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Kerkberichten

Prestatieafspraken voor 2022 over
volkshuisvesting in Hof van Twente rond

Stichting Kindercarnaval Delden kiest
voor alternatief programma

Hof van Twente - Gemeente Hof van Twente, de woningcorporaties Wonen
Delden en Viverion en de huurdersorganisaties Huurdersbelang Delden,
Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen DMR werken samen aan een
goede huisvesting en leefomgeving in de gemeente. De samenwerking wordt
jaarlijks concreet gemaakt in de prestatieafspraken. Het samenwerkingsdocument, de
Prestatieafspraken 2022, is vorige week door de partijen getekend.
Nieuw dit jaar is dat er voor is gekozen eerst de gezamenlijke ambities voor de komende jaren vast
te leggen. Op basis daarvan zijn
vervolgens de Prestatieafspraken
voor 2022 concreet gemaakt. We
lichten een aantal thema’s uit:
Betaalbaar wonen: dit vraagt aandacht voor de huurprijs, energiekosten en gemeentelijke lasten.
Deze ‘woonlasten’ van huurders
zullen beter in beeld worden
gebracht, zodat de (nieuwe)
huurder meer inzicht krijgt in de
te verwachten kosten voor een
woning.
In het verlengde daarvan wordt ingezet op verbetering en verduurzaming van woningen. Viverion
voert in 2022 groot onderhoud
en verduurzaming uit aan 195
eengezinswoningen en 54 appartementen. Wonen Delden zet in
2022 haar project ‘Zonnig Delden’ voort, waarbij op nog eens
166 daken zonnepanelen worden
De ondertekenaars van Huurdersbelang Delden, de gelegd. Wonen Delden heeft in
gemeente, Wonen Delden, Huurdersbelang Diepenheim- 2022 geen project gepland, wat
Markelo-Rijssen, Huurdersbelang Goor-Bentelo-Henge- betreft groot onderhoud.
velde-Ambt Delden en Viverion.
Vanuit de gedachte ‘de juiste
persoon in de juiste woning’
gaan alle partijen gezamenlijk onderzoeken hoe doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad kan worden bevorderd. Een voorbeeld van doorstroming is de verhuizing van een
oudere (alleenstaande) huurder naar een gelijkvloerse woning, zodat de bestaande vaak wat
grotere woning weer beschikbaar komt.
Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties streven ernaar dat alle bewoners zich thuis
voelen in hun wijk, ook de mensen met een zorg- en/of hulpvraag. Hierbij wordt nauw
samengewerkt met zorg- en welzijnspartijen.
De partijen streven naar een balans in het aanbod van vrijkomende woningen voor reguliere
woningzoekenden en woningzoekenden die door directe bemiddeling worden gehuisvest.
Om voldoende woningen voor regulier woningzoekenden beschikbaar te houden, is afgesproken dat de corporaties maximaal 15% van de nieuwe verhuringen toewijzen via directe
bemiddeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het huisvesten van urgent woningzoekenden of
iemand die valt onder een bijzondere doelgroep komend uit een opvangsituatie.

Delden - Door alle coronaperikelen en de onzekere periode die nog komen
gaat, heeft Stichting Kindercarnaval Delden doen besluiten om de optocht
en het aansluitende kindercarnavalsfeest af te gelasten. Maar een streep
door het hele kindercarnaval is voor de organiserende stichting geen optie.
“Het is op dit moment niet te voorspellen wat
er op 11 en 12 februari wel en niet kan. Het is
voor ons te risicovol om de voorbereidingen
voort te zetten op basis van het reguliere programma’’, vertelt Thijs Wiegerink, voorzitter
van Stichting Kindercarnaval Delden. “Ook
in 2022 willen wij weer een fantastisch programma neerzetten voor de Deldense kinderen. Daarom kiezen wij er als stichting voor
om tijdig bij te sturen en het initiatief weer
naar ons toe te trekken.’’
Er zijn namelijk alternatieve invullingen.
Niels Euverman (penningmeester Stichting
Kindercarnaval Delden): “Natuurlijk is het
jammer dat we het kindercarnaval voor het
tweede jaar op rij niet kunnen vieren op de manier zoals carnaval gevierd hoort te worden.
Maar we hebben vorig jaar laten zien dat we met een flinke dosis creativiteit een fantastisch alternatief kunnen bieden. We hebben met de stichting een gaaf alternatief gevonden
die we per week op en af kunnen schalen. Daarmee zijn we flexibel en kunnen we ons op
elk moment aanpassen aan de maatregelen. Een ding staat voorop: de kinderen in Delden
vieren op 11 februari carnaval! Aangezien de optocht en het aansluitende carnavalsfeest
niet door kunnen gaan schuiven we het thema ‘Winterwonderland’ door naar 2023."
Hoe het programma er precies uit komt te zien maakt de stichting later bekend.

In Beweging gaat
stemmen over namen
op stembiljet

Hof van Twente - De
nieuwe politieke partij In
Beweging gaat op 3 januari in haar ledenvergadering stemmen over de kieslijst. Dan zal
duidelijk zijn wie de personen zijn waarop
kiezers kunnen stemmen als ze hun stem aan
In Beweging geven.
In Beweging staat voor beweging. Het verbinden van progressieve partijen. Of nog
beter gezegd: progressieve mensen. Het gaat
daarbij om de inhoud: een goed idee is een
goed idee, los van welke partij met dat idee
komt. In Beweging wil zich inzetten voor
andere politiek, met name een open politiek.
Leden gaan stemmen over de namen op het
stembiljet
Inmiddels heeft In Beweging 29 leden van
mensen met verschillende partij-achtergronden. Ongeveer de helft van deze leden
is zelfs niet eerder lid geweest van een politieke partij. Hier is In Beweging trots op,
dat juist zoveel verschillende achtergronden
vertegenwoordigd zijn binnen de partij. Op
de eerste ledenvergadering is het bestuur en
de lijsttrekker gekozen. Op de tweede ledenvergadering is het verkiezingsprogramma
vastgesteld. Op 3 januari 2022 vindt de
derde ledenvergadering plaats. Dan zal er
gestemd worden over de kieslijst, ofwel de
namen van de mensen die op het stembiljet
zullen komen. Ook belangstellenden zijn
welkom om aan te schuiven bij deze (digitale) ledenvergadering.
Belangstellenden moeten zich wel vooraf
aanmelden via info@politiekinbeweging.nl
Dat kan tot uiterlijk 31 december.
Meer informatie over In Beweging is te vinden op www.politiekinbeweging.nl.
Er worden veel stappen gezet, er gebeurt
veel. Kortom: er is veel beweging!

Kersttoespraak door
burgemeester
Ellen Nauta
bij Radiokerklokaal
Hof van Twente - De burgemeester van Hof van Twente, mevrouw
Ellen Nauta, zal weer een kersttoespraak houden in het programma van
Radiokerklokaal bij Hofstreek FM op 1e en
2e kerstdag om 8 uur ’s morgens.
Na de kersttoespraak geven de vaste medewerkers van Radiokerklokaal een verdere
invulling hieraan. Er volgt dan een bezinningswoord, het Lucas evangelie over de
geboorte van Jezus wordt gelezen, er is een
kerstverhaal en een kerstgedicht en er is ook
veel muziek te beluisteren. De vaste medewerkers zijn Ine
Hoek, Hetty Bieleman, Gerrit Beltman
en Rita Wibbelink.
Regulier is er iedere
donderdagavond een
live-uitzending van
19.00 tot 20.00 uur,
die op zondagmorgen herhaald wordt
van 8.00 tot 9.00 uur.
U kunt ons vinden op:
Etherfrequentie 107.6
FM / Kabel 104.10.
Foto: Barbara Trienen

Mocht u vieringen willen bijwonen,
informeer dan eerst naar het protocol van
de kerken.
Protestantse Gemeente (Oude Blasius)
Vrijdag 24 december
16.00 uur, ds. Juijn, kinderkerst musical
19.30 uur, ds. Juijn, kerstnacht
Dienst online
Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag
10.00 uur, ds. Juijn
Zondag 26 december, 2e Kerstdag
10.00 uur, ds. Juijn
Vrijdag 31 december, oudejaarsdag
16.00 uur, ds. Juijn
Zondag 2 januari, 10.00 uur
Ds. Juijn
R.K. Blasiuskerk Delden
Aanmelden voor vieringen van Kerst
Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag
9.30 uur, Eucharistieviering, pater v.d. Vegt
Zondag 26 december, 2e Kerstdag
9.30 uur, Eucharistieviering, pastoor Jansen
Woensdag 29 december, 9.00 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
Vrijdag 31 december, oudejaarsdag
19.00 uur, Eucharistieviering
Pater Boerkamp
Zaterdag 1 januari, nieuwjaarsdag
9.30 uur, Eucharistieviering, pastoor Jansen
Zondag 2 januari, 9.30 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
Woensdag 5 januari, 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
O.L.Vrouwekerk Bentelo
Zaterdag 25 december, 11.00 uur
WoCo, pastor v.d. Bemt
Zondag 26 december, 11.00 uur
Kindje wiegen, werkgroep
Petrus en Paulus Parochie Hengevelde
Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag
9.00 uur, WoCo, pastor Doornbusch
Zondag 2 januari, 9.30 uur
WoCo, pastor Zoet
Anglican Church Twente, Markelo
Zaterdag 25 december, 10.30 uur
Christmas Eucharist, Ref. Williams
Zondag 26 december, 10.30 uur
Christmas Eucharist, Ref. Williams

Reserveren via e-mail:
jeanet_luiten@hotmail.com
Protestantse Gemeente Markelo
Vrijdag 24 december
19.30 uur, ds. vd Boon, kerstgezinsdienst
22.00 uur, ds. Nijhuis, kerstnachtdienst
Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag
10.00 uur, ds. Dijkstra
Zondag 26 december, 10.00 uur
Ds. Dijkstra, laatste eredienst 2021
Alle diensten zijn ook online te volgen.
Johanneskerk Diepenheim
Diensten zijn online te volgen.
Vrije Baptisten Gemeente Goor
Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag
10.00 uur, dhr. van Norden
Zondag 26 december, 2e Kerstdag
10.00 uur, dhr. van Norden
Vrijdag 31 december, oudejaarsdag
18.00 uur, dhr. Witmer
Hofkerk, Goor
Vrijdag 24 december, Kerstavond
21.00 uur, ds. de Jong
Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag
10.00 uur, ds. de Jong
Zondag 26 december, 2e Kerstdag
10.00 uur, ds. Reitsma
Dinsdag 28 december, 19.30 uur
Avondgebed
Vrijdag 31 december, oudejaarsavond
19.30 uur, ds. van Houwelingen
Alle diensten zijn ook online te volgen.
R.K. Petrus en Paulus Parochie Goor
Vrijdag 24 december, Kerstavond
19.00 uur, WoCo, pastor Doornbusch
Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag
11.00 uur, Eucharistie, pastor Kuipers
Woensdag 5 januari, 9.00 uur
Pastor Zoet
Reformatorische Baptisten Twente Goor
Zaterdag 25 december, 10.00 uur, Kerst
Ds. Bakker
Zondag 26 december, 10.00 uur
Dhr. Weerstand
Vrijdag 31 december, 17.00 uur
Ds. Bakker, oudejaarsdienst
Zondag 2 januari, 10.00 uur
Ds. Bakker, nieuwjaarsbegroeting

Bridgeclub
Niet Kwetsbaar
Goor - De Goorse Bridgeclub Niet Kwetsbaar hield op dinsdag 14 december haar
wekelijkse bridgedrive, dit keer online op
Step Bridge.
De uitslag:
1 Anneloes Dijk - Marian Kerkhoff 63,75%
2 Jaap de Vries - André Sombekke 61,25%
3 Huub Zunnebeld - Traian Dorneanu54,58%
Zie de website: https://27008.bridge.nl/

William Sanchez
(GroenLinks) kiest
voor de progressieve
samenwerking

Delden - GroenLinks Hof
van Twente heeft besloten
niet deel te nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen
op 16 maart 2022.
William Sanchez, fractievoorzitter van
GroenLinks blijft in de gemeenteraad tot aan
de gemeenteraadsverkiezingen. Hij hoopt
daarna terug te komen als raadslid voor In
Beweging.
Landelijke progressieve samenwerking
Op 6 december jl. presenteerden Lilianne
Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) een gezamenlijk progressief oppositieakkoord. Om te laten zien dat een progressieve samenwerking tussen partijen wél kan.
Jesse Klaver benadrukte dat nu het moment
is voor progressieve partijen om de krachten
te bundelen.
Kiezen voor de toekomst
“Samenwerking en
actievoeren is net
als de klimaatbeweging. Jongeren
lopen voorop. Zij
kiezen voor een
duurzame toekomst.
Anderen
houden
nog vast aan dat wat
is”, aldus William
Sanchez.
In de afgelopen
jaren zijn er vele
gesprekken geweest
tussen de drie sociale partijen (PvdA, SP en
GroenLinks) in de gemeenteraad. Gezocht
werd naar progressieve verbinding. In 2017
is het GPS-Manifest uitgekomen. In 2021 is
een nieuwe lokale partij, In Beweging, ontstaan uit deze gesprekken.
William Sanchez waagt nu de sprong naar
de progressieve samenwerking. Nu is het
tijd voor de volgende stap. Hij kiest zeer bewust voor samenwerking, voor de toekomst
en voor een groenere Hof van Twente. Hij
hoopt dat velen anderen zullen volgen. William Sanchez hoopt dat de kiezers straks
hun stem en vertrouwen geven aan de meest
progressieve partij in de Hof van Twente.
Hij stelt zich kandidaat voor In Beweging,
de jongste politieke partij in de Hof. Hij wil
graag samenwerken in een zo progressief
mogelijk coalitie.

Kerstvieringen
Johanneskerk
Diepenheim - De Johanneskerk van Diepenheim
zal de kerstvieringen voor
2021 via de YouTube streaming uitzenden,
instructie hoe dit te vinden, ziet u op www.
pkn-diepenheim.nl
De viering van kerstavond zal 24 december
om 16.00 uur zijn, een dienst waaraan enkele
gemeenteleden mee zullen werken, dominee
Braakman is de voorganger en het orgel
wordt bespeeld door Henk Langenkamp.
Eerste Kerstdag, 25 december is er om 10.00
uur een dienst waarin opnieuw dominee
Braakman voorgaat, Heleen Glas haar muzikale medewerking verleent op dwarsfluit en
Henk Langenkamp het orgel bespeelt.
De kerk is door de werkgroep van liturgisch
bloemschikken mooi versierd voor de kerst
en deze versieringen kunt u uiteraard dan
zien via de beelden.
Deze diensten zijn op elk ander moment ook
te bekijken via you tube.
Hoewel deze drastische maatregelen onvermijdelijk zijn in deze bijzondere tijden
hopen we toch met elkaar verbonden te
blijven op deze manier. Laten we een licht
zijn voor elkaar, op afstand weliswaar maar
in gedachten met elkaar verbonden.
Ook zullen de diensten tot en met 16 januari
te volgen zijn via YouTube.
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Tot het laatst toe betrokken bij alles wat haar zo lief en
dierbaar was is overleden mijn lieve moedertje

Lida Eeftink - Peters
weduwe van Gerrit Eeftink
op de leeftijd van 91 jaar.
Henk Eeftink
Correspondentieadres:
JP van den Bent stichting Lindehof
Oude Haaksbergerweg 3-17, 7471 LH Goor
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
maandag 27 december van 10.30 tot 10.45 uur in
uitvaarthuis De Hof, Diepenheimseweg 2d in Goor.
De begrafenis zal plaatsvinden in besloten kring.

Met verdriet hebben wij afscheid genomen van

Juul Wilmes - Mols
echtgenote van Lambert Wilmes
in de leeftijd van 87 jaar.
Lambert Wilmes
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Wij danken de medewerkers van De Stoevelaar
afdeling De Meene voor de liefdevolle zorg.
De uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring.
20 december 2021
Weddehoenlaan 33, 7471 MK Goor

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de
bloemen, kaarten en persoonlijke condoleances, die we
hebben ontvangen naar aanleiding van het overlijden
van onze lieve moeder, oma en ‘oma Harmke’

Harmke Dijkstra-Manuel
Het heeft ons erg goed gedaan.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Markelo, december 2021

Huisartsenpraktijk
Hiltermann & Van der Velden
De praktijk is GESLOTEN van
maandag 3 januari t/m vrijdag 7 januari
De waarneming is als volgt verdeeld:
Achternamen van patiënten beginnend met de letters
A t/m H: Dokter Prenger
tel. 074 - 376 14 66
I t/m P: Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B,
Hengevelde
tel. 0547 - 333 245
Q t/m Z: Dokter Van den Helder tel. 074 - 376 40 25
Voor het maken van een afspraak belt u voor
12 uur naar de waarnemende praktijk.
Voor de avond-, nacht- en weekenddienst kunt u
uitsluitend voor spoedgevallen contact opnemen
met Spoedpost te Hengelo, tel. 088-5551155
Herhaalrecepten kunt u via de apotheek bestellen.
Maandag 10 januari zijn wij weer aanwezig.

R.O. van Manen, huisarts
De praktijk is i.v.m. vakantie GESLOTEN van
3 januari t/m vrijdag 7 januari
De waarneming is als volgt verdeeld:
Achternamen van patiënten beginnend met de letters
A t/m H: Dokter Prenger
tel. 074 - 376 14 66
I t/m P: Dokter Jaspers, Weth. Goselinkstraat 2B,
Hengevelde
tel. 0547 - 333 245
Q t/m Z: Dokter van den Helder tel. 074 - 376 40 25
Voor herhaalrecepten kunt u terecht bij
Apotheek Delden.
Maandag 10 januari zijn wij weer aanwezig.

MOOI THUIS IN HUIS

LENT
E
ELINK

alle glasweefsel

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

MAGNEETJES
Magneetjes s.v.p. inleveren
‘s maandags vóór 12.00 uur.
Ook wij hebben helaas onze
winkel moeten sluiten. Heb je
iets nodig of wil je graag iets
uit onze Wereldwinkel? Bel: 06
53569649. We helpen je graag.
Team Wereldwinkel Delden
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
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Opknapbeurt algemene begraafplaats Goor
afgerond
Hof van Twente - In de afgelopen periode is de algemene begraafplaats in
Goor opgeknapt. Er zijn nieuwe bomen aangeplant, de paden zijn toegankelijker gemaakt en er is een impuls gegeven aan meer biodiversiteit. Op
vrijdag 17 december werd het informatiebord onthuld als afronding van de
werkzaamheden.
Nieuwe beplanting en perken
Met nieuwe bomen en hagen vormt de begraafplaats een ecologische verbinding tussen het
achterliggende landbouwgebied de Meene, de Herikerberg en de kern Goor. De vernieuwing van de beplanting is aangegrepen om ook andere verbeteringen aan te brengen. Zo
zijn de looppaden verbeterd en toegankelijk gemaakt voor minder mobiele bezoekers. Bij
de ingang staat een informatiekast zodat graven gemakkelijker gevonden kunnen worden.
Vleermuiskasten, vogelhuisjes, insectenhotels en bloeiende perken zorgen voor meer biodiversiteit op de begraafplaats. Op de plukveldjes kunnen bezoekers in het voorjaar wat
bloemen plukken voor op een graf.
Samen met vrijwilligers
De opknapbeurt van de begraafplaats is tot stand gekomen hulp van de provincie, gemeente,
bezoekers van de begraafplaats en vrijwilligers. 25.000 bloembollen werden geplant en
in droge perioden gaven vrijwilligers de nieuwe beplanting water. Stichting Hofvogels en
Groene Loper plaatsten de nestkasten en insectenhotels.
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Wethouder Scholten
bezoekt
graftrommelexpositie
tijdens opening
begraafplaats

Goor - Na de opening van de ‘begraafplaats in het groen’ met aansluitende een rondwandeling over
de prachtig opgeknapte Algemene
Begraafplaats in Goor, had wethouder Harry
Scholten nog even tijd voor een bezoekje
aan de aula met de graftrommelexpositie.
Voorzitter Ubbo Borgesius van Stichting
Historisch Goor nam de wethouder mee
voor korte rondleiding langs de expositie.
Scholten was onder de indruk van de trommels en de diverse gereedschappen en materialen die te zien zijn. Hij zegde toe een keer
terug te komen op de reguliere openingsuren
voor een uitgebreide rondleiding. De graftrommelexpositie is open voor bezoekers
op elke eerste zondagmiddag van mei t/m
september.

Geen voorverkoop
kaarten ijsbaan
De Zilvermeeuw

Nog geen kerstcadeau? Geef een Cadeaubon
van Winkelstad Delden!
Delden - Nieuw in Delden: de cadeaubon van Winkelstad
Delden, verkrijgbaar in de bedragen 5, 10, 20 en 25 euro,
is onbeperkt geldig en te besteden bij alle DOV-leden. Weten wie de deelnemende bedrijven zijn? Kijk dan gauw op
de website: www.dovdelden.nl/leden
Waar te koop?
De cadeaubon is verkrijgbaar bij Autobedrijf De Vossenbrink
aan de Vossenbrinkweg 3 en bij The Read Shop Delden aan
de Langestraat 19. De bon bestaat uit een A en een B gedeelte. Verwijdering van deel B maakt de bon ongeldig. Ook
is de bon niet inwisselbaar tegen contanten en het vermelde
bedrag op de bon moet in een keer besteed worden.
Natuurlijk erg leuk om te krijgen maar ook fijn om te geven!

Stokkum - Tijdens de ledenvergadering van ijsclub
De Zilvermeeuw is er besloten om het seizoen anders op te zetten. Dat houdt
in dat er geen kaarten meer
in de voorverkoop verkocht
gaan worden.
De tarieven aan de kassa tijdens de opening
van de baan zijn jeugd tot en met 12 jaar
€ 2,00, volwassenen € 4,00.
De baan wordt ook niet meer standaard ondergepompt alleen als de weersvoorspelling
gunstig is voor een langere vorstperiode.

Kerstavonddienst
Hofkerk Goor online

Ossenhoornblazen
in Markelo

Goor - Dit jaar zal de kerstavonddienst in de Hofkerk uitsluitend online te volgen zijn
via https://kerkdienstgemist.nl/
stations/1418-Hofkerk-Goor.
De dienst begint om 21.00 uur en heeft als
thema: Hoop, opnieuw geboren. Voor alle
die het toen hoorden én nu horen.
Een oud verhaal, maar juist nu in een onzekere tijd, sterk actueel. Kan ook nu de hoop
opnieuw geboren worden, hoe klein, hoe
kwetsbaar ook?
Naast de bekende kerstliederen hoort u ook
twee verrassend inspirerende (nieuwe) liederen.

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
Vrijdag 24 december (mirreweentersoavond)
16.50 uur: blazen bij de kerktoren volgens
oude traditie 17.00 uur: Mirreweentersluu’n

‘Groep 6 zoekt hulp’
Dit is de titel van het mailtje dat ik op
woensdag 24 november stuurde naar de
Schouwburg in Hengelo. De avond ervoor
hadden we gehoord dat er geen ouders
meer in de basisschool welkom waren. Er
konden dus geen ouders meer komen kijken naar de kerstmusical van hun kind. Ik
had de dag ervoor de kinderen van groep
6 nog zien oefenen in de hal.
Beste schouwburg Hengelo,
Gisteravond werd bekend dat er opnieuw
geen ouders meer in de basisschool welkom zijn. Een enorme teleurstelling voor
de 40 kinderen uit groep 6 van IKC Erve
Hooyerinck in Delden. Ieder jaar mag
groep 6 op de woensdagavond voor kerst
voor de ouders de kerstmusical laten
zien. Overdag doen ze dit dan voor de
kinderen.
Jullie begrijpen mijn vraag. Is er een
mogelijkheid dat onze kinderen dit jaar bij
jullie mogen optreden voor hun ouders?
Ik snap dat ik veel vraag, want ons budget
is beperkt.
Maar ik hoop dat jullie begrijpen dat je
sommige dingen je hele leven onthoudt
en dat dit daar één van is….
Binnen een uur had ik bericht van Raoul
Boer (directeur van schouwburg Hengelo)
in mijn mailbox. Ze gingen meewerken
om er toch een fantastische kerstmusical
voor de ouders van te maken! We waren
welkom, voor ons beperkte budget. Ik
was er gewoon door van slag. In deze tijd
lijkt het bijna alsof iedereen vooral met
zichzelf bezig is. Onderwijs-zorg-cultuurhoreca iedereen heeft het zwaar. In de
vorige lockdown hoorde ik zoveel mooie
verhalen over mensen die zonder belangen elkaar steunden. Nu hoor ik deze verhalen steeds minder. En toen was daar
ineens het bericht van de Schouwburg!
Op 26 november hoorde de Culturele
sector dat de deuren om 17.00 uur dicht
moesten. En weer bleven ze met ons in
mogelijkheden denken. Dan maar een
middagvoorstelling voor de ouders op 22
december!
Intussen werd het op school spannend;
drie juffen van groep 6 met corona, de
hoofdrolspeler (Scrooge) corona, halve
klassen/hele klassen in quarantaine.
Toen het bericht dat er geen vieringen op

school meer mochten plaatsvinden, dus
ook geen andere kinderen meer in de hal
naar de kerstmusical komen kijken.
Kunt u zich voorstellen dat je 9 jaar bent,
je eindelijk in groep 6 de kerstmusical
mag spelen (net zoals je ouders toen
ze bij ons op school zaten) en dan is er
corona en moet je dit voor een camera
doen die het gaat afspelen in de groepen.
Onvoorstelbaar toch?
1,5 jaar geleden hebben we voor groep
8 ons hele podium naar buiten gebracht
en ouders op hun eigen campingstoelen
laten toekijken naar de eindmusical. In
crisistijden worden we vindingrijk maar
soms wordt het wel lastig gemaakt.
Op donderdag 2 december heb ik de
40 kinderen van groep 6 verteld dat de
musical op school opgenomen wordt
voor de andere kinderen op school. Maar
dat als de theaters niet hoeven te sluiten
voor 17.00 uur we onze kerstmusical in de
schouwburg in Hengelo voor alle papa’s
en mama’s op 1,5 m mogen laten zien!!!
Echt optreden in een theater. Ik hoef u
niet te vertellen hoe de reacties waren!
We laten de ouders een gift geven voor
de schouwburg want we weten ook hoe
moeilijk zij het hebben.
Vorige week dinsdag is opnieuw duidelijk
geworden dat de basisscholen moeten
sluiten. Ouders brengen de kinderen nu
direct naar de schouwburg en daar gaan
we eerst 2x oefenen (er valt repetitie-tijd
uit). Ik ben de schouwburg zo dankbaar!!
En ik hoop zo dat de theaters openblijven!
Op 22 december om 15.00 uur staan onze
kinderen te stralen in de schouwburg!
Gewoon om eens goed nieuws te melden!
En vanuit de kerstgedachte dat we elkaar
helpen in crisistijden!!
Nicole Verweij, intern begeleider
IKC Erve Hooyerinck, Delden
(NB: Dit zal n.a.v. de laatste persconferentie van zaterdag 18/12 waarschijnlijk niet
doorgaan, red.)

‘Participatie en hoe
het niet moet’
Het is eigenlijk te absurd voor woorden maar Burgemeester en Wethouders
besluiten dat het aanwijzen van plaatsen
voor woonwagens door middel van participatie moet plaatsvinden. Dat proces
loopt vervolgens volledig op de klippen
maar ondanks dat, besluit het College
doodleuk om toch een locatie aan te wijzen in de Gorterstraat. Participatie doe
je omdat je vindt dat inwoners van de
gemeente (mede)zeggenschap hebben
over hun eigen woon- en leefomgeving
Eigenlijk doe je als overheid in zo’n proces een stapje terug en bied je inwoners
de ruimte om met eigen ideeën te komen.
Vrijwel alle gemeenten verwarren parti-

(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.
cipatie echter met inspraak. Participatie
is voor hen gewoon een modern woord
voor een ouderwets dingetje. Inwoners
vinden het vaak veel normaler dan de
overheid dat ze ook iets te vertellen
hebben over hun eigen straat of dorp
of wijk. In onze gemeente is dat met de
keuze voor woonwagenplekken in Goor
om die reden verkeerd gegaan. In de eerste plaats heeft de gemeente geen beeld
van wat ze nu precies verstaat onder participatie. Maar juist bij participatie komt
dat nu juist nogal precies. Eigenlijk geef
je als gemeente een stukje van je invloed
(macht) weg en dat is in de praktijk moeilijker dan het voor een buitenstaander
lijkt. Zo was het uitgangspunt bij het participatietraject in Goor nogal onduidelijk.
De meerderheid in de Raad legde vast dat
er slechts over vijf locaties mocht worden
gesproken en dat er ook maar een kamp
zou komen. De ingehuurde bemiddelaar
gaf echter vanaf de eerste minuut ruimte
voor het aandragen van alternatieven.
Bovendien deed die iets wat je nooit moet
doen als inwoners met elkaar ‘in concurrentie’ moeten over de vraag of de locaties nu bij jou in de straat moet komen of
in die van een andere straat in Goor. Dat
gaat gegarandeerd verkeerd.
Of de bewoners krijgen onderling ruzie
omdat ze elkanders straat aanwijzen
als de meest geschikte locatie of de
bewoners zijn slimmer en… komen met
een alternatieve locatie. En dat laatste
gebeurde. Daarnaast kom je met zo’n
procedure al snel op een hellend vlak
want er zijn altijd wel mensen die duidelijk maken dat ze nu en never nooit
woonwagenbewoners in hun straat willen
en dat zet vanzelfsprekend kwaad bloed
bij de reizigers die zich niet aan de kant
laten zetten. Een hoogst ongelukkige
mail laat dan alles ontploffen. En zo is
het, volkomen voorspelbaar, precies mis
gegaan. Tussentijds heeft de PvdA nog
aan de bel getrokken in de hoop dat dit
proces nog kon worden gestopt. Liever
ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Maar de meerderheid in de raad vond het
een lopend proces waar je niet doorheen
zou mogen fietsen. Alsof de brandweer
het pand eerst laat afbranden om dan
pas te gaan blussen. En dan gebeurt het
meest onbegrijpelijke. De gemeente zet
ondanks het ontbreken van participatie
gewoon een locatie door. Het ultieme
bewijs dat je participatie absoluut niet
serieus neemt. Terecht komen coalitiepartijen CDA en VVD een klein beetje
geholpen door de PvdA tot de conclusie
dat het zo niet moet en corrigeren deze
partijen het College. Elk nadeel heb zijn
voordeel. Nu maar hopen dat inspraak
in de Hof ook echt medezeggenschap
wordt.
Fred Rijkens,
fractievoorzitter van PvdA Hof van Twente
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KORTIER
TUIN- EN PARKMACHINES

Houtversnipperaar
Jensen A 540
• Op aanhanger
onderstel
• Eigen dieselmotor met
“no stress systeem “
• Stamdiameter tot
19 cm
Mechanisatiebedrijf Kortier
Haarweg 7 Bentelo
0547 - 292 267
info@kortiermechanisatie.nl
www.kortiermechanisatie.nl

Foto van de week
Voor nog meer voordeel:

Bovenstaande foto is genomen door Wim Jager. “Dat niet alle paddenstoelen
standaard op de grond groeien bewijst dit trosje ‘dubbelganger bundelzwammen’. Deze hebben zich genesteld aan de onderkant van een omgezaagde
boomstam. De hele familie gezellig bij elkaar. Vraag je je toch af: “Waar leven
ze van?” Deze zwammen (schimmels) groeien in bundels op hout en onttrekken hieraan
hun voedsel. Ze zijn blijkbaar voor sommige dieren een lekker hapje want er was aan
meerdere zwammen geknabbeld.
”
De foto is gemaakt met een Nikon D.7200, 1/100 sec., f6,3, 42 mm, ISO 200.
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.

Uitslag tweede trekking Decemberactie
Sio Winkeliers Hengevelde
Hengevelde - Op maandag 20 december vond de tweede trekking plaats van de Decemberactie 2021 van de Sio winkeliers
in Hengevelde. In de 2e week is wederom een grote hoeveelheid ingevulde bonnen weer terug gekomen met daaruit de
volgende 4 winnaars:

- Maria Cattier
Hengevelde
- Hanneke Oltvoort Hengevelde
- Joyce Assink
Hengevelde
- Celeste Pelle
Hengevelde
Bovenstaande prijswinnaars gefeliciteerd namens de Sio en haar winkeliers in Hengevelde.
Ze zijn reeds in het bezit van de goed gevulde tas met allerlei leuke, lekkere en handige
dingen van onze deelnemende winkeliers en horeaca:
Bakkerij Nollen, Bistro de Kolenbrander, De Bloemruiker, Eko Twente, Hotel Hof van
Twente, Kaasboerderij Keuper, Auto Kleinsman, Decokay Lentelink, ‘t Ruiterparadijs,
Keurslagerij Brummelhuis, COOP, Ten Thije Keukens, Beuving Bestrating, Beauty Inn
De Kluempe, Wijnhuis De Deurne, De Bazar van Jon, Ayurveda Twente, Eetsalon Yess,
Haarmode Marleen Rupert, Wolterinck-Kuipers bedrijfskleding & PBM’s en Herberg De
Gebrande Waateren.
Helaas is bij de tweede trekking de actie ten einde gekomen door de gevolgen van de coronacrisis. Een gedeelte van de Sio Winkeliers leden zijn hierdoor hard getroffen en hebben
helaas hun winkeldeuren moeten sluiten.
Ze hebben echter vele manieren gevonden om u toch te helpen met uw vragen en problemen.
Dus bel ze, mail ze, app met uw vragen en bestellingen en help ze op uw eigen manier deze
crisis door, zodat bij de volgende editie iedereen weer mee kan doen en zo Hengevelde
leefbaar te houden!

Systemen Hof van Twente weer grotendeels
in de lucht
Voor nog meer voordeel:

Hof van Twente - Ruim 80 % van de IT-systemen van de gemeente Hof van
Twente is weer in de lucht. Naar aanleiding van de wereldwijde waarschuwing over een kwetsbaarheid in het log4j-systeem zette de gemeente deze
systemen begin deze week preventief offline.
Ook de dienstverlening richting inwoners is sinds vandaag weer in de lucht. De afgelopen
drie dagen konden er geen paspoorten en rijbewijzen worden uitgegeven. Mensen die de
afgelopen dagen een afspraak hadden en afgebeld zijn, worden door de gemeente gebeld om
op korte termijn een nieuwe afspraak in te plannen.
De website van de gemeente gaat vooralsnog nog niet online. Daar zijn specifieke updates
nodig die meer tijd vragen. Dat betekent dat bijvoorbeeld aanvragen voor werk en inkomen
– die normaal via de website verlopen – op dit moment nog per telefoon of mail moeten
worden gedaan. Een online afspraak maken voor een paspoort of een rijbewijs kan wel via
de speciale pagina https://hofvantwente.mijnafspraakmaken.nl/ Het betalen van uitkeringen
vindt op de normale manier doorgang.
Burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel is blij dat de dienstverlening richting inwoners is
hersteld. “Het was een forse maatregel om onze systemen tijdelijk uit de lucht te halen. Het
is enorm vervelend voor inwoners en ook voor onze eigen mensen. Maar met de gegevens
van onze inwoners willen we geen enkel risico nemen.” Nauta heeft grote waardering voor
het begrip van de inwoners en de inzet waarmee de medewerkers van de gemeente de afgelopen dagen alles op alles hebben gezet om de dienstverlening weer op gang te brengen. “We
hebben het afgelopen jaar al veel extra’s moeten vragen van onze mensen. Ook deze nieuwe
situatie hebben ze weer zeer kordaat opgelost.”
Extra openstellingen
De servicebalie van de gemeente is de komende dagen extra bemenst. Vandaag, morgen en
volgende week zijn er extra balies open en volgende week dinsdag is er een extra avondopenstelling.
Hoe kunt u ons bereiken?
Gemeente Hof van Twente is te bereiken via e-mail (info@hofvantwente.nl) of telefonisch
via 0547-858585. Als u vragen hebt, belt of mailt u ons dan gerust. We proberen u zo goed
mogelijk te helpen.

Openingstijden
ma t/m vrij
08:00 t/m 17:30 uur
zaterdag
09:00 t/m 12:30 uur

TE
HUUR

Gezocht voor bioscoopfilm:
oude amateurfilmbeelden uit Twente
Wat maakt Twente tot Twente? In een film over een eeuw Twente, met alleen
maar beelden van vroeger willen actrice Johanna ter Steege en filmmaker Erik
Willems het verhaal over Twente vertellen. Deze avondvullende bioscoopfilm ‘Twente op
film’ wordt voor de zomer van 2022 uitgebracht en zal daarna ook te zien zijn bij RTV Oost.
Jouw amateurfilmbeelden in Twente op film
“Er is veel gefilmd in Twente in de laatste honderd
jaar. Oude Polygoonjournaals en bedrijfsfilms, ze
zijn nog in de filmarchieven te vinden. Toch vertellen die films niet het hele verhaal. Er ontbreken nog
alledaagse filmbeelden, amateurfilms die nu nog in
kasten en op zolders liggen. Wij zijn op zoek naar
bewegende beelden die alles zeggen over het land
tussen Regge en Dinkel”, aldus Johanna en Erik. Zij
zoeken films die een intiem inkijkje geven in het
leven van alledag, met zijn hoogte- en dieptepunten. Dat kan van alles zijn. Straatbeelden, het wassen van de auto, feesten en evenementen,
Palmpasen, sportwedstrijden, de winters van vroeger, het boerenbedrijf, festivals. In kleur of
zwart wit, met of zonder geluid. Dus kijk op zolder of vraag familie of vrienden naar oude
films, en wie weet zie je jouw beelden terug op het witte doek.
Kijk- en brengdagen
Heb jij oud filmmateriaal? Kom met je filmpjes naar het Historisch Filmcafé Twente. In de
eerste drie weken van 2022 organiseert Twente op film drie breng- en kijkdagen, RTV Oost
doet verslag. Aanmelden is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd. Stuur een mail naar
info@twenteopfilm.nl met de dag dat je langs wilt komen. Je bent welkom tussen 10.00 en
15.00 uur, de koffie staat klaar: - Donderdag 6 januari in de Museumfabriek in Enschede Donderdag 13 januari in het Rijssens Museum - Woensdag 19 januari in het Oyfo Techniek
Museum in Hengelo.
Alle informatie over het filmproject van Johanna ter Steege en Erik Willems vind je op de
website www.twenteopfilm.nl. Hier lees je ook meer over het project, de makers en wat er met
jouw amateurfilmbeelden gebeurt.
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Uitgevers slaan handen ineen
Haaksbergen/Hof van Twente - Vier succesvolle weekkranten slaan de handen ineen worden in één klap daarmee nog succesvoller. Kortweg betekent dit dat er twee
weekkranten overblijven. Hart van Haaksbergen gaat vanaf 1 januari op in Rondom
Haaksbergen en Hart van Hof van Twente is opgegaan in het Hofweekblad. Met deze
wijziging worden de inwoners van de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente met
twee sterke titels bediend en niet meer met vier.

+

+

=

V.l.n.r.: Clemens Geerdink, Dick Hüve en René Bult
De redacties van de vier weekkranten waren reeds jaren diep geworteld in de samenleving,
getuige de vele lokale advertenties. “Om versnippering van nieuws en advertenties en papierverspilling tegen te gaan, hebben wij besloten flink samen te gaan werken’’, vertelt
Clemens Geerdink, uitgever van het Hofweekblad. “Die samenwerking gaat zelfs zo ver,
dat -zoals gezegd- de twee sterkste titels overblijven.’’ Wel blijven deze als zelfstandige bedrijven bestaan. Volgens René Bult, de uitgever van Rondom Haaksbergen, wordt het bereik
met de samenwerking nog groter. “Inwoners krijgen in Haaksbergen en Hof van Twente één
weekkrant van formaat in de bus. Je mist dus niets meer als je op zoek gaat naar het lokale
nieuws en lokale advertenties.’’
Dick Hüve beaamt de woorden van Geerdink en Bult. De uitgever van onder meer Hart van
Hof van Twente en Hart van Haaksbergen roemt de weekkranten van zijn collega’s. “Door
deze samenwerking kan ik mij nog beter richten op onze succesvolle titels. Op deze manier
is het een heuse win-winsituatie.’’

Autobedrijf Zuithof schenkt ruim € 5000
aan Kans voor een Kind

Vereniging van Volkstuinders Delden

Van tuin tot bord

Bornerbroek - Autobedrijf Zuithof vierde dit jaar hun 60-jarig
jubileum. Zuithof werd opgericht in april 1961 door Joan Zuithof als eenmanszaak aan het Tusveld in Bornerbroek. Huidig
eigenaar René Zuithof, die het bedrijf in 1992 van zijn vader overnam samen met
zijn vrouw Irma, hebben de prima naam en reputatie van het autobedrijf op dezelfde
bevlogen wijze voortgezet, hetgeen al 60 jaar resulteert in een gezond, betrouwbaar
en servicegericht bedrijf. Het jubileum wilden ze graag op spectaculaire wijze vorm
geven en dat is gelukt! “In verband met de steeds weer wijzigende coronamaatregelen
was het passen en meten, maar eind oktober hebben we een zeer geslaagde driedaagse
jubileumshow neergezet die gelukkig ook door kon gaan”, vertelt René.

Gedroogde bonen met prei en kip
Ingrediënten:
400 gram droge bonen
500 gram prei, schoongemaakt
200 gram kippendijfilet
0,2 l crème frâiche
Eetlepel pittige mosterd
Zout en peper

Naast ingevroren groente, rijst en pasta
is het altijd handig om gedroogde bonen
op voorraad te hebben. Met blikken uit
de supermarkt is niks mis, maar verse
bonen zijn toch zeker beter van smaak
en bovendien erg gezond. De (bruine,
zwarte, witte of borlottibonen of andere)
bonen worden vanaf half september tot
half oktober geoogst en gedopt, waarna
ze een paar weken moeten drogen.
Eenmaal droog zijn ze goed te bewaren in een afgesloten pot. Vandaag een
eenvoudig recept met bruine bonen en
prei die de hele winter vers geoogst kan
worden. Grote kans de prei uit eigen
tuin is aangetast door de preimineervlieg. De oranjebruine holletjes komen
alleen voor in de buitenste bladeren die
gemakkelijk verwijderd kunnen worden.

Aanvraag
Schoolfeestfonds kan
nog tot 1 januari 2022

Opnieuw geen kerstconcert Goors Mannenkoor
Goor - Voor het tweede jaar op rij heeft het bestuur van het Goors Mannenkoor
moeten besluiten het traditionele kerstconcert af te zeggen. Al bijna 40 jaar organiseert het koor op Eerste Kerstdag tussen brunch en diner een optreden met
samenzang en oude en nieuwe kerstliederen.

In september werd nog met goede moed begonnen met de repetities en was de verwachting
dat het concert dit jaar misschien doorgang zou kunnen vinden, maar de recente ontwikkelingen hebben opnieuw roet in het eten gegooid.
Voor veel leden en vaste bezoekers is het kerstconcert het hoogtepunt van het jaar. De teleurstelling is des te groter, omdat in 2020 het 75-jarig jubileum ook al niet door kon gaan. Veel
activiteiten in het kader van dat jubileum werden doorgeschoven naar 2021, maar van alles
wat de jubileumcommissie van plan was, is niets doorgegaan. Sinds begin 2020 hangt bij ieder lid de nieuwe kleding, die voor het jubileum was aangeschaft, nog ongedragen in de kast.
Het bestuur heeft nu besloten alle jubileumactiviteiten definitief te cancelen en hoopt in
2022 weer een enigszins normaal programma te kunnen brengen.

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.

Bereiding:
Week de gedroogde bonen ongeveer 8
tot 20 uur in koud water. Gooi dit water
weg en kook ze daarna in ongeveer drie
kwartier gaar in 1,5 à 2 liter vers water.
Proef of ze gaar zijn. Voeg op het laatst
wat zout toe.
Snij ondertussen de kippendijen in reepjes en bak dit even aan in olie. Voeg de
crème fraîche toe en breng aan de kook.
Roer de mosterd erdoor. Ook de prei kan
ondertussen in ringetjes gesneden worden. Kook de prei een minuut of drie in
weinig water. Giet af en laat goed uitlekken in een zeef of vergiet.
Als je goed timet zijn bonen, prei en kip
ongeveer tegelijk klaar. Roer alles door
elkaar en voeg naar smaak zout en peper toe.
Wil je zelf eens bonen, prei 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.
Aardappels, 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.

V.l.n.r.: Jarno Zuithof, René Zuithof en Willem Hoevers
Grote opkomst en veel donaties
In grote getale kwamen genodigden en geïnteresseerden naar de show. Op de uitnodiging
stond als geschenktip een bijdrage voor de Stichting Kans voor een Kind. Doneren kon door
te storten op rekening of een contante bijdrage in de ter plaatse aanwezige collectebus te deponeren. Zuithof had gehoopt op een mooie bijdrage maar toen het geld eenmaal geteld was,
was de verrassing groot. Maar liefst € 5.347 was het totale bedrag voor Kans voor en Kind!
“Via deze weg wil ik iedereen die op de show is geweest en ook iedereen die heeft gedoneerd
aan deze stichting heel erg hartelijk bedanken. Wij hebben het heel fijn gevonden dat ons
jubileum op deze wijze gestalte kon krijgen en dan zo’n mooi bedrag voor dit goede doel,
het had niet beter uit kunnen pakken”, aldus een zeer tevreden René Zuithof. Op donderdag
16 december overhandigde René Zuithof de cheque aan Willem Hoevers, projectleider en
medeoprichter van Stichting Kans voor een Kind.
Wat doet Stichting Kans voor een Kind?
Stichting Kans voor een Kind vervult individuele wensen van
kinderen uit Twente, die gebukt gaan onder een lichamelijke of
psychische ziekte of in moeilijke sociale of maatschappelijke omstandigheden verkeren. Daartoe initieert de stichting zelf verschillende projecten maar soms worden deze ook door externe partijen georganiseerd zoals nu
door Autobedrijf Zuithof. Het ingezamelde geld wordt 100% besteed aan wensvervullingen
van kinderen uit Twente. Wil jij ook bijdragen aan deze stichting? Stort dan een bedrag op
IBAN NL 31 RABO 0142071420. Ken jij een kind in je omgeving die het moeilijk heeft en
wel een opsteker kan gebruiken? Meld dat dan per mail aan info@kansvooreenkind.nl of vul
het formulier in op de website.

Kerst in Hof van Twente
Hof van Twente - De donkere dagen voor kerst… Gisteren, 21 december, hebben we de donkerste dag van het jaar weer gehad. Om wat licht
in de duisternis te scheppen, versieren we ons huis met een kerstboom, lichtjes, kaarsjes of soms een heel rendierpark.
Na de oproep van vorige week kreeg de redactie onder andere onderstaande foto’s van lezers toegestuurd.

Edo ten Thije

Joep Böllermann

Marion Langenberg

HET HOFWEEKBLAD
wordt gelezen in
22.000 gezinnen.

Zie ook de website
www.hofweekblad.nl

Sylvia van Trijffel

Bob Ensink

Sylvia van Trijffel
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Prettige kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar!
Fysiotherapie Delden
Sluisstraat 3b, Delden
T: 074-376 2444

Gratis coronatesten
in Hof van Twente

Lauren en Rox krijgen met de hele klas
hun tekening op een warme trui

Hof van Twente - Een breed gesteunde motie van de PvdA voor
gratis coronatesten voor mensen
met een smalle beurs hoefde niet
te worden ingediend. De rijksoverheid komt
met een regeling, maar wethouder Van Zwanenburg zegde ook toe dat hij onmiddellijk
tot bestelling zou overgaan van de testen om
de tijd te overbruggen waarin de rijksoverheid nog niet officieel een regeling heeft
getroffen. Hij zegde ook toe dat er ruim
aandacht zou worden besteed aan de regeling van de gemeente zodat mensen nog voor
de feestdagen gratis testen zouden kunnen
krijgen.
De indiener van de motie, Apollonia Sligman van de PvdA, sprak haar waardering
uit voor de snelle actie van wethouder Van
Zwanenburg en trok haar motie in. Van Zwanenburg beloofde ook op het verzoek van de
PvdA in te gaan om zijn collega’s in Twente
te verzoeken hetzelfde te gaan doen.

Hof van Twente - Lauren Schinkel (6 jaar) uit groep 3 van basisschool Heeckeren in Goor en Rox Goossen (9 jaar) uit groep 6 van basisschool Elserike
uit Markelo hebben de warmetruienontwerpwedstrijd gewonnen. Als prijs is
de tekening van Rox en Lauren afgedrukt op een echte trui. Niet alleen voor zichzelf,
maar voor de hele klas!

Ineke’s Hofdichten
‘Kerstmis-dis’
De bomen kaal, de velden wit,
Een gezin dat genoeglijk bij de kerstboom zit.
Alles zo vredig en zo stil,
Dat is toch echt wat men nu wil.
‘t ‘Mooiste Feest’ wordt vaak gezegd,
Het is niet voor iedereen zo weggelegd...
Maar... wij zitten met elkaar aan de rijke dis
En vieren rustig Kerstmis!
Op de stoep daar ligt er een,
Heeft huis noch haard, is stik alleen.
Heeft kind noch kraai op de wereld,
Behoorlijk aan de drugs, zo wordt verteld!
Er zijn meer stumpers dan je erg in hebt,
Daar wordt meestal weinig over gerept,
Maar... wij zitten met elkaar aan die rijke dis
En vieren rustig Kerstmis!

Groep 3 van basisschool Heeckeren in de door Lauren Schinkel ontworpen warme trui.
Paars en groen
Lauren Schinkel (6 jaar) uit groep 3 van basisschool Heeckeren heeft een trui bedacht met
allemaal warme drankjes. Zo’n ontwerp heeft de jury nog niet eerder gezien en staat wat de
jury betreft symbool voor warmte en gezelligheid. De trui heeft een stoere dieppaarse kleur.
Rox Goossen (9 jaar) uit groep 6 van basisschool Elserike kwam met een zeer energiek ontwerp. Op haar tekening stond een felgroene trui met de titel ‘Energie’ met bliksemschichtjes
en batterijtjes. Een trui om energie van te krijgen en van op te laden!

Alleenstaanden haten vaak deze tijd:
Hun dierbaren zijn ze soms al heel lang kwijt,
De eenzaamheid met dit familiefeest,
Plaagt hen deze dagen nog ‘t meest.
‘t Is deze mensen zo echt niks waard,
Zitten alleen zo voor hun haard,
Maar... wij zitten met elkaar aan de rijke dis
En vieren rustig Kerstmis!
Want voor de meesten is ’t nu zo fijn:
Even niet meer denken aan de lijn,
Eten, drinken, tijd voor een boek
Of lekker puzzelen ergens in een hoek,
Maar bovenal nu eens tijd voor elkaar,
Zie ons nu eens zitten daar allegaar:
Lekker samen aan die rijke dis
Zo vieren wij rustig KERSTMIS!

Rox Goossen te midden van haar klasgenoten in het winnende ontwerp
Keuze uit 996 inzendingen
Het idee van de warmetruienontwerpwedstrijd is dat we eerst een trui aan doen voordat
we de verwarming hoger zetten. Een graad op de verwarming scheelt al gauw 5% op de
energierekening! Het is dus goed voor het milieu én de portemonnee als je eerst een lekkere
warme trui aan trekt. Dan is het natuurlijk het leukst om weg te kruipen in een trui die je zelf
hebt ontworpen! Daarom organiseert HofPower, het gemeentelijk schoolprogramma over
duurzaamheid en techniek, al jaren de warmetruienontwerpwedstrijd. Kinderen maken een
tekening over het thema warmte/koude. De jury heeft vervolgens de pittige taak om uit die
tekeningen de mooiste tekening te kiezen die ook goed af te drukken is op een trui. Dit jaar
zijn er door de groepen 3 t/m 6 in totaal 996 tekeningen ingeleverd. De jury had dus een
flinke klus!

Nieuw in Delden: SKIER interieurontwerp
Delden - SKIER interieurontwerp zit alweer een aantal maanden in Delden, op het
plein bij ‘het veulentje’. Opgericht door interieurontwerpers Manon Huiskes en
Suzanne Ros, die beiden studeerden aan de Jan des Bouvrie academie in Deventer. Met
vele jaren ervaring werken Manon en Suzanne samen met twee stagiaires bij SKIER
aan een verscheidenheid van zowel zakelijke als particuliere projecten.
Ineke Smit-Vukkink

Prettige feestdagen
en een
voorspoedig nieuwjaar
• Tapijt • Gordijnen • Laminaat •
• Zonwering • Glas in lood •
• Parket •
Morsweg 28 Delden
06-54271931 W. Wolf

SKIER interieurontwerp, een
bijna te bescheiden Twentse naam
als je kijkt naar de oogstrelende
projecten die op hun website
www.skier.design te zien zijn. Te
denken valt aan de interieurs van
winkels,
horecagelegenheden,
zorginstellingen en kantoren,
maar ook het ontwerpen van enkel een badkamer of keuken, tot
complexe verbouwingen en totaalontwerpen voor nieuwbouwwoningen, behoort tot de mogelijkheden.
Heldere vormgeving met een
‘skier’ eindresultaat
“Het is juist de afwisseling die
we zo leuk vinden, dat houdt ook
onze creativiteit het scherpst”,
vertelt Suzanne. ”Het ene moment werken we aan nieuwe
schetsen voor een project en het
andere moment begeleiden we
de bouw van een ander project.”
Met hun Twentse, nuchtere aanpak ontwerpen zij ruimtes die
V.l.n.r. Suzanne, de twee stagiaires en Manon
zich kenmerken door eenvoud,
functionaliteit, fraaie contrasten en heldere vormgeving en altijd met een ‘skier’ eindresultaat. Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak! SKIER interieurontwerp, Langestraat 34 in Delden, tel. 074 234 0 234 of mail info@skier.design.
Foto’s: Chiela van Meerwijk
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HUISARTSENDIENSTEN
Alle inwoners uit de gemeenten Hof van Twente (excl.
Markelo), Hengelo en Borne kunnen voor spoedeisende
medische hulp buiten kantooruren terecht bij de Spoedpost
Hengelo. De Spoedpost Hengelo is van maandag tot en
met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend
bereikbaar. In het weekend en op officiële feestdagen is er
een 24-uursdienst. bezoek alleen na telefonische afspraak,
telefoonnummer 088 - 555 11 55.
Markelo:
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekeinde of tijdens
feestdagen dringend een huisarts nodig heeft: tel. 0570501777.
ZIEKENHUIS ZGT:
ZGT Hengelo, Geerdinksweg 141, 088 708 78 78
Voor informatie over bezoektijden en het maken van afspraken zie www.zgt.nl
Prikposten Medlon
Bentelo, Prikpost Op ’t Niehoes, Burgemeester Buyvoetsplein 20, Deze prikpost is i.v.m. coronavirus gesloten.
Delden, Zorgcentrum De Wieken, Molenstraat 1, Deze
prikpost is i.v.m. coronavirus gesloten.
Delden, Gezondheidscentrum, Averinkstraat 30. U kunt
een afspraak maken via www.medlon.nl.
Goor, Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat 2. U kunt
een afspraak maken via www.medlon.nl.
Servicepunt bloedafname Deventer Ziekenhuis
Markelo, gezondheidscentrum Het Stroaten, Burg. De
Beaufortplein 3d. U kunt een afspraak maken via 0570
535464.
Prikpost (medisch steunpunt) SHO
Delden, Stadscentrum het Parochiehuis, Langestraat 79,
maandag/woensdag/vrijdag van 8.15 – 10.00 uur.
APOTHEEK:
Delden, Dr. Gewinstraat 2, tel (074)-3761882. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: van 08.00 tot 18.00
uur. Buiten deze tijden: Dienstapotheek Midden-Twente,
Geerdinksweg 143-B, Hengelo, 074-2596016. Open: ma
t/m vr 17.00-08.00 uur, weekeinde en feestdagen 24 uur.
Goor, Medisch Centrum Goor ‘De Oliphant’,
Irisstraat 2-01, tel. 0547-285555. Geopend: ma t/m vr
08.30-18.00 uur; za en zo gesloten. Buiten deze tijden:
Dienstapotheek Midden-Twente, Geerdinksweg 143-B,
Hengelo, 074-2596016. Open: ma t/m vr 17.00-08.00 uur,
weekeinde en feestdagen 24 uur.
Markelo, Burg. de Beaufortplein 3b, 0547-363936, ma
t/m vrij 08.00-12.30 en 13.30-17.30 uur; van 12.30-13.30
uur alleen spoedeisende recepten (s.v.p. aanbellen); za

09.00-10.00 uur. Buiten openingstijden en op zon- en
feestdagen: Dienst Apotheek Salland, in de hal van het
Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, tel. 0570536505.
WEEKENDDIENST TANDARTS
Voor informatie over de dienstdoende tandarts kunt u
bellen met de Tandartsendienst 0900-1515.
SALUT
Voor vragen over: wonen, welzijn en zorg, opvoeding,
werk, vrije tijd, gezondheid, financiën, scholing en sport.
Grotestraat 86 in Goor, tel. 0547 260053. Maandag t/m
vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
CARINTREGGELAND
Verzorgingshuis en verpleeghuis
Weekendopname en spoedgevallen, tel. 088 367 70 00
(lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid)
- St. Elisabeth, Langestraat 74, Delden (verpleeghuiszorg)
- De Wieken, Molenstraat 1, Delden (verpleeghuiszorg)
- De Stoevelaar, De Stoevelaar 1, Goor (verpleeghuiszorg)
- De Wheehof (tijdelijke huisvesting), Stoevelaar 1a - 1f,
Goor (verpleeghuiszorg)
- Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1, Markelo (verpleeghuiszorg)
Wijkverpleging
Tel. 088 367 70 00 (lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid)
Diëtist
Op afspraak via tel. 074 367 71 11 (afspraken in diverse
locaties mogelijk)
Personenalarmering
Informatie en aanmelden via 088 367 70 00 (lokaal tarief,
24 uurs bereikbaarheid)
Uitleen verpleegartikelen en hulpmiddelen
· Thuiszorgwinkel– Hengelo
Geerdinksweg 137-15, Hengelo, tel. 088- 1020100.
TERMINALE THUISZORG
Stichting Leendert Vriel Hof van Twente
Coördinatrice P. Krabbendam-Roobol, 06-12884477;
e-mail: hofvantwente@leendertvriel.nl; website: www.
leendertvriel.nl.
DIERENARTSEN DELDEN en omstreken
Dierenkliniek ‘De Vossenbrink’
Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren,
Door de week en in het weekend 24 uur bereikbaar onder
tel. 074-3762262
Dierenartsenpraktijk De Hagmolen
Van zaterdag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur
Voor landbouwhuisdieren zijn wij bereikbaar op tel: 0547292827. Dierenartsenpraktijk de Hagmolen, Hagmolen-

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

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

Vrijwilligers Salut, bedankt!

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.

Kerstboom van KBO

Hof van Twente - Afgelopen week stonden de medewerkers van Salut
klaar in Stokkum en Ambt Delden om de vrijwilligers te ontvangen.
Het was een feestelijk moment om de ruim 210 vrijwilligers van Salut
te bedanken voor hun inzet in 2021.

Delden - De KBO-leden
hebben inmiddels het programma voor 2022 ontvangen maar het is nog maar de
vraag wat allemaal door kan gaan! In
ieder geval niet de Nieuwjaarsreceptie
van 5 januari en de kaartmiddagen van
11 en 25 januari. Hopelijk is er eind
januari wat meer duidelijkheid over
de nieuwe variant die erg besmettelijk
lijkt te zijn.
Het KBO-bestuur hoopt van ganser
harte dat de nieuwe beperkingen niet
heel lang gaan duren zodat men elkaar
weer kan ontmoeten.
Indien u, op welke manier dan ook,
hulp nodig hebt, schroom niet om contact op te nemen met iemand van het
bestuur. Namen en telefoonnummers
staan op de achterkant van het programma 2022!
Het bestuur hoopt u zo spoedig mogelijk in goede gezondheid terug te zien!
U wordt op de hoogte gehouden via het
Hofweekblad.
Mochten er leden zijn die de mededelingen graag per e-mail willen ontvangen en hun e-mailadres nog niet hebben
doorgegeven, kan dat alsnog bij Harry
Roesink: hwaroesink@gmail.com
Om te laten weten dat er aan u gedacht
wordt, brengt het bestuur de leden
een chocoladekerstboom met de beste
wensen.

Het waren gezellige middagen met fleurige kerstattenties, een hapje en een drankje. “De
vrijwilligers zijn voor ons heel erg waardevol. Ze zetten zich in om de meest kwetsbare
mensen in Hof van Twente te betrekken bij activiteiten. Ze zorgen voor gezelligheid, aandacht en plezier. Daar willen we graag iets voor terug doen”, zegt Anne van Veen, directeur
van Salut.
Het waren middagen waarbij Salut terugablikt op een bijzonder jaar waar de hulpvraag
groter was dan voorheen. “We zijn trots op de mensen die zich vrijwillig inzetten voor de
inwoners van Hof van Twente. Deze mensen maken het verschil en daar mogen we best bij
stil staan”, aldus Anne.
Salut hoopt dat ze haar vrijwilligers een glimlach hebben bezorgd en dat deze door de
mooie bloem in het pakket wordt verspreid in de Hof.

Geen kerstviering
PCOB Delden
Delden - De leden van de
Protestants Christelijke Ouderenbond afdeling Delden
hebben er vast al rekening
mee gehouden dat de kerstviering op woensdag 22 december in In de Hagen niet door
kan gaan.
Weer niet.. wat jammer.
De huidige afname van het aantal besmettingen leidt niet tot een opgetogen stemming.
Het kabinet is somber over de omikronvariant.
Afstand zullen we nog moeten houden, het
mondkapje steeds in de buurt, handen wassen
en ventileren, we weten het en houden vol.
Want een nieuw jaar komt, met nieuwe plannen en hopelijk gaan we die in gezondheid
meemaken.

Zorg voor iedereen
December is dé maand waarin veel mensen hun zorgverzekering
weer eens tegen het licht houden. Ook als u collectief verzekerd
bent, is het de moeite waard om er eens naar te kijken. Collectief
is namelijk lang niet altijd zo voordelig als het lijkt.
Wij laten u graag zien waarom inTwente Zorgverzekeraar een goede keuze is. Daarom
stellen wij ons aan u voor in de inTwente-bijlage elders in deze krant.
Verzekerden kiezen voor inTwente omdat wij een eigen koers varen en het nét even anders
doen. Solidariteit staat bij ons nog centraal: wij hebben maar één polis en daar betaalt
iedereen dezelfde premie voor.
Zorgbelang altijd voor eigen belang
Bij inTwente stellen wij het algemeen belang van de zorg boven het eigen belang. Dat doen
we voor iedereen. Want gelijke toegang tot goede zorg, vrije artsenkeuze en een eerlijke
verdeling van zorgkosten gaat iedereen aan. Niet alleen onze eigen verzekerden.
Een verlaagd eigen risico van € 375,Al jaren verlagen wij het verplicht eigen risico met een symbolisch bedrag van € 10,-. Wij
geven hiermee het signaal af dat het eigen risico omlaag moet om de zorg voor iedereen
bereikbaar te houden.
Al jaren de beste
inTwente is onderdeel van DSW Zorgverzekeraar. In verschillende onderzoeken komen
wij al jaren als beste uit de bus. Ook dit jaar hebben we weer een aantal mooie prijzen
gewonnen. Zo mogen wij ons de ‘Klantvriendelijkste verzekeraar van Nederland’ noemen
en zijn we voor het zevende jaar op rij verkozen tot beste zorgverzekeraar. We willen niet
de grootste, maar wel de beste zijn.
Vergelijk inTwente dus gerust eens met uw huidige zorgverzekeraar en kies de beste.

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).

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 23 december
10.00 - 17.00 Dagontmoeting ’t Kruispunt
info via info@franje.nl
zaterdag 18 december
16.00 - 19.00 Oudervoetbal Viagra
maandag 27 december
12.00 -14.00 Eten doe je samen*
gewijzigd tijdstip ivm corona
dinsdag 28 december
15.00 - 16.00 Sportinstuif voor de jeugd
* kosten € 6,50, aanmelding via Salut 0547
260053.

Gratis zelftesten afhalen bij Coronaloket voor
mensen met minimum inkomen
Opbrengst expositie overleden Elly Overberg
naar WensAmbulance
Hengelo - WensAmbulance Oost-Nederland is een organisatie zonder winstoogmerk
(ANBI erkend). De stichting heeft als doel de laatste wensen van (pre-)terminale patiënten en langdurig zieken, uit Overijssel en de Achterhoek, mogelijk te maken door
passend liggend vervoer te bieden.
Elly Overberg was een bekend
beeldend kunstenaar, vormgever en
illustrator. Ze kwam uit een kunstzinnige familie en heeft onder andere veel kinder- en schoolboeken
geïllustreerd. Elly werd getroffen
door een ernstige hersenziekte en
verbleef de laatste jaren in Het
Borsthuis in Hengelo. Dat betekende dat haar hele collectie van illustraties en schilderijen een nieuwe
plek moest krijgen. Vriendinnen
van Elly hebben daartoe het initiatief genomen om de kunst van Elly
te verkopen zodat het niet verloren
ging en terecht zou komen bij mensen die haar werk waarderen. Twee
keer kon de verkoop niet doorgaan
in verband met de Covid-beperkingen. De verkoop werd uiteindelijk
gepland op 12 en 13 november van
dit jaar. Helaas overleed Elly op 6 november, een week voordat haar kunstwerken verkocht
zouden worden. De verkoop ging toch door en omdat Elly zo'n prachtige dag heeft gehad
toen ze met de WensAmbulance voor de laatste keer naar haar huis in Gelselaar werd gebracht, is in overleg met de familie besloten om de opbrengst van de expositie te schenken
aan WensAmbulance Oost Nederland.
Donderdag 16 december overhandigde de vriendinnen van Elly de cheque aan Margreet
Schutte van WensAmbulance Oost Nederland met het overweldigende bedrag van € 4.500,-.
Dankbaar is WensAmbulance Oost Nederland voor deze donatie want hiermee kunnen ze
weer veel wensen in vervulling laten gaan.
Meer informatie over Stichting WensAmbulance Oost Nederland kun je vinden op de website, www.wensambulance.nl.

Hof van Twente - Het college en de gemeenteraad van Hof
van Twente hebben deze week besloten dat de gemeente
gratis zelftesten beschikbaar stelt voor inwoners met een
kleine beurs. Deze zijn verkrijgbaar bij het Coronaloket.
De Rijksoverheid adviseert om bij bepaalde situaties gebruik te maken van testen. Bijvoorbeeld voordat u op bezoek gaat. Het college en de raad vinden het belangrijk dat iedereen
mee kan doen in onze samenleving, dus ook in de bestrijding van het coronavirus. Daarom
kunnen mensen met een minimum inkomen vanaf morgen terecht bij het Coronaloket voor
een gratis zelftest. Bij een positieve testuitslag is het overigens wel noodzakelijk om in
quarantaine te gaan en een test bij de GGD te doen.
Het Coronaloket is opgericht om inwoners en professionals te ondersteunen. Medewerkers
van Salut zijn werkzaam bij het Coronaloket. Zij luisteren, geven informatie, bieden hulp
door inzet van vrijwilligers of verwijzen je door naar de juiste partij. Ook huisartsen, wijkzorg en andere professionals kunnen hun hulpvragen, ideeën en suggesties hier melden.
Hoe bereik je het Coronaloket?
Het Coronaloket is ondergebracht bij Salut. De contactgegevens zijn ook de gegevens
van Salut:
- Telefoon: 0547-26 00 53,
- Whatsapp: 06-20 89 49 99
- e-mail: info@salut-welzijn.nl
- Of loop binnen aan de Grotestraat 86 in Goor.
Salut is te bereiken en geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur, ook
tussen Kerst en Oud en Nieuw en in de eerste week van januari.
Bij Salut kunnen inwoners terecht met al hun vragen over wonen, welzijn en zorg, opvoeding, werk, vrije tijd, gezondheid, financiën, scholing en sport.

Hofweekblad

Woensdag 22 december 2021, pag. 13

Hofweekblad

Woensdag 22 december 2021, pag. 14

Fijne Feestdagen

Geopend met de deur op slot
Ambt Delden/Enschede - Boxspring Slaapcomfort stelt, net
zoals tijdens de vorige lockdown, de winkels open op afspraak
voor klanten met een slaapprobleem. Er worden maximaal
twee mensen op afspraak toegelaten in hun winkels met inachtneming van de nu
geldende coronamaatregelen.
“Op deze manier kunnen wij
klanten die dringend behoefte
hebben aan een specifiek slaapcomfort toch van dienst zijn.
Onze ervaringen van de afgelopen zes jaar hebben ons geleerd
dat niet iedereen zomaar kan
wachten op een nieuw bed of
matras. De huidige lockdown zal
in dat opzicht dus teveel vertraging opleveren”, aldus mede-eigenaar Robert Smit. “We hebben
diverse klanten die op medische
gronden, veelal vergoed door
de zorgverzekeraar, een speciaal matras nodig hebben. Deze
wordt vaak in overleg met de
behandelaar van de klant samengesteld en zo snel mogelijk geleverd. Met onze snelle levertijden
voorkomen wij dat lichamelijke
ongemakken van de klant te lang
blijven voortbestaan of zelfs verergeren.”
Ook kan er acuut vraag zijn naar
een boxspring met een hoog/
laag systeem, bijvoorbeeld in
het geval van ontslag uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum en er behoefte is aan een
boxspring die op stahoogte gebracht kan worden bij verzorging op bed. Daarbij is ook een
specialistisch ligcomfort vaak van groot belang. Natuurlijk zijn er ook klanten voor wie
urgentie ontstaat door bijvoorbeeld een waterbed dat lek is, een bed dat het begeven heeft
of waarbij een ‘ongelukje’ in bed is gebeurd en het matras moet worden vervangen. “Voor
al deze klanten is online bestellen geen optie en daarom is onze showroom geopend met
de deur op slot en coronaproof!”, besluit Robert. Plan je afspraak op www.boxspringslaapcomfort.nl Langenhorsterweg 16 in Ambt Delden en Woonplein Enschede.

‘Dichten in ‘t plat is
màklek zat’
door Bart Brendel

Dichten in ‘t plat
is màklek zat:
ie plakt gewoon
‘t ene woord
noa ‘t andere.
En dan, an ‘t ende
zeg ie:
Zo, dat he ‘k ehad.
Dichten in ‘t plat is màklek zat. En dat hè ‘k
ok met völle plezeer edoane. Meestal kon ‘k
de gedicht’n in één keer opschriev’n. Dan
wa’j d’r gauw kloar met. Moar soms leep
de zinne neet, of ‘t was neet good genog an
dan mos ik an ‘t wark. Worstel’n met woorden neum ik dat. En ok dat is mooi wark.
In 1947 bun ‘k geboor’n in Eibargen en heb
dus doar de sproake van die tied eleerd. Ton

proat’n alle leu nog plat. En in disse taal
veul ik mie thuus, ik proat ‘t nog geerne,
‘t gif mie ‘t geveul van warmte, van thoes
komm’n. En a’j plat proat, krieg ie ok makk’leker contact. Zoiets van ie bunt ‘r eentjen van ons.
‘k Heb ter op de kleuterschole en de legere
schole ‘ezett’n. Veurdat ik noar de kweekschole ging, bun ik noar de ULO in Neede
egoane. In Eibargen was ‘t er wal eentje,
moar dat was ‘n christeluken. Mien mooder
was kleuterleidster op ‘n opbare schole en
dus most ik noar Neede, noar de openbare
ULO.
Noa de kweekschole bun ik an’t wark egoane in in Ènsche en vertrok ik oet Eibargen.
Ton ‘k 65 joar word’n mos ik oet de schole
stappe’n en dat vo ‘k moar wat seund. ‘t
Was ‘n mooie tied ewes.
Ton ik bie hoes kwam, he’k geen zitvleis
‘ekreeg’n. Völle sportieve dinge edoane,
o.a. efietst, Mont Ventoux beklomme’n en
gezweefvliegd, ok in d’ Alpen.
Moar de laatste joar’n bun ik goan dichten
en dat vind ik gloepens mooi. Eerst in het
Nederlands, moar noe ok in mien ABN, ‘t
Algemeen Beschaafd Nedersaksisch. Disse
sproake gif mie ‘t geveul van warmte, van
thoes komm’n.
In dissen bundel stoat er 36. En dee goat
oaver allerlei zaken: ‘n paar gedichten goat
oaver Deald’n, ‘n paar niejoarsgedichte’n
en gedichten die oe wat an ‘t denken zet.
Moar ie zölt ‘r vaak um mott’n lach’n.
En as leste wil ik oe nog effe’n zegg’n: ik
hoppe dat ie met ‘tzelfde plezeer disse gedicht’n least as ik ze eschreev’n heb.
De bundel ligt donderdagmiddag 23 december bie The Readshop in Deald’n en
Hengelo en ok bie Broekhuis in Hengelo.
Bart Brendel

Stadslandbouw en Hofvogels halen 3500 extra
boomzaailingen naar Hof van Twente
Hof van Twente - In het kader van de
actie ‘meerbomen.nu’ hebben stichting
Stadslandbouw Hof van Twente en stichting Hofvogels 3500 bomen opgehaald uit Schaarsbergen op zondag 19 december. Aannemersbedrijf Haafkes uit Goor stelde hiervoor zelfs een extra aanhanger beschikbaar om al deze bomen op te halen. De zaailingen zijn het afgelopen weekend door
50 vrijwilligers op de Veluwe geoogst en werden beschikbaar gesteld aan het project
meerbomen.nu in de gemeente Hof van Twente.
Als de zaailingen op de Veluwe
zouden blijven staan, worden
ze op een later moment weggezaagd of -gegraasd. Met de
geoogste zaailingen kunnen
houtsingels worden aangelegd
of bossen uitgebreid worden.
Gesorteerd per soort en in bosjes gebonden worden ook deze
3500 bomen tijdelijk ingekuild
in bomenhubs in Hof van
Twente .
Eerste bomenhub bij de
Stadslandbouw in Goor is
gereed
De Stichting Stadslandbouw
heeft de eerste bomenhub in
Hof van Twente gereed gemaakt op 11 december, na
de workshop voor oogstbegeleiders. In een bomenhub
komen bomen en struiken van
verschillende oogstdagen bij
elkaar. Daar worden ze tijdelijk
opgeslagen, tot ze in een ‘biodiverse mix’, voorafgaand aan
het voorjaar 2022 naar de plantlocaties gaan in de Hof. De bomenhub op het terrein van de
Stichting Stadslandbouw geeft uit aan plantlocaties in januari 2022 op basis van ‘wat de
voorraad strekt’. In Hengevelde is op boerderij ‘Wessels erve’ een extra bomenhub ingericht
voor grotere agrarische- en natuurprojecten.
2000 boomzaailingen in een 2e bomenhub naar Scouting Kerkebos in Bentelo
Een tweede bomenhub is tijdelijk aangelegd bij kampterrein Kerkebos aan de Veelersweg in
Bentelo. Deze locatie wordt beheerd door scouting Delden en hier zullen de geoogste bomen
binnenkort uitgeplant worden. Het aanplanten van extra bomen is onderdeel van een reeds
bestaande samenwerking van scouting Delden met Stichting Hofvogels. In de bomenhub in
het Kerkebos komen 2000 bomen. Deze bestaan uit onder andere berk, lijsterbes, vuilboom,
den, krent, tamme kastanje, beuk en eik. Met een deel van de bomen wordt een houtwal
verbreed op de grens van het kampterrein. Een ander deel van deze boomzaailingen wordt
gebruikt in het project van Hofvogels e.a via www.natuurerf.nl bij de Suetersweg in Bentelo.
Iedereen een extra boom in samenwerking met meerbomen.nu?
De organisatie slaat de handen ineen om de komende winter 35.000 bomen te planten in Hof
van Twente. Voor iedere inwoner 1 extra boom! “Dit doen we omdat wij geloven dat bomen
planten dé oplossing is om klimaatverandering tegen te houden, de biodiversiteit te herstellen en een handelingsperspectief te bieden aan iedereen met klimaatzorgen. Zo laten we de
wereld mooier achter voor de volgende generaties.”
Heb je interesse in gratis boomzaailingen om te oogsten of om te planten?
Voor het oogsten in en om de gemeente Hof van Twente is samenwerking gezocht met
landgoederen. Het organiseren van deze oogstmomenten ligt in handen van Mignon Sanchez
en Alexandra Tempelman namens de Boomwerkgroep Hof van Twente. Zodra de data voor
nieuwe oogstmomenten bekend zijn, worden deze gecommuniceerd via meerbomen.nu of
via de Groene Loper Hof van Twente. Wil je je je alvast aanmelden om mee te helpen als
‘oogster’, oogstlocatie of heb je plek als planter op particuliere grond voor meerbomen.nu?
Mail dan naar: boomwerkgroephvt@gmail.com

Hofweekblad

Woensdag 22 december 2021, pag. 15

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar!

WIJ WENSEN U
PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR!
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Opbrengst Noordkaap Challenge
Roetgerink Foundation
Afgelopen twee weken hebben Paul en Marcel Roetgering deelgenomen aan de
Noordkaap Challenge, met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de
Roetgerink Foundation. In 13 dagen hebben de ‘modebroers’ op de zesde dag de
Noordkaap bereikt en onderweg de kou getrotseerd, maar uiteindelijk gefinisht
in Utrecht. Vanuit de Roetgerink Foundation hadden ze als doel gehad zoveel
mogelijk geld inzamelen voor onze foundation. Afgelopen maandag was de bekendmaking van de totale opbrengst van deze challenge.
Voorzitter van de Roetgerink
Foundation Frans Poelman krijgt
van Paul en Marcel Roetgering
de cheque overhandigd. De totale
opbrengst van de autosponsoren,
kilometersponsoren en heel veel
donaties resulteerden in een prachtig bedrag. De totale opbrengst is:
€ 56.805,- en komt volledig ten
goede aan de foundation.
De route van de Noordkaap Challenge telde 7.200 kilometer. Paul
Roetgering: “Het doel was om
voor elke gereden kilometer € 5
op te kunnen halen voor de Roetgerink Foundation en dat is dan
ook bijna verdubbeld en dus zeker
gelukt.
De Roetgerink Foundation
De Roetgerink Foundation zet
zich sinds de oprichting in 2014
in voor het verbeteren van het
welzijn van kinderen, gezinnen en
de maatschappij in het algemeen.
Met de opbrengst ondersteunt de
Roetgerink Foundation en sponsort hiertoe initiatieven en goede
doelen die vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en met een toekomstige visie zijn ontstaan. Eén van de projecten waar de Roetgerink Foundation zich al jaren voor inzet is het ondersteunen van
kleinschalige initiatieven gericht op gezinnen die hulp ontvangen van Voedselbanken
in Overijssel. In een ruime regio rond Enter worden gezinnen in nood op verschillende
manieren gesteund. Zo worden er bijvoorbeeld fietsen, laptops en rugtassen beschikbaar gesteld voor middelbare scholieren en worden er verjaardags- en Sinterklaaspakketten uitgegeven zodat kinderen uit gezinnen in armoede ook hun verjaardag en
Sinterklaas kunnen vieren. Wilt u meer weten over de Roetgerink Foundation? Neem
dan een kijkje op www.roetgerinkfoundation.nl/
Steun de Roetgerink Foundation
Ook úw steun kan de Roetgerink Foundation goed gebruiken. Want dankzij iedere
donatie, groot of klein, kan de Roetgerink Foundation nóg meer kinderen en gezinnen
in nood steunen. Helpt u mee? U kunt doneren via https://roetgerinkfoundation.nl/
doneren/.

(Kinder)schoenen gevraagd voor Sierra Leone
Hengevelde - Iedereen heeft ze
wel in zijn of haar kast staan,
schoenen, voetbalschoenen of
slippers. Hier is grote behoefte
aan in Sierra Leone. Kinderen
lopen er op blote voeten met alle gevolgen van dien.
Heb je bruikbaar schoeisel, breng het dan naar ICS Computers, Het Wegdam 2 in Hengevelde of naar Wegdam Food
Link BV, Parallelweg 4 in Haaksbergen.Het is belangrijk
dat de schoenen aan elkaar vast gemaakt worden door
middel van de veters of een elastiek, anders is het bijna
onmogelijk om de paren weer bij elkaar te vinden. Wegdam Foundation verstuurt het hele jaar door zeecontainers
met hulpgoederen naar Sierra Leone. Hierin zit onder
andere schoolmeubilair en alle denkbare schoolspullen,
kinderfietsen, speelgoed, knuffels, sporttenues, computers,
tuingereedschap en nog veel meer. Al deze spullen kunnen uiteraard ook op de bovenstaande locaties ingeleverd
worden. Op 27 december pakken de medewerkers twee
containers in, deze bevatten met name schoolmeubilair.
Hiertussen is nog veel ruimte voor bovenstaande spullen.
Wegdam Foundation rekent op u!

Programma Hofstreek Omroep met
Kerstmis en
oud en nieuw

wenst u
Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig Nieuwjaar!
Slaghekkenweg 6 Bentelo 0547-292292 info@eijsink-ankersmid.nl

Ook dit jaar verzorgt
Hofstreek Omroep een
gezellig radioprogramma
tijdens de kerstdagen en
oud en nieuw. In dit overzicht de programmering, te beginnen
met 25 december, eerste kerstdag. Om
8.00 uur start een speciale kerstuitzending van Radio Kerklokaal. In de uitzending tijdens beide kerstdagen is tijd
ingeruimd voor de kerstboodschap van
de burgemeester van Hof van Twente,
Ellen Nauta. Om 9.00 uur start de
Tijdmachine, een programma dat wekelijks terugblikt op het verleden. Dit
keer op 25 december van het jaar ….,
dat blijft nog een verrassing. Het team
van Heuvel 6 maakt op deze bijzondere
zaterdag een uitzending van 10.00 tot
12.00 uur. Daarna kijkt Back in Time
terug naar een top 40 uit het verleden.
Vanaf 13.00 uur is er fijne kerstmuziek
en een herhaling van de kerstboodschap
van Ellen Nauta. Ruim één jaar maakt
de groep muzikale jazzliefhebbers een
muzikale reis in het programma Hofjazz & Co, dat begint om 14.00 uur.
Tot slot presenteert Stan Jansen op de
eerste kerstdag, vanuit de radiostudio
van 15.00 tot 17.00 uur zijn programma
Blind in de Middag. RTV Oost verzorgt
de actualiteiten van de dag. Daarna sluit
Hofstreek de dag af met non–stop muziek waarin ook kerstliederen te horen
zullen zijn.
Tweede kerstdag
Op zondag 26 december is vanaf 8.00
uur de herhaling van de Radio Kerklokaal uitzending van eerste kerstdag.
Daarna een uur lang Regio Klassiek en
een uur Blasmusik klingt so! Om 11.00
uur kijkt de Tijdmachine terug naar 26
december toen. En ook deze dag gaan
we om 12.00 uur in Back in Time terug met een top 40 van weleer. Daarna
de herhaling van Hoffjazz & Co vanaf
13.00 uur. Om 14.00 uur zitten Theo en
Jan in de studio van Hofstreek Omroep.
Over de inhoud zeggen ze alleen maar
….. Luister maar naar Theo met Kerst.
Na 16.00 uur is er een uur lang fijne
kerstmuziek en een toespraak van de
burgemeester. Het team van E8 Radio
brengt een extra programma met muziek uit de jaren 60, 70 en begin jaren
80. Dit programma wordt gepresenteerd
door vijf oud-discjockeys en er is natuurlijk een studiogast. Iedere zondag
wordt de muzikale afsluiting van Hof-

streek omroep al jaren verzorgd door de
Hofpiraat, dus ook 26 december.
Programma oud en nieuw
Op oudejaarsdag wordt er om 10.00 uur
bij Hofstreek Omroep teruggeblikt op
het afgelopen jaar. Wat, wie en waarom
stond dit in de krant. Om 12.00 uur gaan
we weer één jaar verder met de vraag
wat er deze dag in de top 40 stond in het
verleden, in Back in Time. De Hofpiraat
en zijn technicus verzorgen in een twee
uur durend programma piratenmuziek.
Om 15.00 uur duiken we de winter in.
Aan de hand van diverse aanmeldingen
is de redactie gekomen tot een Winterse
25. Vanaf 17.00 uur de dagelijkse actualiteit voor ons gemaakt door RTV
Oost. Daarna is het de muziekcomputer
die het programma gaat verzorgen.
Op 1 januari 2022 werkt de muziekcomputer door tot 11.00 uur. Dan is het tijd
voor het geschiedenisprogramma van
de omroep, met het nieuws van de dag,
maar wel in het verleden. De nieuwsberichten worden afgewisseld met muziek. Gevolgd door Back in Time, het
enige radioprogramma dat dagelijks om
twaalf uur te horen is. Om 13.00 uur
gevarieerde muziek met aandacht voor
allerlei stijlen binnen en buiten de jazz
in Hofjazz & Co. Daarna een uur met
non-stop nieuwjaarsmuziek. Dan volgt
twee uur Streektaal. Daarin wordt van
alles gedraaid, Friestalig-, dialect en
streektaalmuziek uit Hof van Twente.
Vanaf 17.00 uur is er een herhaling
van de terugblik op 2021. Om 19.00
uur gevolgd door de beste Classics &
Countryrock van toen en nu met alle
nummers die niet standaard zijn, maar
het absoluut verdienen (nog eens) beluisterd te worden. Om 20.00 uur Black
& Blues, een gevarieerd programma
met uitersten van de rhythm and blues,
funk en soul. In de uitzending staat een
artiest in de spotlight en wordt een opvallende cd besproken. 2 januari 2022
start om 8.00 uur met Radio Kerklokaal, gevolgd door een uur klassiek en
een fijn uur Blasmusik klingt so! Met
de Tijdmachine gaan we vanaf 11.00
uur terug naar nieuws en muziek uit het
jaar dat Mouth & MacNeal op nummer
1 stonden van de top 40. Meer nummers
uit de top 40 hoor je in Back in Time
vanaf 12.00 uur. Om 13.00 uur Hofjazz
& Co gevolgd door een uur non–stop
muziek. Sommige presentatoren en
technici zijn niet te stuiten en dat blijkt
uit eerst twee uur muziek van Janssen.
Vanaf 17.00 uur een extra programma
E8 Radio en om 19.00 uur de afsluiting
met twee uur piratenmuziek.
Hofstreek FM is te ontvangen op 107.6
Mhz & 107.0 Mhz (Markelo) en op de
kabel. Het programma is ook te beluisteren op internet via www.hofstreek.nl

Fijne dagen
en een

beter 2022
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Fijne Feestdagen
Inzameling kabels en
snoeren levert
Kabelkunst op
Bijna iedereen heeft thuis
een laatje of doosje met
snoeren en kabels die niet meer gebruikt worden of zelfs nooit zijn gebruikt. Dat is zonde,
want er zitten veel (schaarse) metalen in die
geschikt zijn voor recycling. Tijd om ze in te
zamelen dus! In Enschede, Hengelo en Oldenzaal is dit nu mogelijk. Lever oude snoeren
en kabels in op de afvalbrengpunten of het
Milieupark. Goed voor het milieu én sociaal.
Want door het inzamelen van kabels en snoeren
kunnen er workshops Kabelkunst aangeboden
worden aan basisschoolleerlingen. Tijdens de
workshop leren kinderen over de recycling
van kabels en gaan ze er kunstwerkjes van maken, geïnspireerd door kabelkunstenaar Elian
Rabahia.
Samenwerking
Met hart voor een betekenisvolle economie in
Twente hebben Twente Milieu, Meesterwerk
Werkprojecten en HKS Metals de handen ineengeslagen om dit mogelijk te maken. Met
ondersteuning van Eshuis Accountants en
Adviseurs en Saxion International Water Technology, zijn zij een circulair project gestart: de
ingezamelde kabels en snoeren worden gerecycled en van de toegevoegde waarde krijgen
leerlingen les over de recycling. De opbrengst
komt dus ten goede aan de toekomst!
Werkwijze
Op de afvalbrengpunten van Twente Milieu in
Enschede en Oldenzaal en het Milieupark in
Hengelo worden de kabels en snoeren in speciale containers verzameld. Je kunt ze gratis inleveren. De volle containers worden naar Meesterwerk Werkprojecten in Oldenzaal gebracht.
Daar worden de stekkers en transformatoren
van de snoeren en kabels geknipt. Zo ontstaan
mooie gescheiden stromen die geschikt zijn
voor recycling door HKS Metals.

Met name de kabels en snoeren zijn geld waard.
De opbrengst van deze activiteiten wordt vrijgemaakt voor workshops. Basisscholen kunnen zich hiervoor inschrijven. Groep 6 en/of 7
kan aan de slag met een workshop Kabelkunst.
Vier weken lang zamelen de leerlingen snoeren
en kabels in op school. Als afsluiter krijgen ze
een les over recycling en gaan ze met de kabels
en snoeren kunstwerkjes maken. Ze leren dat
kabels en snoeren waardevol zijn en waarom
dit zo is. Ook zien de leerlingen de verschillen
tussen kabels en snoeren en leren ze hoe deze
werken. De kunstwerken die ze maken zijn
geïnspireerd op het werk van Elian Rabahia, de
eerste echte kabelkunstenaar ter wereld, woonachtig in de gemeente Enschede.
Geslaagde proef
Het concept is getest op de Prins Constantijnschool in Goor. Daar is een volle container
ingezameld, hebben klassen de workshop al
gevolgd en daar zijn mooie kunstwerken uit
voortgekomen. We hebben hiermee de eerste
75 kinderen al bereikt!
Uit de proef is gebleken dat we met de waarde
van vier volle containers in één klas een workshop kunnen verzorgen. De komende periode
houden we bij hoeveel volle containers we inzamelen en bij
iedere vier volle containers kan een klas de
workshop Kabelkunst volgen. Geïnteresseerde
basisscholen in Enschede, Hengelo en Oldenzaal kunnen zich alvast aanmelden via www.
twentemilieu.nl/kabelkunst. Materialen en begeleiding zijn bij de workshop inbegrepen.
Betekeniseconomie Twente
Het project Kabelkunst heeft als inspiratiebron
de Stichting Betekeniseconomie in Twente. In
de nabije toekomst is het plan om meer van
dit soort circulaire en betekenisvolle projecten
te ontwikkelen binnen de regio. De Stichting
verbindt, biedt ondersteuning in de ontwikkelfase en helpt projecten tot stand komen. Door
middel van dit soort initiatieven hoopt de Betekeniseconomie in Twente de circulariteit aan te
jagen en het bewustzijn op dit thema in de regio
te vergroten door echt dingen te doen.

Help ons de dieren te helpen: word vrijwilliger!
Hof van Twente - Een oproep van de Stichting Dierenambulance Hof van
Twente: Met ons kleine, hechte team werken wij iedere dag van 09.00 tot
20.00 uur (of tot de dienstwissel rond 19.00 uur) om te voorkomen dat
dieren in nood onnodig lijden. Om iedere dag te kunnen blijven helpen, zoeken we met
spoed nieuwe vrijwilligers met een groot dierenhart die zin en tijd hebben om allerlei
soorten dieren te helpen in hun vaak benarde situaties.
Misvattingen
“Er bestaan twee misvattingen rondom het vrijwilligerswerk dat wij doen. Allereerst denken nog
altijd veel mensen dat wij dierenartsen zijn en/
of men verwacht dat er veel voorkennis nodig is.
Niets is minder waar: in feite verzorgen wij enkel
het vervoer van dieren in nood vanaf de vindplaats
naar het juiste opvangcentrum. Het enige dat wij
zoeken in een vrijwilliger is doortastendheid en
een gouden hart die ook dieren geborgenheid kan
en wil bieden. Het meeste leer je in de praktijk en
voor de rest zijn er cursussen en voorlichtingen. In
het bezit zijn van een rijbewijs is zeer wenselijk,
maar als bijrijder ben je ook van harte welkom,
want het liefst hebben wij een dubbele bezetting
op de bus voor de veiligheid, gezelligheid, het
zware werk en het makkelijk kunnen afwerken
van het kleine stukje administratie dat erbij hoort.
Ten tweede ben je absoluut niet van 09.00 tot
20.00 uur bezig. Je bent alleen in actie wanneer je gebeld wordt door iemand die een dier
vindt en het geven van telefonisch advies niet afdoende is”, aldus een medewerker.
Wat doet de Stichting Dierenambulance nou eigenlijk wél?
“Allereerst hebben wij als dierenambulance te maken met allerlei diersoorten zoals honden,
katten, wilde en tamme konijnen, eekhoorns, hazen, vleermuizen, zwanen, egels en allerlei
wilde en tamme (roof)vogelsoorten. Dieren als marters, fretten, cavia’s of slangen behoren
ook tot onze afdeling, maar hebben we eigenlijk nooit (direct) iets mee te maken. Met hoefdieren werken wij niet, dit is voor de boswachters of (dieren)politie.
De dieren waarvoor wij gebeld worden en waar we mee werken kunnen jong of oud zijn, gezond of ziek, gewond of overleden, gevonden of vermist. Gevonden en vermiste huisdieren
inclusief gegevens van de melder noteren wij in onze mappen, zodat we zo snel mogelijk dier
en baas kunnen herenigen. Tevens wordt dit door onze sociale media-afdeling op Facebook,
Twitter en Instagram gedeeld, want het is al vaak gebleken dat hier een grote massa mensen
wordt bereikt waardoor het herenigen snel kan verlopen. Gewonde dieren worden gebracht
naar de dierenarts of, mits lichtgewond én in overleg, naar de desbetreffende opvang. Wilde
dieren die nog te jong zijn zichzelf te redden gaan ook naar de opvang. Ook voor tamme dieren hebben wij uiteraard samenwerkingen met diervriendelijke opvangcentra. Dieren kunnen we aantreffen in allerlei situaties: reeds gevangen, bovenin een boom, op een gevaarlijke
plek, in het water, et cetera. Een aantal middelen hebben we en soms vraagt het wat creativiteit, maar ook werken we samen met de brandweer, politie, boswachter of andere instanties
die kunnen helpen (bijvoorbeeld een spoormedewerker). We zijn dus te land, ter zee en in de
lucht te vinden wanneer dit nodig is en er zijn perioden, zoals in de herfst- en wintertijd, dat
we soms dagen niets te doen hebben. Het is vooral druk in de lente en de zomer.”
Wat je als vrijwilliger doet
Je kiest als vrijwilliger zelf wanneer je dienst doet en hebt dan, na te zijn ingewerkt, de telefoon en de dierenambulance thuis staan. Dit betekent dat je oproepbaar bent en je tot die tijd
gewoon in en om het huis je dingen kunt doen. Zo kun je bijvoorbeeld gebeld worden door
iemand die zijn dier mist of een dier gevonden heeft. Hierbij sta je de mensen vriendelijk
te woord, geeft advies en rijdt zo nodig naar de melder toe. Iedere situatie vraagt om een
andere handelswijze. Je wordt hierin steeds handiger en je leert veel en snel bij. Iemand in
het team die al zeven jaar vrijwilliger is, geeft aan nog iedere keer nieuwe dingen te leren,
vooral ook door zelf vragen te stellen.
In het begin word je bijgestaan en ingewerkt door een reeds zelfstandige vrijwilliger, die jou
de kneepjes van ‘het vak’ leert. Wanneer je er voldoende vertrouwen in hebt dit alleen te
kunnen, zal je zelf de dierenambulance en telefoon krijgen. De meesten uit het team rijden
zelfstandig, zonder bijrijder, omdat er simpelweg onvoldoende mensen zijn. Dit mag natuurlijk altijd, maar weet dat er áltijd iemand voor je klaarstaat wanneer iets niet lukt, je twijfelt
of je adviezen nodig hebt. Voorkeur gaat echter uit naar de dubbele bezetting.
Er is een klein deel administratie: ritstaten bijhouden en het noteren van gemiste en gevonden
huisdieren. Dit is werk dat normaliter in een minuut te doen is, maar is wel erg belangrijk,
want zo ziet degene na jou ook dat wie hij/zij moet benaderen om een casus af te wikkelen.
Meld je aan!
Heb jij nou dat gouden dierenhart dat Stichting Dierenambulance zoekt en heb je tijd? Zit je
een dagje thuis om bijvoorbeeld huishoudelijke taken te doen? Dit is geweldig te combineren
met het werk als vrijwilliger op de dierenambulance! De stichting, maar vooral de dieren,
hebben jou heel hard nodig! Meld je aan via info@dierenambulance-hofvantwente.nl

RTV Oost in kerstsfeer
mét de Beentjes van
Sint Hildegard

Foto: Maarten van Keller,
Johan Nijenhuis & Co
RTV Oost heeft rondom
de kerstdagen een aangepaste programmering
met traditioneel de
Kerstnachtdienst in streektaal en Kroamschudd’n in Mariaparochie, maar ook een
paar mooie theaterspektakels als Diner veur
ene, The Christmas Night en Scrooge, het
verhaal. Op derde kerstdag, maandag 27
december, trappen we de laatste 100 uur van
2021 af met de Twentse kaskraker ‘de Beentjes van Sint-Hildegard’. Het worden weer
fijne en gezellige kerstdagen bij RTV Oost!
Gef den’n boom
In de laatste dagen voor kerst bezorgt het
komisch duo De Gladjakkers kerstbomen bij
Overijsselaars die het verdienen. Een serieuze aangelegenheid, maar met De Gladjakkers valt er ook genoeg te lachen.
TV Oost: tot en met 23 december om 17.20
uur. De uitzending wordt elk uur herhaald.
Diner veur ene
Het kerstgevoel is niet compleet zonder
Diner veur ene. De open haard brandt, de
tafel is gedekt, butler James serveert het
diner voor vrouw Jannink. Alle gasten zijn
aanwezig, of toch niet? Een hilarische kerstklassieker met een Twentse twist met Laus
en Jonne Steenbeeke.
TV Oost: 22 december om 18.30 uur, 26 december om 17.10 uur. De uitzending wordt
op beide dagen elk uur herhaald.
Kerstnachtdienst in streektaal
De kerstnachtdienst in de streektaal komt dit
jaar vanuit de protestantse Martinuskerk in
Markelo. Dit jaar is het thema: ‘t Mirakel
van Maarkel’. De dienst wordt geheel in de
Overijsselse dialecten gesproken. Voorgangers zijn ds. Klaas van der Kamp, secretaris
van de Raad van Kerken, en bisschoppelijk
vicaris Ronald Cornelissen. Lezers in deze
dienst zijn Gerdien Pinkert en Harrie Scholtmeijer. De muzikale omlijsting komt van
het koor Enjoy, op orgel Gerrolt Droogsma,
trompet Wim Schottink en fagot Gerjanne
Dannenberg. De opnamen zijn dit jaar zonder publiek in de kerk.
TV Oost: 24 december om 20.00 en 23.00
uur, 25 december om 09.00 en 15.00 uur.
Radio Oost: eerste kerstdag om 07.00 uur
Kroamschudd’n in Mariaparochie
Herman Finkers vertelt op geheel eigen
wijze het kerstverhaal in een komische
tekenfilm met tekeningen van John Croezen. In ‘Kroamschudd’n in Mariaparochie’
wordt Jezus Christus geboren in het Twentse
Mariaparochie als zoon van timmerman
Spieker-Jozef en zijn vrouw Marie.
TV Oost: 24 december om 17.10, 18.10 en
19.10 uur. Deze uitzending wordt later nog
een aantal keer herhaald.
The Christmas Night
Het muzikale hoogtepunt van eerste kerstdag is The Christmas Night, dé Night of
the Proms van het Oosten. Swingende gospelnummers, poppy kerstsongs en klassieke
orkeststukken wisselen elkaar af. Steek de
kaarsjes maar vast aan en geniet.
TV Oost: 25 december om 17.10 uur. De
uitzending wordt om het uur herhaald.

Foto: Wilminktheater
Scrooge, het verhaal
Ga mee in het magische verhaal van de rijke
man, Ebenezer Scrooge. De verbitterde gierigaard is eenzaam en alleen. Hij heeft geen
plezier in het leven en al helemaal niet in
kerst. Maar zou dit veranderen wanneer hij
belangrijk bezoek krijgt op de avond voor
kerstmis? Het verhaal van Scrooge in een
prachtige vertelling en theatervoorstelling
voor het hele gezin.
TV Oost: 25 december om 16.00 en 18.20
uur. De uitzending wordt daarna om het uur
herhaald.
In 100 uur het jaar uit
Op derde kerstdag, maandag 27 december,
beginnen we met aftellen naar het nieuwe
jaar. RTV Oost gaat in 100 uur het jaar uit
met mooie terugblikken op 2021, theater,
documentaires en film. De aftrap op TV
Oost is om 20.00 uur met de kaskraker ‘De
Beentjes van Sint-Hildegard’. Komisch
drama met Herman Finkers, Johanna ter
Steege en Leonie ter Braak. 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...
TV Oost: maandag 27 december om 20.00
uur.
Kerst bij Radio Oost
Tijdens beide kerstdagen kun je bij Radio
en TV Oost luisteren en kijken naar het programma Kerst bij Oost. Op eerste kerstdag
verzorgen Dorothy Oosting en Oene Loonstra een speciale kerstuitzending met live om
13.00 uur de kersttoespraak van Koning Willem Alexander. Paula Keizer en Jan Willem
Kobes presenteren op tweede kerstdag een
gezellige kerstshow.
TV Oost en Radio Oost: 25 en 26 december
van 10.00 – 15.00 uur.
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High Tech programma
omgezet in online
maak- en
ontwerpworkshops

Elke schoolvakantie kunnen kinderen bij de Twentse
Maakplaatsen - in de lokale bibliotheek of
kulturhus - een High Tech workshop volgen
waarin zij uitgedaagd worden om nieuwe
technieken te leren en zich creatief te ontwikkelen binnen verschillende maakprocessen.
Door de harde lockdown is het kerstvakantie
programma omgezet in een gratis uitdagend
én smaakvol online alternatief!
Mini-escaperoom bouwen & 3D chocolade ontwerpen
Voor het High Tech programma in de kerstvakantie bieden de bibliotheken een alternatief programma aan die elke vakantieweek
bestaat uit drie online KidsLab maak- en
ontwerpworkshops voor kinderen van 8 t/m
12 jaar. Op 28, 29 en 30 december gaan ze
samen met een labcoach van Tetem aan de
slag met het bedenken en bouwen van een
mini-escaperoom en op 4, 5 en 6 januari
staat het ontwerpen van een 3D chocolade
figuurtje centraal.
Met zo’n 800 escape-rooms in Nederland
die nu gesloten zijn, biedt de workshop in
de eerste kerstvakantieweek een mooie uitdaging om zélf een mini-escaperoom in een
doosje te ontwerpen en bouwen. Niet alleen
worden er leuke, uitdagende puzzels gemaakt ze geven ook valse aanwijzingen om

CDA Hof van Twente:
nieuwe bedrijfsdaken
Zenkelsdamhoek
straks geschikt voor
zonnepanelen
Hof van Twente - De gemeenteraad heeft op 15
december jl. ingestemd met
het bestemmingsplan voor de
uitbreiding van het bedrijventerrein Zenkelsdamhoek in
Goor.
Naar aanleiding van vragen van het CDA
over dit bestemmingsplan heeft het college
bij monde van wethouder Meulenkamp toegezegd dat bedrijven die zich vestigen op dit
nieuwe terrein moeten zorgen dat hun dak
geschikt is voor zonnepanelen. Die voorwaarde staat nu niet in het goedgekeurde bestemmingsplan maar zal wel worden meegenomen bij de verkoop van de bedrijfskavels
door Ontwikkelingsmaatschappij Zenkelsdamhoek. Hij geeft hiermee gehoor aan een
motie die het CDA hierover op 1 november
heeft ingediend en door de voltallige raad is
aangenomen.
Verder heeft hij toegezegd om na te gaan
hoe de gemeente Deventer deze voorwaarde
heeft opgenomen in de bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen. Ook gaat hij
kijken hoe de eis van een geschikte dakconstructie kan worden meegenomen in nieuwe
bestemmings- en omgevingsplannen van de
gemeente Hof van Twente.

Cursussen
in Het Beaufort
in Markelo
Computercursus Windows 10 basis
Vanaf woensdag 12 januari start er, bij voldoende deelname, een basiscursus over Windows 10, het meest gebruikte besturingssysteem van Microsoft.
In zes bijeenkomsten wordt in een rustig
tempo en in begrijpelijke taal de diverse
mogelijkheden van Windows 10 belicht.
De uitleg wordt afgewisseld met praktische
oefeningen. Deze cursus in Het Beaufort
wordt verzorgd door SeniorWeb Hengelo.
Deelnemers bij deze cursus moeten eigen
laptop meenemen.
Cursus Website bouwen
Vanaf dinsdag 11 januari start er, bij voldoende deelname, de cursus ‘Je eigen website bouwen’. De lessen zijn om de 14 dagen.
In vijf lessen van twee uur maakt u kennis
met de mogelijkheden van WordPress en
leert u hoe u een eigen website kunt bouwen
en onderhouden.
In de cursus wordt u geholpen met het (eenmalig) registreren van uw domeinnaam,
zodat u daarna aan de slag kunt. Deelnemers
moeten een eigen laptop meenemen. Mogelijk gecombineerd met Het Iemenschoer
Delden. De cursus vindt plaats in Het Iemenschoer Delden of in Het Beaufort.
KLIK & TIK: de Basis
Hoe zet je een computer aan? Hoe kun je
typen, een e-mail versturen en iets kopen op
internet? Je leert de basishandelingen op de
computer. Zoals een toetsenbord gebruiken
en de basis voor e-mailen en internetten.
Deze cursus wordt verzorgd door SeniorenWeb Hengelo.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van
twee uur en vindt plaats in Het Beaufort.
De eerste les is dinsdag 11 januari. Laptops
worden beschikbaar gesteld door de bibliotheek. Deelname is gratis.
Android telefoon: basiscursus
Cursus voor beginners; deze cursus maakt
je wegwijs in de omgang met een Android
‘slimme’ telefoon. Eerste bijeenkomst is op
dinsdag 29 maart 2022.
De nadruk in de cursussen ligt altijd sterk op
praktisch oefenen. Er wordt zoveel mogelijk
geprobeerd aandacht te geven aan ‘echte
beginners’.
Bijna alle Android smartphones zijn geschikt. In de cursus kun je terecht met
elk merk en type Android telefoon; het
maakt niet uit of uw telefoon van het merk
Samsung, HTC, LG, Huawei of een ander
merk is.
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van
twee uur. De cursus wordt verzorgd door
SeniorWeb Hengelo en vindt plaats in Het

Cristel en Robin
Kooijman beginnen
juwelierszaak in Goor

Bloasagenda
Mirreweenterhoornbloazers
Goor-Diepenheim
De Mirreweenterhoornbloazers zijn
te zien en te beluisteren op de volgende data:
25 december
10.45-11.30 NK kerk Diepenheim
Mannenkoor Goor
2 januari
14.00-16.00 Erve Brooks Gelselaar
15.00-17.00 Goors Historisch Museum
6 januari
19.00
Afblazen, locatie nnb

Goor - Voormalig inwoners van Hengevelde
Cristel en Robin Kooijman, gaan naast de
huidige werkzaamheden in de Automotive
branche, ook een juwelierszaak beginnen
in Goor. De winkel wordt gevestigd aan de
Grotestraat waar nu Kranenberg Juweliers
gevestigd is. Kranenberg stopt ermee en
houdt op dit moment een opheffingsuitverkoop.
Robin Kooijman: “Zoals het er nu naar uitziet openen wij in het vroege voorjaar de
winkel, dit na een kleine verbouwing. De
zaak gaat Het Twentse Haagje heten (www.
hettwentsehaagje.nl) en naast een team van
medewerkers zal ik er ook regelmatig te vinden zijn. Zo blijft er een mooie juwelier in
Goor. Eind volgend jaar is ons nieuwe huis
klaar en wonen wij ook in Goor (nu nog tijdelijk in Haaksbergen).”
Bron: wegdamnieuws.nl
Beaufort. Je neemt je eigen smartphone mee.
Android tablet: basiscursus
Heeft u een Samsung tablet en vindt u het
lastig om op een tablet te werken? Dan is
deze basiscursus iets voor u. In deze cursus
leert u in zes bijeenkomsten van twee uur
wat u allemaal met een tablet kunt doen. Het
is een basiscursus, dus is ervaring met een
tablet niet nodig.
Deze cursus wordt verzorgd door SeniorWeb
Hengelo en vindt plaats in Het Beaufort. De
nadruk van deze cursus ligt voornamelijk op
het praktisch oefenen. Eerste bijeenkomst
is op woensdag 2 maart 2022. Deelnemers
moeten een eigen tablet meenemen.
Digisterker: leer omgaan met de digitale
overheid
Contact en zakendoen met de overheid gaat
steeds vaker via internet. Bijvoorbeeld het
aanvragen van een uitkering of het verlengen
van je rijbewijs. Best lastig als je nog niet zo
handig bent met internet.
Met de cursus Digisterker leer je zelfstandig
gebruikmaken van de online service van de
gemeente, het UWV en de Belastingdienst.
De cursus wordt verzorgd door SeniorWeb
Hengelo en bestaat uit vier bijeenkomsten
van twee uur. De eerste bijeenkomst is op
dinsdag 1 maart.
Laptops worden beschikbaar gesteld door de
bibliotheek. Deelname is gratis.
Slim op pad
Routes maken voor wandelen, fietsen, motorrijden, openbaar vervoer en geo-cachen,
dit alles wordt u stap voor stap uitgelegd in
deze cursus.
De cursus wordt gegeven op een laptop, enige computer- en internetervaring is gewenst.
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten
van twee uur in Het Beaufort en de eerste
bijeenkomst is woensdag12 januari. U dient
naast u fiets/wandel gps als u die heeft of
smartphone u uw eigen laptop mee te nemen.
Aanmelden computercursussen bij Henk
Nijhuis: h.nijhuis17@gmail.com. Extra informatie over de computercursussen kunt u
vinden op www.hetbeaufort.nl.
Fotografiecursussen
Vanaf de tweede week van januari 2022
starten, bij voldoende deelname en in achtneming van de coronavoorschriften, twee
verschillende cursussen Fotografie bij Het
Beaufort. De cursus Fotografie voor beginners van zeven lessen is bedoeld voor mensen die de mogelijkheden van hun camera
beter willen leren kennen. Deze cursus helpt
u te leren kijken maar vooral om uw eigen
camera te beheersen om mooiere foto’s te
maken. Dit doel wordt nagestreefd met behulp van een beetje theorie, het bestuderen
van voorbeelden, het uitvoeren van opdrachten die de docent aanlevert en veel oefenen
van de basistechnieken. Deze cursus start op
donderdagavond 13 januari 2022 van 19.30
tot 22.00 uur en kost € 95.
De cursus van zes lessen Fotografie voor gevorderden is bedoeld voor cursisten die hun
eigen creativiteit verder willen ontwikkelen
en de basistechnieken al beheersen. Kennis
van de techniek van de eigen camera wordt

als bekend verondersteld, het gaat vooral
om het enthousiasme om meer van de eigen
foto’s te willen maken. Deze cursus start op
donderdagavond 20 januari 2022 van 19.30
tot 22.00 uur en kost € 80.
Cursus Fotoboek maken
Op 31 maart 2022 start, bij voldoende deelname, de cursus Fotoboek maken.
Het samenstellen en laten afdrukken van
fotoboeken is een populaire bezigheid. Dat
is niet verwonderlijk want met alle extra’s in
het fotoboekprogramma maakt u een uniek,
professioneel uitziend boek op de PC. Er bestaat ook Albelli voor iPad/Tablet maar daar
kun je alleen een voorgeprogrammeerde
indeling kiezen. Albelli met Windows op de
PC of laptop maakt gebruik van alle mogelijkheden. Daarom wordt deze cursus gegeven op een laptop met Windows 10.
U leert werken met het gratis fotoboekprogramma van Albelli. U krijgt praktische tips
over het opmaken van uw fotoboek en het
schrijven van bijpassende teksten. U leert
het fotoboekprogramma te downloaden en
installeren, foto’s overzetten van camera
naar PC of laptop, fotoboek vullen en opmaken en foto’s te bewerken. Enige computervaardigheid met Windows op de PC of laptop is vereist. U dient zelf uw laptop mee te
nemen. Deze cursus van vier lessen start op
donderdagmiddag 31 maart 2022 van 13.30
tot 15.30 uur en kost € 50.
Informatie en aanmelden is mogelijk
via de cursuscoördinator Ellen Graven:
e.graven50.@yahoo.com
Extra informatie over de cursussen Fotografie en Fotoboek maken kunt u vinden op
www.hetbeaufort.nl
Kunstcursus Nieuwe musea in Nederland
Dit is de titel van een kunstcursus die gegeven wordt in het voorjaar van 2022 in
het Beaufort. Omdat er de laatste jaren een
paar mooie, interessante musea zijn bijgekomen in het rijke museumlandschap van
Nederland, waarvan er twee ‘om de hoek’
liggen, neemt kunsthistorica drs. Frederike
Upmeijer ons mee naar Ruurlo, Gorssel en
Wassenaar.
Vaak is een particuliere collectie de basis
van deze nieuwe pareltjes. De cursus start
met het verhaal van Museum MORE in
Gorssel en de collectie realistische schilderkunst. Daar volgt natuurlijk Kasteel Ruurlo
op, waarbij de focus zal liggen op de schilderkunst van Carel Willink. De collectie van
Van Caldenborgh had al een lange traditie
maar heeft met de bouw van Museum Voorlinden in Wassenaar een prachtig onderkomen gekregen. Alle drie de bijeenkomsten
zal Frederike Upmeijer aandacht besteden
aan de plek, de bouw en de opbouw van de
collectie. Architectuur, beeldhouwkunst en
schilderkunst zullen zo aan bod komen.
De eerste les van de cursus wordt gegeven
op dinsdagmiddag 18 januari van 14.00 tot
16.00 uur en de cursus kost € 45.
Informatie en aanmelding via cursuscoördinator Diny Breuker diny.breuker@gmail.com
Extra informatie over de Kunstcursus kunt u
vinden op www.hetbeaufort.nl.

Boekenmarkt in
Martinushof sluit jaar
positief af

Markelo - Het jaar loopt bijna ten einde. De
vrijwilligers van de Boekenmarkt kijken positief terug op de afgelopen maanden. Nu de
2e hands Boekenmarkt wekelijks geopend is
op donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur,
hebben zij vele van u mogen verwelkomen.
Zowel oude als nieuwe klanten, bekende en
onbekende gezichten.
Voor velen van u, hebben de vrijwilligers
ook de wens voor een bepaald boek in kunnen willigen. En voor hen waarbij dat nog
niet is gelukt, komt dat in de toekomst zeker
goed. U wordt niet vergeten, het plezier van
de klant en van de vrijwilligers zelf staat bij
de Boekenmarkt voorop.
Ondertussen is de 2e hands Boekenmarkt
steeds een beetje ten goede veranderd. Hebben sommige genres een betere of andere
plek gekregen. En zijn er nieuwe boekenkasten in gebruik genomen, zodat er nog
meer uitzoek is.
Wist u dat de Boekenmarkt al zo’n 20 jaar
bestaat? U bent van harte welkom om eens
een kijkje te komen nemen, zodra het weer
kan. Het aanbod van alle genres is groot en
de kwaliteit van de boeken is goed.
De inbreng van boeken kan tijdens opening
op donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur.
De Boekenmarkt vrijwilligers willen graag
iedereen van harte bedanken, voor de vele
mooie boeken die u het afgelopen jaar heeft
gebracht. Zoals u weet komt de opbrengst
ten goede aan de gemeenschap, en blijft het
aanbod op deze manier actueel en de moeite
van het bezoeken waard.
Wanneer de maatregelen het weer toelaten:
graag tot ziens bij de 2e hands Boekenmarkt in
de Martinushof aan het Kerkplein 41 te Markelo. Er zijn werkzaamheden in het centrum
van Markelo, de Martinushof is prima bereikbaar; volg de borden richting winkels. U vindt
de Martinushof naast de Martinuskerk.

24 December op
ESPN: Václav

Vrijdag 24 december (21.00 uur), op
Kerstavond, gaat op ESPN de documentaire ‘Václav’ in première.
Afgelopen jaar knokte Václav Černý
zich terug na een zware knieblessure. In de
persoonlijke documentaire Václav volgen we
hem tijdens zijn revalidatie. Hij laat zien hoe
diep hij wil gaan om sterker te worden dan
ooit. We zijn erbij als hij een belangrijke tussentijdse test heeft in zijn herstel. We zien
hoezeer hij op zichzelf aangewezen is als
geblesseerde speler, maar ook met hoeveel
liefde hij door zijn ploeggenoten ontvangen
wordt als hij eindelijk weer mag trainen met
de groep. En we volgen hem wanneer hij zijn
eerste wedstrijd in De Grolsch Veste voor
FC Twente weer mag spelen.
In Václav praat Černý over zijn vastberadenheid en zijn doorzettingsvermogen. En hij
vertelt ook over de weg die hij heeft afgelegd, van jonge voetballer, met een droom
om profvoetballer te worden, tot de man die
hij nu is: een echte prof, die pas 24 jaar is
en eerder al geteisterd werd door zwaar blessureleed. In Václav maakt Černý duidelijk
dat hij weliswaar zijn jongensdroom waar
heeft kunnen maken, maar dat elke droom
ook tegen een prijs komt.
En ook al raakte hij bij FC Twente zwaar
geblesseerd, Černý ervaart Twente als een
warm bad. Toen de club hem definitief in
wilde lijven afgelopen zomer, twijfelde hij
geen moment. Thuis in Twente knokt Václav
zich terug, om straks weer in een kolkende
Grolsch Veste te schitteren.

het broertjes, zusjes of vriendjes moeilijker
te maken de escaperoom op te lossen.
Het smaakvolle programma in de tweede
kerstvakantie week bestaat uit het leren
werken met het softwareprogramma Tinkercad, waarbij kinderen een 3D ontwerp
gaan maken en deze digitaal toesturen naar
het MaakMeeLab van Tetem. Deze worden
vervolgens met de 3D chocoladeprinter geproduceerd en per post aan de deelnemers
toegestuurd. Opgeven voor de gratis* workshops is niet nodig, maar een beetje geduld
alvorens ze het zelfontwerpen chocolaatje
kunnen opeten is wel handig.
Meer informatie en alle benodigdheden om
je kind(eren) deel te laten nemen aan de
gratis* online KidsLab workshops, vind je
via tetem.nl/athome/kidslab of kijk in de
agenda op de website van de plaatselijke
bibliotheek.
Vooruitblik voorjaarsvakantie - Upcycling van kleding
In de voorjaarsvakantie hopen we de High
Tech workshops gewoon weer fysiek in
de bibliotheek of kulturhus te kunnen verzorgen waarbij kinderen aan de slag zullen
gaan met het upcyclen van kleding. Jaarlijks
gooien we in Nederland ruim 135 miljoen
kilo textiel in de kledingbakken. Van die
enorme hoeveelheid wordt slechts 1 procent
gerecycled. Kinderen leren hoe een borduurmachine, naaimachine en plotter werkt en
geven hun eigen meegenomen kledingstuk
een tweede leven door het te verwerken tot
een nieuw product. Meer informatie vind je
op tetem.nl/maakplaatsen (kies gemeente en
klik op High Tech programma).
Met het High Tech programma bij de
Twentse Maakplaatsen ontwikkelen de deelnemers een maker-mindset en 21ste eeuwse
vaardigheden, die helpen om zich een beeld
te vormen van de snel veranderende leef- en
leeromgeving. Door nieuwe technologieën
aan te bieden waarmee kinderen niet zo snel
thuis of op school mee in aanraking komen,
maken we ontwerp- en maakcultuur toegankelijk voor iedereen. Het online KidsLab
programma is een online aanvulling hierop.
*voor het laten vervaardigen van het 3D chocolade ontwerp vragen we voor postadressen buiten Overijssel een kleine vergoeding
(materiaal- en verzendkosten).
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Fijne Feestdagen
Langestraat 44A
in Delden
074 - 376 6288
Maandag
13.00 tot 18.00 uur
Di t/m do
09.30 tot 18.00 uur
Vrijdag
09.30 tot 20.00 uur
Zaterdag
09.30 tot 17.00 uur

Wij wensen u
fijne kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2022!
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Kerstmarkt bij Het Witte Paard
Delden - De kerstmarkt Delden was dit jaar bij Hotel Restaurant Het Witte Paard. Op zaterdag 18 december waren er
diverse kramen en lekkernijen om het terrein rondom het Hotel Restaurant. Op vertoon van je QR code kon je je er van
11 tot 17 uur prima vermaken.
Hotel Restaurant Het Witte Paard nam het horeca gedeelte voor zijn rekening met luxe fingerfood, heerlijke drankjes en ook
veel leuks en lekkers voor de kinderen. Voor de kleintjes was er een springkussen en een suikerspinkraam! Muzikale opluistering werd
verzorgd door Gerben Ekkelboom en overal stonden kerstkramen, vuurkorven en was er lekkere glühwein, dus aan gezelligheid geen
gebrek. Helaas werden er zaterdagavond nieuwe coronamaatregelen aangekondigd en moest de zondag geschrapt worden. Alle hapjes en
lekkernijen konden die dag nog wel worden afgehaald bij Het Witte Paard maar de markt werd afgelast.

VOETBAL GFC GOOR
UITSLAGEN
Zaterdag 18 december 2021:
ST: GFC/Twenthe MO13-1 FC Zutphen MO13-1
3-2
Neede JO11-2JM - GFC JO11-1JM 5 - 2
GFC MO17-2 - ST Bonboys/Hoeve Vooruit MO17-1 0 - 5
GFC JO13-1
Markelo JO13-1
Afgel
Enter Vooruit JO15-1JM - GFC JO15-1
2-3
ST: GFC/Twenthe MO17-1 - DETO MO17-2
4-3
Delden JO17-1
JO17-1JM
2-1
GFC JO19-2
Enter JO19-2
1-1
GFC JO19-1
ASV ‘57 JO19-1
5-2
Zondag 19 december 2021:
GFC 2
Rood Zwart 5
Afgel

Raad De Plaats (11)
Hof van Twente - Elke maand neemt Eric Effing u mee ‘achterop’ zijn
racefiets, waarop hij kris-kras door Hof van Twente fietst. Gedurende deze
tochten maakt Eric u nieuwsgierig waar de foto genomen is in deze prachtige, lommerrijke en bosrijke omgeving. Dat is Raad De Plaats!
Tevens beschrijft Eric hoe het landschap er uit ziet en welke invloed het weer
speelt in die beleving. Wij dagen u samen met Eric uit om hem te volgen door Hof van
Twente!
De columns zijn geschreven door Eric Effing uit Goor, in samenwerking met HofMarketing.
De elfde tocht: Jaaroverzicht 2021

Traditionele Knieperkes
en nieuwjaarsrolletjes
bestellen bij
Wendezoele

Gratis gourmet
aan huis voor
minima-gezinnen
in Hof van Twente
Hof van Twente - Minimagezinnen in Hof van Twente
die zich aangemeld hadden
voor het Hofdiner krijgen
vrijdag 24 december een
compleet en lekker gourmet arrangement
bezorgd aan huis.
Door de coronamaatregelen kan het Hofdiner niet doorgaan helaas, daarom nu in
plaats daarvan deze verrassing.
Ook worden er voor de komende twee weken extra grote levensmiddelenpakketten
bezorgd met lekkernijen voor de feestdagen.
Door diverse donaties kon stichting Doors
Wide Open dit mogelijk maken. Zo kunnen
mensen die het financieel zwaar hebben ook
een leuke kerst krijgen met voldoende eten
en drinken.
Doors Wide Open zet zich breed in voor met
name de minima en eenzame ouderen in de
gemeente.
In een advertentie elders in deze krant vindt
u een overzicht van de diensten die deze
stichting aanbiedt.

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.

Het afgelopen jaar is er eentje geweest met weinig pieken en veel dalen. Ik ken niemand die alleen maar pieken meemaakt in zijn leven. Zelfs mijn wielrenner had dalen;
materiaalpech. De grote piek kwam nadat er een nieuwe aandrijflijn gemonteerd was.
Moraal: het moet eerst slechter worden voordat het beter wordt. Een aloude wijsheid.
Sinds enige tijd ben ik gestopt met het buiten wielrennen, niet om het koudere weer,
maar omdat op een ander vlak er een mooie piek bezig is. Wees gerust, ik blijf mooi
schrijven voor HofMarketing en mooie kiekjes schieten van de Gemeente Hof van
Twente. Afgelopen zaterdagochtend was het er weer: een prachtige zonsopkomst.
Het vroor een paar graden en gelijk laat Moeder Natuur zich van haar andere kant
zien. Lichtschakeringen, wolkjes blazen, bevroren grond, glinsterende ijskristalletjes
op planten en voorwerpen. Het zijn deze momenten die mij blij maken. Daarom maak
ik er ook een foto van. Met een foto bevries je namelijk de tijd en dan wordt het moment zichtbaar en tastbaar. En ja, wat bracht 2021 HofMarketing met mijn bijdragen
Raad de Plaats? Veel meer dan ik verwacht had. Ten eerste een sterke hechting
aan onze omgeving, onderweg heb ik vrienden gemaakt en ik heb respect voor de
werkers die onze omgeving onderhouden. Ten tweede, en nu wordt het serieus: de
positieve invloed van buiten zijn. Dat is in Hof van Twente natuurlijk een voorrecht.
Buiten zijn is essentieel voor het welbevinden; het is onze natuurlijke habitat. Voor
dit jaar bedank ik u graag voor het lezen van mijn sportief en filosofisch bedoelde
verhalen. Het berust allemaal op waarheid en niets is fictief. Het jaar 2021: de voer
seizoenen in Hof van Twente, u aangeboden door een wielrenner uit Goor. Trouwens,
waar is de foto gemaakt? De foto van november was gemaakt op de Schoolstraat in
Ambt Delden.
Eric Effing

10de editie DouweEgberts-puntenactie
Voedselbank
Hof van Twente – Omdat koffie geen primaire levensbehoefte is, is het normaliter niet opgenomen in
de pakketten van de voedselbank. ‘Even een bakkie
doen’ is zo’n vanzelfsprekend moment, maar als je
maandelijks moeite hebt om de touwtjes aan elkaar te knopen, dan zit een pak koffie
er gewoon niet in. En in deze ellendige pandemie periode al helemaal niet.
Dit jaar gaat landelijk, en dus ook in Hof van Twente, de 10de Douwe Egberts waardepuntenactie van start. De gezamenlijke Lionsclubs in de Hof zullen in de komende dagen de
inzamelboxen plaatsen bij de lokale supermarkten.
U kunt uw DE-punten (liefst geteld) deponeren in deze boxen in Diepenheim bij de Spar, in
Hengevelde bij de COOP en in Bentelo in de Dagwinkel; verder in Delden bij Albert Heijn
en Dirk van den Broek, in Goor bij de Jumbo, Albert Heijn en de Bibliotheek; in Markelo
tenslotte bij Dirk van den Broek en Plus.
Landelijk werden vorig jaar meer dan 99 miljoen getelde punten verzameld, in Hof van
Twente ook een record: 439.644 waardepunten, goed voor 1460 pakken koffie voor de voedselbank Midden Twente.
Zouden we dit jaar op 500.000 punten mogen rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank, namens
de dankbare gebruikers van de koffie.

Insluiping woning
Goor - Bij een woning aan de Deldensestraat heeft vrijdag 10 december een insluiping tussen 14.00 en 16.00 uur plaatsgevonden. De bewoner was op dat moment boven
en had op dat moment niets in de gaten. De
insluiper kwam binnen via een achterdeur
die niet was afgesloten. Tot zover nu bekend
wordt er een Acer Notebook en een Nokia
telefoon 3.1 vermist.

Onder invloed
op scooter

Ambt Delden – Twee mensen op een scooter zijn zaterdagavond 18 december aangehouden op de Deldenerstraat. De bestuurder
blies een A (alert) en een speekseltest wees
het gebruik van cannabis en cocaïne uit. Hij
is meegenomen naar het bureau voor een
bloedproef en blaastest waar hij 195 ug/l
blies. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur.

Inbraak woning
Markelo - In de nacht van zaterdag 18 op
zondag 19 december is er ingebroken in
een woning aan het Wansink. Er werd een
woonkamerraam gebroken om toegang tot
de woning te krijgen. De hele woning was
overhoop gehaald. Het is nog niet duidelijk
wat er allemaal wordt vermist. De politie is
nog met het onderzoek bezig.

Onder eigen auto
Delden – Aan de Kattenbothof kwam een
vrouw bij het uitstappen uit haar auto onder
een wiel terecht met haar been. Dit gebeurde

op zondag 19 december rond 11.45 uur. De
auto rolde plotseling achteruit. De vrouw is
door een ambulance en naar het ziekenhuis
gebracht ter observatie maar ze had verder
geen letsel.

Helpdeskfraude
in Hengevelde
Hengevelde – Een bewoonster van Hengevelde is dinsdag 14 december tussen 18.30
en 22.30 uur voor zeker € 39.800 gedupeerd toen een persoon zich uitgaf als een
medewerker van de Rabobank. Ze zei dat
er vreemde transacties werden gedaan met
haar rekening. Het zou veiliger zijn haar
geld voorlopig op een tussenrekening te
zetten. Daartoe deed ze zes overboekingen
met een totale waarde van € 39.800 met
haar eigen randomreader. De vrouw van de
nep Rabobank helpdesk hing op en zei dat
ze even niets moest doen en ook niemand
moest bellen in de tussentijd. Ze zou teruggebeld worden zodra alles in orde was. De
gedupeerde had ineens toch argwaan en
belde haar schoonzoon die meteen zei dat
ze was opgelicht. Toen ze daarop de ‘echte’
Rabobank belde, bevestigden zij dat en zouden proberen nog geld terug te halen. Of dat
gelukt is, is tot op heden niet bekend.
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 0887867372.
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.
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