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Brand in de Stadshagen: een half jaar later…

Delden - Harry Rupert was nog maar net gevraagd als interim-directeur bij Stichting
Wonen Delden toen hij voor de misschien wel grootste uitdaging kwam te staan in zijn
huidige carrière; de brand in de Eschtoren van de Stadshagen op 25 april 2021, die
twee slachtoffers eiste.

Kroamschudd’n in Hengevelde
wordt Petrusshow 2.0

Bewoner mevrouw Coonen (links) en Carel Vierveijzer, projectleider bij de bouw van
de Stadshagen
Het staat buiten kijf dat de impact van zo’n brand met twee dodelijke slachtoffers enorm is,
niet alleen voor de bewoners, maar heel Delden trilde erdoor op zijn grondvesten. Iedereen
was geschokt. Harry Rupert bevestigt dat zonder omhaal. “Door zeer adequaat optreden van
de brandweer zijn er gelukkig niet nog meer slachtoffers gevallen. Ze hebben het hele blok
ontruimd. Wonen Delden heeft onmiddellijk bemiddeld bij de directe huisvesting. Sommigen konden bij familie terecht, anderen verbleven bij Hotel Van der Valk in Hengelo, maar
ook Carint stelde woonruimte beschikbaar. De hulpstroom kwam ongelooflijk vlot op gang.
Het is op dat moment snel schakelen en individueel maatwerk, maar de snelheid waarmee
dat gebeurde was indrukwekkend. Zo’n brand is natuurlijk vreselijk, maar het heeft ook
mooie samenwerkingsverbanden opgeleverd.”
Roet zit echt overal
Het is ondertussen bekend dat de brand in de woning op de eerste verdieping, is ontstaan
door handelen van de bewoners en niet door een bouwtechnisch of installatietechnisch mankement. Dat bevestigt ook Carel Vierveijzer, projectleider bij de bouw van de Stadshagen
in 2009: “Pas als het onderzoek naar de oorzaak van de brand is afgerond, kun je beginnen
met herstel en opbouw. Ik ben bekend met de constructie, ken alle tekeningen en weet welke
producten en materialen zijn gebruikt. Wonen Delden heeft mij daarom benaderd om te
begeleiden bij het herstel van het appartementencomplex. Er was veel rook- en waterschade.
Roet zit echt overal. We hebben alles moeten reinigen, de buitenmuren, de spouw, de luchtkanalen, de liftschachten, zelfs de meterkasten zaten vol met roet. Juist in een tijd dat er
schaarste is in materialen en goed personeel was dat een hele uitdaging maar het einde is
bijna in zicht.” De meeste mensen zijn ook weer teruggekeerd in hun huis, op twee na.
Onzekerheid in de planning
Mevrouw Coonen, bewoonster van het appartement op de bovenste verdieping van de streng
recht boven de brandhaard, is na een half jaar weer teruggekeerd in haar eigen appartement.
De bovenste woning was als eerste klaar. “Fijn om weer thuis te zijn en ook alle waardering
voor de warme zorg die Wonen Delden vanaf het begin geprobeerd heeft te bieden”, vertelt
mevrouw Coonen. Al heeft ze in de loop van de tijd ook ervaren, dat de ingeschakelde
bedrijven bij het herstel in deze tijd vaak moesten werken met niet erg ervaren personeel.
De onzekerheid in de planning maakte haar onrustig, maar de laatste weken zag ze dat er
hard werd gewerkt. De voorlichting van Wonen Delden aan de bewoners van de laatste vier
appartementen vond mevrouw Coonen zeer zinvol. Toen ze terug was, kreeg ze nog wel te
maken met wat problemen met aansluitingen van nieuwe apparaten en dat viel haar wel even
tegen. Maar nu, na twee weken komt ook daar eindelijk rust in. “We hadden een bijeenkomst
willen plannen met alle getroffen bewoners, met muziek en een buffet om te ‘vieren’ dat het
complex weer hersteld is en alles achter de rug is,” zegt Rupert, “maar door corona valt ook
dit in het water. Maar wat in het vat zit verzuurt niet, zodra het weer kan gaan we dit nog
zeker doen!”

Wel jubileum en klein feestje
Goor - Op 25 november was het precies
vijf jaar geleden dat
uitvaarthuis De Hof in Goor officieel werd geopend door burgemeester Nauta. Reden genoeg vond
het team van Tonny Kranenberg
Uitvaartzorg om erbij stil te staan.
Tijdens de bouw van het uitvaarthuis in 2016 is er nooit officieel een
‘eerste steen’ geplaatst. Daarom
hebben Tonny’s collega’s haar afgelopen donderdag een gevelsteen
aangeboden. Die was eerder die
dag in het diepste geheim geplaatst
in de buitenmuur bij de hoofdingang.
Rond het middaguur werd Tonny –
totaal nietsvermoedend – naar het
uitvaarthuis gelokt. Haar was verteld
dat er iets aan de hand was met een
van de buitenmuren. Toen Tonny bij
het uitvaarthuis aankwam stond een
groep van twaalf mensen haar op te
wachten: haar team natuurlijk, haar
partner, mensen van de kerk en een
aantal vrienden. Aan Tonny de taak
om de granieten steen te onthullen:
de gevelsteen met daarop haar naam
en de datum van de opening van het
uitvaarthuis. Dat was wel het laatste dat Tonny had verwacht en het
ontroerde haar zichtbaar. Vanaf nu
is voor iedereen te lezen dat Tonny
Kranenberg de oprichtster is van uitvaarthuis De Hof.

Hengevelde - In vergevorderde stadium met de organisatie waren ze, de OuderRaad en team Hans. En toch hebben ze afgelopen week moeten concluderen dat de
pandemie wederom dusdanig de wereld in zijn greep heeft dat de kerstmarkt en de
historische route zijn doorgang niet kan hebben. “Zuur, maar het is niet anders”
zegt nieuw lid van de OR Tom ten Breteler. “Ik stond te popelen om de jongens in
de horecatak te ondersteunen.”
Gelukkig hebben we vorig jaar al een eerste
editie van de Petrusshow mogen ervaren en
deze pakken we dit jaar weer op, maar dan
wel 2.0. Waar we vorig jaar de focus volledig op de basisschool lag, wordt dit jaar
Kroamschudd'n op je radio voor heel Hengevelde. Van jong tot oud, van Slotshoek tot
de Marke 3, voor elk wat wils.
En wat houdt dat precies in; Zaterdag 11
december zullen we om 16.00 uur aftrappen, onder begeleiding van Bart Eshuis en
kun je ons via een livestream bekijken en beluisteren. Het programma is nog niet volledig rond, maar we zullen starten met iets voor de kinderen van de basisschool en vanaf
19.30 uur kan iedereen meedoen met de pubquiz. Hierover later meer.
De Petrusshow is een benefietactie en dit betekent dat we zoveel mogelijk geld willen
op halen om wensen uit de Wensboom uit te laten komen en een goed doel te ondersteunen. Dit jaar het nieuwe Jeugdhonk in Hengevelde. “De jeugd heeft een lijstje met
wensen en daar kunnen we een mooie bijdrage in leveren, denken we” aldus Don Wentink. Wil jij deze benefietactie steunen, check dan onze website (www.kroamschuddeninhengevelde.nl) voor sponsormogelijkheden of heb je een ander idee mail ons dan
info@kroamschuddeninhengevelde.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met jullie
op. Als vanouds zullen er tijdens de Petrusshow veilingitems worden afgehamerd en
kan men natuurlijk een plaatje aanvragen voor een tientje.
We kunnen geen wensen in vervulling laten gaan zonder jullie input, dus Hengeveldenaren wij dagen jullie uit, zend zoveel mogelijk prachtige wensen in. Wie kan er
wel iets extra's gebruiken, wie heeft er al heel lang een ultieme droom die nog geen
werkelijkheid is geworden en bedenk vooral nee heb je, JA kun je krijgen. Dus daag ons
uit om jullie wensen uit te laten komen.
Tijdens het Kroamschudd'n op je radio willen we jullie natuurlijk voorzien van al het
heerlijks wat er in Hengevelde te krijgen is, denk hierbij aan een borrelplankje of iets
dergelijks. Maar dit soort plannen zijn nog niet concreet. Houd daarom onze site en de
social media kanalen in de gaten, want het bruist van de ideeën bij de organisatie.
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Kerkberichten

Diverse glazen
schuifwanden, screens,
tuinkassen en tuinkas
accessoires met hoge
kortingen!

Hou onze website in de gaten
www.venhoeven.nl
Algemeen bestuur Vechtstromen stelt
Programmabegroting 2022-2025 vast

Vechtstromen werkt
koersvast aan
watertaken in
onzekere tijden

Met de Programmabegroting
2022-2025, geeft Vechtstromen verder invulling aan
de ambities uit het bestuursakkoord ‘Een
blauwgroene toekomst waaraan iedereen
kan meedoen’. We liggen op koers bij het
realiseren van de doelen op het gebied van
schoon, voldoende en veilig water en de
inzet van de middelen daarvoor. Er wordt
bovendien stevig geïnvesteerd in waterkwaliteit, klimaat en duurzaamheid. Wel houden
we diverse (wereldwijde) ontwikkelingen
nauwlettend in de gaten.
Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (financiën) ziet dat Vechtstromen koersvast
en scherp aan de wind vaart, ook tijdens
de corona-epidemie: “We werken aan een
aantrekkelijke leefomgeving vanuit onze
taken veilig, voldoende en schoon water.
Ook werken we samen met onze partners
hard aan de grote opgaven op het gebied van
klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.
Wel zien we dat deze belangrijke opgaven
veel investeringen vergen, terwijl er wereldwijd schaarste aan goederen en grondstoffen
is, wat de prijzen opdrijft. Bovendien is er
krapte op de arbeidsmarkt en liggen de energieprijzen hoog. Deze ontwikkelingen en
risico’s zullen op korte termijn het behalen
van onze doelstellingen niet verhinderen.
Voor de langere termijn is het echter wel
degelijk een aandachtspunt en we blijven de
ontwikkelingen dan ook actief monitoren.”
Wat gaat Vechtstromen in 2022 doen?
- We blijven de aankomende jaren inzetten
op het uitvoeren van structurele droogtemaatregelen om water beter vast te houden
in de bodem en de grondwaterstanden op
peil te houden. Dit doen we samen met
partners en grondeigenaren. Ook inwoners
kunnen hierbij helpen, bijvoorbeeld door
tegels uit de tuin te halen en de regenpijp af
te koppelen.
- In 2021 zijn we gestart met het opzetten
van een nieuw maaibeleid bij het onderhouden van sloten, beken en andere watergangen. Daarbij dragen we bij aan schoon
en voldoende water en droge voeten voor

inwoners, landbouw, industrie, natuur en
recreatie. Dit beleid wordt in consultatie met
belanghebbenden vormgegeven. In 2022
vindt de besluitvorming hierover plaats.
- De verwachting is dat er in 2022 beleid en/
of regelgeving komt om het stikstofvraagstuk langjarig aan te pakken. Vechtstromen
anticipeert hier al op door op korte termijn de
omslag te maken naar de inzet van materieel
dat niet bijdraagt aan de stikstofuitstoot.
- Om de waterkwaliteit te verbeteren zal
het waterschap gaan inzetten op de aanpak
van industriële stoffen, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Ook is er in dat
kader aandacht voor het verbeteren van de
procesautomatisering van de rioolwaterzuiveringen.
- Het eind 2021 afgeronde traject Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON), krijgt
vanaf 2022 een vervolg voor de periode
2022-2027.
- We denken in 2022 ongeveer 23,8 kilometer heringerichte watergangen op te leveren
met daarnaast 18 vistrappen.
- In 2022 staat de realisatie gepland van
de nieuwe RWZI Vriezenveen. Daarnaast
starten we met de aanpassingen aan de
RWZI Ootmarsum en beginnen we met de
voorbereidingen voor de renovatie van de
RWZI Tubbergen. Na de werkzaamheden
voldoet de waterkwaliteit van het effluent van de zuiveringen aan de eisen van de
KRW (Kaderrichtlijn Water). We maken
diverse zuiveringen ook duurzamer op het
gebied van energieverbruik, bijvoorbeeld
door procesautomatisering en het verbeteren
van de beluchting van de RWZI’s Hengelo,
Emmen, Rijssen en Dedemsvaart.
Water voegt kwaliteit en belevingswaarde
toe aan het landschap in zowel stedelijk als
landelijk gebied. Het waterschap zet zich
in om die leefomgeving te verbeteren en
de mogelijkheden te vergroten om water
te beleven. We doen dat niet alleen. Samen
met onze partners en inwoners, werken we
aan veilig, voldoende en schoon water en de
opgaven op het gebied van klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.
Alles bij elkaar bedraagt de begroting van
het waterschap in 2022 € 161 miljoen. We
investeren € 56 miljoen in onder andere de
renovatie en vervanging van rioolwaterzuiveringsinstallaties, persleidingen, diverse
projecten, het baggeren van beken en vijvers
en aanpassing van de huisvesting. De gemiddelde lastendruk gedurende de periode
2022-2024 zal jaarlijks 3,4% bedragen en in
2025 3%.

In Beweging aan de slag met de kieslijst
De nieuwe politieke partij In Beweging is aan de slag met het samenstellen
van de kieslijst voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend
jaar maart. 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.
Je kan alleen solliciteren als je ook lid bent van In Beweging. Stuur een korte motivatie naar
info@politiekinbeweging.nl
Op woensdag 15 en donderdag 16 december staan de gesprekken gepland en bij de ledenvergadering van 3 januari wil In Beweging met haar leden de kieslijst vaststellen. Marianne
Hutten is eerder - bij de eerste ledenvergadering - gekozen als lijsttrekker van In Beweging.
Meer informatie op www.politiekinbeweging.nl

Iedereen een Boom
deelt bomen uit
in Hof van Twente

MOOI THUIS IN HUIS

Hof van Twente - Inwoners van Hof van
Twente komen in aanmerking voor de provinciale Iedereen een Boom-actie. De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en
de gemeente Hof van Twente delen komende
winter bomen en bosplantsoenplanten uit
tegen een kleine vergoeding (tussen 37,50
en 250,-.). De rest wordt door de provincie
betaald.
De actie geldt voor iedereen die woont in
het buitengebied van de gemeente Hof van
Twente. Met een plek voor bomen en/of bosplantsoen op het erf. Als aandeel in een klein
landschapselement dat de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur kan versterken.
Vanaf nu is het mogelijk om plantmateriaal
te bestellen bij de actiesite Iedereen een
Boom. Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij we de eigenaar
om een eigen bijdrage vragen van maximaal
250,-. Driekwart van het totale bedrag wordt
bij een maximum van 1000,- door de provincie aangevuld. Het plantmateriaal kan
vervolgens zelf komende winter bij onze
uitgiftelocatie op 12 februari worden opgehaald.
Wees er snel bij, want op = op! Meer informatie over deze actie en de mogelijkheid om
een bestelling te plaatsen vind je op www.
iedereeneenboom.nl/boomdeeldag .
1,1 miljoen bomen
Deze Iedereen een Boom-actie is onderdeel
van het plan om 1,1 miljoen nieuwe bomen
te planten in Overijssel. Het vergroenen van
onze mooie provincie draagt bij aan de verbetering van het klimaat en de leefbaarheid.
Meer informatie lees je op www.iedereeneenboom.nl.

LENT
E ELINK

alle glasweefsel

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

Bridgeclub
Niet Kwetsbaar
Goor - De Goorse Bridgeclub Niet Kwetsbaar
hield op dinsdag 23 november haar wekelijkse
bridgedrive, dit keer online op Step Bridge.
De uitslag:
1 Leo Vrielink - Anneloes Dijk
64,72%
2 Andre Sombekke - Jaap de Vries 56,60%
3 Stieneke Noorman - Carla Schrieken55,90%
Zie de website: https://27008.bridge.nl/

Op zoek naar gemak tijdens de kerstdagen?
Probeer het heerlijke kerstmenu
van Food Connect
De kerstdagen komen er aan. Tijd om de kerstversiering weer van zolder te halen en
het huis te vullen met gezelligheid. Langzamerhand verschijnt de kerstboom weer in
alle woonkamers en worden gevels en tuinen versierd met felle lampjes. Alles voor het
ultieme kerstgevoel! We kunnen het zo gek niet bedenken, Kerst is nou eenmaal een
feest dat we graag uitbundig vieren.

Nivon
Sociaal Toerisme

Nieuwe ontwikkelingen
bij Drawing Centre
Diepenheim
Diepenheim - Sinds oktober
jl. presenteert Drawing Centre Diepenheim zich met een
nieuwe focus en een nieuwe visuele identiteit: als (inter)nationaal kunstpodium gericht
op het hedendaagse tekenen in een breed
perspectief.
Vanaf december 2021 verandert ook de
organisatiestructuur. Drawing Centre Diepenheim gaat werken met een wisselend
team van curatoren. Samen met hen en (internationale) kunstenaars, makers, denkers,
instellingen en pubiek onderzoekt Drawing
Centre Diepenheim de rol en betekenis van
het tekenen in onze steeds veranderende
maatschappij. Met als focus 'experiment en
onderzoek' realiseert Drawing Centre Diepenheim jaarlijks meerdere tentoonstellingen, artist-in-residencies, masterclasses en
publieks- en educatieprogramma’s.
Met deze organisatieverandering bouwt Drawing Centre Diepenheim voort op de visie
die Nanette Kraaikamp als artistiek leider
het afgelopen jaar voor het Drawing Centre
ontwikkelde.
Nanette Kraaikamp neemt per 1 december
2021 afscheid van Drawing Centre Diepenheim. Onder haar artistieke leiding is het
Drawing Centre in de afgelopen zes jaar
uitgegroeid tot een gerenommeerde plek
voor vernieuwing, onderzoek en experiment
binnen het hedendaagse tekenen. Ze maakte
voor het Drawing Centre 15 spraakmakende
tentoonstellingen. De tentoonstelling Becoming Numerous van Asbjørn Skou is nog te
zien tot en met dit weekend. De tentoonstelling What are you Looking at? van Susanna
Inglada is nog te zien tot en met 27 februari
2022.
Wij danken Nanette voor haar jarenlange
toegewijde inzet en de expertise waarmee
zij het in 2008 door Arno Kramer opgerichte
Drawing Centre Diepenheim verder heeft
uitgebouwd tot een (inter)nationaal kunstpodium gericht op het hedendaagse tekenen
binnen de kunsten.

Politiek in de Pol
met Ron Fresen
verplaatst
een kijkje achter de schermen van de
Haagse redactie van het NOS-Journaal
Diepenheim - Politiek in de Pol, aflevering
33 is verplaatst naar zondag 16 januari 2022.
De huidige kaarthouders zijn inmiddels op
de hoogte gesteld.
Er bij zijn kan nog op 16 januari en tickets
zijn boekbaar via www.diepenheim.nl.

Mocht u vieringen willen bijwonen,
informeer dan eerst naar het protocol van
de kerken.
Oecumenische avondgebed
Donderdag 2 december, Oude Blasiuskerk
19.00 uur, ds. Esser
Protestantse Gemeente (Oude Blasius)
Zondag 5 december, 10.00 uur
Ds. ten Kleij
R.K. Blasiuskerk Delden
Zondag 5 december, 9.30 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
Woensdag 8 december, 18.30 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
O.L.Vrouwekerk Bentelo
Zaterdag 4 december, 19.00 uur
WoCo, pastor Doornbusch
Petrus en Paulus Parochie Hengevelde
Zaterdag 4 december, 19.00 uur
WoCo, werkgroep
Anglican Church Twente
St. Mary’s Chapel, aan de weg Goor Diepenheim
Zondag 5 december, 10.30 uur
Protestantse Gemeente Markelo
Zondag 5 december, 10.00 uur
Ds. Dijkstra
Alle diensten zijn ook online te volgen.
Johanneskerk Diepenheim
Zondag 5 december, 10.00 uur
Vrije Baptisten Gemeente Goor
Zondag 5 december, 10.00 uur
Dhr. Frinsel, Avondmaal
Hofkerk, Goor
Zondag 5 december, 10.00 uur
Ds. de Jong, Avondmaal
Dinsdag 7 december, 19.30 uur
Avondgebed
Alle diensten zijn ook online te volgen.
R.K. Petrus en Paulus Parochie Goor
Zondag 5 december, 11.00 uur
WoCo, werkgroep
Woensdag 8 december, 9.00 uur
WoCo, werkgroep
Reformatorische Baptisten Twente Goor
Zondag 5 december, 10.00 uur
Dhr. van Kralingen
Lebuïnuskapel Hengelo
Zondag 5 december, 10.30 uur
Lutherse dienst, da. Vos

Echter staat Kerst natuurlijk niet alleen in het teken van gezellige versiering, het is ook de
periode van samen zijn en lekker eten en drinken. Er gaat niets boven een heerlijk en uitgebreid kerstdiner met de hele familie. Iedereen kijkt er naar uit en dus is het goed om alvast
eens na te gaan denken over wat u op tafel wilt gaan zetten. Wat gaat het dit jaar worden?
Hoe ziet uw kerstmenu eruit? Door tijdig over alles na te denken en goed vooruit te plannen
voorkomt u een hoop stress. Wij hebben een aantal handige tips voor u op een rijtje gezet.
Zo is het allereerst verstandig om in kaart te brengen hoeveel personen u verwacht en of er
speciale eetwensen zijn. Daarna kunt u bedenken wat u wilt maken. Houd daarbij bijvoorbeeld rekening met de samenstelling van hartig en zoet en maak een goede verdeling tussen
warme en koude gerechten.
Na het opstellen van het menu kunt u de boodschappen gaan inventariseren. Zet alle verse en
niet verse ingrediënten op een rij zodat u weet wat u al eerder kunt kopen en wat u een paar
dagen voor de kerstdagen nog moet halen. Eventueel is het handig om bepaalde producten te
bestellen zodat u er zeker van bent dat u niet misgrijpt. Dit voorkomt niet alleen teleurstelling maar ook een heleboel chaos. Niets is vervelender dan alles weer om te moeten gooien.
Daarnaast is het ook een goede tip om een dag van te voren al te beginnen met koken.
Bepaalde gerechten zijn namelijk makkelijk op te warmen en dat maakt ze geschikt om van
te voren te maken. Maak daar ook gebruik van en zorg voor een goede planning zodat u op
de hoogte bent van wat er klaar staat en wat u op de dag zelf nog moet doen. Begin hier dan
tijdig mee want dan kunt u daarna in alle rust smullen van al het lekkers.
Maar wat nou als u nou niet zo’n keukenprins(es) bent of geen zin of tijd hebt om zo lang
in de keuken te staan? Wilt u misschien de stress vermijden en bent u op zoek naar gemak?
Of hebt u helemaal geen inspiratie? Hoe zorgt u dan voor een overheerlijk kerstdiner? Daar
heeft Food Connect dé oplossing voor.
Onze koks zijn de keuken ingedoken om speciaal voor u een exclusief kerstmenu samen te
stellen. Zo kunt u met Kerst niet alleen genieten van een feestelijke maaltijd, maar ook van
het gemak van zo’n handige en toch heerlijke maaltijd. De tijd die u bespaart, kunt u bijvoorbeeld weer gebruiken om een spelletje te doen of een leuke kerstfilm te kijken. Kortom, extra
tijd om nog even extra te kunnen genieten van de kerstdagen!
Het kerstmenu bestaat uit twee heerlijke voorgerechten, namelijk broccolisoep en romige
kreeftensoep. Als hoofdgerecht heeft u keuze uit gevulde varkenshaas, wildstoofpotje,
heekfilet met gamba’s en kiprollade gevuld met hertenstoof. Dit menu is alleen tijdens de
feestdagen (week 50 t/m 52) beschikbaar en is nog tot en met 16 december te bestellen via
telefoonnummer 0 888 – 10 10 10 of via www.foodconnect.nl.

Hengelo - Jan Knol vertelt op
dinsdag 7 december van 14.00 tot
16.00 uur over Noord West Amerika. Jan laat prachtige foto’s zien en vertelt
onder andere over Mount Saint Helens,
een 2550 meter hoge vulkaan in Skamania
County in de staat Washington in de Verenigde Staten. De vulkaan is vooral bekend
vanwege de verwoestende uitbarsting in
1980, waarbij tientallen mensen omkwamen
en een groot deel van de berg instortte. Vóór
de uitbarsting bereikte de top 2950 meter.
We nemen een kijkje hoe je daar nu nog de
gevolgen van kunt zien.
Wild Horse Wind Facility: een windmolen park met 149 grote windmolens in een
prachtig landschap. Hoe kun je dit doen zonder te veel schade aan de natuur, met name
trekvogels.
West Coast, Washington state. Mooie kusten
met veel, door de zon gebleekt, drijfhout en
prachtige rotsformaties.
Hartelijk welkom, 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 0630028403. Graag tot ziens in de Grote Zaal
van het Nivon-centrum, Lodewijkstraat 1 in
Hengelo.
Entree is € 3, voor Nivon-leden € 2, inclusief
koffie of thee.
Zie ook www.hengelo.nivon.nl.

Ceciliafeest Hengevelde

V.l.n.r.: Wim Semmekrot, Harrie Pelle,
Tonnie ter Doest, Bennie Jannink, Maria
Blanckenborg, Lies Aarnink en Truus Rupert
Hengevelde - In Hengevelde werden zaterdagavond 20 november tijdens de Eucharistieviering, drie dames en vier heren gehuldigd. Dit waren de dames Lies Aarnink,
Maria Blanckenborg en Truus Rupert, allen
50 jaar lid van het Dameskoor.
De heren Tonnie ter Doest 25 jaar lid, en
Bennie Jannink, Harrie Pelle en Wim Semmekrot allen 40 jaar lid van het Herenkoor.
Pastoor Jansen bedankte de jubilarissen ook
namens het parochiebestuur en het Pastorale
team met de woorden: “Zing met geloof als
kerkkoor, ter ere van God en ten dienste van
de gemeenschap en met veel plezier, Dank,
dank, dank.”
De heer Johan Broekkamp sprak een lovend woordje namens de Lokatieraad en
feliciteerde de jubilarissen voor hun trouwe
inzet van het koor. Hij overhandigde hen een
waardebon.
Namens het Dames- en Herenkoor werd de
jubilarissen een mooi bloemstuk aangeboden.
Aan het eind van de viering werd door pastoor Jurgen Jansen de onderscheidingsbrief
van St. Gregorius vereniging voorgelezen
en de Kerkelijke onderscheidingen aan de
jubilarissen uitgereikt.
In verband met de coronamaatregelen was
er aansluitend aan de kerkdienst helaas geen
traditioneel Ceciliafeest, maar de jubilarissen zullen op een later tijdstip door het
Dames- en Herenkoor uitgebreid in het zonnetje worden gezet.
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Met droefheid hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van

Herman Efftink

Herman heeft zich tientallen jaren op diverse
terreinen ingezet voor onze vereniging. Vanaf zijn
jonge jaren voetbalde hij uiteraard bij Rood Zwart.
Of beter gezegd keepte hij bij Rood Zwart. En dat
kon hij als de beste.
Zo maakt hij in 1960 als keeper deel uit van het
kampioenselftal dat op 13 maart van dat jaar de
promotie naar de KNVB wist te bewerkstelligen.
Even later nam Herman de zaak van zijn vader
over. Dat bracht een grote verantwoordelijkheid
met zich mee. Daarom besloot hij het risicovolle
keepersvak te verlaten om zich toe te leggen op
het fluiten als scheidsrechter. En hoe! Meer dan 50
jaar was hij clubscheidsrechter en bondsscheidsrechter. Pas in 2016 hing Herman zijn fluitje aan de
spreekwoordelijke wilgen.
Uiteraard was Herman al die jaren ook steunend
lid van onze vereniging en lid van de Club van 100.
Voor die laatste club had hij ook zitting in het bestuur.
Vanwege zijn grote betekenis voor Rood Zwart is
Herman benoemd tot ‘lid van verdienste’ en is hij
onderscheiden met de Rood Zwart-speld.
Dankbaar voor wat Herman voor Rood Zwart heeft
betekend, wensen wij Gerard en Nicole, Stan en
Resie, Björn en Merel veel sterkte toe.
Bestuur, (ere)leden, scheidsrechters
en vrijwilligers v.v. Rood Zwart
Delden, 24 november 2021

You’ll never walk alone
Met grote droefheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze koorvriend

MAGNEETJES
Magneetjes s.v.p. inleveren
‘s maandags vóór 12.00 uur.
O, kom er eens kijken wat er
allemaal in de Wereldwinkel
te koop is. Er zijn nog enkele
Tony’s chocoladeletters en
mooie artikelen met een eigen
verhaal; uniek en handgemaakt. Adres:Kortestraat 2b.
Zie ook Facebook.
Gezocht leuke, actieve zaterdag oppas: Op korte termijn
zijn wij op zoek een leuke en
actieve zaterdag oppas, die
wekelijks voor onbepaalde tijd
op onze 2 kinderen wil passen.De kinderen zijn 4 jaar en
6 maanden. Affiniteit met dieren is wel belangrijk, is op een
boerderij. Omgeving: Ambt
Delden. Lijkt jou dit wat, neem
dan contact op: 06 22777080.
Gevraagd:
Huishoudelijke
hulp voor drie uur per week in
Delden. Werktijden in overleg
vast te stellen. Graag telefonisch contact onder nummer
06 53242133.
Bert Duisterhof te Goor hoopt
4 december 90 jaar te worden. Wie wil hem feliciteren?
Markeloseweg 2-12 7471 JE
Goor.
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.

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

Jan Slaghekke
Jan is met zijn prachtige basstem ruim 37 jaar lid
geweest van het Goors Mannenkoor. Ook al kon hij
de laatste paar jaren niet meer actief met ons meedoen, toch heeft hij zich tot het laatst verbonden
gevoeld met ons koor. Uiteindelijk heeft zijn lichaam
hem in de steek gelaten.
Zijn inzet, trouw, vriendschap en muzikaliteit zullen
wij dankbaar in onze herinnering houden.
Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere
familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit
grote verlies.
Bestuur, dirigent en leden
van het Goors Mannenkoor

Opslag nodig
voor uw inboedel?
Tel. 06-27543623

Gerookte Paling & Zalm
Van Rokerij Marle /
Streekmarkt Twente
Bezorgen aan huis
Vooraf bestellen:
06-23924151

Goor, 26 november 2021

We willen graag iedereen bedanken voor de belangstelling
en de kaarten na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze moeder en oma

Een leuk Sinterklaas of
kerstcadeau om te lezen.
‘Vergeten passages’ van
Ineke Hoffschulte.
Verkrijgbaar bij the
Readshop in Delden of
Broekhuis Hengelo.

Dina Klein Teeselink - Schottink
Gerrit Jan Klein Teeselink
Kinderen en kleinkinderen
Markelo, december 2021

Wat blijft zijn onze herinneringen
Wij willen u hartelijk danken voor uw belangstelling
en medeleven na het overlijden van onze vader,
opa en oude opa

Gerrit-Willem Mensink
Dini en Bennie Bloemen-Mensink
Mies Mensink
Jan en Germaine Mensink-Bouman
Hilda en Arné Regterschot-Mensink
Klein- en achterkleinkinderen
Markelo, december 2021

Wild
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Regge Hout B.V. ondersteunt Doors Wide Open
Hof van Twente - Door middel van
een waardevolle donatie ondersteunt Regge Hout B.V. twee initiatieven van stichting Doors Wide
Open. Één van deze initiatieven betreft de sinterklaasactie. Minima-gezinnen met
jonge kinderen in Hof van Twente krijgen bezoek van Sint en Pieten en worden
verwend met cadeautjes en lekkernijen.
Door de donatie kan de stichting eigen sinterklaas- en pietenkostuums aanschaffen,
eerder werden deze gehuurd. Ook kunnen er cadeautjes worden gekocht en probeert
de stichting een campagne te starten om de drempel te verlagen zodat eerder hulp kan
worden geboden bij stille armoede.
Het andere initiatief betreft een kerstdiner voor minimagezinnen en eenzame ouderen
uit de Hof. Het diner voor circa 150 mensen wordt gehouden omdat ook deze doelgroepen door corona hard zijn geraakt en vooral bij eenzame ouderen de eenzaamheid
alleen maar toeneemt.
In dit gezellig samenkomen worden de eenzaamheid en zorgen even weggenomen en
is er tevens kans om weer nieuwe contacten te leggen. Het diner staat gepland vlak
voor Kerst maar indien de corona-omstandigheden het niet toe laten zal het verplaatst
worden naar een andere datum.
Doors Wide Open organiseert en financiert beide acties al jaren zelf maar is hard geraakt door de coronacrisis, inkomsten liepen zwaar terug en uitgaven stijgen vanwege
de grote hulpvraag in deze periode. De stichting ontving voor de coronaschade maar
een kleine vergoeding vanuit de overheid en draait zonder subsidies van de gemeente.
Directeur van Regge Hout, Rutger Vehof, deed zijn donatie als hart onder de riem voor
het werk van de stichting die zich breed inzet voor de aanpak van de armoede binnen
de gemeente.
De stichting zoekt de armoede op, bestrijdt ze, ondersteunt en werkt samen met de
gezinnen naar een betere toekomst, want leven in armoede in onze gemeente moet niet
nodig zijn. Daarbij spelen ze een centrale rol in de samenwerking met Gemeente Hof
van Twente, Mediant, Humanitas, JP vd Bent en Salut.
Vehof hecht veel waarde aan de mensen in zijn omgeving. Uiteraard zijn eigen directe
omgeving, maar ook de mensen die minder dichtbij staan maar wel een helpende hand
kunnen gebruiken. Vehof voelt zich als ondernemer in Hof van Twente medeverantwoordelijk en wil samen met Doors Wide Open onderzoeken hoe er hulp kan worden
geboden aan gezinnen die in armoede leven en andere hulpbehoevenden. Hij hoopt ook
andere bedrijven te stimuleren om te doneren aan Doors Wide Open en in gesprek te
gaan om samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen.

ProRail en gemeente Hof van Twente akkoord over uitwerking

Maatregelen bekend voor veilige onbewaakte
spoorwegovergangen
ProRail en de gemeente Hof van Twente hebben overeenstemming bereikt
over de beveiliging van 13 Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) in de
gemeente. Per overweg is besproken met de betrokken partijen of de overweg
kan worden opgeheven of niet, en hoe de bereikbaarheid dan geregeld moet worden.
Deze maatregelen zijn nu per overweg bekend en worden op 14 december voorgelegd
aan de gemeenteraad.
Aanleiding
Het Rijk vindt dat onbewaakte overwegen teveel gevaarlijke situaties opleveren. Daarom
heeft het Rijk aan ProRail gevraagd het aantal Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s)
uiterlijk in 2023 terug te brengen tot nul. In de gemeente Hof van Twente liggen 13 NABO’s.
Daarvan zijn 8 NABO’s openbaar of openbaar toegankelijk. Voor deze situaties is een regionale bijdrage nodig. 5 NABO’s zijn niet openbaar toegankelijk, deze worden volledig door
het Ministerie van IenW gefinancierd.
Maatregelen
Voor de openbare NABO’s heeft ProRail samen met de gemeente bereikt dat alle 8 openbare
NABO’s worden opgeheven terwijl de verbindingen – soms met een kleine omweg – in
stand blijven.

Het team van Joos is inmiddels helemaal op de hoogte van het assortiment. HofMarketing blijft verantwoordelijk voor het assortiment en de promotieactiviteiten van Goor,
één en ander in samenwerking met het Toeristisch platform Goor. In de komende dagen
worden de signing op het pand en de bewegwijzering aangepast.
Joos Wonen & Kado’s is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur, ligt centraal in het centrum en op loopafstand van het station.
Foto: André Geerdink

Streekmarkt Twente
Delden - Wat is er lekkerder dan na een heerlijke winterwandeling rond
het haardvuur te kruipen en te genieten van Twentse winterkost: boerenkool met echte boeren rookworst, hutspot met klapstuk, humkessoep of erwtensoep, spruitjes met draadjesvlees of een plakje baklever
met appel? Tijd voor echte stamppot en maaltijdsoep. Lekker lang sudderen, lekker
lang genieten!
Onze kok Lucas adviseert speltpasta van Jan Keuper
met pesto van boerenkool, serveren met walnoten,
gedroogde peertjes en geroosterde knolselderij. Geef
de knolselderij bij het serveren nog een caramelachtig laagje met honing. Een culinaire uitdaging!
Tijdens de markt van 4 december maakt Lucas overheerlijke Twentse wintersoep, in een heksenketel
aan een driepoot. Iedereen mag proeven!
Vanwege corona zal de markt rondom afgesloten
worden. De in-/
uitgang van de
streekmarkt is bij de pomp aan de Langestraat. Daar
vindt ook de coronatoegangscontrole plaats.
Als iedereen zich aan de vastgestelde regels houdt, zoals
bijvoorbeeld 1½ meter afstand, wordt het toch weer een
gezellige decembermarkt!
Geniet ook in december van de unieke smaak van
Twente!
Streekmarkt Twente, zaterdag 4 december, van 9.00 tot
15.00 uur in centrum Delden.

Raad De Plaats (10)
Hof van Twente - Aan het begin van iedere maand neemt Eric Effing u mee
achterop zijn racefiets, waarop hij kris-kras door Hof van Twente fietst.
Gedurende deze tochten maakt Eric u nieuwsgierig waar de foto genomen
is in deze prachtige, lommerrijke en bosrijke omgeving. Dat is Raad De
Plaats!
Tevens beschrijft Eric hoe het landschap er uit ziet en welke invloed het weer speelt in die
beleving. Wij dagen u samen met Eric uit om hem te volgen door Hof van Twente!
De columns zijn geschreven door Eric Effing uit Goor, in samenwerking met HofMarketing.

Nieuwe locatie voor VVV Informatiepunt Goor
Goor - VVV Informatiepunt Goor is verhuisd. Het lokale informatiepunt is als shopin-shop ondergebracht bij Joos Wonen & Kado’s aan de Grotestraat 147 in het centrum van Goor. Het assortiment van het VVV Informatiepunt bestaat uit onder andere
fiets-, wandel- en autoroutes, souvenirs en natuurlijk de gratis folders.

Twentse winterkost

De maatregelen per NABO zijn:
- NABO t.h.v. de Kooidijk: opheffen; realiseren van voetgangersbrug, het fiets- en
paardennetwerk wordt verlegd via de Stationsweg;
- NABO t.h.v. zijweg Herikervlierweg/Stokkumervlierweg: opheffen; realiseren van
voetgangerstunnel met trappen, waar ook fietsers met de fiets aan de hand doorheen
kunnen;
- NABO in de IJsbaanweg: opheffen; realiseren van verbindingspaden aan noord- en
zuidzijde parallel aan het spoor naar een te maken tunnel in de Heijinksweg (zie volgende punt);
- NABO in de Heijinksweg: opheffen; realiseren van een tunnel die toegankelijk is voor
wandelaars en fietsers
- NABO Zompepad: opheffen; realiseren van verbindend voet/fietspad tussen de bestaande beveiligde perronoverweg en het Zompepad;
- NABO Wachtpostdijk: opheffen; ontsluitingsweg maken t.b.v. Wachtpostdijk 4
- NABO Grensweg West: opheffen; verbindingspad (fietspad en calamiteitenontsluiting) realiseren aan de Noordzijde van het spoor tussen Grensweg West en Grensweg
Oost
- NABO Grensweg Oost: beveiligen met slagbomen.
Overleggen met belanghebbenden Voor elke overweg is overleg geweest met de betrokkenen. In Goor waren de meeste belanghebbenden, omdat hier 6 van de 8 openbare
NABO’s liggen. Met name de overwegen bij het Zompepad, de Heijinksweg en de
IJsbaanweg worden door veel Gorenaren gebruikt. Voor deze 3 overwegen is een werkgroep opgericht met daarin – naast ProRail en de gemeente - vertegenwoordigers van
de Stadsraad Goor, buurt Heijinksweg en Gossinksweide, Stichting Stads-Regge Goor,
Netwerk wandelroutes Overijssel en Regio Twente en de rentmeester van Weldam. Met
deze werkgroep is meerdere keren overlegd en de werkgroep kan zich vinden in de
oplossingen voor het de Heijinksweg, IJsbaanweg en het Zompepad.
Voor de NABO’s aan de oostzijde van Goor – de Wachtpostdijk, Grensweg West en
Grensweg Oost - zijn diverse gesprekken gevoerd met alle omwonenden, tot zeer recent
nog, waarbij zij hun belangen hebben aangegeven. ProRail en de gemeente hebben
bij het opstellen van het maatregelenplan daar goed naar gekeken. Aan de belangen
wordt zoveel mogelijk tegemoetgekomen door: omrijdvergoeding, mogelijke grondruil
(d.m.v. koop en verkoop) en een calamiteitenontsluiting (met hek tegen sluipverkeer).
Hoewel misschien niet iedereen voor 100% tevreden zal zijn, is er naar onze mening
sprake van een acceptabel compromis.
In de zomer heeft een groep aanwonenden in de zomer een buurtplan gemaakt waarin
wordt voorgesteld om – naast de Wachtpostdijk (i.p.v. Grensweg West), ook de nietopenbare NABO Keizersteeg te beveiligen. ProRail heeft aangegeven dat dit voor één
woning een onevenredig zware maatregel is. Bovendien is een beveiligde overweg een
minder veilige oplossing dan een opgeheven overweg. Ook is het Buurtplan bijna € 1
miljoen duurder dan het beoogde maatregelenplan. Daarom wordt de overweg Keizersteeg toch gesloten. De buurt kan oversteken via de overweg Grensweg Oost, waardoor
het buurtplan helaas geen reële mogelijkheid is.
Kosten
De totale kosten worden begroot op € 6,4 miljoen. Het Rijk financiert de helft van de
totale kosten, de regio financiert de andere helft. Dit regionale aandeel van de kosten
wordt betaald door de provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente. Beide partijen
betalen elk ongeveer de helft. De gemeente heeft een bedrag van € 1,6 miljoen hiervoor
in de begroting opgenomen. De Provincie heeft een subsidieregeling ingesteld met een
maximum van € 1,55 miljoen.
Vervolg
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het maatregelenpakket en
de daaruit voortkomende voorgenomen besluiten tot onttrekking aan de openbaarheid
van de spoorwegovergangen die volledig worden afgesloten. Dit betreft de overwegen
‘IJsbaanweg’, ‘Zompepad’, ‘Wachtpostdijk’ en Grensweg West’. Bij instemming van
de gemeenteraad worden deze voorgenomen besluiten gedurende 6 weken ter inzage
gelegd. Mochten er dan bezwaren worden ingediend, zal de gemeenteraad die betrekken bij het nemen van een definitief besluit tot onttrekking aan de openbaarheid.
Na het nemen van de definitieve onttrekkingsbesluiten zullen de werkzaamheden worden opgestart met als doel om de acht openbare NABO’s in Hof van Twente vóór 2024
gesaneerd te hebben.

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.

De tiende tocht: vakantie om de hoek in eigen Twente

Mooie plekjes in Twente zijn er te kust en te keur. Zo begon ik de bijdrage in oktober. Het
loflied op Hof van Twente is natuurlijk aanwezig bij HofMarketing, en terecht. Echter,
ik wil u mijn eerste vakantie in Nederland sinds 40 jaar niet onthouden. Bestemming:
Sibculo, gemeente Hardenberg, streek Salland maar gelukkig nog steeds Overijssel.
Binnen 45 minuten waren wij op de plaats van bestemming. Een half uur inkwartieren
en de gehele dag nog voor ons. Boodschappen doen en klaar. Geen vermoeidheid
van een vliegreis, nergens wachten, geen inentingen, geen QR-code, geen testen
voor toegang, geen PCR-test, nee. Wat wel? Een huisje midden in het bos, een
mooi paviljoen en een groot meer met foeragerende Grote Canadese Ganzen. De
omgeving van Sibculo is rijkelijk voorzien van ondergelopen zandafgravingen, dus
de vogeltrek was zicht- en hoorbaar aanwezig. Wandelen bij de Engbertdijksvenen.
Wat dat is? Het laatste overgebleven hoogveen gebied dat ooit geheel West Europa
bedekte. U vindt het bij Kloosterhaar ten oosten van Westerhaar-Vriezenveensewijk
(langste plaatsnaam van Nederland) vlak bij de Duitse grens. Het gebied is in beheer
bij Staatsbosbeheer, en het is ongeveer 1000 hectare groot. Voor je het weet kun je
in Duitsland terechtkomen. Voor vaderlandse geschiedenis kun je terecht in Sibculo
en in Vriezenveen De Pollen. Want: oonze toal hef doar een donders plekke! Nooit
geweten dat wij Tukkers turf hebben geëxporteerd naar de United States of America,
en veel meer andere landen. En dat allemaal dankzij de monniken van het klooster in
Sibculo. Een keihard bestaan, rammend, zwetend, stekend en knallend op het land,
04.00 uur opstaan en tot 19.00 uur; an’t wark!
Trouwens, waar is de foto gemaakt? De foto van oktober was gemaakt bij de kerk in
Hengevelde.
Eric Effing
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Foto van de week

Nivon Geschiedenis

Hofprins Mark 2 nieuwe Hoogheid CV Sterzo

Wybo Miedema over Hengelose
huisartsen van vroeger

Goor - Mark Altena
is de nieuwe hoogheid
van de Goorse carnavalsvereniging CV
Sterzo. De 30-jarige
Gorenaar kwam afgelopen zaterdagmiddag op spectaculaire
wijze op in de achterzaal van
zaal De Ster waar het opkomstfeest werd gehouden.
Altena, lid vanaf het eerste uur en
in het dagelijks leven kok bij De
Kolenbrander in Hengevelde, is de
elfde Prins van CV Sterzo dat in
het komende jaar dus een jubileum
te vieren heeft. Hij wordt geassisteerd door zijn adjudanten Mark
Escher, die daarvoor aftrad als
Prins én Justin Nijhof, vriend van
Altena en ook Sterzolid vanaf de
oprichting. Als de coronamaatregelen het toelaten wordt het feest der zotten in Hof van Twente in het laatste weekeinde
van februari gehouden. Mark Altena zal dan ook de stadssleutel in ontvangst nemen als
Hofprins.

Hengelo - Bij de Nivon-groep Geschiedenis zal Wybo Miedema op donderdag 9 december van 14.00 tot 16.00 uur een lezing geven over Hengelose
huisartsen van vroeger: ‘Ontdoet u zich maar even’.
Verhalen en anekdotes van Hengelose huisartsen uit het verleden: Het koetsje van dokter Maas, de homeopathische verdunningen van dokter Cladder, het opereren op de
keukentafel door dokter Hartstra en nog veel meer heilzame werkingen komen aan de
orde in een verhaal van Wybo Miedema. In een tijd waarin de medische zorg zo onder
druk staat is het goed om eens terug te kijken naar hoe dat vroeger ging.
Hartelijk welkom, zij het met een ‘corona-pas’ als voorwaarde voor deelname. Geef
u 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 (hoek Berfloplein) in
Hengelo. Entree € 3, voor Nivon-leden € 2, inclusief koffie of thee.
Zie ook www.hengelo.nivon.nl.

#ikwerkinHofvanTwente (49)
Bovenstaande foto is genomen door Harry Holtkamp. “Deze is genomen op de
Joodse begraafplaats aan de Flierveldsweg in Ambt Delden. Jaar van stichting
is 1874. De begraafplaats werd op initiatief van Alex Groenheim in 1991 gerestaureerd. Alex werd hier in 1992 begraven.”
De foto is gemaakt met een Nikon D7100. 1/250 f10 38mm iso 100
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.

Dieren van de Hof: veel geld voor een straatkat
Goor - Kittens die via Dieren van de Hof geplaats worden bij adoptanten zijn niet gratis. Als ‘adoptievergoeding’ wordt per kitten €
200,00 gevraagd en aangezien ze meestal per koppel geadopteerd
worden zal de adoptant dus € 400,00 neer moeten leggen. Veel? Of is dit toch niets
meer dan logisch?
Inclusief kitten
Kittens geadopteerd bij Dieren van de Hof worden zo
compleet mogelijk geadopteerd. Dit betekent dat zij
ontwormt, ontvlooid en geënt zijn. Ook zijn ze gechipt en geneutraliseerd (gecastreerd/gesteriliseerd).
Er heeft in ieder geval twee keer een dierenarts naar
gekeken en ze hebben elk hun eigen vaccinatieboekje.
Nicole zocht op hoeveel dit zou kosten wanneer de
adoptant dit zelf zou moeten regelen. Prijzen hierbij
(Bron: google) zijn gemiddelden. Voor ontwormen en
ontvlooien moet je dan al snel rekenen op € 20,00.
Voor twee entingen ben je rond de € 80,00 kwijt en voor het plaatsen van een chip €
35,00. Het consult bij een dierenarts kost € 35,00 per keer. Neutralisatie kost ook al
snel € 100,00 (gemiddeld, een katertje is iets goedkoper dan een poesje). Het vaccinatieboekje kost € 6,00. Je hoeft dan dus geen rekenwonder te zijn om in te zien dat een
kitten inclusief dit alles voor € 200,00 dan niet duur is. “Mensen zeggen vrij snel dat
het bedrag hoog ligt, maar wanneer ik hen vertel dat het eigenlijk al deze kosten zijn
dan snappen ze vaak beter waarop het bedrag gebaseerd is”, aldus Nicole. Ook al lijkt
een gratis kitten dus goedkoper, uiteindelijk betaal je daar minstens hetzelfde bedrag
voor, of meer.
Andere kosten
Kittens worden prijstechnisch goedkoper aangeboden dan de kostprijs, zo lijkt het. Dat
dit kan, heeft alles te maken met het team van vrijwilligers en het groots inkopen van
producten. Hierdoor kan de stichting naast de goede zorgen van de kittens zich ook in
blijven zetten voor alle andere activiteiten van de stichting, zoals het vangen en neutraliseren van volwassen wilde katten en de voorlichting en lobby ten behoeve van het lot
van de Nederlandse zwerfkat.
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.

Pascal Böcker is eigenaar van Partyshop Twente in Goor en vertelt
in #ikwerkinhofvantwente over zijn werk.
In het centrum van Goor zit Partyshop Twente, we hebben afgesproken met eigenaar Pascal Böcker.
Het valt op dat de Sinterklaassfeer ademt door de winkel. Echter
dat is zeker niet alles. Waar je aan
denkt bij een Partyshop of verhuur
van kleding kan je hier vinden! En
Pascal voegt er al direct aan toen
“Wat we niet hebben, bestellen
we!”
Pascal vertelt: “Ik speelde al jaren
voor Sinterklaas. Ook had ik een
webshop met Sinterklaas gerelateerde artikelen. Dat was buiten
mijn baan als vrachtwagenchauffeur om een leuke bezigheid. In
2019 kwam er een mogelijkheid
om Kledingverhuur Diepenheim
over te nemen. De eigenaren daarvan namen afscheid van hun winkel. Ik ben een praatje
gaan maken en eigenlijk was het bij het praatje al rond. Ik heb alles meegenomen naar
huis en kwam er al na twee maanden achter dat ik gebrek had aan ruimte.”
Hij besluit een pandje in Diepenheim te huren en voegt naast de kledingverhuur ook meer
party artikelen toe in zijn winkel. Dat explodeert, want het pand is al snel te klein en groeit
uit zijn jasje. Pascal besluit wederom om een move te maken en dit keer richting Goor.
Daar huurt hij een groter pand en verhuist zijn spullen mee. We vragen hem waarom hij
voor Goor heeft gekozen. “Puur de ligging, de winkelstraat en het pand.” Pascal neemt
ook de voorraden over van de gestopte Wienk’s Fopshop uit Hengelo en heeft al snel in
Goor een winkel met een groot en zeer divers aanbod. Ons oog valt vooral op de Sinterklaas en Pieten kostuums die op een rijtje hangen aan het kledingrek. “Ik heb meer dan
200 pietenpakken, de ene helft voor de verkoop, de andere helft voor de verhuur. Ook zijn
er 200 kerstkostuums en 50 galakostuums. De aantallen zijn hoog, maar de vraag er naar
ligt er ook.” Daarnaast zien we nog een grote rij met carnavalskleding hangen.
Pascal heeft geen personeel, wel sinds kort een stagiaire en dat bevalt goed. “Het wordt
steeds drukker, mede omdat we zo’n beetje de enige partyshop zijn in de regio. Er verdwijnen er helaas heel veel. Alleen de echte lokale mensen weten ons nog niet altijd goed te
bereiken. Dat mag van mij nog wel meer worden. Iedereen is hier welkom! We gaan straks
met carnaval weer zo’n zes à zeven dagen per week open, dat is topdrukte!”
Naast de winkel gaat hij ook terug naar waar het allemaal begon voor hem: Sinterklaas.
Dat is een hobby die hij niet aan de kant heeft geschoven en hij kijkt uit naar de komende
tijd. We krijgen de baard van Sinterklaas te zien. Zorgvuldig wordt deze uit de doos
gehaald en geshowd. “De kosten van deze baard zijn heel hoog, maar als de kinderen
de Sint tegen komen, dan moet hij er piekfijn uitzien. Zo blijft de beleving op zijn groots,
vooral voor de kleine kindjes.”
De winkel wordt geopend en al direct staan er klanten voor de deur met een specifieke
vraag of hij dat verkoop. Hij begrijpt de vraag direct en antwoordt: “Jazeker, ik heb zelfs
twee varianten, kom binnen dan laat ik het jullie zien.”
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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
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.

Chauffeur in Markelo
Hof van Twente - “Waarom ik chauffeur ben bij Franje?” Het antwoord
op deze vraag van Gerrit Leunk: “Niet om het rijden maar om de blije
gezichten van de mensen die ik op mag halen.” Gerrit vertelt dat hij in
zijn werkzame leven de nodige kilometers op de weg gemaakt heeft en dit ook na zijn
werkzame leven op verschillende manieren is blijven doen. En heden ten dage worden
de nodige kilometers gereden met de Franje bus.
“Wat kan ik genieten van die lachende gezichten wanneer de bus weer voor de deur
staat,” vertelt Gerrit. Zowel de bebouwde
kom van Markelo als ook het uitgestrekte
buitengebied wordt door de bus aangedaan.
Samen met zijn vaste begeleider haalt Gerrit
ook van buitenaf verschillende deelnemers
aan de dagbesteding op. Hij roemt het gemoedelijke onderlinge contact bij Stichting
Franje en in zijn geval veelal in en om Markelo. Zowel met de chauffeurs onderling,
als ook het contact met de deelnemers. Lekker ongedwongen ‘op zien Maarkels’ een
praatje maken in de bus en elkaar zo ook op
de hoogte houden van ‘het leste Maarkelse
niejs’. Ook het gemoedelijke onderlinge
contact met de chauffeurs is fijn. “Wanneer
je een keer niet kunt dan is één belletje naar
een collega voldoende om een beurt te ruilen. Nooit een probleem.” Dat is het ook wat het
volgens Gerrit zo leuk maakt om dit vrijwilligerswerk te doen. Op uur en tijd klaar staan
voor je medemens. Zowel voor de mensen die van het vervoer gebruik maken als voor je
collega vrijwilligers. Gerrit kan het iedereen aanbevelen!
Meer weten over dit vrijwilligerswerk? Neem eens een kijkje op de site van Stichting
Franje: www.franje.nl of telefonisch: 06-29326326.

Protestants Christelijk
Ouderen Bond
afd. Delden
Delden - Wat voelde het goed:
de eerste twee ledenbijeenkomsten, toen het nog kon.
Helaas het was van korte duur: de pandemie
houdt ons weer in de greep.
Drie weken respijt krijgen we van de minster
president, maar dan..?
De toekomst is onzeker, wat juist in de
feestmaand december wel heel erg jammer
is. Daardoor is de kerstbijeenkomst onzeker,
hou de media daarom in de gaten.
Vier personen maximaal op bezoek
Dit houdt in dat we wel onze alleenstaande/
gaande medemens een bezoekje mogen
brengen, of een wandelingetje maken naar de
brievenbus, om daar een kaartje te brengen
om aan te geven dat we aan elkaar denken.
Nieuwe start in 2022? We wensen het elkaar
toe!

Agenda
het Noaberhoes
Delden - De Noaberhoes Activiteiten vinden
plaats in of bij het Noaberhoes (Langestraat
155 in Delden). Deze activiteiten zijn gratis,
tenzij anders vermeld. Aanmelding is niet nodig, tenzij er ‘info’ is aangegeven.
donderdag 2 december
10.00 - 12.00 Wandelen vanaf het Noaberhoes
10.00 - 17.00 Dagontmoeting ’t Kruispunt
info via info@franje.nl
vrijdag 3 december
09.00 - 12.00 Klussen -vrijdagmorgenploeg
zaterdag 4 december
16.00 - 19.00 Oudervoetbal Viagra
maandag 6 december
12.00 -14.00 Eten doe je samen*
gewijzigd tijdstip ivm corona
dinsdag 7 december
15.00 - 16.00 Sportinstuif voor de jeugd
woensdag 8 december
10.00 - 12.00 Koffie inloop
* kosten € 6,50, aanmelding via Salut 0547
260053.

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, Hagmolenweg 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
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

Jubileum 25 jaar
Tandartsenpraktijk
Delden

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.

Eindopbrengst
collecte HandicapNL
Stad Delden
Delden - Eind september is
in Delden gecollecteerd voor
HandicapNL.
Daarbij kon ook via een QR code geld gedoneerd worden. Afgelopen week is bekend
geworden dat in Delden via deze QR code
liefst € 305 is opgehaald voor het goede
doel. De totale opbrengst van de collecte
komt daarmee dit jaar op € 3888,35. Een
geweldig resultaat.
De organisatie dankt nogmaals iedereen die
aan het succes van deze collecte heeft meegewerkt.

Jubilarissen
de Stoevelaar

Behandeling van onder andere:
• Stress gerelateerde klachten
• Burn-out
• Oververmoeidheid
• Allergieën/hooikoorts
• Ziekte van Lyme.
• Chronische klachten

Delden - Na een mooie afscheidsreceptie
van tandarts Gideonse hebben de tandartsen
Björn Scharrenborg en Xander Meijs op 2
Herikerbergweg 1
www.homeopathie-janbot.nl
0547-389886
7475 NB Markelo
info@homeopathie-janbot.nl
december 1996 officieel de Praktijk Den Hof
overgenomen.
Björn en Xander zijn studiegenoten uit Nijmegen. Met veel plezier hebben ze jaren
aan Den Hof gewerkt. Nadat de tandartsen
Feitsma en Hoekstra stopten met hun praktijk, kwam het plan om ook naar de Zuidwal
Hof van Twente - Deze week het ervaringsverhaal van Frederike. Ze te gaan. Een prachtig historisch pand in het
verhuisde naar Hof van Twente en reageerde op een vacature voor vrijwil- centrum van Delden.
ligerswerk. Wat leverde haar dat op? En wat heeft dat te maken met je thuis Een grote verbouwing vond plaats en
voelen?
daarna zijn Xander Meijs en Manon HemJe thuis voelen… dankzij Salut
mer als eerste in het pand begonnen. Nadat
Het verhaal van Frederike
de bovenverdieping gereed was, is Björn
Bij een verhuizing komt meer kijken dan het inpakken
Scharrenborg ook naar de Zuidwal gegaan.
en weer uitpakken van je spullen. Eenmaal in het nieuwe
Vervolgens hebben zij de praktijk aan de Goor - Elk jaar huldigt de Stoevelaar haar
huis of in de nieuwe woonplaats aangekomen moet je er
Zuidwal voortgezet onder de naam Tand- vrijwilligers die al heel wat jaren komen, en
nog wel een thuis van maken. Meestal gaat dat vanzelf.
artsenpraktijk Delden. Enige tijd later is de die een speciaal jubileum hebben bereikt,
Je leert je buren kennen, gaat bij een sportvereniging en
praktijk aan Den Hof overgenomen door om voor onze bewoners het verschil te maken. Meestal tijdens een gezellige vrijwillials je kleine kinderen hebt, ontmoet je andere ouders via
Tandarts Venema.
school of de kinderopvang. Maar zo vanzelf gaat dat niet
Het huidige team bestaat uit 14 personen, gersavond waar iedereen elkaar treft. Helaas
voor iedereen. Zo heeft Frederike een oudere dochter en
een mix van ervaren medewerkers en jonge kon deze avond dit jaar door de coronamaatkan ze door een bindweefselaandoening niet op vaste
enthousiaste assistentes. Naast reguliere regelen niet doorgaan, maar verdienen onze
momenten werken en ook niet sporten. Frederike: “En
tandheelkundige zorg biedt de praktijk ook vrijwilligers het wel om even in het zonnetje
de mogelijkheid voor kleine chirurgische gezet te worden.
dan is het best lastig om je plek te vinden. Toen viel mijn
We hebben daarom dinsdag samen koffie geingrepen, snurkbeugels en orthodontie.
oog op een vacaturetekst van Salut in het Hofweekblad.
De praktijk staat voor een prettige sfeer bin- dronken en taart gegeten. Uiteraard kregen
Het ging over een vrijwilligersfunctie bij eenzame oudealle jubilarissen een mooie bos bloemen.
nen het team en naar de patiënten toe.
ren. Ik heb gelijk gebeld.”
Het Team Tandartsenpraktijk Delden felici- Een vrijwilligster kreeg hierbij ook een extra
Snel geregeld
teert Björn Scharrenborg en Xander Meijs presentje aangezien zij zich al 45 jaar voor
“Angèl Pierik van Salut maakte een afspraak om langs te
onze bewoners inzet.
met het 25-jarig jubileum van de praktijk.
komen om te horen wat voor vrijwilligerswerk ik precies
zocht. Zij koppelde mij aan de Amerikaanse Rae Ann die
heel toevallig in het blok achter mij woont. Ik help haar met het uitzoeken van dingen bij de
gemeente. Als immigrant en niet-vluchteling zijn de regels in Nederland vrij diffuus voor de
inburgering, voor het aanvragen van een rijbewijs enzovoort. Maar samen komen we er wel
Wat is de Goastok?
uit. En zo niet, dan weet Salut de weg wel in onze bureaucratische wereld. En het fijne is: ik
- De Goastok is een praktijk voor coaching, training & advies.
hoef alleen Angèl maar te bellen en ik word gelijk doorverwezen naar de juiste persoon die
- De Goastok is een typisch Twentse wandelstok.
het antwoord heeft. Angèl is bovendien heel goed bereikbaar. Dat is echt super.”
- Goan betekent gaan.
Van het een komt het ander
“Ik voel me nu veel nuttiger. Voor Rae Ann ben ik haar eerste vriendin en ik help haar - De Goastok biedt ondersteuning, bescherming en veiligheid.
heel praktisch, maar ook bij het leren kennen van de Nederlandse cultuur. En het leuke - De Goastok helpt bij het verwerken van ervaringen met emoties als angst, boosheid en
is dat ik ook veel van haar leer. Daarnaast doe ik inmiddels ook vrijwilligerswerk bij het eenzaamheid.
Noaberhoes. Ik help bijvoorbeeld met koffieschenken voor gepensioneerden of pak de ca- - De Goastok is een krachtstok.
deautjes in voor de bingo. Rae Ann helpt daar nu ook en ik neem binnenkort nóg iemand Voor wie is de Goastok?
mee die wel wil helpen. En zo leer je via anderen steeds weer nieuwe mensen kennen. Je Anita Kraayenvanger helpt ouders van hoogmoet alleen wel ergens beginnen. Dat begin kan Salut zijn. Want om Salut te bellen hoef je gevoelige, hoogbegaafde kinderen bij gehelemaal niet ziek, zwak of misselijk te zijn of een wereldprobleem te hebben. Ook als je drags- en leerproblemen, zoals:
vrijwilligerswerk wilt doen, meer contacten wilt of een vraag hebt over een gemeentelijke - Angst,
- Boosheid,
regeling kun je daar terecht. Dat er een organisatie is als Salut is een grote luxe.”
- Eenzaamheid
Het verhaal van Angèl
- Onzekerheid
“De reden waarom iemand vrijwilligerswerk wil gaan, doen verschilt van mens tot mens. - Terugtrekken
De één wil iets terugdoen voor de samenleving, de ander besteedt z’n vrije tijd graag aan - Geen zin hebben in school
de sportvereniging om de hoek en een derde werkt niet (meer) en wil toch een sociale - Ziek zijn van school
invulling van de dag. Dat laatste was het geval bij Frederike. Na haar telefoontje hebben - Op school vastlopen
we samen de verschillende wensen en mogelijkheden naast elkaar gelegd en kwamen we Hoe werkt de Goastok?
tot een aantal opties. Tijdens dat gesprek merkte ik dat Frederike zich nog bewuster werd Als enige coach in Nederland zet Anita Kraayenvanger De Goastok in om kinderen spelenvan wat ze precies wel en niet zocht in vrijwilligerswerk. Toevallig had ik nóg een intake derwijs de volgende stap te laten zetten in hun ontwikkeling. Ouders worden meegenomen
met iemand die vrijwilligerswerk zocht: Rae Ann. Rae Ann kan nog niet goed Nederlands in dit traject. Daarnaast geeft Anita Kraayenvanger specifieke workshops en trainingen aan
en ze wilde graag vrijwilligerswerk doen. Maar bij het benaderen van organisaties voor kinderen en ouders om hun talenten te ontdekken, uitdagingen aan te gaan, zelfvertrouwen
vrijwilligerswerk bleek haar beperkte Nederlandse taalvaardigheid een groot struikel- te vergroten en inzichten in de fasen van de ontwikkeling mee te geven.
blok. Het leek me dat beide vrouwen wat voor elkaar zouden kunnen betekenen. En dat Statement De Goastok
was ook zo. De match tussen Frederike en Rae Ann is echt een win-win op alle vlakken. Anita Kraayenvanger gelooft dat kinderen de oplossing voor hun hulpvraag in zichzelf
Ze betekenen veel voor en leren veel van elkaar. Daarnaast is Frederike een soort maatje hebben. Zij helpt hen dit op avontuurlijke en spelende wijze te ontdekken.
voor het vrijwilligerswerk. Doordat Frederike dit nu samen met haar oppakt, is de drem- Bekwaamheid De Goastok
pel voor zowel de organisatie als Rae Ann veel lager. Het mooie is dat er nu een mooie Met haar 30 jaar onderwijservaring zet Anita Kraayenvanger in op de individuele perverbinding en vriendschap is ontstaan. En als ze een vraag hebben, dan krijg ik een appje soonlijke ontwikkeling van het kind. De Goastok verzorgt ook trainingen die kinderen en
volwassenen in hun kracht zetten. Sommige zaken in het leven hebben te maken met hoe
of belletje, kijk ik bij wie ze terecht kunnen en laat het daarna weer los.”
en wanneer je bent geboren. Met geboorte in kaart en numerologie wordt snel inzichtelijk
Meer lezen over Angèl en haar werk bij Salut? Je leest alle werknemers- en ervaringsver- waarom je bent hoe je bent.
Resultaat coachtraject De Goastok
halen terug op de website, waaronder die van Angèl en Wesley.
Het coachtraject bij De Goastok geeft het kind zelfvertrouwen, het kind leert grenzen bewaken en voor zichzelf opkomen. Waar Anita Kraayenvanger dan heel blij van wordt is dat het
kind blij en vol zelfvertrouwen met zijn eigen Goastok de wereld instapt en op eigen kracht
Dinsdag
09.00 - 12.00 uur Koffie-inloop op afspraak stappen kan zetten. Gun het kind een volgende stap te zetten, pak een Goastok en ‘goan’!
Anita Kraayenvanger van De Goastok coaching, training en advies is ook in te huren als
10.00 - 11.00 uur Wandelgroep
12.00 - 13.15 uur lunch ‘Eet u Smakelijk’** ZZP’er in het Primair Onderwijs. Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over wat zij voor jullie kan betekenen, neem
* Kosten € 7,gerust contact op via a.kraayenvanger@degoastok.nl of bel 0615081941.
** Kosten € 4,Goor - Hieronder een overzicht van de acti- Koffie-inloop
viteiten voor de komende week.
Voor een afspraak kun je bellen met Maurizio,
Aanpassingen volgens de richtlijnen van het tel. 06-38066218.
RIVM.
Eet/lunchactiviteiten
Wilt u meer informatie neem dan contact op
Woensdag
met Jeannette van Nieuwenburg, nummer:
09.00 - 12.00 uur Koffie-inloop op afspraak 06-44368760.
10.00 - 11.00 uur Jeu de Boules
10.00 - 12.00 uur Kanjers Hof van Twente
Kijk ook op www.wijkvoorzieningdoesgoor.
Koffie inloop
nl of Facebook voor het laatste nieuws.
Donderdag
Telefoonnummer Wijkvoorziening 0609.00 - 12.00 uur Koffie-inloop op afspraak 44368760. Wim van Dam, (Ouderenvereni10.00 - 11.00 uur Wandelgroep
ging) 0547 275181.
Vrijdag
Wijkvoorziening ’t Doesgoor is te vinden
09.30 - 10.30 uur Tai Chi
aan de Pluvierstraat 1-3 in Goor.

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

‘De Goastok’ coaching, training & advies

Activiteiten bij
Wijkvoorziening
’t Doesgoor
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‘ProRail en B&W
gemeente Hof van Twente
laten bewoners
in de kou staan’
Het College van B &W in Hof van Twente
komt in december met de definitieve
plannen over de NABO’s en dat is goed
nieuws voor de bewoners en organisaties aan de westkant van het station Goor. Voor de bewoners in het
gebied aan de oostkant van het station
Goor betekent het alleen maar slecht
nieuws en heerst grote teleurstelling.
De gemeenteraad moet nog wel haar
goedkeuring aan deze plannen geven.
Wat is er tot nu toe bekend?
Ten westen van het gebied van het station in Goor (richting Lochem) zijn de
spoorplannen in samenwerking met de
Stadsraad Goor, wandelorganisatie en
fietsclubs gerealiseerd. Er zijn mooie
oplossingen gevonden om de opheffing
van spooroverwegen te compenseren
of te voorkomen. In de omgeving van
Markelo komen er o.a. een loopbrug,
een tunnel voor wandelaars en fietsers,
bij station Goor een overgang voor
wandelaars en fietsers, samenvoeging
van twee overgangen tot een nieuwe
bewaakte overgang. Het is een voorbeeld van intensieve samenwerking
dankzij een actieve rol van de gemeente. Natuurlijk hangt hier een behoorlijk
kostenplaatje aan, maar het resultaat
mag er zijn. Wethouder Scholten zegt
in de pers: in het westelijke gebied van
het Goorse station waren we er snel uit.
In het oostelijk gebied van het station liggen vier onbewaakte overwegen.
Tijdens een overleg over de situatie
ten westen van het station Goor zegt
wethouder Scholten tegen de stadsraad
dat in oostelijk gebied alles geregeld
is. Echter, de gemeente en ook ProRail
hebben tot dat moment 1,5 jaar niets
van zich laten horen. Wat een geweldige
participatie is dit en zo veelzeggend
over de betrokkenheid van de wethouder
Scholten. In december 2020 mochten
bewoners individueel hun zegje doen.
Er werd direct al gezegd dat de plannen
van ProRail en de gemeente al definitief
waren en niets meer mogelijk was. Dit
betekent dat van de vier onbewaakte
overgangen er drie opgeheven zouden
worden en een bewaakt. De buurt heeft
toen haar buurtplan gelanceerd, waarin
zij streeft naar twee bewaakte overwegen: een aan de Kloostersteeg en een
aan de Wachtpostdijk in plaats van de

Grensweg. Deze oplossing is veel beter
dan het ProRail/gemeenteplan. Minder
kosten voor aanleg en onderhoud van
wegen, behoud van natuur, toegankelijkheid voor buurtbewoners en agrariers, waarbij het sociaal aspect van groot
belang is. Ook hoeft de Wachtpostdijk
niet doorgetrokken te worden en komt
er dan geen sluipverkeer en het gevaar
op een racebaan.
Er is inderdaad een aantal keren contact
geweest met de gemeente en ProRail.
Echter in deze overleggen stond het
plan van de gemeente en ProRail en
de voortgang ervan centraal. Over het
buurtplan kon niet gepraat worden en
uiteindelijk kwam de gemeente met een
financieel argument (te hoge kosten)
en verwees het buurtplan naar de prullenbak. De buurt blijft echter in grote
meerderheid achter het buurtplan staan
en ziet niets in het ProRail/gemeenteplan. De stadsraad Goor, die op het
laatste moment betrokken werd bij dit
proces, noemt de plannen van ProRail
en de gemeente een idioot plan en
staat achter het buurtplan. De buurt
wil daarom dat de gemeenteraad wethouder Scholten de opdracht geeft om
opnieuw in gesprek te gaan over de
realisatie van het buurtplan. Ook omdat
pas in het najaar van 2023 uitvoering
wordt gegeven aan de daadwerkelijke
realisatie van deze spoorplannen is er
nog voldoende tijd voor overleg. Het
participatieproces bij deze spoorplannen is niet eerlijk verlopen. De oostkant heeft pas, nadat aan de westkant
afspraken in beton gegoten waren, haar
zegje mogen doen. Wethouder Scholten
is hier verantwoordelijk voor. Het geld
voor de aanpak van de NABO’s is eerst
aan de westkant uitgegeven en voor
de oostkant was er toen niets meer te
besteden. Hier ligt ook een taak voor de
gemeenteraadsleden om hier op toe te
zien en corrigerend op te treden.
Wij zijn nu 2,5 jaar verder sinds de
eerste informerende bijeenkomst op
het gemeentehuis in Goor. Buurt de
Bree is teleurgesteld in de gemeente en
ProRail. Het vertrouwen van de bewoners in deze gemeentelijke overheid
is ernstig geschaad. Zij voelen zich
niet gehoord; er wordt niet naar hen
geluisterd. Het beeld is dat vertegenwoordigers van deze gemeente over
onvoldoende competenties en kwaliteiten beschikken om zo’n inspraakproces aan te sturen. Het is triest te
moeten constateren dat grote partijen zoals ProRail, Stichting Weldam,
Rijkswaterstaat en provincie Overijssel
uiteindelijk bepalen wat er gebeurt en
betrokken bewoners hierbij worden
dan ook op geen enkele manier door
de gemeente ondersteund. De wijze
waarop de gemeente deze problematiek
aan de westkant heeft behandeld, staat
in schril contrast met de behandeling
aan de oostkant. Het wordt tijd dat de
gemeenteraad haar verantwoordelijkheid neemt en bewoners beter gaat
beschermen en ondersteunen.
Bert Damen en Marja Wijts, Goor

‘Bijkletsen over de prachtige natuur in
ons fraaie Twente’
Met natuurkenner en natuurfotograaf Han Brinkcate

Dit is helaas mijn laatste schrijven voor 2021. Om mezelf een beetje te sparen in deze
moeilijke coronatijd heb ik moeten besluiten om een tijdje rust te gaan nemen. Zo
ongeveer half januari kom ik wel weer terug en kunt u weer lekker van mijn verhalen
over de natuur genieten. Volgend jaar in juli hoop ik 70 te worden en dan laat ik het
doek na ruim 700 columns in dit weekblad definitief vallen.
Ik heb nog twee van mijn mooiste foto’s van dit jaar bijgevoegd. Op foto 1 ziet u twee
boomkikkers, die lijnrecht tegenover elkaar staan en op foto 2 een prachtige reegeit op
het landgoed Twickel.
Bedankt voor alle mooie reacties, die ik ook dit jaar weer van u mocht ontvangen. Rest
mij om u allen toch nog fijne feestdagen toe te wensen in deze sombere coronatijd.
Voor meer natuur kunt u kijken op www.hanbrinkcatenatuurfotografie.nl of www.hofweekblad.nl.

Zonnepanelen op bedrijfsdaken

Vereniging van Volkstuinders Delden

Van tuin tot bord
Peterseliepesto
Ingrediënten:
100 gram peterselie zonder takjes (dit is
een hele flinke bos)
100 gram Parmezaan
100 gram pijnboompitten
Drie tenen knoflook
200 ml olijfolie extra vierge

Naast groenten, fruit en bloemen zijn
kruiden een goede aanvulling in de
moestuin. Peterselie bijvoorbeeld is een
tweejarig kruid dat het grootste deel van
de winter te oogsten, mits het niet te
streng gaat vriezen of dat konijnen het
ontdekken. Buiten de konijnen heb je bij
peterselie nauwelijks last van plaagdieren of ziektes. Dus een ideaal kruid om
te telen en af en toe wat af te knippen
om bijvoorbeeld als garnering te gebruiken. Peterselie is niet alleen lekker
in kleine hoeveelheden, maar leent zich
erg goed om pesto van te maken en te
gebruiken in pasta of soep. Pesto blijft
mits onder de olijfolie zeker wel een
week houdbaar in de koelkast en is te
gebruiken in grotere hoeveelheden dan
de pesto die in potjes wordt verkocht.
Onderstaande hoeveelheden bij de
ingrediënten zijn slechts een leidraad.
Varieer de hoeveelheden en probeer
naar smaak.

Bereiding:
Was de peterselie en haal de blaadjes
van de steeltjes. Rasp de Parmezaan en
plet de knoflook en snij grof. Rooster de
pijnbomenpitten in een droge koekenpan
tot ze bruinkleuren. Doe de peterselie,
kaas, knoflook en pijnboompitten in een
beker met ruim olijfolie en meng met een
staafmixer. Voeg als het te dik is olijfolie
toe tot een smeuïge massa ontstaat. Als
je denkt dat de pesto goed is, kun je het
gelijk gebruiken en/of in een schone pot
doen om in de koelkast te bewaren. Voeg
dan olijfolie toe tot het net onderstaat.
Wil je zelf eens naast peterselie en
andere kruiden bloemen, groente en
fruit 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.

Winnende puzzels naar restaurants
Hof van Twente
Hof van Twente - In het staartje van de week van de ondernemer
werd bij de restaurants in Hof van Twente een wel heel speciale puzzel gebracht. Deze puzzel bestaat uit de ingekleurde versie van een
‘basis-tekening’ van Gorenaar André Geerdink. Het winnende digitale ontwerp werd ingestuurd door Marcel van den Oever uit Goor.
HofMarketing riep
kinderen én volwassenen op om kleurplaten over
deze bijzondere plekken, zo mooi
mogelijk te maken. Dat kon ook
digitaal. Een jury koos uit alle inzendingen de twee winnaars. Het
digitale ontwerp van Watermolen
den Haller (Diepenheim) ingeleverd door Marcel van den Oever,
is omgezet in ruim 60 puzzels.
De mooiste ‘offline’ kleurplaat
werd door Merle Thijs (8 jaar) uit
Stokkum ingeleverd. Zij kleurde
Kasteel het Weldam (Markelo)
en ontving haar tekening als echt
unieke puzzel.
Puzzelen voordat je gaat eten
Wethouder Wim Meulenkamp
schrijft op een begeleidende kaart
onder andere waarom de horeca de
eerste exemplaren van de puzzels
bezorgd krijgen: “In het staartje
van de Week van de Ondernemer,
omdat er regelmatig kinderen bij
jullie op bezoek komen en jullie
hard zijn geraakt de afgelopen
tijd, bieden we de eerste puzzels
graag aan, aan de horeca van Hof
van Twente.”
Zelf kleuren
André Geerdink uit Goor heeft al
heel wat mooie kleurplaten ontworpen die gaan over bijzondere
plekken in Hof van Twente. Deze zijn het hele jaar te vinden op www.visithofvantwente.nl.
20 jaar Hof van Twente is een initiatief van Gemeente Hof van Twente en HofMarketing. Hiervoor zijn verschillende activiteiten uitgevoerd. Meer informatie is te vinden
op www.hofmarketing.nl.

Hof van Twente - Zes jaar geleden heeft de raad besloten om te streven naar
een energieneutrale gemeente Hof van Twente in 2035. Dat betekent dat
we evenveel energie willen opwekken als we als gemeente gebruiken. En
die opwek mag niet leiden tot een verdere opwarming van de aarde. Elektriciteit is een belangrijke energiebron. Daarvoor willen we geen fossiele
brandstof gebruiken zoals gas, olie of kolen maar CO2-vrije energiebronnen zoals zon
en wind. Zonnepanelen zijn heel geschikt voor dat doel. Als we dat kunnen voorkomen
willen we geen kostbare (land)bouwgrond gebruiken voor het plaatsen van panelen.
Daarom heeft de CDA-fractie een motie ingediend om op nieuwe bedrijfsterreinen als
eis te stellen dat bedrijfsdaken, die vaak een grote oppervlakte hebben, geschikt worden
gemaakt voor zonnepanelen. Als een bedrijf zelf die energie niet nodig kunnen de panelen worden ingezet voor andere bedrijven die elektriciteit tekortkomen of de panelen
verhuren aan lokale energiecoöperaties. Zo kunnen ook bedrijven een extra steentje
bijdragen aan de energietransitie.

Arthur Eger; Alles behalve saai!
Goor - Onder het pseudoniem en anagram Th. Raergeur bundelde hij een groot
deel van zijn columns en korte verhalen in (voorlopig) twee boeken; ‘Mooie auto’s
deugen niet’ (januari 2020) en ‘Saai! Saai! Saai’ (augustus 2021). Arthur Eger (71)
is design professor, oud hoogleraar bij de UT in Enschede, nieuwsgierig, reislustig
en getalenteerd schrijver. En nog veel meer, maar dat later. Hij maakte verslagen
van de vele interessante reizen die hij ondernam samen met zijn eerste Ria. En
eerste Ria was een fanatiek lezer. Op vakanties gingen er minimaal acht boeken
mee en dikke paniek als die allemaal uit waren en de vakantie nog niet voorbij.
Arthur maakte de reisverslagen vooral voor zichzelf.
Om niet te vergeten, om indrukken vast te leggen
en gewoon omdat hij het leuk vindt. Maar dan wil
Ria ze lezen en Arthur denkt: “O jee, nou zul je het
hebben. Deugt vast niets van.” Maar Ria is heel enthousiast en wil vanaf dat moment elke dag zijn verslag lezen. “Je schrijft leuk”, zegt ze en dat is voor
Arthur alleen maar nog meer stimulans om lekker
door te schrijven. Op 5 juni 2013 overlijdt Ria op
62-jarige leeftijd na een relatief kort ziekbed. Bezige bij als altijd besluit Eger de reisverslagen uit te
geven als boek en daar zijn er inmiddels al zes van
verschenen, die hij overigens onder zijn eigen naam
uitgaf: Arthur Eger. “Ontzettend leuk om te doen”,
vertelt Arthur. “Het waren natuurlijk allemaal handgeschreven verslagen, dus ik moest alles uittypen,
maar daardoor was het net of je de reizen nog een
keer maakte.”
Een paar jaar geleden leerde Arthur zijn huidige vrouw, weer een Ria, kennen. Zijn boek
‘Mooie auto’s deugen niet’ draagt hij dan ook op aan de twee Ria’s in zijn leven. Arthur
is nu gepensioneerd maar stilzitten is echt niet zijn ding. Meerdere boeken komen van
zijn hand en het leest heerlijk weg. Voor het uitgeven van zijn boeken heeft hij zelfs
zijn eigen uitgeverij opgericht: BlauwZand. Meer weten over deze interessante persoon
en dan vooral zijn amusante, vlotte schrijfstijl doorspekt met de nodige humor? Bestel
de boeken bij de boekhandel of bij Bol.com, ISBN nummers zijn 97890829387-3-9
voor ‘Mooie auto’s deugen niet’ en 97890829387-7-7 voor Saai! Saai! Saai!.
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FC Twente Vrouwen, MVTO en FC Twente/
Heracles Academie gaan samenwerken

VOETBAL SV HECTOR GOOR
Betere tweede helft Rood Zwart beslist
Hofderby
De wedstrijd werd gespeeld op ‘Spookpark’
het Doesgoor zonder publiek en onder
slechte weersomstandigheden. Deze ambiance zal wel
mee gewerkt hebben want het voetbal was ook nog eens
van een bedenkelijk niveau.In de eerste helft was het
nog wel een gelijkopgaande wedstrijd met kleine kansjes over en weer. Hector en Rood Zwart deden niet veel
voor elkaar onder. In de tweede helft was dat een ander
verhaal. Rood Zwart was nu duidelijk de betere ploeg
en zette Hector voortdurend onder druk. In de 62e en de
64e minuut liep Rood Zwart uit naar een 0-2 voorsprong
door doelpunten van Pepijn Haarman en Tim van het
Bolscher. Gezien het spelbeeld op dat moment terecht.
Hector had in tegenstelling tot andere wedstrijden niet
meer het vermogen om de aansluitingstreffer te produceren en dus gingen de 3 punten mee terug naar Delden.
De beste man van het veld was de man die om 15.45 uur
affloot en dat was de scheidsrechter Alex Bos uit Denekamp die terug kan kijken op een uitstekende wedstrijd.
UITSLAGEN
Zaterdag 27 november
Hector jo9-1
- Bon, Boys jo9-2
6-1
Hector jo10-1
- Bo. Boys jo10-3
6-6
DOS’37 jo11-1
- Hector jo11-1
1-5
MVV’69 jo12-1
- Hector jo12-3
1-7
UD Weerselo mo12-1 - Hector jo12-3
2-5
sv Rijssen jo14-1
- Hector jo14-1
1-3
Hector mo15-1
- SVO Deventer mo15-1 0-1
Hector jo12-1
- AZSV jo12-2
5-3
Hector jo17-1
- SJO UNO’21 jo17-2 uitgesteld
Tubantia jo17-3
- Hector jo17-2
3-4
Hector jo19-11- DTC’07 jo19-1
1-7
Zondag 28 november
Hector 4
- Markelo 6
2-3
Raalte 5
- Hector 5
uitgesteld
Hector 6
- Lochuizen 2
3-1
Twenthe 3
- Hector 2
2-1
Enter 4
- Hector 3
8-0
Hector 1
- Rood Zwart 1
0-2

Enschede - FC Twente Vrouwen, MVTO (Meiden Voetbal Talent Ontwikkeling) en de FC Twente/Heracles Academie bundelen hun krachten om talentvolle voetbalsters uit de regio een kwalitatief nog sterker platform te bieden.
Hiermee krijgt het meidenvoetbal in de regio een extra boost. Door deze
samenwerking is de vrouwentak van FC Twente nauwer verbonden bij de ontwikkeling van talentvolle regionale speelsters, die eventueel door kunnen stromen naar het
beloftenteam van FC Twente Vrouwen.
René Roord, Technisch Manager FC Twente
Vrouwen: “Wij zijn zeer verheugd over de samenwerking met MVTO. Op deze manier proberen we het opleidingstraject voor meiden te verbeteren, allereerst in het belang van de speelsters,
maar ook om in de toekomst een meer regionaal
FC Twente Vrouwen te krijgen.”
MVTO
De stichting MVTO is actief sinds februari
2020, maar vindt haar oorsprong al in 2013.
MVTO is een platform voor meidenvoetbal en biedt een podium aan talentvolle speelsters
uit Oost-Nederland, die zich verder en sneller willen ontwikkelen. Deze talenten spelen bij
hun eigen amateurvereniging, maar krijgen bij MVTO extra trainingen en spelen interregionale wedstrijden, waaronder wedstrijden op BVO-niveau. De doelstellingen en aanpak van
de stichting sluiten aan bij de visie van FC Twente Vrouwen om (regionaal) talent tijdig te
herkennen en te helpen bij hun verdere ontwikkeling als speelster. Door de samenwerking
heeft FC Twente Vrouwen een prachtige jeugdopleiding voor vrouwelijke speelsters en
kan MVTO gebruik maken van het netwerk, trainers, faciliteiten en bereik van FC Twente.
Opleidingstraject
Charlotte van Doorn, bestuursvoorzitter MVTO: “Wij zijn blij met de samenwerking met
FC Twente Vrouwen en de FC Twente/Heracles Academie. Mede door deze samenwerking
kunnen wij het opleidingstraject voor meiden verder optimaliseren en de uitgangspunten
van MVTO breder verankeren in de regio. Wij geven hiermee het meidenvoetbal die extra
boost en leggen een blauwdruk voor de toekomst met als doel om zoveel mogelijk speelsters uit te laten stromen naar FC Twente of een andere BVO. De speelster en haar ambitie
staat hierbij altijd centraal!”
FC Twente/Heracles Academie
De FC Twente/Heracles Academie is dit seizoen gestart met het Regioplan. Aanleiding voor
het Regioplan is de enorme behoefte om de samenwerking aan te gaan met de amateurverenigingen, om samen het algehele niveau in de regio te laten stijgen. Met onder meer het
trainen van honderden kinderen in de regio, modules voor het scholen van trainers, scouts
en hoofden opleidingen en het organiseren van clinics en webinars wil de Academie niet
alleen meer halen, maar ook brengen.
Matthijs Blijham, coördinator Regioplan (FC Twente/Heracles Academie): “De regiotrainingen voor de O9 en O10 die wij organiseren vanuit het Regioplan, zijn voor zowel
talentvolle jongens als meiden uit de regio. Binnen de Academie zelf is er geen platform
voor meiden, daarom is dit een mooie samenwerking waarbij de talentvolle meiden zich
achtereenvolgens extra kunnen ontwikkelen via het Regioplan, MVTO en mogelijk daarna
richting FC Twente vrouwen of een andere BVO. Het delen van kennis is een belangrijke
pijler bij deze samenwerking.”
VOLLEYBAL DEVOC DELDEN
UITSLAGEN
Harambee HS 10
Devoc HS 3
1-3
Apollo 8 MB 4
Devoc MB 1
3-1
Dynamiek DS 3
Devoc DS 3
0-4
Harambee DS 7
Devoc DS 4
3-1
Harambee HS 6
Devoc HS 2
2-3
TiMaX/DeVoKo DS 9
Devoc DS 2
1-3
Polstars DR 3
Devoc DR 1
0-4
Devoc DR 1
TKC DR 1
4-0
Devoc DS 1
Time Out’75 DS 2 1-3
In verband met corona is er voorlopig geen programma
Check www.devoc.nl/ voor de laatste nieuwtjes en uitslagen.

MOOI THUIS IN HUIS

PROGRAMMA
Zaterdag 4 december
08.30 Excelsior’31 mo9-1
- Hector jo9-2
08.45 Juventa’12 jo12-2
- Hector jo12-2
09.00 Hector jo9-1
- Delden jo9-1
09.00 Hector Welpen Zaal de Kievit Groep A
09.30 Sp. Rijssen jo11-1
- Hector jo11-1
09.30 Hector jo10-1
- FC Eibergen jo10-1
09.30 Blauw Wit’66 jo8-3
- Hector jo8-1
10.00 Hector Welpen Zaal de Kievit Groep B
10.00 Hector jo12-3
- Haaksbergen jo12-1
10.30 FC Zutphen mo15-2
- Hector mo15-1
11.30 Hector jo17-2
- Quick’20 jo17-3
11.30 Hector jo12-1
- FC Zutphen jo12-2
13.00 Hectorjo14-1
- Excelsior’31 jo14-2
13.45 FC Eibergen jo17-2
- Hector jo17-1
14.30 SDC’12 jo19-2
- Hector jo19-1
Zondag 5 december
09.00 Bon. Boys 9
- Hector 4
09.00 Hector 5
- Enter 9
10.00 Heren sv Hector Kunstgrasafdeling
10.00 GFC 4
- Hector 6
10.45 Hector 3
- Sp. Neede 4
11.00 Hector Dames 1
- Twenthe Dames 2
11.00 Hector 2
- Bon. Boys 4
14.00 Buurse 1
- Hector 1

LENT
E ELINK

alle glasweefsel

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

Uitslag verloting Supportersvereniging GFC
Goor - Op zaterdag 27 november vond de trekking van de Grote Verloting plaats. GFC-voorzitter Henny Kranenberg maakte alle prijswinnaars
bekend onder toeziend oog van het bestuur van de Supportersvereniging.
Winnaar van de eerste prijs (een televisie ter waarde van € 699,-) werd
dhr/mevr. Groeneweg.
Alle prijzen worden bij de winnaars thuisbezorgd.
Prijs
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e

LED TV twv € 699,Reischeque twv € 600,Reischeque twv € 400,Soundbar twv € 399
Koffiemachine twv € 299,Diner verrassing De Ster twv € 100,Bon d’Olde Smitse € 50,Bon d’Olde Smitse € 50,Bon d’Olde Smitse € 50,Bon De Tapperij € 30,Bon Petra v.d. Burg € 25,Bon Mitra € 25,Bon Hoftrends € 20,Bon Capadocia € 20,Bon Kemna € 20,Bon Stefan € 20,Bon Wiemerink € 20,Bon De Tapperij € 20,Bon Mitra € 20,Bon Wiemerink € 20,-

Lotnr
0756
4341
5302
1301
5947
3619
1211
3042
0069
1447
5861
1102
2971
4174
0154
1037
1986
7020
4619
4061

Winnaar
Groeneweg
A. ten Breteler
M. de Lange
Fam. Fokke
A. Slaghuis
J. Freeling
M. Leetink
W. Boersma
V. Schomaker
H. Van Wijk
R. Neutenberg
R. Kiffen
Basaur
R. Bromander
A. van Rijn
Begieneman
M. Mengerink
M. Semmekrot
J. Van Heerde
F. Nab

Succesvolle cross Kösterskoele
Hof van Twente - Onder prima maar frisse omstandigheden werd afgelopen zondag de Kösterskoele cross, voorheen Bovenbergloop, gehouden.
Een flink aantal deelnemers, zo'n 320 in totaal,
gingen van start op het nieuwe parcours nabij
de Kösterskoele.
Deborah Wissink (links op de foto) leverde een knappe prestatie door de lange cross (10 km) te winnen bij
de vrouwen.
Meer podiumplaatsen waren voor een drietal atleten
binnen Hof van Twente:
- Esmee Bulten (AV Goor '75) - 2e plaats Meisjes
junioren
- Lars Jansen (Markelo) - 3e plaats Jongens junioren
- Michel van der Heide (AV Goor '75) - 3e plaats M50
- lange cross
De complete uitslagenlijst van deze cross is te vinden
op uitslagen.nl
De cross is de eerste van de Twentse Cross Competitie,
een serie crossloop-wedstrijden in de regio Twente.

VOETBAL SV DELDEN
SV Delden wint opnieuw en klimt naar
tweede plek
SV Delden heeft op zondag het derde duel
op rij gewonnen. Op het eigen Sportpark de
Mors werd Twenthe Goor met 3-1 verslagen. Door de zege klimt Delden naar de tweede plek op
de ranglijst en loopt tevens twee punten in op koploper
Markelo.
Delden kende een bliksemstart van het duel. Al in de
eerste minuut kopte Colin Neuber de blauw-gelen op
voorsprong uit een corner. De ploegen hielden elkaar
hierna goed in evenwicht. Twenthe kreeg een aantal
kansen op de gelijkmaker maar ook de ploeg van Rob
Bakker liet zich niet onbetuigd. In de 34e minuut werd
het zelfs 2-0. Sven Wold werd in het 16-meter gebied
onderuit gehaald en broer Scott Wold schoot de bal
binnen. Vlak voor de pauze deed Twenthe wat terug
waardoor de ploegen gingen rusten met een 2-1 stand.
In de tweede helft probeerden de bezoekers de geleden
schade helemaal ongedaan te maken, maar het veldoverwicht leidde niet tot grote kansen. Sterker nog: het
was Delden dat gevaarlijker was. In de 65e minuut viel
ook de 3-1. Een mooie aanval over rechts werd goed
afgerond door Colin Verberne. De ploeg uit Goor was
hierna niet meer bij machte om nog wat aan de stand te
veranderen. Eindstand: 3-1.
PROGRAMMA
zaterdag 4 december
Zenderen Vooruit JO7-2
Delden JO7-1
09:00
DSVD JO17-1
Delden JO17-1
14:30
SJO HSC - Buurse JO15-2 Delden JO15-1
11:15
De Tubanters 1897 JO15-4 Delden JO15-2
12:45
Delden JO13-1
Quick ‘20 JO13-3JM 12:30
Bentelo JO12-1
Delden JO12-1
10:30
Wilhelminaschool JO11-2
Delden JO11-1JM 09:40
Delden JO10-1JM
Sportclub Overdinkel JO10-1 10:30
SVZW JO10-3
Delden JO10-2JM 08:30
Hector JO9-1
Delden JO9-1JM 09:00
Delden JO9-2JM
Hengelo JO9-1
08:45
Bon Boys JO8-3
Delden JO8-1JM 09:00
Delden JO8-2JM
Juliana ‘32 JO8-1 08:45
Kabouters
training zaal Raesfelt 10:00
zondag 5 december
Rietmolen 1
Delden 1
14:00
Delden 2
TVC ‘28 4
11:00
Delden 3
La Première 3
10:00
Rood Zwart 7
Delden 4
11:00
SDC ‘12 4
Delden 5
10:15
Rood Zwart 10
Delden 6
11:00
GFC 3
Delden 7
10:00
Laatste nieuws: www.svdelden.nl

VOETBAL GFC GOOR
Nederlaag GFC tegen Bornerbroek
GFC is er zaterdag in een behoorlijk troosteloze ambiance niet in geslaagd de drie
punten in Goor te houden. Op een leeg
en regenachtig sportpark Heeckeren wist
Bornerbroek met 3-4 de winst binnen te slepen.
Al in de vijfde minuut was het Dwight van den Brink
die Bornerbroek met een laag diagonaal schot op een
0-1 voorsprong zette. Ondanks dat GFC daarna het betere van het spel had, wist de zelfde speler (ex SVZW)
daar in de 20e minuut de 0-2 nog aan toe te voegen.
GFC zocht daarop weer de aanval en dit resulteerde in
doelpunten van Thijs Moorman en Tim Wassink in een
2-2 ruststand. Na rust in feite een zelfde beeld, GFC
was op zoek naar de winst, maar door twee doelpunten
van Sander Kuik liep Bornerbroek uit naar 2-4. GFC
kreeg daarna nog meerder kansen, maar alleen de ingevallen Daan Zweers wist nog te scoren en bepaalde
daarmee de eindstand op 3-4.
Of er komende zaterdag nog wordt gevoetbald blijft de
vraag. Mocht dit wel het geval zijn dan speelt GFC uit
tegen MVV ’69.
UITSLAGEN
Zaterdag 27 november 2021:
GFC 1
RKSV Bornerbroek 1 3 - 4
ASV ‘57 JO12-1JM GFC JO12-1
Afgel
ST: SVV’56/Kloosterhaar JO14-1- GFC JO14-1JM 2 - 3
Excelsior ‘31 MO17-2 - GFC MO17-2
Afgel
Victoria Boys MO13-1 - ST: GFC/Twenthe MO13-1Afgel
GFC JO11-1JM - FC Winterswijk JO11-3JM Afgel
GFC JO15-1
Bergentheim JO15-1 Afgel
Oranje Nassau MO17-2 - ST: GFC/Twenthe MO17-1 0 - 5
Sportclub Rijssen JO19-1 - GFC JO19-2
Afgel
GFC 3
Enter Vooruit 7
Afgel
Zondag 28 november 2021:
Bentelo 6
GFC 3
6-3
Markelo 4
GFC 2
1-1
Markelo 9
GFC 4
1-6
PROGRAMMA
Zaterdag 04 december 2021:
MVV ‘69 1
- GFC 1
14:30
ST: GFC/Twenthe MO13-1 - SVO Deventer’21 MO13-1 09:00
GFC JO11-1JM - ST Rietmolen/Lochuizen JO11-1JM 09:00
GFC JO10-1JM
- Heracles avc JO10-3JM 09:00
GFC JO9-1
- Bon Boys JO9-2JM
09:00
Holten JO8-2JM
- GFC JO8-1
09:00
GFC JO8-2JM
- Achilles ‘12 JO8-3
09:00
GFC JO9-1
- La Première JO9-1
09:00
Achilles E JO13-1 - GFC JO13-1
09:30
Oranje Nassau JO15-2 - GFC JO15-1
10:15
GFC JO14-1JM
- La Première JO14-1
10:30
GFC JO12-1
- v.v. Twenthe JO12-2
10:30
Excelsior ‘31 JO17-4 - GFC JO17-2
11:00
GFC MO17-2
- Enter Vooruit MO17-1 12:15
BWO JO17-2
- JO17-1JM
13:30
Sportclub Rijssen 3 - GFC 3
14:30
GFC JO19-1 RKSV Bornerbroek JO19-1 14:30
SVZW 5
- GFC 2
14:30
GFC JO19-2
- W.V.V.’34 JO19-2
15:00
Zondag 05 december 2021:
GFC 4
- Hector 6
10:00
GFC 3
- Delden 7
10:00
GFC 2
- TVO 3
10:00
VOETBAL ROOD ZWART DELDEN
PROGRAMMA
Zaterdag 4 december:
W.School JO19:1 Rood Zwart JO19:1 12.30
Achilles’12 JO19:2 Rood Zwart JO19:2 14.00
Rood Zwart JO19:3 Achilles’12 JO19:3 12.45
W.School JO17:1
Rood Zwart JO17:1 14.30
A.J.C.’96 JO17:1
Rood Zwart JO17:2 12.00
Juventa’12 JO17:2
Rood Zwart JO17:3 12.45
Rood Zwart JO15:1
Avanti W. JO15:1
11.15
Suryoye-Med. JO15:1
Rood Zwart JO15:2 11.15
Rood Zwart JO13:1
Tubantia JO13:2
11.15
A.S.V.’57 JO12:1
Rood Zwart JO12:1 09.00
A.T.C.’65 JO11:1
Rood Zwart JO11:1 10.00
Rood Zwart JO11:2
Achilles’12 JO11:2 08.45
Rood Zwart JO11:3
S.V.Z.W. JO11:2
10.00
Rood Zwart JO10:1
Markelo JO10:1
09.00
A.T.C.’65 JO10:4
Rood Zwart JO10:2 10.00
W.V.V.’34 JO9:1
Rood Zwart JO9:1
08.45
Rood Zwart JO9:2
W.V.V.’34 JO9:2
10.00
BSC-Unisson JO8:2
Rood Zwart JO8:1
08.45
Zondag 5 december:
Rood Zwart 1
Reunie 1
14.00
Victoria’28 2
Rood Zwart 2
11.00
Zenderen-V. 2
Rood Zwart 3
11.00
Rood Zwart 5
Enter 4
09.00
T.V.O. 4
Rood Zwart 6
09.00
Rood Zwart 7
S.V. Delden 4
11.00
Bon Boys 5
Rood Zwart 8
11.15
Holten 5
Rood Zwart 9
10.45
Rood Zwart 10
S.V. Delden 6
11.00
Voor actueel nieuws zie www.roodzwart.nl

SCHAAKCLUB EDS DELDEN
In de zevende ronde vielen geen grote
verrassingen te noteren. De meest opvallende partij was de fraaie aanvalswinst
van Art Rol tegen Evert Bartelink.
De uitslagen:
T. Reinders – D. Trigg 0-1; M. Mentink – M. Snuverink
0-1; H. Fiselier – M. Tibbe 0-1; A. Rol – E. Bartelink
1-0.
De stand:
1. A. Rol; 2. M. Snuverink; 3. F. Muthing en M. Tibbe;
5. E. Bartelink; 6. M. Mentink; 7. D. Trigg; 8. T.
Reinders; 9. H. Fiselier.
Vanwege de kabinetsmaatregelen wordt er tot 20
december niet geschaakt.
Bezoek ook de website www.edsschaak.nl
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Bijna 1000 inzendingen voor warmetruiwedstrijd
Hof van Twente - Voor de jaarlijkse warmetruiontwerpwedstrijd heeft
de jury 996 tekeningen mogen ontvangen van kinderen die allemaal een
ontwerp voor een trui hebben bedacht! Alle basisscholen in Hof van
Twente hebben meegedaan! De jury had de pittige uitdaging om daarbinnen twee tekeningen te kiezen met een winnend ontwerp: een winnende tekening van groep 3/4 en groep 5/6. Deze tekeningen worden afgedrukt op een
echte trui voor de winnaar én alle klasgenootjes krijgen ook zo'n bijzondere trui! Het
idee van de wedstrijd is: eerst een warme trui, daarna pas de verwarming hoger. Eén
graad op de verwarming scheelt al gauw 5% energie. En het is natuurlijk het leukst als
je in een zelfontworpen trui kan wegkruipen!

Oecumenisch
avondgebed gaat wel
door
Delden - Op donderdagavond 2 december om 19.00 uur zal het Oecumenische
avondgebed WEL doorgaan. Ondanks de
maatregelen zijn de kerken vrijgesteld en
zelf verantwoordelijk voor haar diensten.
Het avondgebed was gepland en we laten dit
nog doorgaan. We komen samen in de Oude
Blasiuskerk.
Ds. Henry Esser zal in dit avondgebed voorgaan. Herman Rupert zal ons begeleiden op
de piano. Er is ruimte voldoende om afstand
van elkaar te houden in de kerk. Er zijn vele
redenen om samen te bidden, zeker in deze
onrustige tijd, waarin veel angst regeert en
velen van ons heengaan.
Totaal duurt het maar een half uurtje. De wereld staat op zijn kop en wij mensen….wij
verlangen naar rust en vrede zonder angst
van een nieuw virus of een variant ervan..
We blijven voorzichtig, maar samen bidden
geeft ons moed en kracht.
Er is geen koffie drinken erna maar we rekenen wel op uw komst.
Tot donderdagavond in de Oude Blasiuskerk.

DHV D1 in het nieuw

Heeckeren en Elserike
De winnende tekening in de categorie groep 3/4 is gemaakt door een leerling uit groep 3 van
basisschool Heeckeren uit Goor. De winnende tekening in de categorie groep 5/6 is gemaakt
door een leerling uit groep 5/6 van Elserike uit Markelo. Maar wie de winnende tekeningen
gemaakt heeft, dat blijft nog even een verrassing...
Tentoonstelling van tekeningen
Alle basisscholen in Hof van Twente hebben meegedaan. Omdat we trots zijn op al die
mooie en inspirerende inzendingen, hangen we alle tekeningen op in het gemeentehuis en
de bibliotheek in Goor. Sommige kinderen willen graag hun eigen tekening weer terug. Wil
je jouw zelfgemaakte tekening weer terug? Je mag die dan van de lijn halen en meenemen.
De winnende truien worden 22 december uitgereikt. Meer informatie www.hofpower.nl.

Oud papier inzameling ‘t Gijmink
Goor - Op zaterdag 4 december staan er weer containers aan de parallelweg
van de Deldensestraat in Goor. U kunt daar tussen 9.00 en 12.00 uur uw
oud papier brengen. Van de opbrengst worden leuke activiteiten voor de
kinderen van ‘t Gijmink georganiseerd. De school is erg blij met uw oud papier.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Delden - Zie hier de toppers
van de D1. Ook dit team is in
het nieuw gestoken dankzij de
sponsoren Electro World Bas Baake en
Euverman & Nuyts Enschede.
Zie de meiden stralen. Zo’n nieuw tenue
gaat zeker geluk brengen de komende
wedstrijden. DHV wenst de meiden heel
veel plezier en succes en sponsoren bedankt.

Ineke’s Hofdichten
‘Slakkengang’
Een man in een restaurant
Roept de kelner voor de tweede keer:
“Ober, ik wacht al drie kwartier
Op mijn bestelling meneer!”
“Wat had u ook weer besteld?”, vroeg
de kelner,
“De SLAKKEN en... graag ook nog een bier!”
“Meneer”, zegt de ober, “ze kunnen
volgens mij
Nu ELK moment aankomen hier!”

Ineke Smit-Vukkink
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Sing 2
RH Cinema

De Club van Sinterklaas

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 op 1 december om
15.00 uur, 4 december om 13.00 uur en op 5
december om 13.30 uur te zien voor € 7,50.

Spencer
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
om 14.30 uur te zien voor € 9,00.

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
en op 15 december om 15.00 uur voor maar
€ 7,50.

Alles op tafel

Zeven goede vrienden komen samen voor
een gezellig etentje. Wat begint als een leuke
avond, verandert als iemand voorstelt een
spel te spelen: iedereen legt zijn telefoon op
tafel en alles wat die avond binnenkomt –
sms’jes, e-mails, Facebook-berichten – moet
met de hele groep worden gedeeld. Als de
berichten binnenkomen, leren ze elkaar van
een hele andere kant kennen.
Op 18 december om 14.30 te zien bij RH
Cinema. Entree € 9,00.

Wandel mee met ZZP Hof van Twente
Hof van Twente - Kijken naar wat wél kan. Dat maakt dat ZZP Hof
van Twente, nu de zalen voor netwerkbijeenkomsten weer dicht blijven,
de geplande bijeenkomst naar buiten verplaatsen. “We gaan samen de
natuur in en al wandelend netwerken en elkaar inspireren.
Op vrijdagochtend 10 december om 9.00 uur verzamelen we op de parkeerplaats bij Hotel
& Brasserie De Zwaan in Delden. Van daaruit maken we een mooi rondje door Twickel, om
uiteindelijk weer terug te keren bij De Zwaan. Daar worden we opgewacht met heerlijke,
warme chocolademelk en ander lekkers. Ben je als ZZP’er gevestigd in de gemeente Hof van
Twente, meld je dan aan voor een interessante start van de dag. Meer over ons netwerk vind
je op www.zzphofvantwente.nl.
Vrijdagochtend 10 december startpunt parkeerplaats Hotel de Zwaan Delden. Voor ZZP’ers
wonend en/of gevestigd in Hof van Twente.
09.00 uur : ontvangst met koffie/thee
Aansluitend : warme chocolademelk (koffie/thee) met lekkers (verzorgd door De Zwaan)
11.00 uur : afsluiting
Aanmelden: kan per direct via info@zzphofvantwente.nl Deelname is gratis.
Bijeenkomsten 2022
De geplande bijeenkomst in samenwerking met Rabobank Centraal Twente over ZZP Ondernemerschap vervalt in december en schuift door naar een nader te bepalen moment. Andere bijeenkomsten die gepland zijn in het nieuwe jaar zijn:
Januari
Buitenactiviteit en adviezen van lifestylecoach Judith Vos
Februari
Deelname aan debatavond ondernemersavond gemeentepolitiek
Maart/april
Open-koffie-moment
Juni
Rondleiding en netwerken op wijnterras bij Wijngaard Hof van Twente
September
Rondleiding Op ’n Stoom en netwerkborrel in Goor
Oktober
Open-koffie-moment
November
Rondleiding en netwerkborrel bij Hebo in Hengevelde
Exacte data en tijdstippen volgen zo snel mogelijk.
Ondernemersbijeenkomst ZZP Hof van Twente
ZZP Hof van Twente organiseert bijeenkomst door en voor ZZP’ers die gevestigd zijn in de
gemeente Hof van Twente. Als ZZP’er kom je in aanmerking voor gratis naamsvermelding
op de website van ZZP Hof van Twente. Wil je lid worden dan betaal je slechts € 99 per
jaar. Daarmee heb je toegang tot de thematische ondernemersbijeenkomsten (gemiddeld 4
per jaar) en krijg je extra ruimte op de website van ZZP Hof van Twente voor informatie
(tekst en beeld) over jouw bedrijf. Uiteraard plaatsen we daarbij een link naar jouw
eigen website. Het zorgt voor meer naamsbekendheid en je wordt beter gevonden
door potentiële klanten. Dat is het resultaat
van gezamenlijke investering in samenwerking, techniek en marketing.
ZZP Hof van Twente
De werkgroep ZZP Hof van Twente bestaat
uit vijf ZZP’ers: Karen Emma Bunte van
Ermena Support (Bentelo), Tim Gerritsjans
van Emcuview Solutions (Delden), Danielle Bruseker van Puur StruQtuur (Goor),
Anneke Nijkamp van BlinkUp (Markelo)
en voorzitter Ellen te Riele van Mail-menu.nl (Hengevelde). Namens Ondernemersloket Hof van Twente is Berryl Michel
actief in de werkgroep. Locaties en verdere
invulling van het programma in 2021/’22
volgen zo spoedig mogelijk.
Houd ook de agenda in de gaten op www.
zzphofvantwente.nl.
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Volg de dierenambulance:
In touw voor de gakkende gans

Geen Lichtjesmiddagen op
Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken

Hof van Twente - Op zaterdag 22 mei werd de Dierenambulance Hof van
Twente gebeld voor een gakkende gans bij cafetaria De Specht in Goor.
De gans is herkend door een van de aanwezigen en door een vrijwilliger
naar de retentievijver aan de Kloosterlaan (Heeckerenvijver) gebracht, want daar zou
het dier altijd zijn geweest. Meteen bleek dit te kloppen, want een aanwonende herkende de gans en kon hem uit de hand voeren. Hij had hem toen al sinds november
het jaar ervoor niet gezien, maar de snoeren zijn de gans in lieflijke plaatsen gevallen.
Op 19 november werd de dierenambulance opnieuw gebeld voor
dezelfde gakkende gans. De gans
zwemt nog lekker rond in de vijver,
maar heeft duidelijk zichtbaar een
vissnoer uit de snavel hangen. De
vishaak zit binnenin de snavel vast
en een stuk vissnoer voor het vissen op snoeken hangt eruit.
De gans eet gelukkig nog goed en
lijkt er weinig last van te hebben,
maar voor de winter zijn intrede
doet, zou het heel fijn zijn als het
draad verwijderd is. Helaas lukte
het niet de gans te pakken te krijgen, want het dier zwom middenin
de vijver. De melder houdt de gans
verder in de gaten en er zullen
spoedig verdere stappen ondernomen worden wanneer het niet lukt
de gans zo te pakken en te helpen.
Nogmaals herhalen ze dus de oproep aan alle vissers om spullen
niet zomaar op de grond of in het
water te deponeren, maar in de
prullenbak te doen of weer mee te
nemen naar huis. Kleine moeite en
voor een hele hoop dieren (en dus ook mensen) een heel erg groot gemak. Of soms zelfs het
verschil tussen leven en dood.

Hof van Twente - De jaarlijkse Lichtjesmiddagen op de Algemene
begraafplaatsen en herdenkingsparken in Hof van Twente, georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente, gaan ook dit jaar
niet door. De stichting heeft in overleg met de gemeente besloten dat
de herdenkingsbijeenkomsten te houden in december op de algemene begraaf- en herdenkingsparken in Delden, Diepenheim, Goor
en Markelo dit jaar niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen
tegen de verspreiding van het coronavirus. Gezien de situatie omtrent het coronavirus,
gaat ze ook dit jaar voor veiligheid en gezondheid.
Stichting BAB, uitvaartondernemers en gemeente Hof van
Twente plaatsen op alle vier algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken op een centraal
punt een standaard met lichtje,
plus de tekst ‘Een Lichtje voor
allen die gemist worden’. Deze
lichten branden vanaf zaterdag
18 december tot en met zondag
tweede kerstdag 26 december.
Bezoekers kunnen op een zelf
gekozen moment, op eigen gepaste wijze, even stilstaan bij
hun overleden dierbaren die ze
moeten missen, een moment van
alleen of samen herinneren en
herdenken.
Uiteraard moet men zich ook op
de begraaf- en herdenkingsparken aan de dan geldende coronamaatregelen houden.
De stichting hoopt dat ze in december 2022 weer Lichtjesmiddagen kan organiseren en
samen met alle vrijwilligers elk begraaf- en herdenkingspark, met vuurschalen/korven en
fakkels sfeervol te verlichten en dat de plaatselijke midwinterhoorn- en ossenhoorn bloazers
hun speciale klanken kunnen laten horen en om iedereen weer welkom te heten.
Voor meer informatie: Jan Meutstege, tel. 0547 271433; www.babhofvantwente.nl.
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Voedselbank Seine biedt hulp

Puzzel al opgelost?

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).

Hof van Twente - Vorige week zat er als
bijlage bij het Hofweekblad de Sinterklaas
Puzzelkrant. Insturen van de oplossing kan
heel de maand december nog en elke week
zijn er prachtige prijzen te winnen. Door een
drukfout is helaas de prijs van Van de Riet
Speelgoed weggevallen op pagina 13 van de
puzzelkrant. Van de Riet Speelgoed stelt 1 x
een waardebon van € 25,00 beschikbaar.

‘Vergeten passages’
boek van Ineke Hoffschulte

Delden - ‘Vergeten passages’ van Ineke
Hoffschulte uit Delden ontstond uit het materiaal dat geen plek kreeg in haar eerste
boek 'Sjoerd Menno Baas', dat ze voor haar
kleinkinderen schreef als herinnering aan
hun pake. De herinneringen en associaties
die bij de totstandkoming van dat eerste boek
opborrelden, bleken uiteindelijk een vruchtbare voedingsbodem voor nieuwe verhalen,
die nu gebundeld zijn. En zo kregen ook de
‘vergeten passages’ alsnog een plek.
Het boek is opgebouwd uit anekdotische
verhalen over Hoffschultes eigen jeugd, haar
uitgebreide familie en gebeurtenissen uit het
heden en verleden. Steeds scherp en humorvol aan het papier toevertrouwd – soms met
grote betrokkenheid, dan weer met wat ironische distantie. Die betrokkenheid voel je
als lezer ook als het over de eigen familiegeschiedenissen gaat. Ze ademen de sfeer van
een jaloersmakend vrolijke jeugd in Zwolle
en Rotterdam, waar ze met dankbaarheid en
genoegen aan terugdenkt. Als lezer word
je gepakt door de compacte schrijfstijl, de
warmte en de eerlijkheid van het verhaal.
In de verhalen wordt vaak een lichte spanning opgebouwd, die leidt tot een soms
ontwapenend sluitstuk. 'Vergeten Passages'
is zo een verhalenbundel geworden die de
lezer veel genoegen biedt. Enkele van de
'stukkies' waren eerder onder meer te lezen
in het schrijfproject DecameronA, dat in coronatijd ontstond bij het ‘Schrijverscafé’ van
de Hengelose bibliotheek.
Het boek is te koop bij The Readshop in Delden en Broekhuis in Hengelo.
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Klim in de pen
Vaticaan nog te reviseren?
Ben je in Rome dan kun je niet
om Vaticaanstad heen. Het is de
kleinste zelfstandige staat ter
wereld, ligt ergens midden in
Rome en wordt door Rome helemaal omsloten. Het mag klein zijn, armlastig is het echt
niet met een vastgoedimperium van meer
dan een biljoen euro alleen al in Italië. Het
telt ongeveer 1000 inwoners, vooral priesters
en zusters. Niet zo vreemd, Vaticaanstad is de
residentie van de paus.
Meteen bij binnenkomst worden we gegrepen
door de mooie en vooral overweldigend grote
bouwwerken met enorme beelden. Alles is
mooi en groot in dit kleinste staatje. Het staat
ook niet zo maar op de werelderfgoedlijst.
Wandelend over het St. Pietersplein, waar
de paus zijn toespraken houdt en de Urbi en
Orbi- zegen geeft, zoeken we de ingang van
het grootste katholieke kerkgebouw ter wereld, de St. Pieter, meer dan 500 jaar oud. De
basiliek is gebouwd op de vaticaanse heuvel,
van oudsher de woonplaats van waarzeggers,
en over het graf van Petrus, de rots waarop
Jezus zijn kerk wilde bouwen. Jezus gaf
Petrus daarbij ook de sleutels van de hemel.
Petrus werd, omdat de jonge godsdienst verboden was, gemarteld en gekruisigd. Wel op
eigen verzoek met het hoofd naar beneden uit
eerbied voor Jezus. Michelangelo is de ontwerper van de koepel bij de basiliek waarin
het pauselijk altaar staat. Ook Rafael heeft
bijgedragen aan de bouw.
Niet alleen de grootte van de kerk imponeert maar ook de veelheid aan kunst, van
beeldhouwwerken en schilderijen beneden
tot schilderingen en fresco’s in de koepel.
Echt blij worden we van het gave manshoge
beeldhouwwerk van Michelangelo, de Pieta,
Maria met de overleden Jezus in de armen.
Hier steken we een kaars op en gaan op de
knieen als vroeger, sluiten de ogen en mijmeren dankbaar enkele minuten. We willen het
mooi bewerkte baldakijn, midden in de kerk,
waaronder Petrus begraven ligt, niet missen.
Willen we naar de Sixtijnse Kapel en andere
musea dan moeten we de Zwitserse Garde
passeren. Zij controleren ook op onbedekte
schouders en knieën en zijn onverbiddelijk,
maar staan wel enige creativiteit toe. Hoe je
ze bedekt, maakt niet zo veel uit. Voor het
lenen of ruilen van kleding knijpen ze een
oogje dicht. Ter plekke laten mensen al hun
creativiteit op dit probleem los. Een tafellaken
om schouders of middel is geen probleem. Er
paraderen voor God’s oog veel prachtige creaties en vreemde vogels over deze gewijde,
heilige plekken. Een lust voor het oog!
Het is een hele toer langs de vele musea.
Overal een overdaad aan kunst, beeldhouwwerken, schilderijen, fresco’s maar ook
paramenten, kledingstukken of voorwerpen
die bij de eredienst gebruikt worden zoals
kazuifels en superplies, gouden en zilveren
kelken en wierookvaten.
De overdaad aan kunst voelt als een te veel,

als overeten en roept vragen bij ons op.
Stel dat Jezus hier een dag zou kunnen rondlopen, zou hij hierin dan de kerk herkennen
zoals hij die bijna 2000 jaar geleden bedoeld
heeft? Wat heeft deze kerk de gelovigen te
bieden die zich veel ontzegd hebben om dit
alles te kunnen realiseren?
Hoe kon het op zo’n ongelooflijke schaal
misgaan met het misbruik in de kerk? Vroeger kon men trots zijn lid te zijn van de RK
kerk. De kerk had niet zo maar meer dan 1
miljard leden. Nu loopt men als lid van de
RK kerk een schuldgevoel op en is het alsof
men lid is van een criminele organisatie.
Hoe jammer voor die enorm grote aantallen
priesters en zusters die zich met hart en ziel
belangeloos hebben ingezet voor de gelovigen, vooral voor de jeugd in de scholen. Ik
denk aan de paters in de carmelscholen of in
de veel geprezen jezuieten colleges maar ook
aan de zusters in scholen en ziekenhuizen.
Hoeveel priesters en kerkgangers haken af als
de kerk star wetenschap en techniek negeert
en in de cultuur van het jaar nul blijft hangen?
Waarom weet men in Taize en allerlei instituten die iets te bieden hebben op het gebied
van spiritualiteit en gelovige beleving wel de
goede snaar te vinden en mensen te raken?
Waarom houdt de RK kerk zo angstvallig vast
aan het celibaat en waarom is er in de kerk
geen plaats voor de vrouw in het ambt? Dat
past niet meer bij onze westerse cultuur waar
het steeds minder om mankracht en steeds
meer om menskracht gaat. Overal waar vrouwen gelijkwaardig participeren, meedenken
en meewerken werkt dat versterkend, alsof
er een extra dimensie wordt toegevoegd, zelfs
bij technische beroepen, bij defensie of politie. We kunnen toch niet zeggen dat we wijs,
up-to-date en economisch verantwoord bezig
zijn als we de helft van de mensen negeren,
buitenspel zetten.
Paus Franciscus loopt met zijn vernieuwende
ideeën steeds op tegen een dwarsliggend leger van kardinalen. Er moet heeeel wat water
door de Tiber stromen voordat de curie van
kardinalen voor de helft uit vrouwen zal bestaan.
Zo fietsen we toch, na een mooie zonnige dag
in Rome, wat in mineur terug.

Beeldengalerij boven Ingang Vaticaan
Gerard Kosters

WILT U ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
SCHRIJF U DAN IN OP ONZE WEBSITE!

LET OP:
ELKE WOENSDAG
GEHAKTDAG!!!

www.slachthuishaaksbergen.nl

VARKENSHAAS LANG
MAGERE RUNDERLAPPEN
SPEKLAPPEN MET ZWOERD
GEHAKTBALLEN
SHOARMAVLEES
CORDON BLEU
ENTRECOTE
SCHOUDERHAM
FILET AMÉRICAIN

Spoelsterstraat 53

€ 8,98
98
PER KILO € 9,
98
PER KILO € 5,
90
PER STUK € 0,
98
PER KILO € 5,
00
PER KILO € 8,
50
100 GRAM € 1,
99
100 GRAM € 0,
00
100 GRAM € 1,
PER KILO

Deze aanbiedingen zijn geldig van
dinsdag 30 november
t/m zaterdag 11 december 2021
Prijswijzigingen en fouten
zijn voorbehouden
en op = op
Openingstijden:
Di t/m do 8.00-12.30 uur - 13.30-17.00 uur
Vr 8.00-12.30 uur - 13.30-16.00 uur
Za 8.30-12.30 uur

Haaksbergen

Tel. 053-5721806

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt
in gemeente Hof van Twente
Hof van Twente - In het nationaal jaar van de vrijwilliger reikt de provincie Overijssel
100 prijzen uit aan mensen, die zich vrijwillig hebben ingezet in de provincie. Want
mensen die voor anderen en hun omgeving zorgen, zonder daarvoor betaald te krijgen,
verdienen daar alle waardering voor.
Statenlid Herman Kalter heeft daarom op dinsdag 23 november 2021 de Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in de gemeente Hof van Twente aan Puck Vonk, voorzitter van Kids
Events Delden, Johanna Beumer en de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. Hij reikte de
prijzen uit samen met Belinda Wessels van Salut Welzijn. Dit jaar wordt in iedere gemeente
ook een ‘groene’ vrijwilligersprijs uitgereikt door de provincie, in nauwe samenwerking met
de groene organisaties in de provincie Overijssel. Deze is in Hof van Twente overhandigd
aan Herman Kraak. Deze prijs werd samen met Marjan van Harten van Landschap Overijssel uitgereikt.
Puck Vonk, voorzitter Kids Events Delden
(voorheen houtdorp)
Puck Vonk is met haar 19 jaar een echte
kartrekker als voorzitter van de nieuwe overkoepelende stichting Kids Events Delden. Zij
organiseren een evenement voorafgaand aan
de eerste schooldag, met activiteiten als knutselen, sporten en speurtochten. Deze creatieve
doorzetter zet zich naast het Kids Events ook
in voor het begeleiden van studenten en zit in
menige stuurgroep.
Johanna Beumer
Johanna heeft door de jaren heen veel vrijwilligerswerk gedaan.
Zo is ze betrokken (geweest) bij de EHBO, het rijden voor het
verzorgingshuis de Anholtskamp, wandelvrijwilliger in het winkel
wandel project, bestuur van het CDA, ouderenbezoeker voor het
project ‘Senioren op eigen kracht’ en actief bij de Jeu de Boules
baan in Markelo. Ze vindt het fijn om anderen te ontmoeten en in
gesprek te komen en iets te kunnen betekenen.
Vrijwilligers vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk Hof van Twente heeft een
gedreven team van vrijwilligers die klaarstaan
voor de nieuwkomers in onze gemeente. Ze
zorgen ervoor dat de nieuwkomers zich welkom
voelen en dat er iemand is waar ze op terug
kunnen vallen voor raad en daad. Binnen deze
groep vrijwilligers zijn ook nieuwkomers actief.
Dit vrijwilligerswerk is niet voor iedereen weggelegd want behalve de begeleiding raak je ook
betrokken bij complete gezinnen en hun traumatische verleden, maar dat maakt tevens dat
deze groep vrijwilligers zich volledig inzetten
en gaan voor een mooie toekomst.
Herman Kraak
Herman zet zich met hart en ziel in voor de natuur op het gebied
van biodiversiteit, groenbeleving en duurzaamheid. Zo is hij secretaris van veel organisaties-werkgroepen als Hooltwark, Weidevogels werkgroep, de Groeneloper, kerngroep Groen en Hockey
Klus Club. Ook zette hij de weidevogelgroep Hof van Twente
nieuw op de kaart.
De Overijsselse Vrijwilligersprijs is niet één prijs maar 100 kleine
prijzen uitgereikt door statenleden van de provincie Overijssel
door de hele provincie: de OVP gaat coronaproof on tour!
Meer weten? Check #ovpontour of neem contact op. De OVP is
een samenwerking van Provincie Overijssel, Stimuland, Vosvi en de plaatselijke vrijwilligersorganisaties.

Kaartuitslagen
I.G.O. De Trekpleister
Goor - Woensdag 24 november
Jokeren
1 I. Boswinkel
37 punten
2 M. Huistede
49 punten
2 F. Huistede
49 punten
3 G. Rikkert
53 punten
4 M. Nijhof
60 punten
4 F. Geelen
60 punten
5 H. Leeftink
76 punten
Hou je van kaarten (jokeren)? Kom eens
kijken op woensdagmiddag om 13.15 uur bij
De Trekpleister (achter het gemeentehuis).

Goorse Wintermarkt
verplaatst naar
3e zaterdag
in december 2022

Goor - Alles was klaar om de Goorse Wintermarkt op 18 december plaats te laten vinden.
Meer dan 100 paarden waren er al aangemeld
en de op de deelname van het marktgedeelte
was zelfs al een stop gezet in verband met de
vele aanmeldingen.
Gezien de situatie zoals deze geschetst is tijdens de persconferentie van 26 november heeft
de organisatie van de Goorse Wintermarkt
definitief besloten om het evenement door te
schuiven naar de derde zaterdag van december
2022. Het is niet expliciet gezegd dat evenementen niet door mogen gaan maar we moeten
in deze de eigen verantwoordelijkheid nemen.
We danken iedereen die meegewerkt heeft tot
nu toe. Mochten er nog vragen zijn dan graag
een mail naar info@goorsewintermarkt.nl

Bloasagenda
Mirreweenterhoornbloazers
Goor-Diepenheim
Tot en met donderdag 6 januari 2022 wordt weer in heel
Twente op de midwinterhoorn
geblazen. Ook de Mirreweenterhoornbloazers GoorDiepenheim doen aan deze
traditie mee.
Zij zijn te zien en te beluisteren op de volgende data:
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

Automobilist
aangehouden

Nieuw dak voor
Jeu de Boules
vereniging
De Reggewerpers

Goor – De politie heeft op maandag 29 november om 02.05 uur een automobilist staande
gehouden aan de Drogerij. Hij was niet in het
bezit van een geldig rijbewijs. Ook de blaasproef gaf een score van 1090 ug/l aan, waar
220 ug/l de maximaal toegestane hoeveelheid
is. Uiteraard kreeg hij een rijverbod opgelegd.

Inbraak
Vossenbrinkweg

Delden - De bewoners van een huis aan de Vossenbrinkweg ontdekten vrijdag 26 november
bij thuiskomst dat er was ingebroken. Toegang
tot de woning is verkregen door de achterdeur
te forceren. Ook waren de draden van de sensorlamp doorgeknipt. Ze waren tussen 15.00 en
18.00 uur weggeweest. Alle kasten en lades waren doorzocht en er worden sieraden vermist.
De politie vraagt getuigen zich te melden.
Getuigen kunnen zich melden via het landelijke
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.
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.

Goor - In de afgelopen weken is er flink
gewerkt aan de blokhut van de Jeu de boules
vereniging De Reggewerpers.
Dankzij een voorlopige toezegging van het
Schoolfeestfonds kon het dak van de blokhut
vernieuwd worden. Deze blokhut ‘de Buut’,
die belangrijk voor de vereniging is, vertoonde lekkage. De firma Zweers heeft het
prima gerepareerd zodat er komende jaren
weer goed gebruik van gemaakt kan worden.
Hoewel het seizoen nu eigenlijk voorbij is
wordt er bij goed weer toch nog zo nu en dan
een balletje gegooid.
Het seizoen begint weer in maart, zodra het
weer het toelaat.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

