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Kniepertjes bakken voor Tour Du Als
Bentelo - Op 18 december wordt er fanatiek Kniepertjes gebakken voor Stichting ALS Nederland. Een actie om geld in te zamelen voor het goede doel.
Team ‘Strijders tegen ALS’ doet mee aan de 10e editie van de Tour du ALS
op 9 juni 2022. Tijdens dit evenement gaat zij in Frankrijk de Mont Ventoux
beklimmen.
Wat is de Tour du ALS?
Een sportief evenement waarbij
ieder jaar ongeveer 500 deelnemers wandelend, fietsend of
rennend de Mont Ventoux gaan
beklimmen samen met of voor
patiënten. Het doel? Geld en aandacht krijgen voor de dodelijke
spierziekte ALS. Tijdens deze
ziekte zwakken de spieren af in
het lichaam met als oorzaak dat
de zenuwen in het ruggenmerg en
hersenen afsterven. Zoals u begrijpt, een slopende en dodelijke
ziekte voor zowel de patiënten en
nabestaanden.
Onder de teamnaam ‘Strijders
Team Strijders tegen ALS, met v.l.n.r. bovenste rij: Rick tegen ALS’ gaan de teamgenoten
Wassink, Kristel Wassink, Judith Wassink en Esther de berg op. Het team bestaat uit
Wassink. Onderste rij: Eline Brok en Lisette Wassink.
de nichten en neef Esther, Judith,
Lisette, Rick en Eline en Kristel
Wassink.
De reden dat zij meedoen is omdat zij het allen van dichtbij meemaken en zij deze ziekte onder de aandacht willen brengen. Zonder geld is er geen onderzoek en zonder onderzoek komt
er geen oplossing voor deze ziekte. Afgelopen editie hebben enkelen van hen al meegedaan,
maar dit jaar staan zij opnieuw aan de start.
Om geld in te zamelen zullen zij Kniepertjes bakken op 18 december in Bentelo. De opbrengst van deze actie gaat volledig naar het goede doel en hiermee hopen zij hun steentje
bij te dragen aan het onderzoek.
Wilt u Kniepertjes bestellen? Dat kan via e-mail strijderstegenals@outlook.com
Wilt u geen Kniepertjes, maar wel doneren? Dat kan via de pagina: www.tourduals.nl/team/
strijders-tegen-als.

Gewijzigde
openingstijden
tijdens feestdagen
In verband met de feestdagen is Drukkerij
Unaniem van woensdag 22 december tot en
met zondag 2 januari gesloten.
In week 52 (woensdag 29 december) verschijnt het Hofweekblad dus niet).
In week 1 is de drukkerij vanaf maandag 3
januari weer geopend en verschijnt het Hofweekblad op woensdag 5 januari.

College stelt locatie Gorterstraat/Wheedijk voor
als woonwagenlocatie
Hof van Twente - De afgelopen periode is geprobeerd een locatie te vinden
voor woonwagens. Samen met woonwagenbewoners, vertegenwoordigers
van omwonenden, Viverion en gemeente is gekeken naar vijf geschikte locaties. Helaas is daar geen keuze uit gekomen waar iedereen zich in kon vinden.
De volgende stap is dat de gemeenteraad een keuze gaat maken. Het college heeft
hiervoor een voorstel naar de raad gestuurd. In het voorstel adviseert het college om,
op basis van een zorgvuldige afweging, de locatie Gorterstraat–Wheedijk in Goor
aan te wijzen als nieuwe locatie voor woonwagenstandplaatsen. Dit voorstel wordt
behandeld in de raadsvergadering van 14 december 2021.
Waarom deze locatie
Voornaamste redenen voor deze locatie is de optelsom van de eigenschappen van de omgeving. Het terrein ligt gunstig, maakt onderdeel uit van de bestaande woonomgeving, is
voldoende groot om woonwagenstandplaatsen in te passen met ruimte er omheen en er is
geen directe inkijk van en naar woningen in de omgeving.
Proces
In 2018 hebben gemeenten van de Rijksoverheid de taak gekregen om ervoor te zorgen
dat woonwagenbewoners binnen afzienbare tijd kans maken op een standplaats. Gemeente
Hof van Twente heeft een aantal gezinnen die aanspraak maken op een woonwagenstandplaats.
Op 24 november 2020 heeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om op zoek te gaan naar locaties die geschikt zijn. Die zoektocht
heeft vijf locaties in Goor opgeleverd die voldoen aan enkele belangrijke voorwaarden.
In de raadsvergadering van 13 april 2021 heeft de raad ingestemd om deze vijf locaties
verder uit te werken. Die verdere uitwerking is in de periode daarna gebeurd.
Ondertussen hebben de partijen zoals hierboven genoemd samen over de locaties gesproken. Dat heeft niet geleid tot een gezamenlijke keuze.
Het college informeert de gemeenteraad op 14 december 2021 hierover en stelt voor om de
locatie Gorterstraat-Wheedijk aan te wijzen als nieuwe woonwagenlocatie. Dit is volgens
het college de meest geschikte van de vijf locaties.
Raadsvergadering
Meer informatie over de uitwerking van de vijf locaties is te vinden in de vergaderstukken van de gemeenteraad. De raadsvergadering op 14 december is vanaf 19.30 uur live
te volgen via een livestream op de website van de gemeenteraad http://gemeenteraad.hofvantwente.nl en via Hofstreek (radio, TV en www.hofstreek.nl).

Repair Café geannuleerd
Goor - In verband met de vernieuwde coronamaatregelen gaat het Repair Café in Goor op 11 december helaas niet door. Hopelijk kunnen de
medewerkers volgend jaar weer vol enthousiasme door.
Het Repair Café vindt normaal gesproken iedere tweede zaterdag van de maand plaats van
10.00 tot 13.00 uur.

Verkoop Festivalspel gestart
Hof van Twente - Zoals bekend is Hof van Twente een Festival rijker! Ditmaal als spel, met veel elementen die doen denken aan een echt Festival zoals
muziekpodia, bars, foodtrucks, merchandising, kroketburgers, veel bezoekers en helaas ook een zakkenroller. Het spel is afgeleid van het ‘Goorse (Schoolfeest)
Biertentenspel’ en dat is te merken. Zo is Schoffel’n een gebruikt spelbegrip. Het is een
actie waarbij je van plaats wisselt met iemand die naast je staat. Net als op een festival:
Het schiet dan niet op maar je komt wel waar je wezen wilt!
Dit ‘Goorse Biertentenspel’ is
in 1993 bedacht door Conrad
Moormann. Een uniek spel
want er is maar één exemplaar
van gemaakt. Het was een
spannend spel dat destijds in de
vriendenkring veel is gespeeld.
Al lange tijd liep Conrad met
het idee rond het spel uit te
brengen en vond in Erik van der
Veer een enthousiaste partner
om dit idee te verwezenlijken.
De verkoop is inmiddels gestart
en het spel is verkrijgbaar bij
Zippytoys, Tankstation Hoek
en Jumbo Leussink in Goor.
Conrad Moormann (l) en Erik van der Veer in kerstsfeer Erik: “We zijn bezig om het
enthousiast aan het spelen.
aantal verkooppunten in Hof
van Twente uit te breiden. De
eerste reacties van de kopers over het spel zijn enthousiast. Een mooie opsteker!”
Wat is er zo bijzonder aan het Festivalspel?
Om te beginnen de verrassende uitvoering. De standaarddoos als verpakking is vervangen door een verrassende koker en het kartonnen speelbord is een wasbare speelmat.
Makkelijk schoon te maken als er in het heetst van de strijd een glas bier op wordt
gemorst! Daarnaast verplaats je in het spel zowel spelers als bezoekers, een uniek
spelelement dat wij niet eerder zijn tegengekomen.
In het spel is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk diverse opdrachten uitvoert. Dat
doe je door slim je route te kiezen, tijdig voor voldoende munten te zorgen en bezoekers zo te verplaatsen dat jouw weg vrij is en die van je medespelers gehinderd wordt.
Maar je hebt niet alles in de hand. Zo zijn er zakkenrollers actief en zijn er groepsopdrachten die je onverwacht naar een schuiltent sturen. Om het spel goed te kunnen spelen moet je natuurlijk wat geluk hebben maar ook strategisch vooruit kunnen
denken en, als het nodig is, kunnen samenwerken met je tegenstanders. Conrad: “Het
spel is in de basis gelijk aan het spel zoals ik dat toen als fanatiek Schoolfeestvierder
heb bedacht. Het is een uitdagend spel voor keetbezoekers, studenten, festivalgangers,
jeugd en iedereen die zich jong voelt!”
De enthousiaste makers hopen dat het spel in heel Nederland een succes gaat worden.
Wellicht komen er in de toekomst licentie edities, zoals een Zwarte cross editie, een
Pinkpop editie, etcetera. En wie weet ooit ook een Schoolfeest editie, waarmee de
cirkel weer rond is.
Meer informatie over het Festivalspel is te vinden op www.festivalspel.nl.
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Kerstmarkt Delden 2.0: 18 en 19 december
Delden - De kerstmarkt Delden stond dit jaar gepland op zaterdag 18 december maar kon met de huidige coronamaatregelen niet doorgaan omdat
deze normaliter in de Langestraat, Marktstraat en op het Ressingplein
wordt gehouden. Maar dit gebied is niet af te sluiten, hetgeen de controle
op de QR-code onmogelijk maakt.
Maar niet gevreesd, de eigenaren Nathalie en Jan van Het Witte Paard zien bij het
sluiten van de ene deur weer een andere
open gaan. Zij zijn nu voornemens een
Deldense Kerstmarkt 2.0 te organiseren
op het terrein rond hun hotel restaurant
op zaterdag 18 en zondag 19 december
van 11.00 tot 17.00 uur. “Deze ruimte is
namelijk wel afsluitbaar waardoor het
checken van de QR-code een peulenschil
is”, licht Nathalie toe. “Wij nemen het
horecagedeelte voor onze rekening met
luxe fingerfood, heerlijke drankjes en
ook veel lekkers voor de kinderen. Een
kerstmarkt voor iedereen! We verhuren
kramen van vier meter lang, en die kosten
€ 20,00 per dag. Je kunt dus kiezen of
je één of twee dagen op deze markt wilt
staan.”
Kerstmarkt 2.0 voor ondernemers en
particulieren
De parkeerplaats van Het Witte Paard
zal vol staan met kramen maar er is ruim
voldoende parkeergelegenheid bij het NS
station en bij Hotel & Brasserie de Zwaan
aan de Langestraat 2. Met een wandeling van maximaal 2 à 3 minuten ben je al bij het
Witte Paard. Nathalie en Jan hebben het idee ook bij de Deldense Ondernemers Vereniging
(DOV) neergelegd en hopen dat vele enthousiastelingen hun waar komen aanbieden op deze
alternatieve kerstmarkt. Ook ondernemers of particulieren buiten Delden mogen natuurlijk
een kraam huren en deelnemen. Ben je bijvoorbeeld hobbyschilder of maak je kerstkransen,
grijp dan je kans. De kramen zijn overigens niet voorzien van elektriciteit. Heb je interesse
of wil je meer informatie, neem dan contact op met Hotel Restaurant Het Witte Paard via
e-mail info@witte-paard.nl of bel 074- 3764055. Wacht niet te lang, want vol = vol!
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De Drie Kamers volop in kerstsfeer

Kerkberichten

Diepenheim - De Drie Kamers is een gezellige winkel in Diepenheim
en bestaat uit drie stijlvol ingerichte kamers met brocante en antiek uit
voornamelijk Engeland, België en Frankrijk. Dit alles wordt aangevuld
met vele accessoires die de typische nostalgische sfeer uitademen.

Mocht u vieringen willen bijwonen,
informeer dan eerst naar het protocol van
de kerken.
Protestantse Gemeente (Oude Blasius)
Zondag 12 december, 10.00 uur
Ds. Juijn
R.K. Blasiuskerk Delden
Zondag 12 december, 9.30 uur
Eucharistieviering, pater v.d. Vegt
Woensdag 15 december, 18.30 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
O.L.Vrouwekerk Bentelo
Zondag 12 december, 9.30 uur
Gebedsviering, werkgroep
Petrus en Paulus Parochie Hengevelde
Zondag 12 december, 9.30 uur
WoCo, pastor Zoet
Anglican Church Twente, Markelo
Zondag 12 december, 10.30 en 13.00 uur
Festival of Lessons and Carols.
Ref. Williams, reserveren via e-mail:
jeanet_luiten@hotmail.com
Protestantse Gemeente Markelo
Zondag 12 december, 10.00 uur
Mw. Venema (Almelo)
Alle diensten zijn ook online te volgen.
Johanneskerk Diepenheim
Zondag 12 december, 10.00 uur
Vrije Baptisten Gemeente Goor
Zondag 12 december, 10.00 uur
Dhr. Oosterhuis
Hofkerk, Goor
Zondag 12 december, 10.00 uur
Ds. de Jong
Dinsdag 14 december, 19.30 uur
Avondgebed
Alle diensten zijn ook online te volgen.
R.K. Petrus en Paulus Parochie Goor
Zaterdag 11 december, 19.00 uur
WoCo, pastor Zoet
Woensdag 15 december, 9.00 uur
WoCo, pastor Doornbusch
Reformatorische Baptisten Twente Goor
Zondag 12 december, 10.00 uur
Ds. Bakker

Op dit moment heeft De Drie Kamers een groot assortiment antieke kerstballen in vele
modellen en kleuren. Daarnaast speuren de medewerkers stad en land af voor originele
kerstcadeaus. Allemaal unieke producten om een persoonlijk cadeau samen te stellen voor
een dierbare. Uiteraard pakken zij dit feestelijk in. Graag tot ziens!
De openingstijden zijn: woensdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.15 tot
17.00 uur; vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
De Drie Kamers, Grotestraat 54 in Diepenheim, www.dedriekamers.nl.

MARIA door de Barok Bende
Diepenheim - Een muzikale vertelling over een jonge vrouw, zwanger
van haar eerste kindje die onderweg is op een lange reis. Een barre
tocht door de woestijn in een lange stroom van mensen. Ze moet huis en
haard achter zich laten. Met een wonder in haar buik en als enige zekerheid dat er een beschermengel op haar schouder meereist. Een verhaal
wat tot op de dag van vandaag nog actueel is.
De Barok Bende vertelt het eeuwenoude kerstverhaal vanuit een nieuw
perspectief, namelijk uit die van
MARIA. Gemusiceerd en gezongen
op de originele manier, zoals ze
dit vroeger ook in de baroktijd deden. Met muziek van onder andere
Bach, Correlli en Vivaldi. NinaDis
Meeuwsen (vertelster), Mayaan
Licht (zanger) en de Barok Bende
vertellen samen het verhaal in eigen
woorden zoals de barok traditie dat
vraagt.
De Barok Bende is een fluctuerend
ensemble bestaande uit jonge musici
van verschillende nationaliteiten. Ze
trekken voor kerst door heel Nederland, met de gedachte dat muziek
mensen met elkaar verbindt.
Het concert in Diepenheim is op 9
december in de Johanneskerk in
Diepenheim om 15.30 uur.
Het concert kost € 15 per persoon
en de tickets zijn te koop via www.
barokbende.nl. Voorafgaand aan het concert vraagt de organisatie u uw QR-code te tonen,
in verband met de geldende coronamaatregelen. Daarnaast is het verzoek als u loopt een
mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden.

#ikwerkinHofvanTwente (50)
Remco Prins is vrijwilliger bij Sporthal de Mossendam in Goor. Hij vertelt over
zijn werkzaamheden in #ikwerkinhofvantwente.
Dertig jaar geleden kwam Remco
als vrijwilliger bij Sporthal de
Mossendam terecht. Met hulp
van Remco’s moeder en zijn oom
Tijmen werd hij onderdeel van het
team. Hij woont in Goor en heeft
naast zijn werk bij Reggehout ook
een ‘drukke’ vrijwilligersbaan bij
De Sporthal. Zijn werkzaamheden
zijn vrij helder: in de keuken werken, de tafels schoonmaken en ook
kantinewerkzaamheden zoals kopjes opruimen en afwassen. Maar
wat hij dan het allerleukste vindt?
“Het werken in de zaal! Dan mag
ik netten opzetten en opruimen.
Ook bij de ouderengym op vrijdag.
Dan mag ik alles klaar zetten. Wat
ik ook heel leuk vind, is dat ik ook
de puntentelling bij korfbal, voetbal en handbal mag doen. En heel af en toe mag ik fluiten
bij een onderlinge wedstrijd.”
Zijn ogen glinsteren als hij praat over zijn werkzaamheden. Hij heeft het duidelijk naar
zijn zin. Het was destijds een goede move van zijn moeder om hem voor te stellen bij de
sporthal. “Met iets meer mensen in contact komen is goed voor je”, zei ze destijds. Dat is
gelukt. Ze begroeten Remco allemaal en hij is een bekend gezicht voor de sporthal geworden. “Ik begon hier met het normale werk zoals schoonmaken. Je moet ergens beginnen.
Maar het werken in de zaal is echt mijn favoriet!”
Remco sport zelf ook. Volleybal is zijn sport en elke dinsdagavond is hij dan ook in de
sporthal te vinden, maar niet om te werken. “Volleybal vind ik de allerleukste sport. Je
bent lekker bezig en het slaan van de bal vind ik erg leuk om te doen.”
Voor Remco zijn er geen zaken die hij anders zou willen zien, hij vindt het prima zo.
“Ik heb fijne mensen om me heen en ook de Stichting doet heel veel. Ik kan makkelijk
bellen als er iets is en dat vind ik heel belangrijk.” Sporthal de Mossendam is onderdeel
van Stichting Stevig waarbij ook Sportzaal Het Gijmink en de Kievit horen. Manager is
Leonie Overbeek. Bij het gesprek aanwezig vult Leonie aan: “Remco is altijd vrolijk en
wil altijd wat om handen hebben. Hij is een waardevolle vrijwilliger die er écht bij hoort.
Ook bij uitjes of etentjes gaat Remco mee. Maar bovenal zijn we heel blij met hem!”
Dat blijkt wel uit de afspraak die ze samen hebben. Eén keer per jaar gaat Remco met
Leonie winkelen in Goor. Dan krijgt hij van de Stichting een nieuw trainingspak bij SportInn met daar achterop de titel ‘Assistent Beheerder’ als waardering voor wat hij allemaal
doet. Als traditie is toegevoegd dat Remco en Leonie daarna met z’n tweeën naar Café
de Ster gaan waar drie cappuccino’s worden gedronken uiteraard compleet met een groot
stuk appelgebak met slagroom.

PvdA wil gratis
coronatest voor lage
inkomens in heel
Twente
Hof van Twente - De Partij van
de Arbeid dringt er bij het College op aan om zo spoedig mogelijk gratis coronatesten aan te
bieden aan mensen met een laag
inkomen. PvdA-fractielid Apollonia Sligman wil hiervoor een motie indienen tijdens
de raadsvergadering van 14 december. “Eigenlijk is dat al te laat”, stelt Sligman en om
die reden heeft ze ook spoedeisend diezelfde
vraag aan het College van B&W gesteld.
“Het kan niet zo zijn dat een deel van de
bevolking extra risico loopt omdat testen
te duur zijn voor een huishouden”, stelt
Sligman. “Bovendien heeft iedereen er baat
bij dat mensen veel zelf testen om op die
manier corona de baas te blijven. Het gaat
de gemeente extra geld kosten maar bij een
pandemie is geld niet de belangrijkste overweging. Het gaat hier om mensenlevens in
onze gemeenschap en dat moet in dit soort
gevallen voorop staan.”
Overigens vindt Sligman’s partij dat de
rijksoverheid deze testen gratis zou moeten
aanbieden maar zolang willen en mogen
we niet wachten, vindt ze. De sociaal democraten vragen het College ook om deze
aanpak aan te kaarten in het overleg tussen
de burgemeesters in Twente. “Het zou het
mooiste zijn dat alle gemeenten in Twente
dit als beleid op zich gaan nemen. Overigens
moeten we daar niet op wachten en gewoon
in de Hof voortvarend aan de slag met deze
actie.” Sligman vindt dat het College het
geld voor deze inzet voorafgaand aan toestemming van de Raad moet inzetten. “Er is
in feite sprake van een ramp die zich nu al
twee jaar voltrekt en dan moet je even voorbij gaan aan formele procedures”, stelt ze.
Ze hoopt dat alle andere partijen in de raad
haar voorbeeld volgen.

Foto van de week
Aanvraag
Schoolfeestfonds kan
nog tot 1 januari 2022

Geen Jeu de Boules bij
De Reggewerpers
Goor - De Reggewerpers waren vol goede
moed om weer te gaan spelen nadat het dak
van de blokhut gerestaureerd was maar helaas, het coronavirus gooit roet in het eten.
Het bestuur heeft moeten besluiten om voorlopig niet meer te spelen.
De onderlinge competitie begint (als het
weer het toelaat) in de maand maart en gehoopt wordt dat er dan ook weer gespeeld
kan worden.
U wordt op de hoogte gehouden.

Nivon Geschiedenis
gaat niet door
Hengelo - Helaas kan de geplande presentatie van donderdag
9 december niet doorgaan omdat
Wybo Miedema veel last heeft van een pijnlijke blessure, die nog behandeld moet worden. Hij vindt het heel jammer dat hij moet
afzeggen en hoopt de presentatie later wel
eens te kunnen geven.

Bovenstaande foto is genomen door Wim Jager. “Najaar = paddenstoelentijd.
In de Twickelse bossen kom je ze dan in allerlei soorten, maten en kleuren
tegen. Dit keer een ‘kleverig koraalzwammetje’, mooi fel-geel afstekend tegen
de donkergroene mosbodem. Deze soort leeft op sterk vermolmde stronken en
stammen van naaldbomen. Het schimmelweefsel (mycelium) groeit in het hout. De zwam
vertakt als een gewei of koraal en heeft daar zijn naam aan te danken.”
De foto is gemaakt met een Nikon D.7200, 1/20 sec., f8, 26 mm, ISO 160.
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.

Goor - Het Schoolfeestfonds
is een Fonds waar Goorse verenigingen en instellingen een
verzoek kunnen indienen voor
een financiële bijdrage voor bijzondere uitgaven of investeringen.
Aangezien het Schoolfeest in 2021 weer
niet kon doorgaan, zijn er voor het tweede
achtereenvolgende jaar geen opbrengsten
geweest. Hierdoor heeft het Schoolfeestbestuur helaas moeten besluiten om voor 2022
geen bedrag beschikbaar te stellen voor
het Schoolfeestfonds. Dit betekent echter
niet dat er geen aanvragen kunnen worden
ingediend. Aangezien het Schoolfeestfonds
jaarlijks maximaal twee/derde van het bedrag dat in het Schoolfeestfonds zit, mag
uitkeren, is er dus wel geld beschikbaar om
verzoeken voor een bijdrage in 2022 te kunnen inwilligen.
Goorse verenigingen en instellingen kunnen
voor bijzondere uitgaven of investeringen in
2022 nog tot 1 januari 2022 een bijdrage aanvragen door middel van het speciale aanmeldingsformulier, dat kan worden gedownload
via de Schoolfeestsite (www.schoolfeest.
com). Op de Schoolfeestsite staan tevens de
voorwaarden om voor een bijdrage uit het
Schoolfeestfonds in aanmerking te komen.
In 2021 zijn door het Schoolfeestfonds aan
13 verenigingen en instellingen bijdragen
toegezegd tot een totaalbedrag van € 11.200.

Traditionele Knieperkes
en nieuwjaarsrolletjes
bestellen bij
Wendezoele

Jaarkalenders weer
af te halen bij
het Hofweekblad

Delden - Vanaf maandag 13 december kunt u
de kalenders weer afhalen bij de redactie van
het Hofweekblad, Molenstraat 14 in Delden
van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30
en 17.00 uur, met uitzondering van week 52.
De jaarkalenders worden, in tegenstelling
tot andere jaren, in verband met corona niet
rondgebracht.

Ambt Delden - Vrijwilligers van museumboerderij Wendezoele gaan binnenkort aan
de slag met de Twentse eindejaarstraditie
‘Knieperkes bakken’.
Wil je Knieperkes en/of nieuwjaarsrolletjes
voor oud en nieuw in huis halen, dan kunnen die van tevoren worden besteld tot 29
december via l.heemink@hotmail.com of
anders per telefoon: 06-46458040.
Bestellingen gaan per 10 stuks voor € 3,00
(zonder slagroom – aans wödt zonne knooierieje) en kunnen op 31 december tussen
10.00 en 15.00 uur worden afgehaald en
betaald bij de museumboerderij aan de Twickelerlaan 14 in Ambt Delden.
Bij bestelling (per e-mail of telefoon) graag
even duidelijk aangeven onder welke naam
ze worden afgehaald.
Omdat de Knieperkes volgens oude traditie
worden gemaakt en gebakken, zijn ze al jaren een welkome versnapering bij de oud en
nieuw viering.
Over Knieperkes en nieuwjaarsrolletjes
Een Knieperke is een plat wafeltje welke
wordt geknepen tussen het wafelijzer. Wordt
de wafel met een houten stokje tot een rolletje gedraaid, dan heet het een nieuwjaarsrolletje. Traditioneel worden in december
de platte Knieperkes gegeten, terwijl vanaf
nieuwjaarsdag de rolletjes worden gepresenteerd. De achterliggende gedachte is dat in
december het oude jaar volledig is ontvouwen, terwijl op nieuwjaarsdag het rolletje
het onbekende jaar symboliseert.
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Wil je nou eindelijk echt eens af
van die pijnlijke hiel, voetbalknie
of tennisarm?
Maak een afspraak voor een shockwave
behandeling met Andre Stroet,
MSc, Docent SDAC
Fysiotherapie Delden
Sluisstraat 3, 7491 GA Delden
(Industrieterrein Schneidersbos)
T: 074-376 2444

5 jaar
100% GARA NTIE
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Bloasagenda
Mirreweenterhoornbloazers
Goor-Diepenheim
Tot en met donderdag 6 januari
2022 wordt weer in heel Twente op
de midwinterhoorn geblazen. Ook
de
Mirreweenterhoornbloazers
Goor-Diepenheim doen aan deze traditie
mee. Zij zijn te zien en te beluisteren op de
volgende data:
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
2 januari
14.00-16.00 Erve Brooks Gelselaar
15.00-17.00 Goors Historisch Museum
6 januari
19.00
Afblazen, locatie nnb

Volg de dierenambulance: Egels
Hof van Twente - In de herfst scharrelen er veel egels rond op zoek
naar voer. Ze krijgen jongen en beginnen dan met het volproppen voor
de wintertijd. Een egel dient namelijk zo’n 500 gram te wegen om de
winterslaap te kunnen overleven, omdat ze zo’n 30% lichaamsgewicht verliezen. Jonge
egels lopen overdag ook nog wel eens rond te dwalen, soms om te spelen, maar veelal
om extra eten te vinden om op gewicht te kunnen komen. Dit is een zeer natuurlijk
verschijnsel en hier dienen wij mensen vooral niet tussen te komen. Het is ook erg
belangrijk om niet met de blote handen aan jonge egels te zitten vanwege onze geur.
Dit kan er namelijk voor zorgen dat moeder het kind verstoot of in veel gevallen doodt.

Help de egel
De egel heeft het zwaar in Nederland, maar u
kunt helpen. Oudere egels slapen al een tijdje,
als het goed is, en de jongere egels scharrelen
nog even rond om voldoende te kunnen eten.
Voer egels kattenbrokken, egelvoer of natvoer
voor katten om ze een grotere overlevingskans te geven en sneller op gewicht te laten zijn.
Geef ze eventueel wat water wanneer dit niet te vinden is, maar absoluut geen melk. Dit
veroorzaakt namelijk diarree waardoor de egels sterven door uitdroging.
Slapende egels liggen opgerold op een voor hen veilige plek. Een egel in winterslaap heeft
een hartslag van slechts een paar slagen per minuut. De lichaamstemperatuur daalt naar 2
tot 5 graden en de stofwisseling stopt vrijwel helemaal. Op het oog lijken ze dood te zijn,
maar begraaf zo’n diertje dus niet zomaar en gooi ze ook niet in de container! Zet liever wat
voer en water voor ze neer voor als ze wakker worden, want een winterslaap wordt regelmatig kort onderbroken en dan is het vinden van voedsel van levensbelang.

Cadeautjes voor ruim 100 minimakinderen
in de Hof
Hof van Twente - 41 gezinnen met ruim 100 kinderen in Hof van Twente ontvingen van stichting Doors Wide Open met Sinterklaas gratis cadeautjes.
Deze konden afgehaald worden, gingen mee met de voedselpakketten maar
ook werden 14 gezinnen bezocht door Sint en Pieten zelf.

Kandidatenlijst D66
Hof van Twente voor
gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2022 bekend
De leden van D66 Hof van
Twente hebben gestemd voor
de D66 kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen van
16 maart 2022. De kandidatenlijst is evenwichtig samengesteld. Kenmerkend voor de lijst is de mix van ervaring,
vernieuwing en vertegenwoordiging uit de
diverse kernen.
André de Visser uit Delden is al eerder dit
jaar verkozen tot lijsttrekker. Binnen de top
4 van de kandidatenlijst staan op de plaatsen
2, 3 en 4: Clemens Vinkenvleugel uit Markelo, Annet Rugenbrink uit Goor en Marcus
Schuddebeurs uit Markelo.
Afdelingsvoorzitter Vincent Bökkerink ziet
in deze kandidatenlijst voor de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen een mooie en
sterke basis om ook na 16 maart 2022 het
sociaalliberale geluid in Hof van Twente te
laten doorklinken. D66 zit met momenteel
twee raadszetels in de gemeenteraad van
Hof van Twente en heeft de ambitie om deze
verder te laten groeien.
De huidige D66 raadsleden Alice Olde Reuver of Briel uit Diepenheim en Belgin Sayin
uit Goor hebben aangeven zich niet kandidaat te stellen voor een nieuwe periode.
Alice Olde Reuver of Briel is 12 jaar zeer
verdienstelijk geweest voor Hof van Twente
als fractievoorzitter en wil ruimte maken
voor anderen. Belgin Sayin heeft in de huidige periode het sociale domein prima vertegenwoordigd en steunt de kandidatenlijst.
De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is als volgt:
1. André de Visser, Delden (lijsttrekker)
2. Clemens Vinkenvleugel, Markelo
3. Annet Rugenbrink, Goor
4. Marcus Schuddebeurs, Markelo
5. Inge Busschers, Diepenheim
6. Marlies Vis, Goor

7. Marten van Wijhe, Delden
8. Alice Slijkhuis, Markelo
9. Vincent Bökkerink, Delden
10. Henk Brinkhuis, Markelo
11. Anita Elkink, Diepenheim
12. Jan Lentelink, Goor
13. Alice Olde Reuver of Briel, Diepenheim
(huidige fractievoorzitter)
14. Huib de Priester, Delden
Een korte introductie van de nieuwe
kandidaat-raadsleden:
2. Clemens Vinkenvleugel, Markelo
Is planner bij NTS
Norma in Hengelo
en ook bestuurslid
van de Stichting
Dorpsraad Markelo.
Clemens is raadslid
geweest van maart
2014 tot en met maart
2018. Daarnaast is hij
vanaf 2012 actief als fractiemedewerker met
name op het gebied van het fysieke domein,
zoals ruimtelijke ordening, openbare ruimte
en duurzaamheid.
3. Annet Rugenbrink, Goor
Is contract- en leveranciersmanager
Sociaal Domein bij
de gemeente Berkelland. Ze is al sinds
2016 een gewaardeerd fractieondersteuner bij D66 Hof
van Twente op het
gebied van het sociaal domein.
4. Marcus Schuddebeurs, Markelo
Is vanaf oktober 2021
directeur-bestuurder
van twee sportstichtingen in Wierden en
Enter en beleidsadviseur sport (a.i.) Gemeente Helmond tot
december 2021. Zijn
thema’s zijn onder
andere gezondheid,
belang van sport,
gelijke behandeling en gelijke kansen. De
uitdaging is om dat te vertalen naar lokale
situaties.

Wethouder Pieter van Zwanenburg
stopt in 2022
Hof van Twente - Wethouder Pieter van Zwanenburg zal na de komende
gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeren in de gemeentelijke politiek.
“Na 12 jaar wethouderschap vind ik het tijd worden dat een jongere generatie het stokje overneemt”, aldus de wethouder.
Van Zwanenburg (63) zit namens het CDA in het college, met in portefeuille onder andere
het Sociaal Domein. “Het zorglandschap is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Samen
met de betrokken organisaties hebben we er hard aan gewerkt om steeds de zorg rondom
de mens te organiseren. Dat kan alleen als je samen optrekt. Ik ben dan ook heel dankbaar
voor de goede samenwerking met al die betrokken organisaties, de gemeenteraad en mijn
gemeentelijke collega’s.” Wat Van Zwanenburg na de verkiezingen gaat doen is nog niet
bekend: “Ik heb een paar opties. Wat het ook wordt: ik zal me altijd blijven inzetten voor de
samenleving. Want daar ligt mijn hart.”

Archeologie in Goor
aflevering 9
Wat zeggen muntjes?
Metaalvondsten op Hengevelderstraat 1
Ook lieten ze natuurlijk veel lekkere zoetigheden achter. Seine Braakman van stichting
Doors Wide Open is erg verheugd. “Kinderen zijn zo blij, die glimlachende gezichtjes doen
wat met je”, vertelt hij.
De Hofjongeren (de jongerenclub) hielpen mee om alles te organiseren en leverden de pieten.
Door diverse donaties van nieuwe cadeautjes en een leuk bedrag van Reggehout BV uit Goor
kon er extra mooi speelgoed gegeven worden dit jaar en kregen Sint en Piet een nieuw kostuum.

Hoewel in het pand Hengevelderstraat 1
vroeger de Middenstandsbank was gevestigd
en de slopers de pilaren van een kluis aantroffen in de grond, is er naar verluidt geen geld
gevonden. Natuurlijk was alles indertijd veilig
opgeborgen, maar stiekem hoop je toch iets te
vinden.
Achter het huis heeft Paul Meijerink, de metaaldetector vrijwilliger* van ons museum,
slechts drie muntjes gevonden. Een Willemscent uit 1822, een Leeuwen-cent uit 1878 en
een koperen Duit uit 178(?) van circa 2 cm,
waarop ‘WEST FRI SIAE’ staat in drie delen
onder elkaar. (Zie foto)
Zoek je op internet bij West Frisia Duiten dan
vind je de hele geschiedenis van de muntslag
in Hoorn, Enkhuizen en Medenblik. Zelfs de
Koperen Duit uit 178.?
muntmeesters, stempelmakers, waardijns en
essayeurs worden genoemd. De essayeurs
toetsten de waarde van het goud- of zilvergehalte. De oudste methode is met een toetssteen. Zo’n toetssteen is een tijdje geleden gevonden door een bewoner van de Diepenheimseweg, in de buurt waar het huis Olijdam heeft gestaan.
Wie woonden er op het perceel Hengevelderstraat 1?
Als we willen weten wie er destijds in een pand woonde, doen we een beroep op Gerrit
Caudron. Hij doet als vrijwilliger van ons museum onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van onder andere de Hengevelderstraat, het Schild en de Grotestraat.
We weten nu dat Hendricus Koning, gehuwd met Jenneken Heerbaart, in het huis op Hengevelderstraat 1 woonde. Hij kocht het pand in 1784 van Carel ten Zijthof. Hebben de
bewoners of een bezoeker die duit verloren? Tegelijk moet je bedenken dat munten vaak
tientallen jaren in omloop waren. Destijds was de Hengevelderstraat onderdeel van de
eeuwenoude handelsroute Deventer - Münster.
Vanaf 1834 tot 1941 is dit pand een winkel geweest. De familie Hoek heeft er gewoond van
1834 tot 1938. Er was toen een manufacturenzaak in gevestigd.
Behalve die muntjes vonden we ook een oude sleutel die onder een flinke korst roest
tevoorschijn kwam. De ouderdom wordt geschat tussen de 16e en 19e eeuw. Verder is er
een heft van een oud mes gevonden en in de zijmuur van de tuin zat een grote ijzeren ring
waaraan je een paard kon vastzetten.
Via oude belastingregisters heeft Gerrit Caudron nog vroegere bewoners kunnen traceren.
In 1669 betaalde ene Jenneken van Lier, gehuwd met Hendrick Goerkinck, belasting voor:
‘geslacht: varken 0-10, bier en wijn 3 (vaten?) ….. in klinkende munt!’
Trudie Broekman
(Werkgroep Archeologie van het Goors Historisch Museum)
Hebt u informatie of vragen voor ons?
Stuur een mail naar archeologiegroep_shg@outlook.com
*Voor gedragscodes voor metaaldetectie zie: ‘Metaaldetectie in Nederland’

maar de enige redding is als de LTO’s van
deze wereld ook gaan zeggen dat het snel
duurzaam moet, maar ook eisen dat boeren loon naar werken krijgen. We kunnen
tientallen miljarden investeren in corona
dan kan en moet dat ook in de landbouw.
Het steeds minder boeren moet stoppen.
Fred Rijkens,
fractievoorzitter PvdA Hof van Twente

‘Onze boeren’

‘De verjongingskuur
van het CDA’

Als het om de toekomst van onze boeren
gaat bestaan er veel valse profeten. Die
profeten maken deel uit van partijen die
nu (en vroeger) bepalen hoe de toekomst
van boeren eruitziet en dat doen ze als
sinds de Tweede Wereldoorlog. Neem nou
ons lokaal lid in het Europese Parlement
of onze lokale directeur van de Kamer
van Koophandel in Gelderland. Sinds hun
partijen aan de touwtjes trekken is de
boerenstand gehalveerd. Volgens beide
door regels uit Brussel en Den Haag. Ze
weten wel beter. Natuurlijk zijn die steeds
veranderende regels een drama voor
onze boeren maar ze zijn niet de oorzaak van het verdwijnen van steeds meer
boeren. Uiteindelijke uitkomst is geen
gezinsbedrijven meer maar zet-baasboeren in dienst van investeerders of de
zuivelindustrie. Dat we die kant opgaan is
de wetmatigheid waarmee we onze boeren opzadelen. Niet de boeren verdienen
aan de basis van de productie met hard
werken een fatsoenlijk boterham maar
dat doen de mensen in de stad die de
Jumbo’s en Albert H’s en de Coberco’s
en Foodfarmers bestieren en daar juist
wel een leuke boterham aan over houden.
En dat zijn natuurlijk ook wij als burgers
die bespottelijk weinig hoeven te betalen
voor ons voedsel. Dat doen we dankzij
de genoemde (keten)partijen die hun winsten over de hoofden van boeren steeds
meer verhogen en er gelijktijdig voor
zorgen dat we maar weinig hoeven neer
te leggen voor brood, melk en vlees. Er is
geen einde aan dat proces en daardoor
moet elke boer steeds meer produceren
om de lagere prijzen (en hogere kosten)
voor zijn producten te compenseren. Tot
er echt geen boer meer is die dit kan
financieren.
En nu voltrekt zich een nog grotere ramp.
De profeten hebben te lang ontkend, en
daardoor veroorzaakt, dat er nu bijna
geen ontkomen meer aan is. Boeren
kunnen actie blijven voeren wat ze willen. De ingrepen zullen fors zijn en hen
bikkelhard raken. D66 roept het, het CDA
en de VVD gaan het, tegen alle beloftes
in, doen! Misschien is het tegen beter
weten in maar ik vind dat er een eind
moet komen aan dat steeds maar weer
minder boeren. Ik twijfel over biologische
landbouw omdat biologische landbouw
‘kleine beetjes’ oplevert terwijl de honger in de wereld weer toeneemt. Maar
zo doorgaan kan ook niet. De landbouw
moet duurzaam en de huidige manier
van werken levert echt problemen op
en nog langer ontkennen levert straks
alleen maar nog zwaarder maatregelen
op. Maar wat we moeten doen moet en
mag niet op de schouders van onze
boeren terecht komen. Voor die kosten moeten de genoemde bedrijven en
grootwinkel bedrijven opdraaien en…
niet leuk, dus ook wij als consumenten.
We moeten boeren gewoon betalen voor
onze eisen op het gebied van duurzaamheid en natuurbeheer en wel de volledige
prijs en snel ook een beetje voor het te
laat is. En die valse profeten raad ik aan
om het roer snel om te gooien door het
eerlijke verhaal te vertellen en door op
te komen, nee eisen dat boeren eindelijk
loon naar werken krijgen. Mooi en goed
en onontkoombaar al die maatregelen
maar niet de boeren laten dokken maar
de mensen die tot nu toe hebben geprofiteerd van veel te goedkope producten.
Het is nog niet te laat voor onze boeren

Of het nu een ongelukkige keuze van het
juist moment was of een te gretige reactie van iemand die een baantje ambieert
weet ik niet maar grappig vond ik het wel.
De 63-jarige wethouder Van Zwanenburg
maakt bekend dat hij ‘het stokje graag
overdraagt aan een jongere generatie’
en op diezelfde bladzijde in de krant
reageert de 60-jarige Yvonne Nijhof van
diezelfde partij dat ze graag op dit verjongingsverzoek van de wethouder ingaat.
Die wethouder weet toch wel wat nodig is
zou je zeggen. Dat negeer je toch niet als
een van de oudjes in je eigen fractie. Een
goed verstaander bedoel ik maar.
Nou weet ik dat het bij het CDA altijd met
kleine stapjes gaat maar dit is toch wel
een heel klein stapje durf ik te beweren.
Het is nog net niet de oude Sovjet-Unie
waar de ene opa de andere opvolgde. Dat
overigens in een moordend tempo want
heel veel ouder dan 94 werden ze geen
van allen daar. Daarnaast is ook bekend
dat een persoon die zichzelf aanbiedt
het nooit wordt. Nee het was misschien
allemaal toch iets te gretig denk ik persoonlijk.
Nou moet ik zeggen dat ze bij het CDA
wel ervaring hebben met dit soort procedures. Ik herinner me nog levendig dat er
een titanenstrijd plaatsvond tussen Hugo
de Jong, u weet wel die man die nogal
eens achter de feiten aanloopt, en onze
eigen Pieter Omtzigt. Hugo won nipt tot
afgrijzen van de top in het CDA die om
een enorme overwinning voor Hugo had
gebeden. De fout bleek overigens eigenlijk de fout van de vrouw van Pieter te zijn
want die had op Hugo gestemd zo kreeg
ze zelf te horen. Maar geen man over
boord Hugo had het veel te druk met te
laat ingrijpen en… Wopke werd de politiek leider. En Omtzigt die bijna evenveel
stemmen had als Hugo zocht en vond een
functie elders in de 2e Kamer. Om misverstanden te voorkomen, het blijft voor het
CDA wel ‘onze Pieter’.
Het kan dus echt verkeren in het CDA
en lokaal is er dus nog hoop voor iedere
jongere dat de leeftijdsspurt die het CDA
wilde maken alsnog een echte wordt. Het
is ook raar want eigenlijk is het CDA een
jonge partij in onze gemeente als je naar
de leden van die fractie krijgt. Toch wel
een complimentje dus maar deze keer.
Er zitten in die fractie heel wat frisse en
fruitige geesten die de broodnodige verversing in deze toch wel erg verstokte en
beetje chagrijnige partij zouden kunnen
brengen. Wat was het nog een hechte
club onder de bezielende leiding van
Harry Scholten of Erik Rikkert. Kom daar
nu eens om. Waarom niet het roer om
en verjonging. Desnoods een ‘functie
elders’ voor de oudere kandidaten zeg
ik dan maar. Neem nou bijvoorbeeld zo’n
jongen als Arjan Zandvoort. Wel goed op
inhoud en nooit op de persoon, vriendelijk en ook nog boer en werknemer
tegelijk. Wel een nadeel want hij komt uit
het foute deel van onze gemeente. Maar
ze hebben er nog wel een paar die in het
goede deel wonen en ook deze verjongingskuur succesvol maken en niet tot
een verzuring slag maken.
Bovendien heb ik als Gorenaar nog even
een stekeltje. We gaan het toch niet meemaken in Goor dat we na de herindeling
weer alleen maar wethouders uit Ambt
Delden en Delden krijgen. Kom op zeg.
Alles gaat naar Goor behalve de betaalde
baantjes.
Carel Groothengel, Goor
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Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.
Verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde die wij van
haar mochten ontvangen, delen wij u mede dat na een
periode van afnemende gezondheid is overleden onze
lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Dineke Keuper - Hazenkamp
Gerritdina Hendrika
sinds 7 december 1989 weduwe van Gerrit Keuper
op de hoge leeftijd van 100 jaar.
Henk en Tonny
Patrick en Femke
Johan en Jo
Patricia
Chantal en Manuel
Herma en Benni
Bart en Marianne
Anja
Arie en Erna
Sabine en Marcel
Marleen en Bert
Brian en Juliët
en achterkleinkinderen
Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers
van Huize Herfstzon voor de jarenlange liefdevolle zorg.
Goor, 30 november 2021
Correspondentieadres: De Meerdam 28, 7471 PE Goor
In verband met de geldende coronamaatregelen is er
geen gelegenheid tot condoleren. U kunt ons uw
medeleven laten weten door het sturen van een
persoonlijke kaart.

MAGNEETJES
Magneetjes s.v.p. inleveren
‘s maandags vóór 12.00 uur.
Kortingsactie voor december in
de Wereldwinkel Delden. 20%
op de sjaals, polswarmers en
haarbanden van het merk Sjaal
met verhaal. En 20% korting
op de Tony’s Chocolonely letterrepen. Van harte welkom.
Kortestraat 2b. Zie ook onze
foto’s op Facebook.
Huishoudelijke hulp gezocht
voor een appartement in de
Stadshagen te Delden, om de
week 3 uur. Tel. 06-23038224.
Bert Duisterhof 4 december
90 jaar. Met wie had hij het
genoegen? Hij ontving felicitatiekaarten van Jannie uit
Rijssen en van R. H of B.
Hij wil u persoonlijk daarvoor
bedanken! Het was een fijne
dag! Markeloseweg 2-12 7471
JE Goor.
Te koop aangeboden: 4
à 5 donkergrijze fauteuils.
Belangstelling?
Bel
06
20310166.
Verzamelaar in Delden zoekt
alles wat betrekking heeft op
de 2e Wereldoorlog (militaria,
documentatie, enz.) Tel. 06
11877530.
Voor al uw oud ijzer en
andere metaalsoorten belt
u M. Jager, Roerdompstraat
19, Goor, tel. 0547-275404,
mobiel 06-14162372. Altijd
kosteloos opgehaald.

Opslag nodig
voor uw inboedel?
Tel. 06-27543623
Gerookte Paling & Zalm
Van Rokerij Marle /
Streekmarkt Twente
Bezorgen aan huis
Vooraf bestellen:
06-23924151

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Verdrietig, maar ook wetend dat het zo goed is,
delen wij u mee dat kalm en rustig van ons is heengegaan
onze lieve, betrokken vader, trotse opa en opi

Joop Schoonderbeek
sinds 2014 weduwnaar van
Mien Schoonderbeek - Jansen
* Arnhem, 4 mei 1929
Goor:

† Goor, 3 december 2021
Mieke en Gerard Wolterink
Heiko en Laura
Tim en Bianca

Colmschate:

Joan Schoonderbeek
Claudia en Huib
Jolien
en achterkleinkinderen

Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers
van verpleeghuis De Wheehof voor hun liefdevolle zorg.
Correspondentieadres:
Leeuwerikstraat 41, 7471 GV Goor
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Dankbaar dat hij zoveel jaren in ons midden was,
geven wij kennis van het overlijden van onze
eigenzinnige vader, schoonvader en opa

Jan Kieboom
‘Bouwer’
Weduwnaar van Maria (Ria) Kieboom - Hemmelder
* Delden,
24 februari 1929

† Delden,
3 december 2021
Esther Kieboom
Tony Felton
Huub Kieboom †
Agaath Kieboom-van der Horst
Peter te Riele
Luuc, Noor

Correspondentie: esther.kieboom@btinternet.com
De uitvaart zal op vrijdag 10 december
plaatsvinden in Delden.

Wij willen u hartelijk danken voor uw belangstelling
en medeleven na het overlijden van onze moeder,
oma en oude oma

Annie Oplaat-Berghuis
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Markelo, december 2021

Voor nog meer voordeel:

Voor nog meer voordeel:

De Dennen 17 Delden 074 - 3764331

Altijd aangenaam persoonlijk.
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Automobilist
aangehouden

aanwezige spullen en een auto zijn in beslag
genomen in verband met wederrechtelijk
verkregen voordeel.

Markelo - De politie heeft in de nacht van
zondag 5 op maandag 6 december een automobilist staande gehouden aan Winterkamperweg. Hij was niet in het bezit van
een geldig rijbewijs en een speekseltest
toonde het gebruik aan van cannabis en cocaïne. Bovendien trof de politie in de auto
inbrekerswerktuig en lopers aan voor elektrische fietsen. Alles is in beslag genomen.
Een openstaande bekeuring werd ter plekke
voldaan. De man kan meerdere processenverbaal tegemoet zien.

Markelo - In een woning aan de Fokkerstraat is op dinsdag 30 november ingebroken. Een passant zag ’s morgens dat
de deur openstond. Er waren braaksporen
aan het kozijn en aan de achterdeur. De
hele woning is van boven tot onder overhoop gehaald en er worden sieraden vermist. De politie is nog bezig met verder
onderzoek.

Snelheidscontrole
Haaksbergerweg

Markelo - De politie hield op vrijdag 3
december van 07.00 tot 16.30 uur een snelheidscontrole op de Haaksbergerweg. Er
werden 1790 passanten geteld waarvan er 27
in overtreding waren. Hoogst gemeten snelheid was 111 km/uur.

Fiets gestolen

Goor - Een fiets die was neergezet bij de
Stoevelaar is op donderdag 2 december tussen 17.00 en 17.30 uur gestolen. Het betreft
een Sparta Ion Gear, zwart grijs van kleur
met zwarte fietstassen. De politie zoekt getuigen.

Hennepkwekerij
opgerold

Ambt Delden - Aan de Beldsweg heeft de
politie 1 december een inval gedaan in een
schuur. De eigenaar van de schuur had deze
verhuurd maar geen sleutel meer. Daarop
forceerde de politie de toegangsdeur op verdenking dat er een hennepkwekerij zou zitten. De politie trof twee kweekruimtes aan
waar ze respectievelijk 312 en 250 planten
aantroffen. De laatste waren oogstrijp. De
312 overige planten waren zo’n vijf weken
oud. Op de zolder van de schuur troffen
ze nog een droogruimte aan en droogapparatuur. Ook werd er stroom afgetapt. Alle

Inbraak Fokkerstraat

Helpdeskfraude

Markelo - Een inwoner van Markelo is
maandagochtend 29 november slachtoffer geworden van helpdeskfraude en voor
€ 900 gedupeerd. De vrouw ontdekte dat
het maandelijkse bedrag voor haar McAfee virusscanner twee keer was afgeschreven. Ze zocht het nummer van McAfee op
op Google en belden naar de helpdesk. De
vrouw die opnam kon alleen maar Engels
en vertelde dat de vrouw ultraviewer.net
op haar computer moest installeren om
het bedrag terug te krijgen. Daar moest
ze allerlei gegevens invullen en via een
sms verificatiecode kon de vrouw van de
helpdesk de computer overnemen. Ook
moest ze haar pincode invoeren om te
bevestigen. Vervolgens moest ze vier keer
een code hardop voorlezen. Daarna werd
haar beloofd dat ze 30 november het geld
terug zou krijgen. Toen besefte ze dat ze
was opgelicht en belde ze de Rabobank.
Die meldde haar dat er twee keer € 300 en
twee keer € 150 was afgeschreven.
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.

Deze Kerst wordt goud bij Jumbo

Adventsactie 2021: Verbeteren van
geboortezorg in Somalië
Delden - Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten
op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Goede geboortezorg is in Somalië nauwelijks beschikbaar, met als gevolg dat de moeder- en kindersterfte
tot de hoogste van de wereld behoren. Dit project heeft tot doel de toegang tot deze zorg te
verbeteren. Wat is er aan de hand?
Somalië is aan het herstellen van twintig jaar burgeroorlog en een recente hongersnood. Droogte,
overstromingen, gebrek aan voedsel en conflicten ontwrichten de economie. Bijna een derde van de inwoners
kan niet voorzien in hun levensonderhoud en is afhankelijk van humanitaire hulp. Werkloosheid, droogte en
bestaansonzekerheid hebben ertoe geleid dat ruim een
miljoen mensen ontheemd is geraakt in eigen land. De
kwaliteit en bereikbaarheid van de gezondheids- en
geboortezorg zijn in het hele land ronduit slecht. De
meeste zwangere vrouwen maken gebruik van traditionele vroedvrouwen. Dit leidt, samen met gebrekkige
voorzieningen, tot een extreem hoog sterftecijfer van
moeders en pasgeboren baby’s.
Wat wil de Missie Ontwikkeling- en Vredesgroep bereiken?
In 2020 is in de stad Burdhubo, in het zuiden van Somalië, een gezondheidscentrum opgezet dat
aanstaande moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt. Het blijkt moeilijk om de
aanstaande moeders met zorg te bereiken. Ze zijn nauwelijks op de hoogte van de mogelijkheden
en culturele tradities belemmeren het gebruik van deze zorg. Het project is er op gericht het belang
van deze geboortezorg duidelijk te maken, het vertrouwen erin te laten toenemen en te organiseren
dat het een herkenbare plek krijgt in de bestaande lokale gezondheidszorg.
Hoe doet ze dat?
Met dit project wil de Missie Ontwikkeling- en Vredesgroep in de stad Burdhubo en de omliggende
kampen voor ontheemden, professionele geboortezorg en begeleiding bieden aan 720 zwangere
vrouwen, 240 jonge moeders en 150 pasgeborenen. De traditionele vroedvrouwen worden hierbij
als doorverwijzers ingezet. Verder ontvangen 150 kinderen jonger dan vijf jaar inentingen tegen
infectieziektes.
Mag de Adventsactie dit jaar weer op uw steun rekenen?
Uw bijdrage kunt u deponeren in de offerblokken achterin de kerk of overmaken op rekeningnummer NL 46 RABO 0313 363 838 ten name van de R.K. Heilige Geestparochie.
Namens de Missie Ontwikkeling- en Vredesgroepen alvast hartelijk dank!

Bentelo in kerstsfeer
Bentelo - Dit jaar is de entree en het kerkplein van Bentelo voorzien van kerstverlichting. Bentelo had namelijk al jaren de wens voor sfeerverlichting in de kersttijd en dat
is nu met vereende krachten gelukt. Het project kerstverlichting in Bentelo is dan ook
een mooi voorbeeld van samenwerking binnen het dorp en met de ‘buren’ uit Delden.
Nu kan iedereen genieten van de mooi verlichte dorpsentree.Dat dankzij een aantal vrij-

Hoe de feestdagen er dit jaar ook uitzien, Jumbo zorgt ervoor dat deze Kerst in ieder
geval thuis weer helemaal goud wordt. Want al kan er heel veel niet, één ding kan
wel: mooie momenten beleven en gouden herinneringen maken. En mensen met een
hart van goud? Die worden deze feestdagen bij Jumbo extra in het zonnetje gezet.
Voor het kerstdiner kiezen veel klanten traditiegetrouw voor klassieke kerstgerechten.
Jumbo heeft deze gerechten dit jaar in een modern jasje gestoken. Én veel extra bijzondere kerstproducten in het schap, waarbij gemak een hoofdrol speelt. Denk bijvoorbeeld
aan een krachtige verse kreeftensoep, een heerlijke entrecote roast met cranberry, romige
aardappel truffelgratin of een ijstaart met een laag zachte meringue. Deze gerechten zijn
van restaurantkwaliteit en hebben bovendien een vriendelijke prijs. Jumbo’s nieuwe kerstassortiment is te vinden bij Jumbo winkels in heel Nederland en online via Jumbo.com
en de Jumbo app.
Jumbo’s kerstcommercial 2021
Deze Kerst mogen we genieten van de kleine
momenten en dromen van meer. En dat is terug te zien in de nieuwe kerstcommercial van
Jumbo. Bas, de vader van het bekende Jumbo
gezin, gespeeld door acteur Frank Lammers,
houdt van gezelligheid en ook hij heeft een
hart van goud. In de nieuwe campagne zien
we dat hij deze kerst wel een beetje doorslaat. Wat begint als barmhartigheid, gewoon
een aardige uitnodiging, wordt uiteindelijk
wel héél gezellig. Hij doet eigenlijk waar we
deze Kerst allemaal van dromen. Of toch niet
helemaal..?
Restaurantwaardig kerstmenu
Uit het brede en bijzondere Jumbo kerstassortiment springen een paar producten er echt
uit, waarmee eenvoudig een heerlijk kerstmenu gevormd kan worden.
Jumbo’s bijzondere kerstassortiment
Bij Kerst horen tradities en die zie je vaak terug in het kerstdiner. Soms is dat een ingrediënt dat onlosmakelijk verbonden is met Kerst, soms een bepaald gerecht. Gourmetten
is traditiegetrouw populair en daarom biedt Jumbo dit jaar weer uitgebreide keuze tussen
vlees, vis en vega. Jumbo is altijd bezig met innovatie en productontwikkeling en heeft een
verrassende draai gegeven aan traditionele gerechten. Bijvoordeeld door het toevoegen
van nieuwe smaakcombinaties, in te spelen op de trend van gemak en de trend van minder
vlees en meer groente. Een aantal opvallende nieuwkomers in de Jumbo supermarkt deze
feestdagen:
Gouden Hart campagne
In 2021 vierde Jumbo het 100-jarig jubileum
van het familiebedrijf en werd bekroond met
een Koninklijke onderscheiding. Colette
Cloosterman-van Eerd, CCO van Jumbo:
“De feestdagen komen eraan en we sluiten
bij Jumbo straks een uitzonderlijk jaar af.
Voor ons had dit jaar een gouden randje en we
hebben onze klanten op verschillende manieren verrast. Rondom de feestdagen willen we
graag nog iets extra’s terugdoen voor onze
klanten en buurtgenoten. Allereerst door hen
alles te bieden in onze winkels, om Kerstmis
in ieder geval thuis helemaal goud te maken. Maar we gaan ook op zoek naar mensen die
het voorbije jaar iets uitzonderlijks deden voor een ander. Denk aan de vrijwilligers in de
kantine, personen die het speeltuintje opruimen, of zorgzame buren die ouderen helpen
met de boodschappen of klusjes. Deze buurtgenoten zijn een belangrijk onderdeel van
onze samenleving én daarom ook van ons. En daarom zetten wij de mensen met een hart
van goud deze feestdagen graag in het zonnetje!”
Maandag 6 december startte Jumbo’s ‘Gouden Hart’-kerstcampagne. Jumbo roept klanten
op om mensen met een hart van goud te nomineren, door in de winkel een Gouden Hart
met naam en toelichting in de kerstboom te hangen óf in de speciale inleverbox te stoppen.
Na afloop van de actie kiest iedere Jumbo winkel zelf de mooiste verhalen van mensen
met een hart van goud uit, om aan hen persoonlijk een Gouden Harten verrassingspakket
te overhandigen.
Inspiratie en Kersthulp
In de kerstspecial van het Hallo magazine toont Jumbo een selectie van 35 recepten met
de nieuwste toppers. Op Jumbo.com en in de Jumbo app kan de klant terecht voor nog
veel meer inspiratie met maar liefst 800 kerstrecepten. Het magazine is vanaf 8 december
gratis verkrijgbaar. Voor degenen die echt niet kunnen kiezen uit al het lekkers en bij wie
de kerststress oploopt, ontwikkelde Jumbo een handige online kersthulp. Aan de hand van
vijf vragen krijgen klanten hulp bij het samenstellen van een bijzonder diner. Helemaal
gebaseerd op hun eigen voorkeuren.

KOM BIJ ONS WINTERSHOPPEN
MET HOGE KORTINGEN!*
Actie geldig t/m januari 2022

willigers, in nauwe samenwerking met de Dorpsraad en de Werkgroep Beleving OLV.
Met dank aan de Deldense Ondernemers Vereniging voor het schenken van de kerstverlichting, die een mooie herbestemming heeft gekregen. Ook dank aan de Stichting Cultuur &
Sport en Enexis voor hun bijdragen voor de aanschaf van de led-lampen en de bijdragen en
medewerking van de Stichting Midzomerfeesten Bentelo, de PJO-HAJO, firma ten Dam en
Café Spoolder en enkele andere sponsoren. En niet te vergeten: de vele helpende handen.
Allemaal bedankt! Daarnaast is ook het kerkgebouw verlicht evenals enkele glas-in-lood
ramen en het grote roosvenster boven de kerkingang. Binnenkort wordt ook de traditionele
grote kerstboom geplaatst. Bentelo in kerstsfeer!

* Kijk voor de voorwaarden op onze website

WWW.HOUTHANDELRTT.NL

Hofweekblad

HUISARTSENDIENSTEN
Alle inwoners uit de gemeenten Hof van Twente (excl.
Markelo), Hengelo en Borne kunnen voor spoedeisende
medische hulp buiten kantooruren terecht bij de Spoedpost
Hengelo. De Spoedpost Hengelo is van maandag tot en
met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend
bereikbaar. In het weekend en op officiële feestdagen is er
een 24-uursdienst. bezoek alleen na telefonische afspraak,
telefoonnummer 088 - 555 11 55.
Markelo:
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekeinde of tijdens
feestdagen dringend een huisarts nodig heeft: tel. 0570501777.
ZIEKENHUIS ZGT:
ZGT Hengelo, Geerdinksweg 141, 088 708 78 78
Voor informatie over bezoektijden en het maken van afspraken zie www.zgt.nl
Prikposten Medlon
Bentelo, Prikpost Op ’t Niehoes, Burgemeester Buyvoetsplein 20, Deze prikpost is i.v.m. coronavirus gesloten.
Delden, Zorgcentrum De Wieken, Molenstraat 1, Deze
prikpost is i.v.m. coronavirus gesloten.
Delden, Gezondheidscentrum, Averinkstraat 30. U kunt
een afspraak maken via www.medlon.nl.
Goor, Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat 2. U kunt
een afspraak maken via www.medlon.nl.
Servicepunt bloedafname Deventer Ziekenhuis
Markelo, gezondheidscentrum Het Stroaten, Burg. De
Beaufortplein 3d. U kunt een afspraak maken via 0570
535464.
Prikpost (medisch steunpunt) SHO
Delden, Stadscentrum het Parochiehuis, Langestraat 79,
maandag/woensdag/vrijdag van 8.15 – 10.00 uur.
APOTHEEK:
Delden, Dr. Gewinstraat 2, tel (074)-3761882. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: van 08.00 tot 18.00
uur. Buiten deze tijden: Dienstapotheek Midden-Twente,
Geerdinksweg 143-B, Hengelo, 074-2596016. Open: ma
t/m vr 17.00-08.00 uur, weekeinde en feestdagen 24 uur.
Goor, Medisch Centrum Goor ‘De Oliphant’,
Irisstraat 2-01, tel. 0547-285555. Geopend: ma t/m vr
08.30-18.00 uur; za en zo gesloten. Buiten deze tijden:
Dienstapotheek Midden-Twente, Geerdinksweg 143-B,
Hengelo, 074-2596016. Open: ma t/m vr 17.00-08.00 uur,
weekeinde en feestdagen 24 uur.
Markelo, Burg. de Beaufortplein 3b, 0547-363936, ma
t/m vrij 08.00-12.30 en 13.30-17.30 uur; van 12.30-13.30
uur alleen spoedeisende recepten (s.v.p. aanbellen); za
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09.00-10.00 uur. Buiten openingstijden en op zon- en
feestdagen: Dienst Apotheek Salland, in de hal van het
Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, tel. 0570536505.

WEEKENDDIENST TANDARTS
Voor informatie over de dienstdoende tandarts kunt u
bellen met de Tandartsendienst 0900-1515.
SALUT
Voor vragen over: wonen, welzijn en zorg, opvoeding,
werk, vrije tijd, gezondheid, financiën, scholing en sport.
Grotestraat 86 in Goor, tel. 0547 260053. Maandag t/m
vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
CARINTREGGELAND
Verzorgingshuis en verpleeghuis
Weekendopname en spoedgevallen, tel. 088 367 70 00
(lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid)
- St. Elisabeth, Langestraat 74, Delden (verpleeghuiszorg)
- De Wieken, Molenstraat 1, Delden (verpleeghuiszorg)
- De Stoevelaar, De Stoevelaar 1, Goor (verpleeghuiszorg)
- De Wheehof (tijdelijke huisvesting), Stoevelaar 1a - 1f,
Goor (verpleeghuiszorg)
- Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1, Markelo (verpleeghuiszorg)
Wijkverpleging
Tel. 088 367 70 00 (lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid)
Diëtist
Op afspraak via tel. 074 367 71 11 (afspraken in diverse
locaties mogelijk)
Personenalarmering
Informatie en aanmelden via 088 367 70 00 (lokaal tarief,
24 uurs bereikbaarheid)
Uitleen verpleegartikelen en hulpmiddelen
· Thuiszorgwinkel– Hengelo
Geerdinksweg 137-15, Hengelo, tel. 088- 1020100.
TERMINALE THUISZORG
Stichting Leendert Vriel Hof van Twente
Coördinatrice P. Krabbendam-Roobol, 06-12884477;
e-mail: hofvantwente@leendertvriel.nl; website: www.
leendertvriel.nl.
DIERENARTSEN DELDEN EN OMSTREKEN
Dierenkliniek ‘De Vossenbrink’
Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren,
Door de week en in het weekend 24 uur bereikbaar onder
tel. 074-3762262

Dierenartsenpraktijk De Hagmolen
Van zaterdag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur
Voor landbouwhuisdieren zijn wij bereikbaar op tel: 0547292827. Dierenartsenpraktijk de Hagmolen, 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 Die-

Activiteiten bij
Wijkvoorziening
’t Doesgoor

Hartafwijking doodsoorzaak #1
onder kinderen tot 15 jaar
Veel mensen weten het niet, maar als je de cijfers eenmaal kent, laat het
je niet meer los. Een hartafwijking is de #1 doodsoorzaak onder kinderen
tot 15 jaar. Elke twee dagen overlijdt er een kind aan een hartafwijking.
Dat moet en kán anders. Daarom voert Stichting Hartekind, samen met
ambassadeur Shirma Rouse, actie om de overlevingskans van zogeheten
‘hartekinderen’ te vergroten.
Shirma Rouse in actie voor hartekinderen
Vorige week lanceerde Stichting Hartekind
een grote mediacampagne in de aanloop naar
WereldLichtjesDag op zondag 12 december.
Een speciale dag waarop jaarlijks wereldwijd
overleden kinderen worden herdacht. In de
campagne wordt aandacht gevraagd voor het
onrecht van kindersterfte door hartafwijkingen en opgeroepen te doneren vóór het leven en vooruitgang door onderzoek.
Shirma Rouse:“Mijn liefde voor Stichting Hartekind komt vanuit een hart voor kinderen.
Kinderen zijn onze toekomst! Daar zet ik mij graag voor in.”
Hoop voor de toekomst
Bij een donatie van minimaal 5 euro per maand aan Stichting Hartekind ontvangt men een
gratis candlebag. Hiermee worden op WereldLichtjesDag massaal kaarsjes gebrand voor
overleden hartekinderen in Nederland. Met een gevoel van verbinding, juist zo nodig in
deze tijd, wordt hoop gegeven aan de toekomst van alle hartekinderen.
Maurice en Arianne Wennekes zijn het gezicht van de campagne. Zij verloren in 2018 hun
dochter Aimée, toen pas een paar weken oud, aan de gevolgen van een hartafwijking.
Arianne: “Je denkt: Hoe kan dit? Hoe kan het dat dit kleine meisje er straks niet meer is?
In een hoekje van de bank heb ik haar ademhaling over mijn huid gekoesterd. Ik dacht: nu
voel ik het nog!”
Binnen 10 jaar uit de top 3
Met de actie levert Stichting Hartekind een belangrijke bijdrage aan het doel om binnen 10
jaar uit de top 3 te zijn van meest voorkomende doodsoorzaken onder kinderen. Daarvoor
is onderzoek nodig. Zo leren artsen hartafwijkingen, complicaties en restafwijkingen zoals
hartritmestoornissen, hersenschade en ontwikkelingsproblemen beter begrijpen, behandelen én voorkomen. Om dit doel te bereiken, is 4 miljoen euro per jaar nodig voor onderzoek
naar hartafwijkingen bij kinderen.
Foto: Mooiste momenten fotografie

Goor - Hieronder een overzicht van de activiteiten voor de komende week.
Aanpassingen volgens de richtlijnen van het
RIVM.
Woensdag
09.00 - 12.00 uur Koffie-inloop op afspraak
10.00 - 11.00 uur Jeu de Boules
10.00 - 12.00 uur Kanjers Hof van Twente
Koffie inloop
Donderdag
09.00 - 12.00 uur Koffie-inloop op afspraak
10.00 - 11.00 uur Wandelgroep
Vrijdag
09.30 - 10.30 uur Tai Chi
Dinsdag
09.00 - 12.00 uur Koffie-inloop op afspraak
10.00 - 11.00 uur Wandelgroep
12.00 - 13.15 uur lunch ‘Eet u Smakelijk’**
* Kosten € 7,** Kosten € 4,Bingo
Op 16 december staat de bingo weer op het
programma. Een speciale seniorenbingo van
14.00 tot 16.00 uur. Er zijn altijd vele leuke
prijzen te winnen. Deelnamekosten € 5,-.
Koffie-inloop
Voor een afspraak kun je bellen met Maurizio,
tel. 06-38066218.
Eet/lunchactiviteiten
Wilt u meer informatie neem dan contact op
met Jeannette van Nieuwenburg, nummer:
06-44368760.
Kijk ook op www.wijkvoorzieningdoesgoor.
nl of Facebook voor het laatste nieuws.
Telefoonnummer Wijkvoorziening 0644368760. Wim van Dam, (Ouderenvereniging) 0547 275181.
Wijkvoorziening ’t Doesgoor is te vinden
aan de Pluvierstraat 1-3 in Goor.

MARIA

Delden - Vanaf maandag 13 december kunt u
de kalenders weer afhalen bij de redactie van
het Hofweekblad, Molenstraat 14 in Delden
van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30
en 17.00 uur, met uitzondering van week 52.
De jaarkalenders worden, in tegenstelling
tot andere jaren, in verband met corona niet
rondgebracht.

Goor - De Goorse Bridgeclub Niet Kwetsbaar hield op dinsdag 30 november haar
wekelijkse bridgedrive, dit keer online op
Step Bridge.
De uitslag:
1 Marja Kappert - Jopie Peuscher 61,77%
2 Jan Karel Dekker - Marianne Dekker 57,92%
3 Els Overbeek - Corry Huizingh 56,98%
Zie de website: https://27008.bridge.nl/

De Stoevelaar bestaat 50 jaar

Bijeenkomst Ouderen
Vereniging Markelo
afgelast
Markelo - De Ouderen Vereniging Markelo
heeft het optreden van het gelegenheidskoor
‘Ëfkes Anders’ bij café De Haverkamp op
donderdag 9 december afgelast. In verband
met de, nog steeds, toenemende Covid19
gevallen, heeft het bestuur unaniem besloten
om deze bijeenkomst uit te stellen naar een
nader te bepalen datum.

Drive-through ‘Deurgang’ voor vrijwilligers
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 9 december
10.00 - 12.00 Wandelen vanaf het Noaberhoes
10.00 - 17.00 Dagontmoeting ’t Kruispunt
info via info@franje.nl
vrijdag 10 december
09.00 - 12.00 Klussen -vrijdagmorgenploeg
zaterdag 11 december
16.00 - 19.00 Oudervoetbal Viagra
maandag 13 december
12.00 -14.00 Eten doe je samen*
gewijzigd tijdstip ivm corona
dinsdag 14 december
15.00 - 16.00 Sportinstuif voor de jeugd
woensdag 15 december
10.00 - 12.00 Koffie inloop
Met de auto of de fiets kon er langs gereden worden om een tasje op te halen. In het tasje * kosten € 6,50, aanmelding via Salut 0547
zat een borrelpakket en een chocoladehart om ze ‘hart’elijk te bedanken.
260053.

IK HEB EEN NIEUW
INITIATIEF VOOR
MIJN BUURT
Bel of mail

“Stuur mij een
berichtje via
WhatsApp.
Tot gauw!”

06 - 20 89 49 99
Sas is: GRATIS • VOOR IEDEREEN • ALTIJD

Mevr. I. Brons, tel. 3763169, b.g.g. 3766870, mevr. I.
Roerink (PR), tel. 074-3761772.
DE LUISTERLIJN
De Luisterlijn biedt echte aandacht aan iedereen, ongeacht
leeftijd, geslacht, culturele of religieuze achtergrond. De
medewerkers zijn professioneel getrainde vrijwilligers
met levenservaring. De Luisterlijn is altijd bereikbaar: 24
uur per dag, 7 dagen per week. Bellen, chatten en mailen is
mogelijk via 088 0767 000 of www.deluisterlijn.nl.
Ouderentelefoon Oost Nederland
Dag en nacht bereikbaar: 074-2552552
Telefonische Hulpdienst Agrariërs
Voor en door agrariërs: 0800-0240021 (gratis)
Bereikbaar: di t/m vr 10-15.00; do 19-22.30 uur.
Zorgbelang Overijssel, afd. Signalering en Klachten
opvang Zorg. Voor informatie over patiëntenrechten,
Wmo, klachtwegen zorg en advies, tel. 0900-2437070.
www.zorgbelang-overijssel.nl De dienstverlening is gratis.
De Zonnebloem afd. Delden
De Zonnebloem is er voor iedereen met een fysieke beperking die leuke dingen wil doen en (nieuwe) mensen
wil ontmoeten. En voor wie dat door ziekte, handicap of
ouderdom niet vanzelfsprekend is. Secretariaat P. Dijkstra,
tel. 06-27193180.

Stichting Mortuarium Stad en Ambt Delden. Tel.
3761041; bgg 06-51170704
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo
Uitvaartleiders: mevr. P. Schreurs. Meldnummer bij overlijden: 0547-361305 (dag en nacht bereikbaar).
EV Fysiotherapie & Fitness
De Berken 2a, tel (074) 376 25 37, Open: ma t/m vr 08:0021:00 uur, zaterdag: 09:00-13:00 uur. Averinkstraat 30h
(Gezondheidscentrum Delden), ma t/m vr: 08:30-12.15 uur.
Wet voorzieningen gehandicapten
(Reg. adviesorgaan. vertegenwoordigers gemeente Markelo: dhr. G.W. Arps, 0547-364141; dhr. P. Hellinga,
0547-362337.
Diabeteslijn 033-4630566, 24 uur per dag
(‘s nachts alleen in geval van nood).
Ouderensoos St. Jozef/De Wieken
Donderdag 14.00-16.00 uur, informatie M. ter Braak, 0743762268
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, departement
Delden. Secr. mevr. M. Schutte, tel. 074-3762256.
Stichting Heemkunde, Markelo
Geopend: iedere dinsdag- en donderdagochtend van 9.30
- 12.00 uur. Kerkplein 41 (dienstgebouw van de kerk).

Jaarkalenders weer
af te halen bij
het Hofweekblad

Bridgeclub
Niet Kwetsbaar

Goor - Gisteren, dinsdag 7 december, was het 50 jaar geleden dat De
Stoevelaar officieel is geopend. In die 50 jaar hebben veel senioren hier,
op deze plek in Goor, een waardevol leven geleid. Dit was vroeger en
dat is nog steeds zo. Dankzij de inzet van veel collega’s is De Stoevelaar
een warm thuis voor hen en een prettige werkplek waar met betrokken collega’s wordt
samengewerkt. Natuurlijk verdient zo’n mijlpaal een mooi feest. Door de coronapandemie is dit helaas nu niet mogelijk. Op 7 juni 2022 wordt daarom het 50½ jarig
bestaan met diverse betrokkenen gevierd.
Nieuwbouw
Ook voor de toekomst blijft De Stoevelaar een prettig thuis voor ouderen, maar straks in een
nieuw gebouw. De Stoevelaar voldoet bouwkundig namelijk niet meer aan de veranderende
eisen hoe senioren willen wonen en leven. Daarom gaat Carintreggeland op het terrein van
de Stoevelaar een nieuwe Stoevelaar bouwen. Als alles volgens planning verloopt start de
nieuwbouw in het tweede kwartaal van 2022 en zal deze eind 2025 zijn afgerond. Er wordt
in drie fasen gebouwd, om de overlast voor de bewoners, medewerkers en omwonenden tot
een minimum te beperken.
Op de hoogte blijven van de voortgang van de bouw? Kijk op www.carintreggeland.nl en
zoek op nieuwbouw De Stoevelaar.

Goor - Om alle vrijwilligers van de Stoevelaar te bedanken voor hun inzet
van afgelopen jaar en de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst door de coronamaatregelen niet door kon gaan, hebben de medewerkers van Welzijn
& Activering dinsdag 30 november een drive-through ‘een deurgang’ voor de vrijwilligers georganiseerd.

penheim 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
3837 of heer J.Bekink: 074-376 2833.
Dansen Internationaal 55+ UVV
Donderdagmiddag van 13.30-15.00 uur in de zaal van
Amicitia, aan de Sportlaan.
Informatie: mevr. A. Breukink tel. 3763837.
Graag gelezen / Boek aan Huis
Boeken bezorgen: Bibliotheekboeken worden bij u thuis
gebracht.
- in de Wieken, de Klokkenkamp en bij particulieren
(mevr. A. Kuppen, tel. 06 557327)
- in woonzorgcentrum St. Elisabeth (mevr. T. Broos, 06
29118881)
Voorlezen: Samen een verhaal beleven schept een band en
vergroot de wereld.
- In woonzorgcentrum St. Elisabeth, bij Kinderdagverblijven en particulieren. (mevr. T. Broos, 06 29118881)
Graag gedaan
Als zelfstandig boodschappen doen niet goed meer lukt
of u wilt of u hebt vervoer en/of begeleiding nodig om
naar het ziekenhuis of de dokter te gaan dan staan de UVV
vrijwilligers samen met Automaatje voor u klaar om u te
helpen. Bel Automaatje: 06-29 18 79 07.
Thuiskomvrijwilligers
Terug uit het ziekenhuis of revalidatie en u kunt wel een
klein steuntje gebruiken om uw dagelijks ritme terug te
vinden en weer zelfstandig verder te gaan? Dan biedt de
UVV tijdelijk hulp door vrijwilligers. Informatie? Bel:
Ellen Loohuis: 06-53 33 54 77.
Algemene inlichtingen UVV

Ineke’s Hofdichten
‘Raden maar’
Een kunstschilder van abstracte werken
Was pas getrouwd met Geertruid
Een paar weken na hun huwelijk
Vroeg iemand de kersverse bruid
“Nou, hoe bevalt het leven u
Nu als getrouwde vrouw?”
“Geweldig”, zei ze heel spontaan.
“En dit vertel ik jou:
IK zorg ‘s avonds voor het eten en
Mijn man doet zijn artistieke plicht!
Daarna raad ik wat HIJ heeft geschilderd...
En hij… wat er op zijn bordje ligt!”

Ineke Smit-Vukkink

Kijkje in de keuken:
Goed uit elkaar gaan doe je zo
Hof van Twente - Salut Welzijn bestaat vijf jaar en geeft een kijkje in
de keuken. Bij een scheiding komt een heleboel kijken en kan zorgen
voor een flinke impact. Bij Salut kun je terecht bij Goed Uit Elkaar.
Deze week lichten we het ervaringsverhaal van André en Mariska* uit.
Na maandenlange relatietherapie waren ze het eens over hun
scheiding. Hun dochter was al
18 jaar, oud genoeg dus om zelf
te bepalen bij wie ze wilde wonen. Alle ingrediënten voor een
harmonieuze scheiding waren
aanwezig. Toch stapten André
en zijn vrouw Mariska naar Salut
om gebruik te maken van Goed
Uit Elkaar, een dienst die scheidende koppels begeleidt. André:
“Een hele tijd draait alles om het
besluit of je wel of niet gaat scheiden. Toen we die knoop eenmaal
hadden doorgehakt merkten we
dat we eigenlijk niet wisten wat
de vervolgstap moest zijn. Daar
heeft Salut ons toen mee geholpen.”
Eén telefoontje was genoeg om een afspraak te maken bij Salut. André: “Vanaf dat moment
ging het allemaal heel snel en gemakkelijk. Dat komt ook omdat er bij ons beiden geen
enkele twijfel was over de scheiding. Rita van Salut heeft ons tijdens het gesprek duidelijk
uitgelegd wat de vervolgstappen zouden zijn. Ook regelde zij dat een familierechtadvocaat
contact met ons opnam. De advocate stelde de papieren op en vroeg de scheiding aan bij de
rechtbank.” Mariska voegt daaraan toe: “We hadden in ons sociale netwerk geen mensen
met een vergelijkbare situatie die we om advies konden vragen. En het kleinschalige van
Salut sprak ons gelijk al aan. Je kunt er gewoon van mens tot mens je verhaal doen. Dat
was echt heel prettig. Je krijgt goede hulp, zij zetten zaken in gang en bieden daarnaast een
luisterend oor. Na dat eerste gesprek belde Rita nog een paar keer op om te horen hoe het
ging en om te herhalen dat ik altijd kon bellen. Dus ze laten je ook niet direct weer los na het
gesprek. Kortom: de begeleiding was persoonlijk, maar ook daadkrachtig en oplossingsgericht. Want ook al was de kogel al door de kerk, er waren nog genoeg dingen waarover we
moesten beslissen en het was heel fijn dat iemand ons daarin meenam.”
*Om privacy-redenen zijn de namen in dit artikel gefingeerd.
Wilt u scheiden van uw partner of twijfelt u nog? In beide gevallen kunt u contact opnemen
met Salut via info@salut-welzijn.nl of 0547 – 26 00 53. Of kijk op de website van Salut
voor meer informatie over Goed Uit Elkaar: https://salut-welzijn.nl/volwassene/scheiding/
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Wijnactie Fanfare Markelo
Markelo - De jaarlijkse wijnactie van De Fanfare staat zaterdag
11 december weer op de kalender. Verkoop langs de deur is helaas
ook dit jaar in verband met de coronapandemie onmogelijk, maar
aangezien deze actie toch één van de financiële pijlers is voor de
vereniging, is er gezocht naar andere mogelijkheden.
Voor deze actie hebt u huis-aan-huis een bestelformulier ontvangen. Hierop staan exact de mogelijkheden vermeld hoe u de wijn
kunt bestellen, verkrijgen, betalen, enzovoort.
Dit formulier kunt u tot en met 11 december inleveren op Oldenhof
1a, 7475 GS Markelo. Hebt u geen formulier meer in uw bezit, neem dan contact op via
secretaris@fanfaremarkelo.nl of bel 06-13404473.
Daarnaast is er op zaterdag 11 december de mogelijkheid tussen 9.30 en 12.30 uur de wijn
op gepaste afstand te kopen bij de Fanfarestand op het Kerkplein. Betaling kan contant of
via een betaalverzoek.
Het betreft natuurlijk een exclusieve rode en witte wijn die nergens anders te verkrijgen is.
Ook dit jaar hebben we, net als de voorgaande jaren, gekozen voor de heerlijke Franse wijn
van ‘La Ferme Petit Paul’ uit de Languedoc, uitstekend passend bij de komende feestdagen.
Kortom, steun ook dit jaar De Fanfare en verwen uzelf en uw gasten met een heerlijke
Fanfare-wijn. De prijs is net als de afgelopen jaren € 6,00 per fles.

Nu ook een Geldmaat
bij The Readshop
Express in Delden

Twickel Kerstbox á €29,50 p.p.

CDA Hof van Twente
wil ruimhartiger
beleid voor minima
Hof van Twente - Het CDA Hof
van Twente heeft onlangs een
motie ingediend om ruimhartiger
om te gaan met ons minimabeleid.
Bij de begroting van vorig jaar heeft er een
versobering plaatsgevonden waar het gaat
om de premie aanvullende ziektekostenverzekering chronisch zieken, het verlagen van
de individuele inkomenstoeslag en verlaging
vergoeding in het kader van het kindpakket
schoolgaande kinderen en de kledingcheque.
“Dit hebben we vorig jaar doorgevoerd omdat we noodgedwongen moesten bezuinigen.
Met name de uitgaven in het sociale domein
nemen de laatste jaren erg toe. We merken
dat deze versobering een grote impact heeft
op het dagelijks bestaan van inwoners met
de laagste inkomens, met name wanneer er
ook sprake is van stapeling van effecten en/
of schuldenproblematiek. Daarnaast worden
deze mensen op dit moment ook nog eens
geconfronteerd met de steeds stijgende kosten van het levensonderhoud, energiekosten
etcetera. We willen onredelijke of onbillijke stapeling van effecten zoveel mogelijk
voorkomen en willen dat een grotere groep
mensen een beroep kan doen op deze regelingen. Ook wordt gekeken of deze mensen
problemen hebben om de dagelijkse energierekening te betalen en hoe dit probleem aangepakt kan worden. Wij zijn erg blij dat deze
motie unaniem is aangenomen. Hopelijk
geeft het een beetje rust voor die gezinnen
die hiermee geconfronteerd worden”, aldus
Yvonne Nijhof van CDA Hof van Twente.

Nivon Cultuur en Natuur
Gé Nijkamp met rondleiding door Oud Borne
Hengelo - Enkele jaren geleden heeft een groep Nivon-leden een rondleiding
door Oud Borne gehad. Gé Nijkamp heeft destijds de uitleg verzorgd. Ben Kuyer
heeft toen verschillende prachtige foto’s genomen. Deze zullen nu op een groot
scherm worden geprojecteerd. Gé zal opnieuw de toelichting geven, altijd een mooi en interessant verhaal.
De presentatie is op maandag 13 december van 14.00 tot 16.00 uur.
Hartelijk welkom, zij het met een corona-pas, 1,5 meter afstand houden en blijven zitten als
voorwaarden voor deelname.
Het is prettig om te weten hoeveel mensen er willen komen. Geeft u zich daarom ruim van
te voren op bij Rob Lehr, roblehr@hetnet.nl of 06-30028403.
Graag tot ziens in de Grote Zaal van het NIVON-centrum, Lodewijkstraat 1 in Hengelo.
Entree € 3, voor Nivon-leden € 2, inclusief koffie of thee.
Zie ook www.hengelo.nivon.nl.

Twickel Kidsbox á €15,00
p.p.
10de editie
DouweEgberts-puntenactie
Voedselbank

Bestel
makkelijk
&
snel
via
onze
website:
Twickel Kerstbox á €29,50 p.p.
Twickel Kidsbox á €15,00 p.p.
Amnesty Marathon in de Hof

Delden - Geen 40.000 meter rennen, maar
40.000 brieven de deur uit om de slachtoffers
van de schendingen van de Rechten van de
Mens te helpen.
Op vrijdag 10 december is het 73 jaar geleden
dat de Universele Verklaring door de leden

Delden - Bij The Readshop Expres in Delden is het vanaf nu ook mogelijk om geld op
te nemen met alle bankpassen. Dus iedereen
kan met elke pas geld opnemen.
Ook is het voor particulieren en ondernemers mogelijk om met een ABN-, ING- of
Rabobankpas biljetten te storten. Het storten
van muntgeld is helaas niet mogelijk.
Als u hulp nodig hebt, helpen de medewerkers u graag.
De tijden dat de automaat beschikbaar is
zijn: maandag 10.00 - 18.00 uur; dinsdag
t/m vrijdag 8.00 - 18.00 uur; zaterdag 8.00
- 17.00 uur. Team Readshop ziet u graag in
de winkel aan de Langestraat 19 in Delden.

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.

vanberkel.nl/kerst

Bestel makkelijk & snel via onze website:

van de Verenigde Naties geratificeerd werd.
Amnesty International bewaakt het respect ervoor door de pen als wapen te gebruiken. Tegenwoordig vooral het toetsenbord en het internet. Door corona is het marathonevenement
Write for Rights in de Reggehof afgelast.
Kom in Actie
Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw
steun is deze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood en meld u aan op www.amnesty,nl
dan ontvangt u de spoedacties per e-mail.
Wilt u organiserend lid worden van de Amnestygroep Hof van Twente mail dan naar wim.
amnesty.hvt@live.nl of bel naar Wim Petersen, 074 3762786.

vanberkel.nl/kerst

ickel Kerstbox á €29,50 p.p.

Twickel Kidsbox á €15,00
Twickel
p.p.Kerstbox á €29,50 p.p.

Twickel Kidsbox á €15,0

estel makkelijk & snel via onze website:
Bestel makkelijk & snel via onze we

vanberkel.nl/kerst

vanberkel.nl/kerst
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Meer dan 2.000 euro opgehaald voor
Heracles Almelo-project Sport & Speel Goed
Almelo - Een collecte voor het project Sport & Speel Goed van Heracles Almelo heeft meer dan 2.000 euro opgeleverd. De inzamelingsactie vond plaats
rond de thuiswedstrijd van Heracles Almelo tegen Ajax op zaterdag 30 oktober. Het opgehaalde bedrag wordt ingezet voor de realisatie van een rijdende
speelgoedbus waarmee in de toekomst kinderen in de regio voorzien kunnen worden
van sportartikelen en speelgoed.
Bezoekers hadden de mogelijkheid fysiek geld te schenken of online te doneren. Zij die dat
online deden, maakten kans op een gesigneerd wedstrijdshirt van Heracles Almelo. Sten
Koedijk was de gelukkige en kreeg onlangs het shirt overhandigd.
Over het project
Sport & Speel Goed is een project van Heracles Almelo in samenwerking met Speelgoedbank Twente en maatschappelijk partner SolarEnergyWorks. Het is in het leven geroepen
om kinderen die leven onder de armoedegrens de mogelijkheid te bieden om te kunnen
sporten en spelen. De realisatie van de speelgoedbus moet daaraan bijdragen. Met die bus
willen de partijen op termijn speelgoed en sportartikelen naar kinderen toe brengen en zo
de drempel om te kunnen sporten en spelen verder verlagen.
Het opgehaalde bedrag is een prachtige stap in de goede richting voor de totstandkoming
van de speelgoedbus. Heracles Almelo, Speelgoedbank Twente en SolarEnergyWorks zijn
iedereen die heeft bijgedragen erg dankbaar. Toch zijn extra financiële ondersteuningen
nog altijd welkom en nodig. Bijdragen aan het project? Mail naar foundation@heracles.nl.

Gezellige Kangoeroe
Klup bij Zwart-Wit
Delden - Alle kinderen tot en met
8 jaar zijn zaterdag 11 december
van 9.00 tot 10.00 uur van harte
welkom in de sporthal aan De Mors
3 in Delden. Korfbalvereniging
Zwart-Wit houdt dan de Kangoeroe Klup
met leuke spelletjes en sportactiviteiten om
kennis te maken met korfbal.
Korfbal is de enige, échte gemengde sport.
De teams bestaan uit zowel jongens als
meisjes. Zwart-Wit nodigt uw kind van harte
uit om mee te doen. De toegang is gratis en
aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Jeugd Technische Commissie
(jtc@dkvzwartwit.nl) of kijk op de Facebookpagina of website: www.dkvzwartwit.nl.
MOOI THUIS IN HUIS

LENT
E ELINK

alle glasweefsel

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

HANDBAL D.H.V. DELDEN
UITSLAGEN
Stevo D2 DHV D2
Stevo D1 DHV D1
PROGRAMMA

11-12-2021
PCA Kwiek C1
DHV C1
12-12-2021
DHV E2
Olympia E1
ZVBB E2
DHV E3
DHV E1
Borhave E1
Olympia C3
DHV C2
DHV D2
Olympia D3
DHV D1
Borhave D1
Ivm corona spelen de senioren en de A niet..
Progamma kan ivm corona veranderen.

9 11
3 4
14.45
9.00
9.45
9.55
10.15
10.50
11.35

SV Delden en
Rob Bakker
verlengen
samenwerking
Delden - Rob Bakker
is ook komend seizoen
hoofdtrainer van SV
Delden 1. De technische commissie en Rob
zijn tevreden over de
samenwerking en zijn
dan ook overeengekomen deze te verlengen.
Rob is bezig aan zijn
tweede seizoen bij SV
Delden. In zijn eerste
seizoen stond SV Delden 1 bovenaan toen de
competitie werd afgebroken. Ook dit seizoen
doet het eerste elftal goed mee met momenteel de tweede plek in de vierde klasse B.
SV Delden en Rob Bakker hebben er alle
vertrouwen in om samen verder te blijven
werken aan de gezamenlijke ambities.
VOETBAL SV DELDEN
PROGRAMMA
zaterdag 11 december
Delden JO17-1 BWO JO17-2
16:00
Delden JO15-1
BSC Unisson JO15-1 14:00
Delden JO15-2 Sparta E. JO15-5 12:30
Vogido JO13-2JM
Delden JO13-1
08:30
Delden JO12-1
GFC JO12-1
10:30
Delden JO11-1JM
NEO JO11-6
10:30
UDI JO10-1JM
Delden JO10-1JM
09:00
Delden JO10-2JM
NEO JO10-1
10:30
Delden JO9-1JM
Hoeve Vooruit JO9-1JM 08:45
Wilhelminaschool JO9-2 Delden JO9-2JM
08:30
Delden JO8-1JM
Bon Boys JO8-4JM
08:45
De Esch JO8-1
Delden JO8-2JM
08:30
Delden JO7-1
VV Bentelo JO7-1
08:45
Kabouters
training zaal Raesfelt 10:00
zondag 12 december
Stevo 4
Delden 2
10:00
FC Eibergen 3
Delden 3
09:15
Delden 4
HSC ‘21 4
11:00
Delden 6
Saasveldia 6
10:00
Delden 7
v.v. Twenthe 8
09:00
Laatste nieuws: www.svdelden.nl

Nostalgische FC Twente Kalender 2022
Enschede - De nieuwe Nostalgische
FC Twente Kalender is er weer. In
het grote formaat (60 x 40 cm) en
volledig in full colour, gaat het om
bijzondere beelden van de geschiedenis, die
is gebaseerd op Sportclub Enschede en Enschedese Boys en sinds 1965 van FC Twente.
Bij de platen op een zo groot formaat kun je als
supporter wegdromen. Het zijn beelden waar je
naar blijft kijken en die na het einde van een
jaar niet worden weggegooid. De Nostalgische
Kalenders krijgen het karakter van verzamelitems, nu KICK als uitgever aangeeft dat ze
jaarlijks terugkeren. Het ingekleurde beeld is
van de hand van de ook internationaal bekende
‘colourist’ Jakob Lagerweij uit Deventer. Hij is
bekend van zijn werk over de Tweede Wereldoorlog, maar als voetballiefhebber heeft hij zich
nu ook aan KICK uitgevers verbonden voor het inkleuren van oude voetbalbeelden.
De Nostalgische FC Twente Kalender 2022 is te bestellen via www.kickuitgevers.nl

Onderscheidingen uitgereikt tijdens
98e Jaarvergadering
Rood Zwart

V.l.n.r.: Gerard Pepers, Robert Ros en Peter
Volmer
Op donderdag 10 november vond de 98e
jaarvergadering van v.v. Rood Zwart plaats.
Ondanks de onzekerheid als gevolg van de
aangescherpte coronamaatregelen, werd ervoor gekozen de jaarvergadering ‘gewoon’
door te laten gaan in het Noaberhoes. In
aanwezigheid van ongeveer 40 leden, was
naast het jaarverslag en het financiële verslag, ook aandacht voor de voorbereidingen
van het 100-jarig jubileum in 2023 en werden twee leden onderscheiden.
Jaarverslag en financiën
Na de opening door voorzitter Robert Ros,
werd aan het begin van de vergadering
een minuut stilte in acht gehouden, ter nagedachtenis en uit respect voor de Rood
Zwarters die in het afgelopen seizoen 20202021 zijn overleden. Het seizoen 2020-2021
stond, net als het voorgaande seizoen, voor
het grootste deel in het teken van de effecten van corona op de vereniging. Ondanks
dat het voetbal daardoor nauwelijks kon
doorgaan, is er op de Scheetheuvel nog veel
gebeurd. Deze activiteiten en mijlpalen zijn
terug te lezen in het jaarverslag van onze
secretaris Hendrik Haaksema, in het recent
uitgegeven clubblad De VooRZet.
Vervolgens was het woord aan de penningmeester Hans Exterkate die de jaarrekening
2020-2021 en de begroting 2021-2022
verder toelichtte. Het kwam erop neer dat
het resultaat over het afgelopen seizoen
behoorlijk negatief is beïnvloed door de
coronamaatregelen. Door trouwe leden en
sponsoren, en door de overheidssteun kon
het jaar toch met een klein positief resultaat worden afgesloten. Deze was echter
beduidend minder positief dan in de laatste
‘normale’ jaren.
Hans gaf aan, dat dit positieve resultaat nooit
was gelukt, zonder de inzet van al onze vrijwilligers en bedankte hen allen. Het Rood Zwart
motto met elkaar, voor elkaar is zeker in deze
coronatijd eens te meer van toepassing geweest. Ook in deze tijd blijft Rood Zwart een
financiële gezonde, groeiende en b(l)oeiende
vereniging! Het voorstel om de contributie
voor het seizoen 2022-2023 niet te verhogen
werd dan ook unaniem aangenomen.
Namens de kascommissie was Gerard Baake
zeer positief over de jaarrekening. Onder
applaus werd dan ook de formele decharge
verleend voor zowel de jaarrekening 20202021 en de begroting voor 2021-2022. Vanuit de kascommissie waren Gerard Baake
en Herman Weijenborg beide formeel aftredend en niet herkiesbaar. Spontaan boden
zich twee nieuwe leden aan: Mitchel Baake
en Bas Ottenschot, beide spelers van Rood
Zwart 1. Zij werden direct ingezet voor
een eervolle taak: assisteren bij de trekking
van de obligaties, die zijn uitgegeven bij de
bouw van het Noaberhoes. De namen bij de
nummers krijgen snel bericht van onze penningmeester
Bestuursverkiezing
Formeel was één bestuurslid aftredend en
herkiesbaar. Het betrof het bestuurslid PR
en communicatie Jeroen Vos. Hij werd herkozen voor een nieuwe periode van weer
drie jaar, zijn derde periode als bestuurslid.
Actuele ontwikkelingen
Vervolgens gaf Robert Ros een toelichting
op de ontwikkelingen waar Rood Zwart op
dit moment mee bezig is. Belangrijk zijn
daarbij de vervolmaking van alle werkzaamheden op de Scheetheuvel. Zo zijn de
entree en parkeerplaats volledig vernieuwd,
is het welpenveldje opnieuw ingericht, zijn
pop-up sprinklerinstallaties geïnstalleerd

en is het Noaberhoes zo goed als af. Resulterend in een prachtige multifunctionele
accommodatie, niet alleen van toegevoegde
waarde voor het voetbal maar ook voor allerlei maatschappelijke activiteiten. Naast
deze mijlpalen, is ook veel bereikt binnen
de Technische Commissie. De organisatie
staat en onlangs is een nieuw technisch
beleidsplan gepresenteerd voor de jongste
jeugd. Belangrijk, want zij vormen de basis
voor de toekomst. Ook is de samenwerking
met SV Delden, binnen SVO Twickel voor
nog eens drie jaar beklonken. Op die manier
zijn we in staat om het damesvoetbal binnen
Delden op een goede manier te organiseren.
Rood Zwart 100 jaar
Op 6 januari 2023 bestaat
Rood Zwart 100 jaar. Hiervoor is afgelopen zomer een
commissie in het leven geroepen, die voortvarend aan
de slag is gegaan. Een presentatie van de laatste stand van
zaken werd gegeven door lid
van deze commissie Robert Kenkhuis. Hier
werd onder andere het nieuwe logo van
Rood Zwart gepresenteerd, speciaal ontworpen voor het jubileumjaar. De presentatie werd afgesloten met een prachtig filmpje
waarin alle leden worden opgeroepen ideeen aan te leveren bij de jubileumcommissie
via jubileum@roodzwart.nl. Het filmpje is
ook zien op de website www.roodzwart.nl
en social media.
Lid van verdienste Gerard Pepers
Na alle formele plichtplegingen kwam
voorzitter Robert Ros nog met een toegift.
Het bestuur kwam namelijk met het voorstel
om Gerard Pepers tot Lid van Verdienste te
benoemen. Dit kon uiteraard rekenen op
instemming van alle aanwezige leden. Gerard is geboren in de 30er jaren en al zeer
lange tijd lid van Rood Zwart. In zijn jeugd
voetbalde hij uiteraard bij Rood Zwart. Een
knieblessure stond een glansrijke carrière in
de weg. Omdat zijn echtgenote handbalde
werd hij handbaltrainer. Maar het bloed
stroomt waar het niet gaan kan, oude liefde
roest niet en dus sloot hij zich vanaf midden jaren 90 aan bij de vrijdagmorgenploeg.
Hier deed hij vele onderhoudswerkzaamheden op sportpark de Scheetheuvel. Tot aan
de coronatijd heeft hij dat gedaan. Daarnaast was hij actief als consul, leider, trainer
en als het zo te pas kwam als scheidsrechter.
In verband met zijn gezondheid kon Gerard
niet aanwezig zijn bij de benoeming. De
erespeld is inmiddels vanzelfsprekend persoonlijk, bij hem thuis, aan hem uitgereikt.
Erelid Peter Volmer
Het bestuur had hem al eerder willen benoemen tot Erelid, maar corona stak daar een
stokje voor. Afgelopen jaarvergadering was
daarom een mooie gelegenheid om Peter
Volmer voor te dragen voor de benoeming
tot Erelid. Hij heeft niet zijn hele leven bij
Rood Zwart gevoetbald, maar is hij een
echte Rood Zwarter, die zelfs het 1e elftal
heeft bereikt. Hij voetbalt overigens nog
steeds en hoe! Spits bij Rood Zwart 6,
waar hij onlangs nog een hattrick scoorde.
In 2009 trad hij toe tot het bestuur met een
behoorlijk zware portefeuille: die van wedstrijdzaken, seniorencommissie, veldbeheer
en onderhoud accommodatie.
En hoewel die portefeuille de laatste jaren
iets werd afgeroomd, was zijn bordje daarmee toch jarenlang boordevol. De hoeveelheid werk die hij verzette voor de vereniging
was immens. Vanuit zijn bestuursfunctie was
hij ook als vanzelfsprekend betrokken bij de
diverse grote projecten in de laatste 10 jaar
en speelde hij een leidende rol bij de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld,
twee jaar geleden. Daarnaast is hij in het
verleden actief geweest als leider en trainer.
Dit jaar is hij dan -na 12 jaar- gestopt met
zijn bestuursactiviteiten. Maar dat wil niet
zeggen dat hij het vrijwilligerswerk vaarwel heeft gezegd. Integendeel. Inmiddels
is hij actief als scheidsrechterscoördinator,
scheidsrechter en consul. Ook heeft hij het
wedstrijdsecretariaat senioren opgepakt.
Een belangrijke functie. In aanwezigheid
van zijn vrouw en kinderen, en zijn teamgenoten, werd uiteraard unaniem ingestemd
met de benoeming van Peter.
Slot
Tot slot werd iedereen bedankt voor zijn/
haar aanwezigheid en werd uitgesproken
dat we hopelijk in ieder geval kunnen blijven voetballen in deze coronatijd, met hopelijk weer zo snel mogelijk publiek langs de
zijlijn en een ouderwets volle kantine voor
een gezellige 3e helft.

VOETBAL SV HECTOR GOOR
UITSLAGEN
Zaterdag 4 december
Excelsior’31 mo9-1 - Hector jo9-2
5-3
Juventa’12 jo12-2 - Hector jo12-2uitgesteld
Hector jo9-1
- Delden jo9-1
2-7
Sp. Rijssen jo11-1
- Hector jo11-1
4-4
Hector jo10-1
- FC Eibergen jo10-1
3-2
Blauw Wit’66 jo8-3
- Hector jo8-1
uitgesteld
Hector jo12-3
- Haaksbergen jo12-1
2-4
FC Zutphen mo15-2
- Hector mo15-1 uitgesteld
Hector jo17-2
- Quick’20 jo17-3
2-4
Hector jo12-1
- FC Zutphen jo12-2
4-4
Hectorjo14-1
- Excelsior’31 jo14-2
3-2
FC Eibergen jo17-2
- Hector jo17-1
uitgesteld
SDC’12 jo19-2
- Hector jo19-1
1-2
Zondag 5 december
Bon. Boys 9
- Hector 4
uitgesteld
Hector 5
- Enter 9
uitgesteld
GFC 4
- Hector 6
uitgesteld
Hector 3
- Sp. Neede 4
uitgesteld
Hector Dames 1
- Twenthe Dames 2 uitgesteld
Hector 2
- Bon. Boys 4
uitgesteld
Buurse 1
- Hector 1
uitgesteld
PROGRAMMA
Zaterdag 11 december
09.00 Hector Welpen Groep A Zaal de Kievit
09.00 Bentelo jo9-1
- Hector jo9-1
09.30 Diepenheim jo10-1
- Hector jo10-1
09.30 Sp.Lochem jo12-3
- Hector jo12-1
10.00 Hector Welpen Groep B Zaal de Kievit
10.00 Hector jo8-1
- GFC jo8-2
10.30 Achilles’12 jo12-3
- Hector jo12-3
11.00 Hector jo12-2
- avc Heracles jo12-3
11.30 BWO jo17-3
- Hector jo17-2
11.30 Hector mo15-1
- Longa ’30 mo15-1
121.45 vv Twenthe jo14-1
- Hector jo14-1
13.00 Hector jo17-1
- de Tubanters jo17-2
14.30 Hector jo19-1
- VMC jo19-1
Zondag 12 december
09.00 Hector 4
- TVO 4
10.00 Hector Heren Kunstgrasafdelijng
10.45 Hector 6
- Sp Lochem 7
13.00 La Premiere Dames 1 - Hector Dames 1

VOETBAL GFC GOOR
UITSLAGEN
Zaterdag 04 december 2021:
MVV ‘69 1 GFC 1
Afgel
ST: GFC/Twenthe MO13-1 - SVO Deventer’21
MO13-1
3-1
anje Nassau JO15-2 GFC JO15-1
5-5
GFC JO14-1JM
La Première JO14-1
8-0
GFC JO12-1
v.v. Twenthe JO12-2
4-3
GFC JO11-1JM - ST Rietmolen/Lochuizen JO11-1JM 3 - 7
Excelsior ‘31 JO17-4
- GFC JO17-2
5-4
GFC MO17-2
Enter Vooruit MO17-1 4 - 2
Sportclub Rijssen 3 GFC 3
8-2
GFC JO19-2
W.V.V.’34 JO19-2
13 - 1
SVZW 5
GFC 2
3-3
Zondag 05 december 2021:
GFC 4
Hector 6
0-9
GFC 3
Delden 7
Afgel
GFC 2
TVO 3
7-2
PROGRAMMA
Zaterdag 11 december 2021:
GFC 1
- Daarlerveen 1
14:30
GFC JO17-2
- Holten JO17-3
19:00
Neede JO11-2JM
- GFC JO11-1JM
08:30
Oranje Nassau JO9-7JM - GFC JO9-1
08:30
Rood Zwart JO9-1JM - GFC JO9-1
09:00
GFC JO8-1
- v.v. Twenthe JO8-1
09:00
Zenderen Vooruit JO10-1 - GFC JO10-1JM
10:00
Hector JO8-1
- GFC JO8-2JM
10:00
Hulzense Boys MO17-1 - ST: GFC/Twenthe MO17-1 10:30
GFC JO13-1
- Bon Boys JO13-1
10:30
Delden JO12-1
- GFC JO12-1
10:30
Markelo MO17-1
- GFC MO17-2
11:15
GFC JO15-1
- SVVN JO15-1
11:30
JO17-1JM
- SDC ‘12 JO17-2
12:15
GFC 2
- avc Heracles 2
12:30
GFC 3
- Excelsior ‘31 11
13:30
SP Daarle JO19-1D - GFC JO19-1
14:30
Zondag 12 december 2021:
s.v. Rijssen 2
- GFC 4
10:00
W.V.V.’34 5
- GFC 3
10:00
v.v. Twenthe 5
- GFC 2
10:00

ZippyToys en d’Olde
Smidse nieuwe sponsor
GTC tenniskids

VOETBAL ROOD ZWART DELDEN
PROGRAMMA
Zaterdag 11 december:
Rood Zwart JO19:2 O.N. JO19:3
14.30
Rood Zwart JO19:3 K.O.S.C. JO19:2 12.45
Rood Zwart JO17:2 Berghuizen JO17:1 14.30
Rood Zwart JO17:3
Luctor et Em. JO17:3 12.45
Rood Zwart JO15:1
O.N. JO15:1
12.45
Rood Zwart JO15:2
FC Winterswijk JO15:2 11.15
Bon Boys JO13:2
Rood Zwart JO13:1
10.00
Rood Zwart JO12:1
O.N. JO12:2
08.45
Rood Zwart JO11:1
Juventa’12 JO11:1
10.00
Heracles JO11:2
Rood Zwart JO11:2
09.45
N.E.O. JO11:4
Rood Zwart JO11:3
09.45
Excelsior’31 JO10:2
Rood Zwart JO10:1
09.30
Rood Zwart JO10:2
Heracles JO10:5
10.00
Borne JO9:2
Rood Zwart JO9:2
09.00
Rood Zwart JO8:1
Achilles’12 JO8:2
09.00
Zondag 12 december:
Rood Zwart 3
Luctor et Em. 2
13.00
Hengelo 2
Rood Zwart 4
10.00
T.V.O. 3
Rood Zwart 5
10.00
Rood Zwart 6
Hoeve Vooruit 4
09.00
Rood Zwart 8
W.V.V.’34 4
11.00
Rood Zwart 9
Twenthe 7
09.00
La Premiere 4
Rood Zwart 10
11.00
Door coronamaatregelen kunnen wedstrijden uitgesteld worden.
Voor actueel nieuws zie www.roodzwart.nl

Goor - Vanaf 5 december zijn
de (26) GTC tenniskids twee
sponsoren rijker. Een prachtige
hoodie van ZippyToys en een gave
tennistas van bar bistro d'Olde Smidse.
Dank aan de kidssponsors.

Maarten ter Hofte stijgt naar
plaats 156 wereldwijd
Goor - Nederlands Kampioen Rolstoeltennis Maarten ter Hofte uit Goor is weer op
Nederlandse bodem. In november was hij 10 dagen in Turkije, Antalya, om twee internationale future toernooien te spelen, die vlak achter elkaar plaatsvonden.
In het eerste toernooi had Maarten bij de
junioren een walk-over. De kwartfinale won
hij van een Turkse jongen en de halve finale
verloor hij helaas tegen de eerste geplaatste
speler na een spannende 3-setter. Bij de eerste
ronde bij de mannen verloor Maarten van de
derde geplaatste speler. Bij de mannen dubbel won hij samen met Robin Groenewoud de
eerste ronde maar ging in de tweede ronde ten
onder tegen de eerste geplaatsten. Ondanks de
zware loting toch een hele knappe prestatie
van de beide heren.
In het tweede toernooi haalde Maarten de
finale door eerst van een Turks meisje te winnen. De halve finale won hij van Lizzy de
Greef. De finale kon niet gespeeld worden
omdat hevige regenbuien de tennisbanen volledig blank zetten. Tot slot speelde hij nog wel
de mannen enkel waar hij strandde in de kwart finale tegen de als zevende geplaatste tegenstander. Ook in de dubbel kwam hij helaas niet verder dan de eerste ronde. Toch kijkt Maarten
terug op een mooie en vooral ook leerzame periode in Turkije. De in Nederland ongeslagen
nummer 1 staat nu op de 156e plaats op de wereldranglijst. Een stijging van maar liefst 44
plaatsen! Voor de Paralympische Spelen in Parijs in 2024 moet hij in de top 30 zien te komen.
Bij de junioren staat Maarten nu 3e op de wereldranglijst, maar hij is nu 18 en dus vananf 1
januari 2022 geen junior meer!
Afsluiter NK rolstoeltennis Amstelveen
Het laatste toernooi van 2021 speelt Maarten op eigen bodem, het TennisDirect NK rolstoeltennis in Amstelveen van maandag 13 tot en met zondag 19 december. Toeschouwers worden
in verband met corona niet toegelaten, maar vanaf dinsdag 14 december is er een livestream
via toptennis.tennis.nl en op zondag 19 december zendt Ziggo Sport de finales uit.
Meer weten over deze topper uit Hof van Twente? Kijk op www.maartenterhofte.nl
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Kerst Koopzondag in Diepenheim
Diepenheim - Originele kerstcadeaus kopen? Dat doe je
zondag 12 december in Diepenheim! De kerstmarkt gaat
dan wel niet door. De winkeliers hebben de handen ineengeslagen en gaan zondagmiddag 12 december gezamenlijk
open van 12.00 tot 17.00 uur. Je vindt in Diepenheim de
meest bijzondere en prachtige kerstcadeaus. En spullen om
jezelf te verwennen en je huis of tuin te verfraaien.
Deelnemende winkels zijn: Antieke Nederlandse Serviezen,
De Drie Kamers, Entree Kunst en Brocante, het Geveltje,
HobbyHuys Diepenheim, het Hollandsche Huys, Klompenwinkel Diepenheim en het Reggehuis.
Als je eerst de natuur in wilt duiken, kun je ook om 12.00 uur bij Restaurant Den Haller te
Diepenheim starten met hun Adventswandeling. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar
voor de lunch. Wandelen alleen, met onderweg heerlijke hapjes en drankjes, kan ook en is
10 euro. Voor meer informatie kunt u bij hen terecht.
De Mirreweenterhoornbloazers Goor-Diepenheim zijn ook weer present en ook de galeries
zijn open. Ontmoet elkaar in Diepenheim en laat je verrassen!

RH Cinema

Sing 2

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.

Spencer
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
op 8 en 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

Ossenhoornblazen
in Markelo
Markelo - In Markelo, een plaatsje dat gesteld is op zijn prachtige
historie en oude tradities, klinkt
sinds 1988 weer het klagelijke
geluid van de ossenhoorn. Het
blazen op de ossenhoorn is een zeer oude
traditie die, na 100 jaar te zijn verdwenen,
weer herleeft. Cato Elderink schrijft in haar
boek ‘Twenter laand, en leu, en leven’ dat
het hier gaat om een hoorn van een groot
uitheems of uitgestorven rund.
Programma
Zondag 12 december (3e zondag van advent)
14.30 uur: blazen en vertellen van oude volksverhalen bij theeschenkerij de Hoestinkhof
16.00 uur: Blazen en vertellen van oude
volksverhalen bij het ‘lösse veur van Herberg de Kemper’.
Zondag 19 december (4e zondag van advent)
14.30 uur: blazen en vertellen van oude volksverhalen bij theeschenkerij de Hoestinkhof

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 19 december om
14.30 uur te zien voor € 9,00.
16.15 uur: blazen voorafgaand aan de lichtjesmiddag op de begraafplaats in Markelo
Vrijdag 24 december (mirreweentersoavond)
16.50 uur: blazen bij de kerktoren volgens
oude traditie 17.00 uur: Mirreweentersluu’n
(luiden van de kerkklokken) 17.10 uur: Roop
en antwoord vanaf verschillende locaties
Zaterdag 25 december (1e kerstdag/mirreweenter) 10.00 uur: Blazen voorafgaand aan
de kerstviering in de Martinuskerk te Markelo
Adressen en info
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Infocentrum Markelo, Goorseweg 1 in Markelo, tel. 0547 760015 of
info@infocentrummarkelo.nl
Wilt u meer informatie over het ossenhoornblazen in Markelo volg dan de Facebookpagina: www.facebook.com/ossenhoorn of
kijk op: www.ossenhoorn.nl
Locaties waar geblazen wordt:
1. Kasteel ‘Weldam’, Weldammerlaan 5.
2. Herberg ‘De Kemper’, Kemperweg 4.
3. Pension en Engels Theehuis ‘De Hoestinkhof’, Stationsweg 22A.
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Nieuwe folder voor
Caritas instellingen
drie parochies

Afgelopen november was het zover: na zeven maanden voorbereiding zag de nieuwe
folder van de PCI’s (Parochiële Caritas Instellingen) van de drie parochies (H. Geest,
De Goede Herder en HH Jacobus en Johannes) het licht. Bijzonder is dat de drie versies
van de folder identiek zijn op de contactgegevens na. De oude, afzonderlijke folders,
waren niet meer actueel en nodig aan een
update toe.
Donderdag 25 november werd het eerste
exemplaar van de folders door de voorzitters van de drie Caritas besturen uitgereikt
aan pastor Ria Doornbusch van het Pastoraal
team. Zij was als adviseur nauw betrokken
bij de ontwikkeling van deze folder. Wat
schoorvoetend begon in april van dit jaar
werd al gauw een dynamisch, creatief proces
met deze moderne, kleurrijke folder als resultaat. Het is nu aan elk Caritas bestuur om
deze folder te verspreiden in hun parochie,
niet alleen binnen eigen gelederen maar ook
bij diverse (maatschappelijke) instellingen,
zoals huisartsen en apotheken, bibliotheken,
wijkcentra.
Alle bestuursleden van de drie Caritas besturen waren aanwezig bij de uitreiking, welke
daardoor tevens een hernieuwde onderlinge
kennismaking was. Unaniem waren de leden
het erover eens dat de samenwerking niet
moet ophouden bij dit folderproject maar dat
ze in de toekomst vaker gezamenlijk kunnen
optrekken, elkaar versterken en meer informatie met elkaar kunnen delen.
De Caritas zet zich in om (nood)hulp te
bieden aan ieder mens in nood, ongeacht
oorzaak, achtergrond of religie. Dit kan financiële hulp zijn, maar ook helpen bij het
opknappen van de woning of een verhuizing, het bieden van een luisterend oor, of
doorverwijzen naar andere instanties die hun
noden kunnen verlichten.

Woonwagenlocaties
Goor
Hof van Twente - De fractie van
Gemeente Belangen gaat niet akkoord met de, door het college
van B en W voorgestelde, woonwagenlocatie aan de Gorterstraat

in Goor.
Na een totaal mislukte poging om via beleidsbemiddeling tot een, door alle betrokkenen gedragen, locatiekeuze te komen is
het voor Gemeente Belangen niet acceptabel
nu alsnog één van de onderzochte locaties
aan te wijzen.
De fractie is van mening dat de al eerder
door haar voorgestelde locatie op het TSB
terrein de meest voor de hand liggende optie
is.
Op het nieuw te ontwikkelen terrein begint
iedereen op een nieuwe plek en is voor iedereen duidelijk dat een woonwagenlocatie
onderdeel is van de ontwikkelingen.
Een woonwagenlocatie kan hier op een mooie
wijze geïntegreerd worden en doet recht aan
de beoogde diversiteit op het terrein.
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De Beentjes van
Sint-Hildegard
bij RTV Oost
Noteer alvast in je agenda: maandag 27 december zie je op TV
Oost de bioscoop-hit De Beentjes van SintHildegard. Een komisch drama met Herman
Finkers, Johanna ter Steege en Leonie ter
Braak. De Beentjes van Sint-Hildegard werd
uitgeroepen tot Beste Nederlandse Film,
Herman Finkers won de Zilveren Krulstaart
voor het beste filmscenario en de film werd
genomineerd voor een Gouden Kalf.
De Beentjes van Sint-Hildegard is de allereerste Twentse bioscoopfilm die in heel
Nederland werd gedraaid. Maar met een
universeel verhaal over Jan en Gedda. Gedda
houdt zó veel van Jan dat hij het er na 35 jaar
ineens benauwd van krijgt. En een kat in het
nauw maakt rare sprongen...
Naast Herman Finkers en Johanna ter Steege
zijn ook Leonie ter Braak, Ferdi Stofmeel,
Aniek Stokkers, Stef Assen en Daphne
Bunskoek te zien in de film.
De Beentjes van Sint-Hildegard zie je maandag 27 december om 20.00 uur op TV Oost.

Geen Lichtjesmiddagen op Algemene
begraafplaatsen en
herdenkingsparken

Nationale
Tuin & Klimaat Route
officieel van start
Een platform vol duurzame tuinen en
gemeentelijke voorbeelden
Op 3 december is met
één druk op de knop
de Nationale Tuin & Klimaat Route feestelijk geopend. Het nieuwe landelijke platform
waar inwoners, gemeenten en organisaties
tuininspiratie kunnen delen en opdoen. Wat
is nu een betere inspiratiebron dan de duurzame tuin bij de buren? Naast het platform
is er elk jaar op de eerste twee zaterdagen
van september het jaarlijkse evenement. Dan
bezoeken tuineigenaren elkaar om duurzame
ideeën voor hun tuin uit te wisselen. Iedereen kan vanaf nu zijn tuin aanmelden.
Bestrating vervangen voor planten, regenwater opvangen of een ware oase creëren
voor bijen en vlinders: een aantal mooie
voorbeelden van verduurzaming in de tuin.
De Tuin & Klimaat Route vormt een onafhankelijk platform waar inwoners, organisaties en gemeenten de mogelijkheid krijgen
elkaar op te zoeken en hun ideeën met elkaar
te delen. De website biedt alle ruimte voor

inspireren en geïnspireerd raken.
Alle tuinen zijn welkom
“Je kunt als inwoner al klein beginnen met
weghalen van tegels en daar bloemenzaad
strooien of door regenwater op te vangen
met een regenton”, vertelt Iris van den Hurk
van de organisatie. Daarnaast kunnen niet
alleen privétuinen meedoen, maar ook publieke buitenruimten of gemeenschappelijke
wijktuinen. “Alle soorten duurzame tuinen
en projecten zijn van harte welkom!”.
Het platform borduurt voort op de succesvolle formule van de Nationale Duurzame
Huizen Route. Een platform dat al 10 jaar
zorgt voor inspiratie op het gebied van het
verduurzamen van de woning.
Lancering
De Tuin & Klimaat Route is geopend in de
regio Vallei en Veluwe en is beschikbaar in
heel Nederland. De route is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Platform
Duurzaam Nederland en het Manifest Vallei
en Veluwe. Het Manifest is een samenwerking tussen 28 gemeenten, twee provincies
en het Waterschap. Bob Bergkamp, bestuurder in de manifest regio: “We zijn er van
overtuigd dat praktische voorbeelden stimulerend werken”.
Eigen tuin aanmelden
Wie mee wil doen aan de Tuin & Klimaat
Route kan zijn tuin of gemeentelijk project
aanmelden via: www.tuinenklimaatroute.nl.

Verkoop Grote Club
Actie SV Delden /
SVO Twickel
gigantisch succes

Resultaat petitie
naamgeving
bedrijfsterrein
Stoomblekerij

Werknemers verlaten TSB terrein
Delden - Wederom een diepe buiging voor
alle jeugdspelers van SV Delden/SVO Twickel! Ieder meisje of jongen heeft op zijn/
haar manier een steentje bijgedragen door
aan de deur of digitaal een lot te verkopen
aan opa’s, oma’s, overige familie, vrienden
of bekenden.
Naast de jeugdleden hebben ook verschillende seniorenteams een duit in het zakje
gedaan. Resultaat van het harde werken: een
netto bedrag van 4088,52 euro. Bovenop dit
bedrag komt nog eens rechtstreeks 150 euro
in de clubkas namens Delden 7. Het bedrag
zal besteed worden aan voetbalmaterialen
voor de jongens- en meidenteams.
SV Delden bedankt iedereen die een lot
van één van de leden heeft gekocht. Speciale dank gaat ook uit naar de grote groep
vrijwilligers die hebben geholpen met het
inkloppen van de loten.

Goor - Afgelopen najaar is er een petitie
gestart om de naam van het voormalig bedrijventerrein van de Twentsche Stoombleekerij ‘’n Stoom’ te noemen in plaats van ‘op
Stoom’.
Deze petitie heeft in totaal 531 handtekeningen opgeleverd. Op zich geen adembenemend aantal, maar in vergelijking met de
protesten tegen de sluiting van het voormalig
zwembad is het heel veel. Er waren toen nog
geen tien mensen die er tegen protesteerden.
De poll op ‘Goors Nieuws’ leverde tot 5 december 79% van de 1211 stemmen voor de
naam ‘’n Stoom’ op, 11% voor ‘Op Stoom’
en 10% voor een geheel andere naam.
Hier uit zou je toch kunnen concluderen hoe
een meerderheid geïnteresseerden er over
denkt.
Op donderdag 9 december worden de handtekeningen door de Stichting Historisch
Goor om 15.00 uur overhandigd.
Zie ook www.historischgoor.nl

Vereniging van Volkstuinders Delden
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 2e 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 begraafen herdenkingsparken aan de dan geldende
coronamaatregelen houden.
De stichting hoopt dat ze in december 2022
weer Lichtjesmiddagen kan organiseren en
samen met alle vrijwilligers elke 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.

Van tuin tot bord
Pastinaakpuree
Ingrediënten:
Circa 800 gram pastinaken (twee grote
of meerdere kleine)
Circa 800 gram aardappels
Circa 150 ml melk
Zout
Bereiding:
Schil en was de pastinaken en de aardappels. Snij in stukken en doe in een
pan. Voeg ongeveer een eetlepel zout
toe en voeg zoveel water toe dat ze net
onderstaan. Breng aan de kook en laat
ongeveer een kwartier doorkoken. Prik
met een vork om te kijken of de aardappels en pastinaken gaar zijn. Als je geen
weerstand met voelt zijn ze gaar en kan
het water afgegoten worden. Verwarm
eventueel de melk en voeg toe aan de
aardappels/pastinaken. Stamp het met
een stamper tot een puree.
Naast diverse koolsoorten zijn nu ook
wortelgroenten zoals winterpenen,
aardperen en pastinaken nog te oogsten uit de moestuin. Wellicht heeft u nog
aardappels uit eigen tuin in de schuur
of kelder bewaard. Met een combinatie
van deze gewassen kunnen onder meer
lekkere aardschotels worden gemaakt,
maar ook stamppot, hutspot of puree.
Vandaag een pastinaak/aardappelpuree.
Dit gerecht kan als basis dienen voor
een stoofpot of met groente en vlees.

Wil je zelf eens pastinaken, aardappels
en andere gewassen 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.

Hofweekblad

ALLE ONDERNEMERS IN
MARKELO BEREIKBAAR
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• Zonwering •
• Garagedeuren •
• Overkappingen •
• En meer •
Siemar Zonwering B.V.

Langestraat 129, 7491 AD Delden, 074 - 376 63 28

www.siemarzonwering.nl
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wordt gelezen in
22.000 gezinnen.
Zie ook de website
www.hofweekblad.nl
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Dieren van de Hof:
een diervriendelijke feestmaand
Goor - En dan is het al weer december. Sinterklaas doet
zijn intocht met zijn pieten. Pepernoten strooien is dan het
allerleukste. Dan, als de Sint weer terug is naar Spanje,
komt er een dennenboom in huis te staan waar we massaal
cadeautjes onder leggen. Een paar dagen nadat de woonkamer weer vrij is van gourmetlucht wordt de lucht gevuld met rook omdat wij als
traditie bij het ingaan van het nieuwe jaar flink wat vuurwerk afsteken. Prachtig!
Toch…?
Risico’s
Wanneer je dieren hebt, is het naast al deze gezelligheid van belang om stil te staan
bij risico’s en het welzijn van je geliefde dier. Zo zijn pepernoten niet echt geschikte
snacks voor je dier, net als die chocoladeletter. Ook bij de cadeautjes en de verpakking
ervan zal nagedacht moeten worden of dit gevaarlijk kan zijn voor dieren. Laat ze,
wanneer het niet zeker is, in ieder geval niet onbeheerd liggen. Ook de kerstboom is
giftig voor katten en de dampen van ons traditionele gourmetstel, of een geurkaars kan
voor benauwdheidsklachten zorgen. Kerstversiering kan ook voor problemen zorgen
door verstrikking en andere ongelukken, vaak omdat dit het jachtinstinct van katten
stimuleert. Planten die sterk giftig zijn, zijn de kerstroos, de amaryllis en cyclaamsoorten. In tegenstelling van wat wordt gedacht is de kerstster niet giftig, al kunnen katten
er wel misselijk van worden. Ditzelfde geldt voor hulst.
Vuurwerk
Bij oud en nieuw komen er heel andere
risico’s kijken. Hierbij is vuurwerk angst
nummer 1, met gedragingen als wegkruipen,
vluchten en zelfs attaques tot gevolg. Het
LICG geeft hierbij aan dat het niet zozeer
de lichtflitsen of de sterke rookgeur is, maar
dat het met name de onvoorspelbaarheid van
de harde geluiden is wat katten en honden
enorme angst aanjaagt en wat zich soms tot
een volledige fobie kan ontwikkelen. De gevolgen van de angst zijn ernstig. Zo ernstig
dat het dier in een attaque komt en dit kan
zelfs de dood tot gevolg hebben. Hierbij doet
Nicole dan ook een oproep aan hen die toch vuurwerk afsteken: “Steek vuurwerk nooit
af richting of bij dieren of vlakbij een huis waarvan je weet dat daar dieren wonen. Je
veroorzaakt enorm veel leed en de gevolgen zijn nooit volledig te overzien!”
Wat wel te doen
Geef uw dier niet iets extra’s met de feestdagen. Dit is onnodig en het stimuleert hen alleen maar om ook dat chocolade kerstkransje eens te proberen. Zorg voor veiligheid in
producten en houd de gezondheid van uw dieren in de gaten. Wanneer angst een issue
is kan er gebruik gemaakt worden van een Feliway verdamper of spray. Wordt de angst
echter te erg, ga dan naar de dierenarts; deze kan een kalmerend middel voorschrijven.
Mocht het nog altijd ernstig zijn, zet je kat dan in een aparte kamer totdat het ergste
voorbij is. Hiermee wordt de kans op vluchten nihil.
Vuurwerktraining vooraf is ook een optie, maar deze is best intensief, en de resultaten
zijn wisselend. Maar de allerbelangrijkste tip is nog altijd: blijf zelf rustig. Vaak is
het baasje zelf zo vol van angst en zorgen, dat het dier niet anders kan dan zelf ook
in paniek raken. Bereid je voor, maak het comfortabel en straf of beloon angstgedrag
nooit, maar kalmeer en bewaak de rust.

Eerste ronde winnaars puzzelkrant
Op woensdag 24 november gaven wij als speciale bijlage de Sinterklaas Puzzelkrant uit.
Voor velen een reden om aan het puzzelen te slaan en de oplossing in te sturen. Opmerkelijk dat de inzendingen niet uitsluitend uit Hof van Twente en Hengelo kwamen maar uit
het hele land, zelfs één uit Berkel en Rodenrijs!
Uit de vele reacties zijn alle juiste inzendingen -tot nu toe al 444!- op een stapel gelegd
om de eerste ronde prijswinnaars bekend te maken. Meespelen kan nog de hele maand
december tot uiterlijk vrijdag 31 december aanstaande. De puzzelkrant is ook in te vullen
op www.hofweekblad.nl als je klikt op de button ‘lees hier de krant online’.
In vier uitgaves van het Hofweekblad maken we iedere week een aantal prijswinnaars
bekend: vandaag, 15 en 22 december en 5 januari.
Zit je er nu niet tussen? Dan doe je automatisch mee met de loting voor de volgende ronde.
Heb je wel een prijs gewonnen? Dan ding je niet meer mee voor de prijzenrondes daarna
zodat iedereen een eerlijke kans krijgt.

De winnaars van deze eerste ronde zijn:
Milon Cirkel programma voor 2 personen | 1 maand t.w.v €40,van Sportﬁt Waanders, is gewonnen door:
* Robert Hofhuis uit Delden
Het festivalspel t.w.v €39,99 van speelgoedwinkel Zippy Toys,
is gewonnen door:
* E. Kuipers uit Goor
Een waardebon t.w.v €25,- van E.T. Phone Home
is gewonnen door:
* Mariëlle Morsink uit Goor

06 - 53 165 775

www.ongediertebestrijdingschorfhaar.nl

06 - 53 165 775

www.ongediertebestrijdingschorfhaar.nl

Gespecialiseerd in het
bestrijden van ongedierte zoals:
muizen, ratten, wespen,
insecten, houtworm, boktor,
en andere plaagdieren
Gespecialiseerd
in het

bestrijden van ongedierte zoals:
muizen, ratten, wespen,
insecten, houtworm, boktor,
en andere plaagdieren

Een Hofpas t.w.v. €25,- beschikbaargesteld door Schorfhaar
ongediertebestrijding, is gewonnen door:
* Marianne Wielens uit Beckum
Een waardebom t.w.v. €15 van Bloembinderij in den Kroon,
is gewonnen door:
* Josien Baks uit Delden
€15,- korting op een escaperoom van Pitch & Putt/
ile is gewonnen door:
Putt a smTwente,
Escapeoom
ur face!uit Markelo
upon yo
* Kimberley
Leeftink
Een ﬁlm naar keuze voor 2 personenen t.w.v. €15,- van Herberg de Pol,
is gewonnen door:
* L. Schalk-Trommel uit Goor

SERVICESTATION
Een luxe wasprogramma t.w.v. €13,50
HOEK
SERVICESTATION
SERVICESTATION is gewonnen door:
HOEK
HOEK
* Annet Koebrugge uit Hengevelde

van Servicestation Hoek,

Een fles Salentein t.w.v. €11,- van Wiljan’s Wijnhuis,
is gewonnen door:
wiljanswijnhuis.nl
* José Denekamp uit Delden

Grotestraat
77 Goor
Grotestraat
77 Goor
T 0547-276707
T 0547-276707
wiljanswijnhuis.nl

Houd oplichters buiten de deur
We doen er alles aan om ons huis goed te beveiligen, denk aan alarminstallaties en
camera’s die alles in de gaten houden. Maar hoe zit het met uw digitale omgeving. U
staat er misschien niet altijd bij stil, maar digitale diefstal, ook wel fraude of oplichting
genoemd, is aan de orde van de dag en blijft toenemen tijdens coronatijd.
Cybercriminelen zijn tijdens de coronapandemie actiever dan ooit en krijgen er
continu nieuwe trucs bij. Valse mails of
telefoontjes zijn moeilijk te herkennen.
Waar oplichters voorheen nog door de
mand vielen door taal- en typefouten, worden cybercriminelen (helaas) steeds professioneler.
Er bestaan vele manieren waarop je online
of offline kunt worden opgelicht. Denk aan,
WhatsApp-fraude, 1) Phishing, 2) Spoofing, Identiteitsfraude of oplichting via Marktplaats
of Facebook. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden.
Schade door digitale diefstal kan al snel oplopen tot honderden en soms zelfs duizenden
euro’s.
1) Bij phishing proberen criminelen u door e-mails naar een valse website te lokken. Daar
stelen ze uw gegevens of geld. Klik nooit op links in een phishing e-mail.
2) Oplichters kunnen u bellen vanaf een bestaand telefoonnummer van uw eigen bank. Het
lijkt dan alsof u wordt gebeld door een medewerker van uw bank. Dit heet telefoon-spoofing
of bankhelpdeskoplichting. Letterlijk vertaald betekent dat nabootsen of namaken. Smsspoofing bestaat ook. Het mobiele nummer of de naam van de afzender van het sms-bericht
is dan een bestaand nummer of de echte naam van uw bank.
Wees u bewust van wat u doet!
- maak nooit zomaar geld over als iemand (ook uw zoon of dochter ivm een nieuwe telnr),
bedrijf of organisatie, vraagt om een geldbedrag over te maken. Neem altijd eerst contact op;
- open geen mails die u niet vertrouwt;
- open geen bijlage van mails die u niet vertrouwt;
- klik niet op links in mails die u niet vertrouwt;
- laat een onbekende nooit uw computer of telefoon overnemen;
- Uw bank, zal nooit:
a) om bankgegevens danwel pincode vragen;
b) vragen geld over te maken naar een zogenaamde kluisrekening, omdat een oplichter geld
van uw rekening tracht te halen;
c) thuis uw betaalpas op komen halen.
Is iets te mooi om waar te zijn, volledig onverwachts of onaangekondigd?
Dan bestaat de kans dat u met oplichters te maken heeft!
Twijfelt u over een situatie of heeft u vragen, dan mag u altijd contact met ons opnemen of
langskomen op het politiebureau. Telefoon 0900-8844.

Een pakketje ‘ontdek de Hof’ t.w.v. €12,50 van HofMarketing
Is gewonnen door:
*Carin Bekhuis uit Goor

Kastelenwandeling Diepenheim
geannuleerd

Blankhorst
Diepenheim - Het bestuur van de OVD heeft na overleg met de werkgroep Kastelenwandeling, besloten dat het verstandig is om de Kastelenwandeling 2021 te annuleren. Hoewel deze wandeltocht een doorstroom activiteit in de buitenlucht is,
vreest het bestuur dat besmetting door het coronavirus te groot is bij deelnemers
en vrijwilligers tijdens de inschrijving, het pauze- en eindpunt.
Hopelijk mag de organisatie u volgend jaar weer begroeten op een van de twee mooie wandelingen rondom de kastelen in Diepenheim.

Blankhorst
Kerkplein 1 // Markelo // T: 0547 364081

Een setje Markelo wijn t.w.v. €10,- van Plus Blankhorst,
is gewonnen door:
* E.E. van Harn uit Markelo

Kerkplein 1 // Markelo // T: 0547 364081

Een cadeaubon t.w.v. €10,- van Distel boerderij, Dier en Tuin
is gewonnen door:
* Ans Nijland uit Bentelo
Een waardebon t.w.v. €10,- van Slagerij Kemna,
is gewonnen door:
* G. Potman uit Markelo

Succesvolle actie Sint voor ieder Kind

Delden - Afgelopen vrijdag werden bij de vrijwilligers van de Stichting PAX kinderhulp de Sinterklaascadeautjes van de PDK bezorgd. Met de opbrengst van de
Een rollade van Vlees & Partyservice Rob Kleinsman
oliebollenactie op de streekmarkt van 3 november, kon voor 11 gezinnen en 25
Vlees & Partyservice
is gewonnen door:
kinderen een mooi Sinterklaasfeest worden verzorgd.
Rob Kleinsman
www.vleesbedrijfkleinsman.nl * B. Dessens uit Delden
De adressen voor deze gezinnen werden
verkregen uit een samenwerkingsverband
Barbecuevlees vers
tussen Salut en diverse instanties die in
van
Een verwenpakket van de Hondenhoeve,
hun taakuitvoering contact hebben met
eigen boerderij!
is gewonnen door:
families die geen cadeautjes voor Sinterklaas kunnen kopen. Hierdoor konden ge* H. Mengerink uit Goor
3 droge worsten
richt diverse cadeautjes voor de verschil€ 5,lende kinderen worden ingekocht.
Black
friday
CrazySaturday
Saturday
Black
&&Crazy
De stichting PAX kinderhulp heeft
erfriday
op
Een ijskrabber + een agenda voor 2022 t.w.v. €10,haar beurt voor gezorgd dat de cadeautjes
26
&
27
november
26 & 27 november
Ook geldig op de markt is gewonnen door:
door de ouders in ontvangst konden worin Markelo & Delden
den genomen.
USBLichthalsbanden
Lichthalsbanden * J. v/d Haar uit Goor
Doordat bakker Ter Avest het beslag enUSB
van€11,95
€11,95voor
voor€4,95
€4,95
de olie voor de oliebollen beschikbaarvan
Een fruitmand van Wiemerink
had gesteld, de inzet van de vrijwilligers
is gewonnen door:
Diverse
Knuffels
van de PDK en natuurlijk de inwoners
van Knuffels
Diverse
* Inge de Jonge uit Diepenheim
Delden die de oliebollen kochten,
is
deze
Van
€8,50
voor
€2,95
actie een groot succes geworden.Van €8,50 voor €2,95
Waar de PDK vaak projecten steunt voor
StaatBenches
je naam ertussen? Gefeliciteerd! Je ontvangt van ons een email met verdere informatie.
Aluminium
Benches
kinderen in het buitenland heeft zij nu Aluminium
in
Je kan ook altijd mailen naar: puzzel@hofweekblad.nl
onze gemeente iets kunnen doen voor Diverse
de
Diversematen
maten-50%
-50%
Druk- en zetfouten voorbehouden. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
kinderen in de Hof die het ook zo nodig
hebben.
Snackbar
Snackbar
Iedereen hartelijk dank voor de inzet.

1+1GRATIS
GRATIS
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Bentelosestraat 46c Bentelo
Bentelosestraat
0547 29246c
800Bentelo
0547 292 800

