Het is de prachtige tekst uit het Bijbelboek Hooglied
waarin de liefde tussen mensen wordt beschreven. Een liefde die door geen watervloed te
blussen is, onstuitbaar is als de dood. Die als een zegel op je hart wordt meegedragen.
This advent moon – Jens Klimek (1984-)
Het is het weekend van de eerste advent. Het is diep in de nacht, de wachters staan bij de
stadspoort. De adventsmaan schijnt helder en koud. Het koor roept: “Hoe lang duurt het
nog?”. Het antwoord blijft steeds hetzelfde: “Geen teken van morgenlicht boven de heuvels.” Een hopeloze zaak? Nee, toch niet, onze lampen zijn jaar in jaar uit blijven branden.
Christus’ komst is voelbaar in dit uiterst sfeervolle lied.
Cantate Domino – Karl Jenkins (1944-)
Advent. Tijd voor ommekeer. Tijd om je in letterlijke zin ook te keren naar de ander. Een
man die zich inzet voor de verzoening tussen alle verschillende culturen, achtergronden
en religies is Karl Jenkins. De muzikale taal van Karl Jenkins is in feite net zo divers als
Jenkins zelf als muzikant is: geworteld in de Europese klassieke traditie, maar met een vocale sound meer verwant aan de etnische muziek of zelfs pop. Klanken die doen denken aan
Arabië, Afrika en aan de Keltische traditie. Maar ook aan geestelijke en klassieke muziek.
Adiemus (waar de oorspronkelijke compositie uit stamt, maar in dit geval omgezet naar
de tekst Cantate Domino) betekent, literair vertaald, naar elkaar toe komen. Mensen tot
elkaar brengen. Songs of Sanctuary (de ondertitel van dat werk) betekent: liederen over toevluchtsoorden, daar waar je opgevangen wordt, waar je je veilig en geborgen kunt voelen.
En dan kun je je verheugen in de koning die komt. Om een lied van vreugde aan te heffen.
Across the vast eternal sky – Ola Gjeilo (1978-)
"Op een dag, in de begintijd van de wereld, keek de zon omlaag en zag een grote vogel
met de meest prachtige, blinkende veren. Ze waren rood, goud, purper - helder van kleur
en oogverblindend als de zon zelf. Toen riep de zon: "Prachtige Phoenix, jij zult mijn vogel
zijn en eeuwig leven!" Eeuwig leven! De Phoenix was heel erg blij toen hij dit hoorde en
hij hief zijn kop op en zong: "Zon, o, schitterende zon, ik zal mijn liederen zingen voor jou
alleen!" Het is de legende van de vuurvogel. Het beeld dat Gjeilo hier oproept is dat van de
feniks, de goddelijke vogel die steeds opnieuw herrijst uit zijn eigen as. Wedergeboren worden, en ik zal u de vertaling van deze bijzonder troostende tekst die ook op ons menselijke
bestaan van toepassing is niet onthouden. “Het Zonlicht schijnt op mijn gezicht. Wat een
genade is het om te zijn hernieuwd, wedergeboren in schoonheid. Toen ik jong was vloog ik
in de fluwelen nacht. Overdag baadde ik als een vuurvogel in het licht! De veren, eens rood
en goud van kleur, zijn nu grijs. Het is mijn lot om naar de zon te stijgen. Wanhoop niet dat
ik weg ben. Ik zal weer verschijnen, wanneer de ondergaande zon vlammen schildert over
de uitgestrekte eeuwige hemel.” Het voelt als een keerpunt …. Advent.
Jesus bleibet meine Freude – J.S. Bach (1685 – 1750)
Het bovenstaande werk behoeft nauwelijks enige aankondiging.
O Jesu Christ meins Lebens Licht – J.S. Bach
Een minder bekend werk is dit motet. Het ademt een plechtige, ontroerende soberheid
in zich. De koraalmelodie (in de sopraan) klinkt boven het becommentariërende koor er
lichtend bovenuit. Prachtig zijn de contrasten in de schildering van het komende licht van
Christus en de last van het aardse bestaan dat op ons drukt.
Torches – John Joubert (1927-2019)
De fakkels worden ontstoken. Rennend door de straten verkondigen we de geboorte van
Christus. Maar wees ook stil, want op dit moment slaapt hij (vandaar het verstilde tussengedeelte).
Mid-winter – Bob Chilcott
Het aloude kerstverhaal: het is ijzig koud, de aarde is hard bevroren, water is als steen,
sneeuw … De geboorte van Christus waarvoor een stal voldoende was. Engelen die het
aankondigen. Wat kan ik geven als dank? Het beste is: je hart! Een heerlijke kleurrijke zetting van een componist die vroeger deel uitmaakte van The King’s Singers.
Cradle Hymn – Kim Andre Arnesen (1980-)
Van een ontroerende schoonheid is de Cradle Hymn van de Noor Arnesen. “Wees maar
stil, mijn lieveling. Heilige engelen bewaken je bed, hemelse zegeningen dalen mild op je
hoofdje neer. Omgeven door vriendelijk herders …”
A Christmas Blessing – Philip Stopford (1977-)
“Wees gezegend. Dat vrolijkheid, wijsheid en vrede met jullie zijn de komende kerstdagen.
Dat wenst het koor jullie toe!” In dit adventsconcert ‘Visioen van Kerst’.
Podium Oude Blasius, zaterdag 27 november, 19.30 uur, Kerkplein 3 in Delden. Toegangskaarten voor leden € 7, voor niet-leden € 10. Voorverkoop door overmaking op NL45
RABO 0317 6914 14 en bij The Read Shop Delden. Aan de kerk, op 27 november, vanaf
18.30 uur. Let op: CoronaCheck! Alleen toegang met QR-code. Geplaceerde zitplaatsen.
Meer info: www.cultuurvrienden-oudeblasius-delden.nl. Over Gemengd koor Opus ’94:
www.opus94.nl.

Enthousiast onthaal Sint in Delden
De Haanstra’s: Vier schilders uit één gezin
Hengelo/Goor/Almelo- Henk Lassche wil liever geen artiest of kunstenaar genoemd worden. Schilder noemt hij zichzelf. In zijn
knusse atelier in Hengelo staat veel van zijn werk, op zijn website omschreven als: ”Krachtige geabstraheerde schilderijen die
de essentie van het Hollands landschap weten te vangen”. Maar Lassche wil niet over zichzelf praten. Naast zijn eigen werkzaamheden als schilder schenkt hij de afgelopen 25 jaar onder meer aandacht aan zijn overleden collega’s uit Overijssel, die
volgens hem te weinig aandacht kregen. Dit op onbezoldigde basis door het maken
van tentoonstellingen, catalogi of een boek.
Nu wil hij het hebben over de Haanstra’s. Een verhaal uit Goor en omgeving: Folkert
Haanstra sr.(1884-1966) en drie van zijn zonen Johan (1914-1991), Bert ( 1916-1997)
en Folkert jr.(1920-1985). Vier leden uit één gezin die voor de schilderkunst kozen. Het
waren goede schilders, pioniers van de Overijsselse schilderkunst . Hun werk bevindt
zich in vijf belangrijke musea in ons land. Omdat hun verhaal te weinig bekend is,
maakte Lassche samen met Marthe Koning-Haanstra, dochter van Johan Haanstra, een
grote tentoonstelling en een boek van de vier mannen in Kunsthal Hof 88 in Almelo.
Niets doen mocht niet
Folkert Haanstra sr. werd geboren in Amsterdam en kwam begin vorige eeuw in Goor
terecht. Samen met zijn vrouw Jansje kregen ze vier zoons. Naast de eerder genoemden
was er zoon Wim die niet voor een creatief beroep koos. Hij was een succesvol dammer en werd zelfs Overijssels kampioen. Bij de Haanstra’s thuis gold één belangrijke
regel: niets doen mocht niet. Folkert sr. was eigenlijk onderwijzer, maar ging vanwege
zijn zwakke gezondheid met vervroegd pensioen. Vanaf dat moment pakte hij met veel
succes het schilderen op. Hij richtte in 1945 De Nieuwe Groep op. Een groep schilders
uit Overijssel die zich bundelde. Zij speelde een cruciale rol in de doorbraak van de
moderne kunst in onze provincie en waren van invloed op latere generaties schilders.
Twee lezingen
Tijdens de opening van de tentoonstelling wordt een prachtig boek gepresenteerd over
de vier schilders Haanstra en hun geschiedenis. Het boek telt 208 pagina’s, 224 kleurreproducties, 73 privéfoto’s en is geschreven door Peggie Breitbarth. Een aanwinst voor
de kunstgeschiedenis van Nederland. Omdat het verhaal zich afspeelt in de gemeente
Hof van Twente zal wethouder van cultuur Harry Scholten het eerste exemplaar in
ontvangst nemen uit handen van Marthe Koning-Haanstra. Tijdens de tentoonstelling
worden er twee lezingen gegeven in Kunsthal Hof 88. Op 12 december om 15.00 uur
door Peggie Breitbarth over de Haanstra’s en op 16 januari 2022 om 15.00 uur door
Henk Lassche over De Nieuwe Groep. Is uw interesse gewekt? Kom dan tussen 28
november 2021 en 23 januari 2022 naar Kunsthal Hof 88, Elisabethhof 6 in Almelo.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.30 tot 17.00 uur. De entree is gratis, op
vertoon van QR-code en geldige ID-kaart. Het boek is te koop in de boekhandel en bij
Kunsthal Hof 88 voor € 29,50, ISBN 9789462623903.

Bloembinderij In den
Kroon zondag open

Delden - Zin in een bekertje glühwein of
chocolademelk met een knisperend haardvuurtje erbij? Dat kan zondag 28 november aanstaande bij Bloembinderij in den
Kroon van 11 tot 16 uur op het Marktplein
in Delden bij de pomp. De bloembinderij
is open dus je kunt er al lekker rondneuzen
en iets leuks uitzoeken voor kerst. Voor
elke klant is er bovendien een leuke attentie. Eigenaresse Kirsten Schothuis en
haar team heet iedereen van harte welkom.
Bloembinderij In den Kroon, Markt 1,
Delden, tel. 074 3763871.

Delden – Sinterklaas, die overnacht had in Kasteel Twickel, werd zondag
21 november om kwart voor 2 ‘s middags door vele kinderen het kasteel
uitgezongen, begeleid door de Muziekvereniging Drumfanfare Delden.
Burgemeester Ellen Nauta en de graaf en gravin van het kasteel mochten
Sinterklaas als eerste ontvangen. Het was een heel spektakel bij het kasteel
met vele zwarte Pieten en natuurlijk zijn brave paard Ozosnel.

Sinterklaas nam de vele tekeningen in ontvangst van de aanwezige kinderen en nam daarna plaats
op zijn trouwe paard om aan de rit richting het centrum van Delden te beginnen. De rit ging
door de Langestraat tot aan Eetcafé de Burgemeester waar elk jaar een gratis toegankelijk sinterklaasfeest is voor alle kinderen en hun ouders. De Sint intocht in Delden wordt elk jaar mogelijk
gemaakt door de DOV (Deldense Ondernemers Vereniging).
Foto: Nieuwsuitdelden.nl
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Ank Bijleveld
zondag te gast
in Dubbelportret
Dodelijk ongeval
Lochemseweg

Markelo - Op de kruising Stationsstraat/
Lochemseweg is op zondag 21 november
een 16-jarige fietser om het leven gekomen.
Ze wilde de Lochemseweg oversteken maar
werd daarbij geschept door een auto komende uit de richting van Lochem. Hulp mocht
niet meer baten, het slachtoffer overleed ter
plaatse.

5000 kilo kabelafval
gestolen

Ambt Delden – De politie kreeg afgelopen
weekend een melding dat er in de nacht van
dinsdag 16 op woensdag 17 november zo’n
5000 kilo kabelafval is gestolen uit een afgesloten container. Deze was geplaatst op
een afrit aan de N346 en de N741 te Ambt
Delden. Waarschijnlijk is dit gestolen met
een vrachtwagen met grijper. Het zijn loodgrondkabels met koperen aders van de KPN.
Waarde bedraagt zo’n € 6000. Mogelijk
hebben passanten iets gezien? Meld dat dan
bij de wijkagent van Delden via het nummer
0900-8844.

Automobilist met
drank en drugs

Diepenheim -De politie ontdekte bij een
stuk vangrail langs de Rondweg in Diepenheim allemaal brokstukken van een auto. Dit
was op zaterdagnacht 20 november rond 2
uur. Een eindje verder zag de politie een auto
staan met de bestuurder ernaast. De bestuurder had een hoofdwond en zei dat hij had
moeten uitwijken voor een ree. De politie
nam een blaasproef en speekseltest af, die
beide positief testten op alcohol en cocaïne.
De man is meegenomen naar het bureau in
Goor voor een bloedproef. Er is geen ree
aangetroffen.

Winkeldief betrapt

Diepenheim - Bij een supermarkt in Diepenheim is op vrijdag 19 november rond
18.30 uur een winkeldief betrapt. Hij wilde
alleen cola en witlof afrekenen maar had ondertussen drie flessen whisky, rookworsten,
speklappen en twee verpakkingen vis in zijn
tas gestopt. De man is aangehouden en krijgt
waarschijnlijk een winkelverbod.

Snelheidscontroles
Markelo

Ambt Delden - Aan de Beldsweg heeft een
visser op vrijdag 19 november aangifte gedaan van diefstal van zijn fiets. Het betreft
een elektrische fiets van het merk Scott Sub
Sport E.

Inbraak schuur

Ambt Delden - In een schuur bij een woning aan de Petzoldweg is op donderdag 18
november tussen 10.10 en 10.30 uur ingebroken. Het slot van de schuur was opengebroken en er zijn diverse gereedschappen
weggenomen. Ook werd er drank uit een
koelkast meegenomen en bouwinstallatiemateriaal.

Rijverbod van 24 uur

Diepenheim - De politie heeft op maandag
15 november aan de Dr. C.A.J. Quantstraat
een automobilist aangehouden en een blaasen speekseltest afgenomen. De man testte
positief op THC, Amfetamine en alcohol.
Hij is aangehouden en meegenomen naar
het bureau voor een bloedproef. Ook kreeg
hij een rijverbod van 24 uur.
Voor sommige gevallen vraagt de politie
om uw medewerking. Getuigen kunnen zich
melden onder nummer 0900-8844. Liever
anoniem blijven? Bel dan 0800-7000 (Meld
Misdaad Anoniem). Fraude kunt u melden
bij de politie en ook bij www.fraudehelpdesk.nl of via het landelijke telefoonnummer
088-7867372.

Markelo - Tweemaal deze week zijn er
snelheidscontroles gehouden in Markelo. De
eerste was op vrijdag 19 november tussen

In Delden kunt u op maandag van 10 tot 13
uur en op donderdag van 17 tot 19 uur het
inloopspreekuur van de wijkagent bezoeken.

Sinterklaas bij
SV Delden

Heeft de Sint besloten de kinderen buiten bij
‘de Finish’ op te wachten.
De zetel van Sinterklaas was warm en feestelijk versierd,
En het prachtige weer heeft deze mooie
avond gelukkig ook niet verstierd.
Buiten donker, zonder ouders richting de Sint,
Dat is wat menig kind toch best een beetje
spannend vindt.
Maar per team stond hij eenieder goed gezind te woord,
Van spits, keeper tot trainer, ieder in zijn soort.
Afsluitend zong ieder team een liedje voor
Sint en co,
En kregen de kinderen nadien een mooi cadeau.
Wat was iedereen blij dat we op deze manier,
Toch een avondje hadden vol met plezier!
En dat op ons mooie sportpark de Mors inclusief velden,
dank voor jullie komst naar SV Delden!
Tot ziens, tot volgend jaar,
Alle kinderen van SV Delden staan dan weer
vol verwachting voor jullie klaar!

Vrijdag 19 november brachten de Sint en
zijn Pieten,
Een bezoek aan onze jongste blauw gele jongens en grieten!
Na wat wikken en wegen in de laatste nachten,

60-jarig bruidspaar Valk
Delden - Ad en Els Valk, beiden geboren in 1938, waren op maandag 22 november 2021
60 jaar getrouwd. De feestdag is voor hun echter pas op 28 december, de dag dat hun
huwelijk werd ingezegend in de katholieke kerk. Maar nu er vanaf alle kanten bloemstukken en een brief van de Koning zijn komen, de kinderen de boel hebben versierd
en locoburgemeester Harry Scholten een bezoek bracht, en het ook nog eens prachtig
weer is, vinden Ad en Els het eigenlijk best een feestelijke dag.

Ad en Els komen van oorsprong uit het westen des lands. Omdat je vroeger een huurhuis
kreeg bij je baan en Ad als docent Frans had gesolliciteerd bij het vroegere ULO en later
MAVO Raesfelt, verkasten ze in december 1968
naar Delden en in datzelfde huis wonen ze nu nog.
Vanaf dag één voelden ze zich thuis in Twente. Het
derde kindje was in oktober 1968 geboren. Twee
dochters hadden ze al. Inmiddels is de familie uitgebreid met acht kleinkinderen. Helaas wonen ze
geen van allen om de hoek, maar Ad en Els zijn nog
lang niet hulpbehoevend. Sterker nog…. ze staan
volop in het leven, verzetten vroeger maar ook nu
nog bergen vrijwilligerswerk en anders rijdt Ad zelf
wel naar zijn (klein)kinderen toe. Het zowel fysiek
als geestelijk topfitte stel heeft zelden stilgezeten,
zoveel komt wel naar voren na een kopje koffie of
twee verder. Er wordt volop gesproken over het
belang van taal, niet alleen Frans maar ook Twents
passeert de revue, en er komt taart op tafel.
Het 50-jarige huwelijk werd 10 jaar geleden in
Zenderen met een huifkartocht gevierd en bij ’t
Hoogspel hielden ze hun 80-jarige leeftijd, toen de
familie een -hoe toepasselijk- heuse Valkenier had
laten komen. Het diamanten feest wordt ergens in
de zomer gevierd, want nu met de constant wijzigende coronamaatregelen is er geen plannen aan.
Natuurlijk wordt de vraag gesteld wat Els vanmorgen van haar man cadeau heeft gekregen. Daarop
zegt zij: “Hij is mijn cadeau.” Als daar geen briljanten gevolg op komt...

All4Free wint 1 minuut gratis winkelen
bij Medikamente Die Grenze
Medikamente Die Grenze heeft vrijdag 3 september het
50e filiaal geopend. Om deze mijlpaal te vieren maakten alle klanten van Medikamente Die Grenze kans op
1 minuut gratis winkelen. In totaal werden er landelijk
zes winnaars geloot. Een van de gelukkigen was Melissa van het particulier initiatief
All4Free voor de minima in Twente. All4free zet zich niet alleen in voor de mensen in
de minima, maar ook voor de mensen die daar net buiten vallen.

Gezocht:
aspirant snoeiers en
boomgaarden met
hoogstamfruitbomen

Diefstal fiets

Inbraak seniorenwoning

Goor - Woensdag 17 november
Jokeren
1 R. van Cleff
63 punten
2 I. Boswinkel
75 punten
3 F. Huistede
76 punten
3 G. van Dam
76 punten
4 F. Geelen
78 punten
5 A. van Schrier
93 punten
Hou je van kaarten (jokeren)? Kom eens
kijken op woensdagmiddag om 13.15 uur bij
De Trekpleister (achter het gemeentehuis).

10.30 en 14.30 uur op de N347. Er waren
1645 passanten waarvan er 36 in overtreding
waren. Hoogst gemeten snelheid was 107
km/uur, waar maximaal 80 is toegestaan.
Ook aan de Rondweg ter hoogte van hectometerpaal 32.3 was een snelheidscontrole op
woensdag 17 november tussen 8.00 en 16.30
uur. Hier waren 809 passanten en 45 overtreders. Hoogst gemeten snelheid was hier 104
km/uur, waar maximaal 80 is toegestaan.

Goor - Een bewoner van een seniorenwoning aan de Markeloseweg heeft aangifte
gedaan van een inbraak. De bewoner was
even boodschappen doen op donderdag
18 november tussen 15 en 17.45 uur en
ontdekte bij thuiskomst dat alles overhoop
was gehaald. Er zijn geen sporen van braak.
Mogelijk is de inbreker via het openstaande
slaapkamerraam binnengekomen. Tot zover
bekend worden er geen spullen vermist.

Kaartuitslagen
I.G.O. De Trekpleister

Team Dubbelportret. V.l.n.r.: Riet van den
Burg, Ciska Freriksen en Geert Wolff.
Hof van Twente - Ank Bijleveld
is zondag 28 november te gast in
het radioprogramma Dubbelportret van Hofstreek FM.
Ank Bijleveld, geboren in IJsselmuiden, is de
politica van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). Na het behalen van het diploma
gymnasium-α te Nijmegen studeerde Bijleveld van 1980 tot 1986 bestuurskunde
aan de toenmalige Technische Hogeschool
Twente. Namens haar partij werd zij in 1986
gemeenteraadslid te Enschede. In 1989 verruilde ze het oosten voor Den Haag, toen ze
werd geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer. In de jaren die volgden, werkte zij zich
op tot vicefractievoorzitter van het CDA.
Geheel onverwacht vertrok zij in 2001 uit de
Tweede Kamer om burgemeester te worden
van de nieuw gevormde gemeente Hof van
Twente.
Bijleveld werd in 2007 staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken in het kabinet Balkenende IV, waar ze verantwoordelijk was
voor de staatkundige hervorming van de
Nederlandse Antillen.
Op 1 januari 2011 verliet ze de Tweede
Kamer als gevolg van haar benoeming als
commissaris van de Koningin in Overijssel.
Den Haag trok aan haar en zo werd zij in het
kabinet Rutte 3 minister van Defensie.
Ank Bijleveld is te beluisteren op zondag 28
november tussen 11 en 12 uur.
Presentatrices Ciska Freriksen en Riet van
den Burg hebben al een voorgesprek gehad
en daarna hebben zij hun eigen ‘onderzoek’
gedaan via Google en Facebook. Maar er
bleven vragen over. Zoals wie zij is en welke
passie bracht haar tot wat zij nu doet.
Wilt u meer over deze bijzondere vrouw
weten, luister dan op 28 november vanaf
11.00 uur of naar de herhaling op maandag
29 november om 20.00 uur.
Hofstreek FM is te ontvangen op 107.6 Mhz
& 107.0 Mhz (Markelo) en op de kabel. Het
programma is ook te beluisteren op internet
via www.hofstreek.nl.

Helligen Hendrik
na Deldens succes
op naar Goor

Hof van Twente - Sedert een tiental jaren is
een groep vrijwilligers in de wintermaanden
aan de slag met het snoeien van hoogstam
fruitbomen. Dit wordt gedaan bij particulieren in de gemeente Hof van Twente. Soms
gaat het om nog hele jonge bomen. Deze
worden in basisvorm gesnoeid. Bij oudere
tot zelfs hele oude fruitbomen gaat het vaak
om bomen die aan een ‘opknapbeurt’ toe
zijn. De bomen zijn uit vorm en vaak te dicht
begroeid. Ze dienen uitgedund te worden.
De vraag is dan: welke takken blijven en
welke mogen weg. Hiervoor is enige kennis wel noodzakelijk. Bovendien leveren de
bomen bij goed onderhoud, in de vorm van
periodieke snoei, meer gezondheid en een
goede oogst.
Eigenaren van boomgaarden (groot of klein)
kunnen deze groep ‘inhuren’ voor een klein
vast bedrag. Daar komt een lunch bij als de
boomgaard zo groot is, dat het snoeien niet
in een ochtend afgerond kan worden. Heeft
uw fruitboom onderhoud nodig en u weet
zelf niet hoe? Neem dan contact met hen op.
Het gezamenlijk snoeien levert ook onderling gezelligheid en het is gewoon fijn om in
de buitenlucht bezig te zijn.
Indien u er voor voelt om als snoeier mee
te draaien in deze groep, dan kan hij u via
Landschap Overijssel een basisworkshop
hoogstamfruitbomen snoeien aanbieden.
Data daarvoor zijn nog niet bekend. Aanmelden en vragen zijn welkom via Theo
Hebinck, theo@hebinck.nl

Pianoduo Jordans &
Van Doeselaar
bij Delden Klassiek

Hof van Twente - Jongstleden
zaterdag maakte Helligen Hendrik de Deldense verwachtingen
ruimschoots waar. Het massaal toegestroomde
publiek, dat gedeeltelijk al een jaar had moeten
wachten, smulde van de toornige tukker. Deze
opvoering van Wen d’r mar an was voorlopig
de laatste, Hendrik maakt zich nu op voor zijn
Twentse versie van Scrooge waarmee hij op
16 en 17 december in de Goorse Reggehof
staat.
Cabaretier Bert Eeftink wil het al jaren en nu
komt het er eindelijk van: Helligen Hendrik als
Scrooge. “Wie het beroemde Dickens-kerstverhaal kent weet: het is niet meer dan logisch
dat het mopperende type Helligen Hendrik de
beruchte vrek Scrooge speelt. Ze zaniken allebei op alles en lopen allebei krom.”
Logisch dus dat Eeftink met zijn Hendrik
Scrooge speelt. “Toen wij de coronalockdowns
ingingen, heb ik die perioden aangegrepen om
deze productie voor te bereiden. Ik herschreef
het Dickens-script naar het Twents en voegde
er Twentse elementen aan toe. Het is een interpretatie geworden, geen vertaling. Hendrik
klaagt steen en been over de midwinterhoornblazers bijvoorbeeld, dat prehistorische ding.”
Toch kent de productie een aantal verrassingen
voor Helligen-Hendrikkenners. “Bezoekers
leren een positieve kant van het figuur kennen,
want zoals iedereen die het stuk Scrooge kent
weet, de knieperige Scrooge verandert na het
bezoek van de drie Geesten van Kerstmis in
een warmere man.”
Daarmee overstijgt Eeftink met zijn welbekende Hendrik het typetje en wordt het een
personage met karakter. Gelukkig vergt dat
voor Eeftink geen radicale methodactingvaardigheden: de vrolijke Hendrik is niemand
minder dan hijzelf. “Dat is spannend. Helligen
Hendrik als typetje creëer ik door negatief
naar een situatie te kijken. Dan ga ik vanzelf
mopperen. Als ik in de rij van de Efteling sta,
verbeeld ik mij dat, bijvoorbeeld. Wat valt
er te mopperen op dit getreuzel? Het is een
uitlaatklep, zeker, maar ik ben van nature een
positief ingesteld mens. Iemand die van kerst
houdt. Die zie je dus aan het einde van het
stuk.”
Eeftink geeft wel toe dat een ‘megaproductie
voor zijn doen’ wat voeten in de aarde had:
hij produceert, regisseert, schrijft en speelt.
“Normaal ging ik vrij solistisch te werk: nu is
het echt een puzzel die je in elkaar zet. Dat is
even wennen, ik ben nu dag-in dag-uit ermee
bezig. Je kunt niet aarzelen, want dan loopt het
in de soep. Maar het is ook heel erg leuk. Ik
werk met fantastische mensen samen, zoals
Jan Riesewijk. Hij speelt de geest van Kerstmis nu. Ook doen Myrna Konings, Jos Brummelhuis en Bram Agterbos mee. Johanna ter
Steege is de vertelstem van het stuk. Ik ben
erg trots op wat deze samenwerking aan het
worden is.”
‘Helligen Hendrik is Scrooge’ is op 16 en
17 december in de Goorse Reggehof te zien.
Beide voorstellingen zijn al goeddeels uitverkocht, de laatste kaarten gaan voor € 24,00 van
de hand op www.reggehof.nl .

Op donderdag 11 november was het zover en mocht Melissa 1 minuut gratis shoppen bij
filiaal Oldenzaal in De Driehoek. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Melissa haar hardloopschoenen aangetrokken.
Met een razend tempo rende zij 1 minuut lang door de winkel en probeerde zoveel mogelijk
producten te bemachtigen die op haar pad kwamen. Producten die zeer welkom en bruikbaar
zijn. Uiteindelijk leverde dit een bomvolle winkelwagen op met een waarde van maar liefst
€ 89,20. Van deze opbrengst worden pakketten gemaakt die verdeeld zullen worden onder
de doelgroep van All4Free.
Medikamente Die Grenze wenst het particulier initiatief All4Free veel succes voor de toekomst!
beeldrelaas is op 28 november te zien, aanvang 20.00 uur, kosten € 9,00.

André Manuel
RH Cinema

De Club van Sinterklaas

Sneue VVD-ers, Sneue coaches van Amerikaanse presidenten, Sneue jagers die hun
prooi nog niet eens kunnen vangen. En
sneue pornosterren die helaas te maken
hebben met smetvrees. André Manuel zorgt
voor een heerlijke avond vol met topgrappen
en amusement waarvoor je zeker niet thuis
wil blijven. Zoals André dat zelf ook zegt;
je mag zeker een avondje doorbrengen op de
bank en de show overslaan. Maar dat is pas
echt sneu. Op zaterdag 27 november is deze
voorstelling voor € 19,00 bij te wonen.

Spencer
Goor - In het nieuwste muzikale avontuur
van De Club van Sinterklaas dreigt het jonge
Pietje Fernando onbedoeld het Sinterklaasfeest in gevaar te brengen. Hij krijgt de
belangrijke taak om op de gouden sleutel
van Sinterklaas te passen, maar dan mist
hij de boot. De Club van Sinterklaas en het
Vergeten Pietje is alweer de tiende bioscoopfilm van de fameuze club en is tot en met
5 december op woensdagen (15.00 uur) en
zondagen (13.30 uur) te zien voor € 7,50.

Benedetta
December 1991; Het huwelijk van de Prins
en Prinses van Wales is met de jaren behoorlijk kil geworden. Ondanks geruchten
over vermeende affaires en een eventuele
scheiding, vinden er volop kerstfestiviteiten
plaats rondom het Sandringham House. Een
tijd waarin er gejaagd en geschoten, gegeten
en gedronken wordt. Diana kent het ritueel.
Echter zullen de dingen dit jaar heel anders
zijn. Bij RH Cinema op 4 en 19 december te
zien voor € 9,00.
Foto: Guy Ferrandis

Delden - Het concert stond gepland
in maart 2020, als afsluiting van het
49ste seizoen en was bedoeld als
opmaat voor het 50-jarig jubileum
van Delden Klassiek in september
2020. Het liep allemaal wat anders! Na twee
eerdere annuleringen kon dit speciaal voor
het Deldense podium samengestelde concert
voor vierhandig piano in afwisseling met het
Naber orgel worden uitgevoerd.
Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar, al
vele malen te gast in Delden, staan garant
voor subliem samenspel en intense speelvreugde. Zij completeren dit met tot ieders
verbeelding sprekende toelichtingen. Het
altijd gretige Deldense publiek kon genieten.
Geopend werd met de Mozarts Sonate in
Bes KV 358, geschreven in de lente van
1774 voor hemzelf en zijn zus Nannerl
en zeer bruikbaar voor deze rondreizende
wonderkinderen. De gelijkwaardige partijen vormen een eenheid in de dialoog,
pure schoonheid spreekt uit het langzame
motief in het adagio, gevolgd door een finale: molto presto, met dolle pret, compleet
met ‘hoempapa’ passages dartelend naar
het slot van deze sonate. In het 12 jaar later
geschreven Andante met Variaties hoor je
de ontwikkeling en rijpheid van het muzikale genie en de invloed van het contrapunt
van Bach.
Vervolgens snelde de pianist naar het Naber
orgel waar hij in de meer ingetogen variaties
van het Andante van Mendelssohn en in een
tweetal stukken van Mozart de prachtige
akoestiek van de Oude Blasiuskerk vanuit
een andere kant liet horen. Terug op het
podium kon het publiek wegdromen bij de
bekende ouverture ‘Midzomernachtsdroom’
van Mendelssohn. Het concert werd besloten met de majestueuze driedelige Fantasie
in f, in 1799 door Mozart bewerkt voor vierhandig piano.
Het werd een bijzondere middag met Mozart
en Mendelssohn, twee muzikale wonderkinderen en met het bekende pianoduo als
liefdevolle vertolkers van deze eeuwenoude,
maar nog steeds levende muziek.
Het eerstvolgende concert in de serie van
Delden Klassiek wordt gegeven op zondag
12 december door het pianotrio Daniel Rowland, Maja Bogdanovic en Nino Gvetadze.
Tijdens dit concert wordt de opbrengst van
de Delden Klassiek jubileumactie overhandigd aan het Nationaal Muziek Instrumentenfonds. Voor informatie en kaarten: www.
deldenklassiek.nl.

Aan het einde van de 17e eeuw sluit Benedetta Carlini zich aan bij het klooster in
Pescia, Toscane. Al vanaf jonge leeftijd
beleeft de knappe non religieuze visioenen
en is ze schijnbaar in staat om wonderen te
verrichten. Haar invloed op het leven in het
klooster is dan ook groot. Terwijl de pest het
land teistert besluit de Kerk onderzoek te
doen naar Benedetta’s claims, om te ontdekken of de non mogelijk meer geheimen heeft
dan zij doet voorkomen. Dit onvergetelijke

Sing 2

In Sing 2 bereiden koala Buster Moon en
zijn talentvolle groep dierenartiesten het
meest extravagante optreden ooit voor in een
wereldstad volop entertainment, glitter en
glamour. Er is alleen een probleem: ze moeten ’s werelds grootste rockster weer op het
podium zien te krijgen (stemroldebuut van
het legendarische muziekicoon Bono). Een
fantastisch vervolg op de meest swingende
familiefilm ooit zie je in De Reggehof direct
vanaf de landelijke première op 8 december
voor maar € 7,50.

Filmvoorstelling
in Het Beaufort
Markelo - Op woensdag 1 december draait
in Het Beaufort weer een boeiende film.
Meer informatie over deze film is te vinden
in de nieuwsbrief van Het Beaufort waarvoor
u zich via de website www.hetbeaufort.nl
kunt aanmelden U krijgt deze dan periodiek
toegezonden. Ook kunt u zich aanmelden
voor de filmmail, waarbij u een aantal dagen
voorafgaande aan de voorstelling informatie
over de film ontvangt. Aanmelden daarvoor
kan via scheperkeuter.a@caiway.net
De toegangsprijs voor de filmvoorstelling is
€ 8,00 inclusief een pauzedrankje.

Expositie Rita Susebeek
Vanaf 4 december tot 14 februari exposeert
Rita Susebeek met schilderijen, tekeningen,
grafiek, linosneden en keramiek
De opening van de expositie op zaterdag 4
december om 16.00 uur is uitsluitend toegankelijk voor genodigden in verband met
de geldende coronamaatregelen als mondmasker, QR-code en identiteitsbewijs.
Het thema van deze expositie is ‘Beweging’.
Voor Rita is beweging een essentieel thema
in haar werk en zij onderzoekt het al vele
jaren van alle kanten.
Bij beweging kun je denken aan bewegende
onderwerpen, zoals muzikanten, die steeds
weer in haar werk opduiken. Zo ook aan een
landschap, een zeegezicht, havens of de IJssel, waarbij je denkt aan de getijden en het
stromende water van de rivier, de steeds wisselende luchten onder invloed van de wind
en het licht.

Beweging ontstaat ook door een serie over
hetzelfde onderwerp te maken, waardoor
een volledig verhaal verteld wordt. Door
steeds van techniek en materiaal te wisselen
ontstaat ook beweging- zoals het potlood,
verf, druktechniek of klei.
Uit het voorgaande blijkt wat Rita als beeldend kunstenaar inspireert. Het maakt haar
gelukkig.
Daarnaast hoopt zij de bezoekers op een andere manier te laten kijken naar de wereld
om ons heen.
Op haar website is meer informatie over
haarzelf en haar werk te vinden: www.ritasusebeek.nl
De expositie is te bezoeken op: 5, 11 en 12,
18 en 19 december en op 8 en 9, 15 en 16
januari telkens van 14.00 – 16.30 uur. Na
die tijd uitsluitend op afspraak via beheer@
hetbeaufort.nl
De dan geldende coronamaatregelen zoals
mondmaskers en QR-code voor toegang en
identiteitsbewijs, gelden ook voor Het Beaufort.
Er mogen maximaal 20 bezoekers tegelijk in
het gebouw aanwezig zijn.
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Van tuin tot bord

Ossenhoornblazen
in Markelo

Doosje mascarpone (250 gram)
400 gram spaghetti

In november en december wil het wel
eens voorkomen dat de dagen ondanks de laagste zon relatief aangenaam zijn. Goed weer om nog wat in
de moestuin te rommelen, zoals het
verplanten van vaste planten en struiken, het opbrengen van een blad- of
humuslaag (mulchen) op de kale
stukken in de tuin zodat alles bedekt
is en het bodemleven optimaal voor
een gezonde bodem kan zorgen. Of
eventueel zelfs bloembollen poten op
de moesbedden die je volgend jaar
nog niet in april gaat inzaaien. Kale
stukken zul je onder meer op de plekken hebben waar pompoenplanten
hebben gestaan. De pompoenen zelf
zijn nog steeds goed om bereid te
worden. Vandaag spaghettipompoen
met spaghetti, waarbij de spaghettipompoen op een klassieke manier is
klaargemaakt. Het garen in de oven
van de spaghettipompoen kan ruim
van tevoren gedaan worden.
Spaghetti met spaghettipompoen
Ingrediënten:
Twee kleine of één grote spaghettipompoen
Top met saliebladeren en een takje
tijm
Peper
Olijfolie
Ui
Wat bleekselderij
Wortel
Twee tenen knoflook

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200 graden. Ris de blaadjes van de tijm
en snij de salie in smalle reepjes.
Roer de kruiden en de peper in een
schaaltje met ruim olijfolie. Snij de
pompoen(en) doormidden en hol ze
uit tot aan het vruchtvlees en leg ze
met de snijkant naar beneden in een
ovenschaal of een bakplaat. Giet de
kruidenolie over de pompoenhelften.
Zet de schaal of bakplaat in de oven
en laat zo’n drie kwartier in de oven
staan. De pompoenen zijn dan wel
gaar. Laat afkoelen anders zijn ze niet
hanteerbaar.
Snij de ui, bleekselderij en wortel
klein en bak ze in olijfolie een minuut
of vijf. Pers de knoflook of hak het fijn
en laat een minuutje mee bakken.
Haal met een vork het vruchtvlees
uit de pompoen en doe bij de ander
groenten. Doe de mascarpone er ook
bij en warm het geheel op tot de mascarpone begint te pruttelen.
Tussendoor de spaghetti in gezouten
water koken.
Meng het groente/mascarpone mengsel in de pan of verdeel het over de
borden.
Wil je zelf eens pompoen en andere groenten telen? Dat kan! In
Delden liggen meerdere complexen
met volkstuinen langs de Rondweg, aan de Cramersweide, aan
de Sportlaan en langs het rode
Fietspad bij Erve Hooyerinck. Voor
slechts een klein bedrag kunt u al
een stukje grond huren vanaf circa
75 m². Meer informatie is te vinden op
www.volkstuindelden.nl.
Groente en fruit zijn ook gewoon te
koop bij de plaatselijke groentewinkels van Ronnie Weegink in Delden
of Wiemerink in Goor. Zaden en pootgoed zijn verkrijgbaar bij Pets & Co
aan de Kortestraat te Delden.

Foto: Marjan Noteboom
Markelo - In Markelo, een
plaatsje dat gesteld is op zijn
prachtige historie en oude tradities, klinkt sinds 1988 weer het
klagelijke geluid van de ossenhoorn. Het blazen op de ossenhoorn is een
zeer oude traditie die, na 100 jaar te zijn
verdwenen, weer herleeft. Cato Elderink
schrijft in haar boek ‘Twenter laand, en leu,
en leven’ dat het hier gaat om een hoorn van
een groot uitheems of uitgestorven rund.
Geschiedenis van de ossenhoorn
De ossenhoorn kan worden beschouwd als
de voorloper van de midwinterhoorn in zijn
huidige vorm, die in grote delen van Twente, de Achterhoek en het aangrenzende
deel van Duitsland in de adventstijd wordt
geblazen. Uit opgravingen in Friesland is
gebleken dat het gebruik van runderhoorns
als blaasinstrument al stamt uit het begin
van onze jaartelling. De oudste gegevens
over de houten midwinterhoorn, in de vorm
zoals we die nu nog kennen, is nog maar
een paar eeuwen oud. (tijdschrift voor
Volkscultuur nr. 3, 1990). De ossenhoorn
is van oorsprong in geheel West-Twente
geblazen, maar deze traditie is in het begin
van de 19de eeuw op de meeste plaatsen
verdwenen, met uitzondering van Markelo,
Ambt Almelo en Oele. Op deze drie plaatsen is nog tot eind 19de eeuw geblazen op
de ossenhoorn. Een variant is te vinden
in het Drentse dorp Zweeloo. Daar wordt
ook op een runderhoorn geblazen die daar
‘boerhoorn’ wordt genoemd.
Het gebruik in Markelo
In Markelo zijn nog twee zeer oude hoorns
aanwezig, die meer dan 200 jaar oud zijn.
Deze hoorns zijn bewaard gebleven op het
erve Görkink. De grootste van deze twee
hoorns heeft een lengte van maar liefst 66
centimeter. Volgens traditie werd er in Markelo alleen geblazen op ‘Mirreweentersoavond in’ tweedonker’ (Kerstavond in de
avondschemering). Dit gebeurde eind 19de
eeuw nog bij het erve Görkink, dat vroeger
een herberg was midden in het dorp. Deze
‘roop’ werd beantwoord in de Wieminkhook en bij het erve Meengs in Beusbergen.
De volgende ochtend (eerste kerstdag) werd
er nogmaals geblazen als aankondiging van
het begin van de kerkdienst.De klagelijke
toon, die de ossenhoorn voortbrengt, is

over de kale hard bevroren essen over kilometers afstand te horen. Dit moest ook wel,
want het geluid moest de afstand van het
ene erf tot het andere overbruggen.Vanuit
de Germaanse tijd werd er geblazen om de
boze geesten te verdrijven en om het licht
te laten terugkeren. De oude Germanen
kenden dit als het Joelfeest, rondom de zonnewende. In latere tijd is het oude volksgebruik gekoppeld aan het christelijke geloof.
Het aloude gebruik in ere hersteld
Nu wordt er in Markelo weer geblazen door
een enthousiaste groep blazers. Het blazen
gebeurt volgens traditie op kerstavond en
als demonstratie in de tijd rond ‘Mirreweenters-oavond’. De blazers zijn allen gestoken in authentieke Markelose kostuums
van rond 1900. De blazers zijn: Jan Klein
Horsman, Arend Lammertink, Hendrik
Mombarg, Gerrit Oosterkamp, Henk Morsink, Raymond Klein Velderman, Harry
Krabbenbos, Henk Stokreef en Jan Henk
Berendsen, bijgestaan door enkele jeugdige
blazers.
Programma
Zondag 28 november (1e zondag van
advent) 14.30 uur: Ontvangst door de grafelijke familie zu Solms Sonnenwalde op
landgoed Weldam. Er wordt geblazen op de
ossenhoorn en verteld over de historie op
het voorplein van het kasteel.
16.30 uur: Blazen en vertellen van oude
volksverhalen bij het ‘lösse veur van Herberg de Kemper’.
Zondag 12 december (3e zondag van advent)
14.30 uur: blazen en vertellen van oude
volksverhalen bij theeschenkerij de Hoestinkhof
16.00 uur: Blazen en vertellen van oude
volksverhalen bij het ‘lösse veur van Herberg de Kemper’.
Zondag 19 december (4e zondag van
advent) 14.30 uur: blazen en vertellen van
oude volksverhalen bij theeschenkerij de
Hoestinkhof
16.15 uur: blazen voorafgaand aan de lichtjesmiddag op de begraafplaats in Markelo
Vrijdag 24 december (mirreweentersoavond) 16.50 uur: blazen bij de kerktoren
volgens oude traditie 17.00 uur: Mirreweentersluu’n (luiden van de kerkklokken) 17.10
uur: Roop en antwoord vanaf verschillende
locaties
Zaterdag 25 december (1e kerstdag/mirre-weenter) 10.00 uur: Blazen voorafgaand
aan de kerstviering in de Martinuskerk te
Markelo
Adressen en info
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Infocentrum Markelo, Goorseweg 1 in Markelo, tel. 0547 760015 of
info@infocentrummarkelo.nl
Wilt u meer informatie over het ossenhoornblazen in Markelo volg dan de Facebookpagina: www.facebook.com/ossenhoorn of
kijk op: www.ossenhoorn.nl
Locaties waar geblazen wordt:
1. Kasteel ‘Weldam’, Weldammerlaan 5.
2. Herberg ‘De Kemper’, Kemperweg 4.
3. Pension en Engels Theehuis ‘De Hoestinkhof’, Stationsweg 22A.

Diploma-uitreiking Junior Energiecoach
Hof van Twente - Na
weken van leuke energiebesparende opdrachten uitvoeren, hebben
de leerlingen van groep
6 van IKC Bentelwijz terecht hun
diploma ‘Junior Energiecoach’
ontvangen. Ze hebben van alles gedaan: van een lampenjacht tot een
stekkerexpeditie.
Junior Energiecoach is een energiebespaarspel die je met het hele
gezin kan doen. In Hof van Twente
hebben deze editie ruim 140 gezinnen meegedaan.
Meer informatie op www.juniorenergiecoach.nl.

Klim in de pen
Roma, bejaard maar
colossaal!
Vanaf de camping in Bracciano kunnen we met een half
uur in Rome zijn. Als we gaan
fietsen voor een dagje Rome attenderen de
Romeinen op de camping ons nadrukkelijk
nog eens op het gevaar van zakkenrollers en
grissers. We zijn op onze hoede. Boven aan
ons wensenlijstje voor vandaag staat het Colosseum met stip op 1. Vanaf het moment dat
ik het Colosseum voor het eerst op foto zag
heb ik er van gedroomd het in werkelijkheid
te zien. Dat gaat vandaag gebeuren! We realiseren ons dat wat we gaan zien ondertussen
bijna 2000 jaar oud is en allerlei natuurrampen en plunderaars getrotseerd heeft.
Nu we voor het immens grote gebouw staan
kan ik een kreet van vreugde niet onderdrukken. Een geluksgevoel overvalt me alsof ik
eerbied heb voor dit oude bouwtechnische
wonder. Ik moet het even aanraken en daar
de tijd voor nemen. We begrijpen nu waarom
het op de werelderfgoedlijst prijkt, het is een
wereldwonder.
Allerlei ideeën dwarrelen door mijn hoofd.
Hoe kolossaal en ongelooflijk knap van
constructie moet het bouwwerk geweest zijn
toen het in het jaar 80 feestelijk geopend
werd. Dat het in acht jaar gebouwd werd,
klinkt ongelooflijk. Alles wat nodig was voor
een openingsfeest van 100 dagen met allerlei
uitvoeringen was in die acht jaar ook gerealiseerd en functioneerde. Helaas ging dat wel
ten koste van ongelooflijk veel slaven.
In een flits komt bij mij de vraag op: “Kunnen wij dat ook, in acht jaar zo’n meesterwerk compleet met alles erbij organiseren?” Wij hebben materialen en materieel.
Technisch ontbreekt het ons aan niets.
Menskracht hebben we op alle gebieden en
communicatiemiddelen te over. En toch gaan
we het niet redden. Na acht jaar zullen we
nog steeds polderen, alleen al over de plek,
want er zal toevallig een plantje of beestje
huizen dat uitsluitend daar kan gedijen en we
kunnen het vergeten. We zijn uitstekend in
staat regels en wetten zo te polderen dat het
een koud kunstje is de bouw te traineren of
onmogelijk te maken. We polderen ons zelf
de ellende in.
Zo niet rond het jaar 70 in Rome. Keizer Vespasianus wil alles wat in Rome herinnert aan
de gehate keizer Nero opruimen. Dus zijn
vijver, zijn gigantisch grote kasteel en het 38
meter hoge standbeeld van Nero zelf gaan
plaats maken voor het grootste amfitheater
ter wereld ooit. Hij wil de wereld laten zien
tot welk technisch meesterwerk Romeinse
bouwers in staat zijn. Bovendien wil hij het
volk vermaak van het hoogste niveau bieden
en daarmee zijn eigen populariteit vergroten.
Vespasianus pakt de klus groots en voortvarend, met een militaristische instelling
en militaire precisie aan. Er moet heel veel
tegelijkertijd gebeuren. Het aanleggen van
kanalen om het water van het meer af te
voeren naar de Tiber. Het aanvoeren van materialen voor de bouw, ondergronds en bovengronds en alle materialen die nodig zijn
voor de arena. Het ontwerpen van het geheel
en het bouwen en inrichten. Het aanvoeren
van dieren uit Afrika en Azie zoals leeuwen,
tijgers, olifanten. Het opleiden van bestiari

en gladiatoren.
Na 8 jaar was het grootste amfitheater compleet afgebouwd en functioneerde alles.
Keizer Titus, zoon van Vespasianus kon nu
100 dagen feestelijke spelen met allerlei
voorstellingen organiseren. Het colosseum
bood plaats aan 55000 gasten. Die gasten
werd vermaak geboden van de bovenste
plank. Ze moesten kunnen genieten en het
helemaal naar de zin hebben. Het mocht hen
aan niets ontbreken. Stond de zon hoog aan
de hemel en werd het te warm dan trokken
honderden slaven een canvasdoek boven het
hele gebouw, zodat het beschaduwd werd en
heerlijk koel bleef. De arena, de plek waar
de gevechten plaats hadden, bestond uit een
heuvelachtige zandvlakte weelderig ingericht met bomen, struiken, planten en bloemen. Dat alleen al was een lust voor het oog.
Op zo’n feestdag mochten ‘smorgens de
bestiari, dat konden overigens ook vrouwen/
meisjes zijn, als eerste vechten tegen dieren.
Tussen de middag werden uitgehongerde
leeuwen, tijgers via ondergrondse gangen
en met behulp van liften naar de arena geleid. Dan mochten misdadigers vechten voor
hun leven. Dat werd dan met hand en tand
zich verdedigen, gillen, hollen en in bomen
klimmen om aan de hongerige dieren te ontkomen. Geen enkele misdadiger overleefde
dat. Ze eindigden alle als lekker hapje voor
de beesten. Gerechtigheid heette dat. De
leeuw, als de beul, heeft vakkundig zijn werk
gedaan. Hij is de held en krijgt een daverend
applaus.
Na de middag konden de hyperprofessionele
gladiatoren schitteren bij de gevechten. Zij
waren de helden van het volk, dat wat bij ons
de sport en muzikale toppers zijn.
Wat een voorsprong hadden de Romeinen op
ons in de eerste eeuw van onze jaartelling.
Dan kijk ik toch met een jaloerse blik naar
Nijmegen en Maastricht. Die hebben zo veel
dat herinnert aan de Romeinen.
Na deze fantastische dag dwalen in Rome
constateren we dat we ons de hele dag prettig voelden. De oude stad bood een jeugdige
aanblik ook door het grote aantal studenten
en toeristen. Wat was her heerlijk op dat terras lekker in de zon, een heerlijk hapje en
drankje met zicht op het colosseum als een
soort ontwenningskuur even te mijmeren
over hoe mooi het hier ooit geweest moet
zijn. Maar vooral, wat voelden we ons veilig
hier. Op elke straathoek zagen we tenminste
een agent. Hoe anders was dat in Napels
waar we geen politie zagen maar wel de hele
dag belaagd en hinderlijk gevolgd werden
door scooterjochies. Dank zij een attente,
gillende signorina ontkwamen we daar aan
een beroving.

Restant Colosseum Rome

Gerard Kosters
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