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Maarten ter Hofte in dubbelfinale NK Amstelveen
Goor - Rolstoeltennisser Maarten ter Hofte (18) heeft tijdens het NK Rolstoeltennis in
Amstelveen van 13 tot en met 19 december 2021 in het dubbelspel samen met Robin
Groenewoud de finale gehaald. In de slotronde verloren ze helaas van Maikel Scheffers en Tom Egberink met 1-6 en 3-6. In het enkelspel moest hij in de eerste ronde zijn
meerdere erkennen in zijn dubbelspelmaatje Robin, die won met 6-2 en 6-3.
Aanmoedigingsprijs
Tijdens de prijsuitreiking in Amstelveen kreeg Maarten
ter Hofte de Aanmoedigingsprijs Rolstoeltennis uitgereikt uit handen van de KNLTB. Reden daarvoor was
omdat Maarten het afgelopen jaar een hele goede en
mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt, zoals te lezen
is op de website van de KNLTB. In zijn nog maar korte
carrière heeft Maarten meerdere keren laten zien de
beste te zijn op de nationale -en internationale jeugdtoernooien, met als beloning een mooie 3e plaats op de
ITF jeugdranking. Omdat Maarten in 2021 de leeftijd
van 18 jaar heeft bereikt, zal hij niet langer uitkomen bij
de junioren.
Paralympische Spelen 2024 Parijs
Bij de rolstoeltennissende mannen staat hij nu op de
155e plaats van de wereld op de ITF singleranglijst.
Voor deelname aan de Paralympische Spelen 2024,
zijn ultieme droom, moet Maarten in de top 30 zien te
komen. Daarvoor moet hij zoveel mogelijk toernooien
spelen en punten pakken. Ondertussen heeft hij in 2021
flink wat sponsorgeld en -hulp binnengehaald, waaronder kledingsponsor Reece (Deventertrade), Sportpromotion, Atelier Annemarie, maar ook Vivochem uit Almelo en een groot aantal vrienden die
hem jaarlijks met € 30 sponsoren. Ook zijn er mensen die geld doneren maar niet met naam
genoemd willen worden. Vlak voor de kerst kreeg hij van een stel uit Hengelo, dat anoniem
wenst te blijven, een eenmalig bedrag van € 500. Hun enig kind overleed in 2014 en was ook
een zeer gedreven (amateur)tennisser. Mede om die reden dragen zij Maarten een warm hart
toe en willen ze hem graag steunen op zijn weg naar de top.
Droom verwezenlijken
Maarten is heel erg blij met alle hulp en financiële bijdragen en kan daardoor weer een wedstrijdplanning maken: “Ik wens via deze weg iedereen een heel gelukkig en gezond 2022 maar
wil ook iedereen heel erg bedanken voor hun bijdrage in welke vorm dan ook. Het was voor
mij een prachtig en leerzaam jaar en ik heb heel veel zin in 2022.” Wilt u ook helpen de droom
van dit Hoftalent te verwezenlijken? “Maarten gaat binnenkort op voor zijn rijbewijs, dus een
autosponsor zou leuk zijn. Hoeft niet de hele auto te zijn, maar een bijdrage zou al super zijn”,
aldus een bestuurslid van Stichting Wheelchairtennis Maarten ter Hofte. “We kunnen dan ook
alle sponsoren op de auto vermelden!” Meer weten? Kijk op www.maartenterhofte.nl.

Winnaars fotowedstrijd 20 jaar Hof van Twente
bekend
Hof van Twente - De winnaars van de fotowedstrijd van Hof van Twente zijn
bekend. De fotowedstrijd die ter ere van het 20-jarig jubileum werd opgezet,
ontving daarmee talloze inzendingen. De inzendingen werden zorgvuldig
door een jury bekeken waarna de winnaars werden gekozen.

Nieuw woningbouwplan in Deldenerbroek
Hof van Twente - Op het terrein van de voormalige coöperatieve zuivelfabriek
‘De Vooruitgang’ in de buurtschap Deldenerbroek is een woningbouwplan in
ontwikkeling. Het plan biedt ruimte aan maximaal 17 woningen op het terrein.
Daarbij is het mogelijkheid om de cultuur-historisch waardevolle bebouwing, zoals de
authentieke maalderij, te behouden door er een woonfunctie aan toe te kennen. Niet behoudenswaardige fabrieksbebouwing op het terrein wordt gesloopt om ruimte te bieden
voor woningen.
Vanaf 6 januari 2022 liggen een ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp beeldkwaliteitsplan
voor de Langenhorsterweg 6 in Ambt Delden ter inzage, voor een periode van zes weken. Het
bestemmingsplan biedt ruimte aan een woningbouwontwikkeling met een flexibel programma
qua bebouwing en doelgroepen. Zo is er ruimte voor vrijstaande woningen, twee-onder-eenkapwoningen, studio’s/appartementen en rijwoningen (voor starters). De eigenaar van het
terrein en een afvaardiging uit de buurtschap hebben samen met de gemeente het plan vorm
gegeven. Eigenaar Ben Mets blikt terug op de planvoorbereiding: “Er is ruim de tijd genomen
voor onderzoeken en de stedenbouwkundige invulling van het terrein. Uiteindelijk kijk ik tevreden terug op de effectieve samenwerking. Ik verheug me op een mooie invulling van het
plan met bewoners die kunnen genieten van de fraaie omgeving.” Bert Morsink, namens de
afvaardiging van de buurtschap, vult aan: “Vanuit de buurtschap was en is er een dringende
behoefte aan een transformatie van het terrein. Met het plan, waar we in mee gekeken hebben,
hopen we dat er een toekomstbestendige functie komt op het terrein, waarbij er mogelijkheden
zijn voor invulling van de lokale woonbehoefte van de buurtschap.” Wethouder Wim Meulenkamp is zeer tevreden met deze stap. “We zijn reeds enkele jaren bezig met de planuitwerking
en het heeft veel inzet en flexibiliteit gevraagd van de verschillende partijen. Ook de provincie
heeft meegedacht om het huidige plan mogelijk te maken. Dit plan biedt mogelijkheden voor
bijvoorbeeld starters uit de buurtschap om zich te vestigen. Ook draagt de ontwikkeling bij aan
de uitstraling van het terrein. Wat gesloopt moet worden, wordt gesloopt en de karakteristieke
onderdelen van de fabriek blijven behouden.”
Het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 6 januari 2022
tot en met woensdag 16 februari ter inzage. Binnen deze termijn kan een ieder een zienswijze
indienen op de plannen. Na deze periode zullen het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Thema-avond NMRH
over voedselbos
Hengelo - Op donderdag 13 januari om 20.00 uur organiseert
de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. de eerste thema-avond
van 2022. Deze thema-avond
vindt plaats via Zoom.
De thema-avond duurt ongeveer een uur en er komt één onderwerp aan
de orde: Het Voedselbos. De presentatie
wordt gegeven door Martijn Aalbrechts, de
Voedselboss uit Beckum (zie www.devoedselboss.nl/). Opgave via www.nmr-hengelo.
nl. Na aanmelding wordt de Zoomlink tijdig toegestuurd. Deelname aan de digitale
thema-avond is gratis.

Hoofdwinnaar Jos Kolman samen met burgemeester Ellen Nauta met zijn winnende foto
De hoofdwinnaar werd door burgemeester Ellen Nauta gekozen. Zij vond de foto van
Jos Kolman de mooiste inzending uit de wedstrijd: “De hoofdwinnaar laat met zijn
foto zien dat zelfs industriële panden niet misstaan in een landschapsfoto’’, aldus Ellen Nauta. Voor de hoofdwinnaar was een speciale prijs beschikbaar. Hij won naast
een cadeaubon voor KameraExpress ook een prominente plek bij de ingang van het
gemeentehuis.
De prijzen werden dinsdagavond in bijzijn van burgemeester Ellen Nauta in ontvangst
genomen. Jos Kolman: “Fotografie is meer een hobby voor me, maar deze cadeaubon
komt altijd goed van pas om die hobby verder mee uit te bouwen.”
Naast een hoofdwinnaar werden er ook categoriewinnaars gekozen. In de categorie:
‘Leven in Hof van Twente’ won de foto van Noa Wes. In de categorie ‘Actief in Hof
van Twente’ kreeg de foto van Gerben Hillebrand de eerste prijs en in de categorie:
‘Werken in Hof van Twente’ won de foto van André Altena. Alle winnaars hebben
inmiddels hun prijs opgehaald.
Voor de fotowedstrijd konden inwoners foto’s aanleveren voor drie categorieën: Leven
in Hof van Twente, Actief in Hof van Twente en werken in Hof van Twente. Voor de
fotowedstrijd die ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum van de gemeente werd opgezet, kwamen 150 inzendingen binnen.Wilt u meer weten over duurzame maatregelen?
Meer informatie hierover vindt u op www.hofvantwente.nl/duurzaamheid.

Winterwandeltocht
Wandelsportvereniging
Tempo DMG
Hof van Twente - Zoals
gewoonlijk zouden de leden
van Tempo DMG 9 januari
starten met de eerste van de
drie
winterwandeltochten,
maar helaas heeft corona een
streep door de rekening gezet voor deze
datum!
Maar zij gaan er van uit dat de wandeltochten van 13 februari (Startlocatie
Herberg De Pot in Markelo) en 6 maart
(startlocatie Zalencentrum Beltman in
Diepenheim) wel door kunnen gaan.
Buiten de winterwandeltochten wandelen
ze recreatief (als de mogelijkheden weer
aanwezig zijn) één keer per drie weken.
Dit wordt via de website bekend gemaakt.
Ook als je geen lid bent van Tempo ben
je van harte welkom om een keer mee te
wandelen en de sfeer te proeven. Meld
je dan aan. Kijk op de website www.wsvtempodmg.nl en voor meer informatie
tempowandeltgraag@outlook.com of bel
0547-274891.

Oude Blasiuskerk
op NPO2
Delden - Het programma ‘Petrus in het
Land’ van KRO-NCRV heeft afgelopen
maand opnames gemaakt van Delden en
van de Oude Blasius in het bijzonder. Het
programma wordt door KRO-NCRV als
volgt aangekondigd:
“Dominee Dick Juijn heet ons vanuit Delden welkom in de schitterende Oude Blasius en Matthijs ten Thije begeleidt hem
tijdens zijn meditatie op de vleugel. Dat
deze gemeente muzikaal is, zien we ook
bij Frits en Mirjam. Sinds er niet meer
in de kerkdienst gezongen mag worden,
begeleidt een klein groepje gemeenteleden de zang van de onlinekerkdiensten.
Vandaag bereiden ze zich voor op een
doopdienst in de kerk. Ondertussen gaat
de jeugd van de gemeente op pad om de
ouderen van de kerk met wat lekkers een
hart onder de riem te steken.”
Uitzending: zaterdag 8 januari, NPO 2
om 17.09 uur.
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MobiRein nieuwe naam
ZTD Truckwash &
Cleaning

Kastelenloop Diepenheim en Kidsrun

Foto van de week

Diepenheim - De start van de Kastelenloop is op zaterdagavond 14 mei
om 18.30 uur. Start en finish is bij Cultuurcentrum Herberg De Pol.
Afstand is 21,1 km. Het parkoers bestaat, zoals altijd, uit drie verschillende rondes door het mooie buitengebied. Deze afstand kan als individuele hardloper worden afgelegd, maar ook door middel van estafette met teams van
twee of drie hardlopers. De verdeling van de rondes: 5, 7 en 9 kilometer. ’s Avonds zijn
er op het plein bij Herberg de Pol randactiviteiten tijdens en na de loop.
Inschrijving is alleen mogelijk bij voor-inschrijving en staat open. De inschrijving wordt
gesloten op zondag 8 mei of eerder, als de limiet van het aantal deelnemers is bereikt: 350
individuele lopers en 150 teams.
Inschrijven en meer informatie: www.kastelenloopdiepenheim.nl
Kidsrun
De start van de Kidsrun is op zaterdagmiddag 14 mei vanaf 14.30 uur. Start en finish is bij
Cafetaria Lunchroom Uit de Kunst. Kinderen vanaf groep 1 tot en met groep 8 van de basisscholen Hof van Twente maar ook daarbuiten kunnen zich aanmelden.
Al naar gelang hun leeftijd zullen ze 1, 2 of 3 rondjes (550 m) in het centrum van Diepenheim afleggen.
Inschrijving is alleen mogelijk bij voor-inschrijving (dus niet op de dag zelf!) en staat open.
De inschrijving wordt gesloten op zondag 8 mei.
Inschrijven en meer informatie: www.kastelenloopdiepenheim.nl.

Neede
Als eerste kreeg Nicole dit jaar vier kittens van een locatie in Neede. Teddy en Timmy kregen vrij snel een
perfect thuis, maar uiteindelijk vonden ook Twinkle en
Tobias (nu Charlie en Jack) hun plekje. Deze vier werden
niet lang nadat ze uit de kittenkamer in de woonkamer
mochten, opgevolgd door vier kittens van dezelfde locatie. Gin en Junior (nu Bobbie en Rocky) werden al
snel geadopteerd en bleven zelfs redelijk in de buurt.
Zij wonen nu in Borne. Jessy en Joey bleken hoe leuk
ze ook waren, lastiger te adopteren. Mensen reageerden
wel, maar de perfecte match liet even op zich wachten.
Na een tijd wachten werd deze dan toch gevonden en
gaan Jessy en Joey nu door het leven als Jip en Joep.
Delden
Vervolgens werd Nicole haar hulp gevraagd in Delden, waar een aangelopen zwerfkat drachtig
bleek te zijn. Na de wettelijke speenleeftijd en de goede zorgen van het echtpaar waar de moederpoes haar toevlucht had gezocht, haalde Nicole de kleintjes op om ook voor hen een thuis te
vinden. Kiara en Kane, Kenza en Kyan vonden hun huisje verder in Nederland, maar Kody (nu
Sunny) bleef in Goor wonen.
Maurik
Na de groep van vijf uit Delden werd de kittenkamer gevuld met maar liefst zeven kittens uit
Maurik. Deze kittens waren al wat ouder en ook nog eens ziek en zeker niet aan mensen gewend.
Een echte uitdaging! Gelukkig maar dat Nicole niet zomaar opgeeft waardoor ook deze zeven een
kans kregen. Nadia en Nyssa (nu Tabby en Nox) werden geadopteerd door een studente geriatrie,
en Nox en Neo (nu Tanuki en Yami) kregen twee software developers als baasjes. Noah en Nora
werden geadopteerd door een alleenstaande moeder die vanaf het eerste moment al niet meer
zonder hen kon.
Navy
Van de groep van zeven is alleen Navy nog in de opvang van Dieren van de Hof. “Voor hem zoek
ik een adoptant met geduld, want nieuwe dingen vindt Navy best spannend. Hij komt tot bloei
in een rustige omgeving, het liefst dan ook zonder hond(en), kind(eren of andere kat(ten). Als hij
dan gewend is dan is hij een enorm lieve kat die dol is op knuffels en graag bij je op schoot komt.
Onder de onzekere angst zit namelijk een enorm lieve en gevoelige ziel,” zo vertelt Nicole.
2022
Dit jaar gaat Nicole met Dieren van de Hof verder met het opvangen van kittens voor Stichting
Dieren van de Hof. Ook hoopt Nicole tegen die tijd in het bezit te zijn van haar diploma Vakbekwaamheid. Voor de Stichting zullen haar werkzaamheden ook uitgebreid worden. Hoeveel
kittens er volgend jaar door Dieren van de Hof opgevangen zullen worden is natuurlijk niet van
tevoren te zeggen, maar met de stijgende lijn die zichtbaar was door de jaren heen valt het te
verwachten dat Nicole zeker aan het werk gezet gaat worden. Daarnaast is de Stichting volgend
jaar erg druk met vangacties in Utrecht; een provincie waar tot dit jaar nog zwerfkatten werden
afgeschoten. Uiteraard wil de Stichting zich hier dan ook voor inzetten om dieronvriendelijk afschot tegen te gaan.
Meehelpen
De stichting zoekt nog altijd vrijwilligers, onder andere om mee te helpen bij vangacties. Ook hulp
door een financiële bijdrage wordt zeker gewaardeerd. Kijk hiervoor op de website van Stichting Zwerfkatten Nederland. Dieren van de Hof kunt u helpen door kattengrit (catsan Natural) of
kleine krabpaaltjes te doneren. Ook andere spullen voor kittens zijn welkom, maar dan in overleg
met Nicole.
Tot slot
Dit is voorlopig de laatste column van Dieren van de Hof. Wanneer het kittenseizoen weer van
start gaat, zal er weer een nieuwe column verschijnen. Nicole wil bij deze Stichting Zwerfkatten Nederland enorm bedanken voor het vertrouwen dit seizoen. Ook wil zij het Hofweekblad
bedanken, want: “De lezers genoten van mijn column, maar ik vond het ook een hele eer om ze
te mogen schrijven!”
Nicole wenst al haar lezers een schitterend nieuw jaar!

Erfgoedplatform

Wilgen knotten bij
IVN Diepenheim
Diepenheim - IVN Diepenheim
onderhoudt in het buitengebied
van Diepenheim zo`n 800 knotwilgen. Eens per drie jaar is elke boom aan
de beurt om te worden geknot. Vorig jaar
februari 2021 hebben de leden niet geknot in
verband met corona. Er is dus werk genoeg.
In 2022 willen ze graag weer aan de slag met
enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden
om in de natuur te werken. Natuurlijk wordt
de gezelligheid niet vergeten (coronaproof),
ze zorgen voor koffie en na afloop (circa
13.00 uur) voor erwtensoep.
Ze beginnen op zaterdag 22 januari rond 9.00
uur, er zijn voldoende zagen, snoeischaren
en ladders aanwezig. Vervolgens wordt op
29 januari, 5, 12, 19 en 26 februari geknot.
Mensen die mee willen en graag eens buiten willen werken, kunnen zich opgeven bij
Johan Horstman, tel. 06 39232411 of via email: ivndeepenactief@outlook.com

Er is een nieuw (online)
platform opgericht voor
vrijwilligers van erfgoedinstellingen in Overijssel:
Erfgoedplatform Overijssel. Op dit platform vind je
informatie over alles waar
je als vrijwilliger tegenaan loopt: nieuwe
vrijwilligers aantrekken, ingewikkelde
wetgeving, het gebruik van sociale media,
en ga zo maar door. Daarnaast worden er
(meestal gratis) cursussen aangeboden en
kun je makkelijk in contact komen met andere instellingen die zich bezighouden met
erfgoed.
Erfgoedplatform Overijssel is een initiatief van de provincie, Collectie Overijssel
(voorheen HCO), Landschap Overijssel,
de Museumfabriek, de IJsselacademie, Het
Oversticht en KIEN. Zij verzamelen hun
expertise om jou te helpen bij ingewikkelde
vraagstukken.
Je kan lid worden van de besloten Facebookgroep van Erfgoedplatform Overijssel.
Daar kan je vragen stellen en in contact
komen met andere vrijwilligers: www.facebook.com/groups/1184908195366777
Je kan je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Die krijg je dan af en toe in je mailbox. Hier staan de laatste nieuwtjes in en
welke (grotendeels gratis) cursussen worden aangeboden. Dat kan via www.erfgoedplatformoverijssel.nl/nieuwsbrief/
De medewerkers hopen dat je een bezoekje
brengt aan de website. Als je iets wilt delen,
mag dat ook altijd.
Het platform is te bereiken door te mailen
naar info@erfgoedplatformoverijssel.nl

Mocht u vieringen willen bijwonen,
informeer dan eerst naar het protocol van
de kerken.
Protestantse Gemeente (Oude Blasius)
Zondag 9 januari, 10.00 uur
Ds. ten Kleij
R.K. Blasiuskerk Delden
Zondag 9 januari, 9.30 uur
Eucharistieviering, pastor Huisman
Woensdag 12 januari, 9.00 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
O.L. Vrouwekerk Bentelo
Geen viering
Petrus en Paulus Parochie Hengevelde
Zondag 9 januari, 9.30 uur
Nieuwjaarsviering in St. Isidorushoeve
Hervormde kerk Elsen
Zondag 9 januari, 10.00 uur
Ds. Blom
R.K. Petrus en Paulus Parochie Goor
Zondag 9 januari, 19.00 uur
Geen viering
Woensdag 12 januari, 9.00 uur
Werkgroep
Reformatorische Baptisten Twente Goor
Zondag 9 januari, 10.00 uur
Dhr. Wagenmakers

In december 2021 al 4.000 zaailingen geoogst
voor Hof van Twente

Dieren van de Hof: 2021 een jaar vol kittens
Goor - Wat een jaar was 2021! Voor Dieren van de Hof was het jaar de
start van de samenwerking met Stichting Zwerfkatten Nederland waardoor Nicole maar liefst 20 kittens kon redden. Natuurlijk was dit niet alleen superleuk; het gaf Nicole ook de mogelijkheid om enorm veel te leren.

Goor - MobiRein is sinds 1 januari de nieuwe naam van ZTD Truckwash & Cleaning.
Het bedrijf met de unieke washal aan de
Breukersweg in Goor probeert zo de gestage
groei in goede banen te leiden.
Eigenaar Jan Dirk Zorge: “Naast het reinigen
van diverse voertuigen in onze wasstraat is
er ook Zorge Transport Diensten waarbij we
advies en ondersteuning geven in transport.
trucking, chauffeursdiensten en sneltransport
24/7. Het is beter om in die activiteiten een
duidelijk onderscheid te maken. Dat begint
natuurlijk bij de naam, daarom wordt ZTD
Truckwash vanaf 1 januari 2022 MobiRein.”
Alleen uiterlijke verandering
Zorge benadrukt dat er behalve de naam en
de uitstraling niets verandert. “We zijn en
blijven met dezelfde mensen die dezelfde
hoogwaardige service bieden. Ook blijf ik
gewoon de meewerkende eigenaar, het is dus
absoluut geen overname of iets dergelijks.”
Jan Dirk Zorge begon in 2013 met de
truckwash-service. Sindsdien groeide de
klantenkring gestaag. Naast trucks staat
MobiRein ook voor u klaar als het gaat om
de grondige reiniging van bedrijfswagens,
touringcars, (land)bouwvoertuigen, campers
en caravans.

Kerkberichten

Bovenstaande foto is genomen door Marjorie Steentjes. “Deze foto heb ik op
een ijzig koude middag in de winter gemaakt. Het weer was zo bar dat ik echt
niet verwachtte een acceptabele foto te kunnen maken. Het was donker en tamelijk troosteloos weer. Toen het ook nog begon te sneeuwen, had ik de moed
eigenlijk al opgegeven. Toch nog even langs het kasteel….. Het is een foto van het kasteel
die je niet zo vaak ziet. Een beetje mystiek, maar ik was er heel blij mee.”
Eigenschappen: diafragma 5.6, belichtingstijd 1/500 sec, ISO waarde 1000.
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.

MOOI THUIS IN HUIS

LENT
E ELINK

alle glasweefsel

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

Oud papier inzameling
‘t Gijmink
Goor - Op zaterdag 8 januari staan er weer containers
aan de parallelweg van de
Deldensestraat in Goor. U kunt daar tussen
9.00 en 12.00 uur uw oud papier brengen.
Van de opbrengst worden leuke activiteiten
voor de kinderen van ‘t Gijmink georganiseerd. De school is erg blij met uw oud
papier.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Frank Wormuth vertrekt aan het einde
van het seizoen
Almelo - Frank Wormuth verlaat Heracles Almelo aan het einde van dit
seizoen. De 61-jarige hoofdtrainer heeft bij de club aangegeven graag een
andere uitdaging aan te willen gaan. Medio 2018 werd de in Berlijn geboren Duitser aangesteld voor twee seizoenen als nieuwe hoofdtrainer van de
Almeloërs, nadat hij ruim tien jaar lang verantwoordelijk was voor de opleiding van trainers bij de Deutscher Fussball-Bund. Tussentijds werd de optie
gelicht voor een volgend seizoen en afgelopen zomer verlengde Wormuth zijn contract
bij Heracles Almelo met nog een jaar. Nu is voor hem het moment gekomen om op zoek
te gaan naar een volgende stap.
Technisch directeur Tim Gilissen
geeft aan: “We hebben in november
al een keer met elkaar gezeten. Wij
hebben van onze kant uitgesproken
dat we graag naar de toekomst wilden kijken, dat we positief naar de
samenwerking keken en die graag
wilden continueren. Frank gaf aan
zich eerst op de sportieve prestaties
te willen richten. In december hebben we opnieuw gesproken en Frank
heeft zijn tijd bij de kerstboom daarvoor benut.”
Frank Wormuth: “Elk verhaal heeft
een oorsprong. Ik moet hierbij terugdenken aan mijn tijd bij de DFB.
Toen zat ik ook in een soortgelijke
situatie. Ik stelde mezelf de vraag of
ik dit tot het einde van mijn carrière zou willen blijven doen. Dat wilde ik niet, er moest
weer iets veranderen. Toen ontstond de kans om bij Heracles Almelo aan de slag te gaan.
Een keuze waar ik absoluut geen spijt van heb.” Over de samenwerking binnen de club is
de Duitse hoofdtrainer erg te spreken. “Heracles Almelo is een fantastische club. De samenwerking met Tim Gilissen, Rob Toussaint, de overige staf en alle spelers is goed. Eigenlijk
dus typisch comfortzone. Nu ben ik opnieuw op het punt en de leeftijd terechtgekomen
dat ik mezelf weer afvraag of ik nog een stap kan maken. Ik zie mezelf als ‘entwickler’. Ik
ontwikkel samen met de staf voetbalspelers, mensen, maar ook mijzelf. Omdat mijn contract
afloopt, heb ik tijdens de feestdagen goed nagedacht over mijn keuze. Die was moeilijk, omdat ik goede dingen ga verlaten. Maar ik kan nu nog een keer een andere uitdaging aangaan,
dus sla ik een andere weg in.”
Gilissen geeft aan: “Aan de ene kant betreuren we het besluit, aan de andere kant respecteren
we die ook. We werken op een goede manier samen en dat hadden we bij wijze van spreken
nog vijf jaar kunnen doen. Frank heeft in de afgelopen drieënhalf jaar met verschillende
selecties bewezen een goede trainer te zijn. Dan kijk ik naar de resultaten die zijn geboekt,
maar ook naar spelers die zich hebben ontwikkeld en nu weer ergens anders in Europa actief
zijn. Het vraagstuk of wij met Frank door zouden willen was in die zin niet zo moeilijk. Als
je een goede trainer hebt, dan wil je die graag behouden.”
Desondanks vindt Gilissen de gang van zaken een natuurlijk proces: “Op het moment dat
een deur dicht gaat, gaat er ook ergens anders weer een deur open. In het verleden zijn er hier
wel vaker mensen vertrokken in verschillende belangrijke functies. De geschiedenis leert
ons dat dat weer nieuwe kansen biedt voor anderen om zich daarin te laten zien. Dat maakt
ook wel weer nieuwsgierig. De uitdaging ligt er, vooral voor mij, om dat weer op een goede
manier in te gaan vullen en een goede samenwerking te vinden.”
Heracles Almelo stond tot aan de huidige winterstop 112 Eredivisieduels onder leiding van
Wormuth. Daarvan wist de club 42 duels te winnen en speelde het 20 keer gelijk. De Duitser
behaalde daarin een puntengemiddelde van 1,30 per wedstrijd. Het sportieve hoogtepunt
was in Wormuths eerste seizoen, 2018-2019, waar Heracles Almelo op een zevende plek
eindigde en play-offs voor Europees voetbal werden behaald. In het seizoen 2018-2019
stond het elftal van Wormuth op een achtste plek voordat het werd afgebroken vanwege
coronamaatregelen. Vorig seizoen werd afgesloten op een negende plek.
Gilissen heeft geen enkele twijfel dat Wormuth er ook dit seizoen tot aan het eind toe alles
aan doet om zo hoog mogelijk te eindigen. “Na drie seizoenen intensieve samenwerking
ken ik hem. Hij is hier ‘s ochtends altijd als eerste en gaat ‘s avonds als laatste weg. Hij is
eerzuchtig genoeg om dit op een goede manier af te sluiten en de resultaten die we graag
willen te realiseren.” De woorden van Wormuth beamen dat: “Het belangrijkste voor mij is
om een plek op de ranglijst te behalen die we normaal gesproken ook verdienen. Natuurlijk
moeten we het eerst hebben over handhaving in de Eredivisie. Logisch, daar moeten we
eerlijk in zijn. Maar de ploeg is goed genoeg om in de Eredivisie te blijven. Dan moeten we
in de slotfase maar zien of we opnieuw een soortgelijke plek als de afgelopen jaren kunnen
bemachtigen op de ranglijst.”
Foto: nesimages.nl

Hof van Twente - De boomwerkgroep Hof
van Twente heeft als doel 35.000 extra bomen
te planten. Om dit doel dichterbij te brengen is
in december 2021 gestart met het project meerbomen.nu. Met dit project oogsten vrijwilligers
zaailingen op plekken waar deze niet uit kunnen groeien tot volwassen bomen. Gesorteerd
per soort en in bosjes gebonden, worden de
zaailingen tijdelijk ingekuild in bomenhubs. In
een bomenhub komen bomen en struiken van
verschillende oogstdagen bij elkaar voor ze
in het voorjaar naar de plantlocaties gaan. De
boomwerkgroep is nog op zoek naar locaties
voor bomenhubs in Diepenheim, Markelo en
Delden. Heb je plek voor een bomenhub? Meld
je aan via de boomplanner https://meerbomen.
nu/hofvantwente/
Gratis bomen planten?
Heb je een plantlocatie op particulier terrein in Hof van Twente en wil je graag bomen
planten? Meld je aan via de boomplanner via https://meerbomen.nu/hofvantwente/
Al 4.000 zaailingen geoogst in 2021
Dankzij de hulp van betrokken inwoners is in december al begonnen aan de meerbomen.nu
actie. Op dit moment heeft de boomwerkgroep, door samenwerking met andere oogstgroepen in het land, al ruim 4000 zaailingen kunnen oogsten. In de maanden januari en februari
gaat ze door met zaailingen oogsten.
Wil je meedoen met het oogsten?
Oogsten is leuk en leerzaam. Je doet inspiratie op in een prachtige omgeving. Je kunt dit
doen met buren, familie en vrienden, maar ook met collega’s die zich in willen zetten voor
meer bomen in de Hof. Meld je aan als vrijwilliger via https://meerbomen.nu/hofvantwente/.
In de boomplanner staan oogstlocaties en -momenten vermeld en als vrijwilliger word je
eenmaal per week per mail op de hoogte gebracht van de activiteiten bij jou in de buurt. Zo
blijf je gegarandeerd op de hoogte van oogstdagen.
Start nieuwe jaar met oogsten op landgoed het Weldam
Op donderdag 6 januari en zaterdag 8 januari van 10 tot 14 uur kan men op landgoed het
Weldam veel esdoorn, beuk en vlier oogsten. Vele handen, maken licht werk. De oogstlocatie is bereikbaar per fiets. Verzameladres: Diepenheimseweg ter hoogte van nummer 114
(aan het begin van de Weldammerlaan) in Markelo.
Zaterdag 15 januari en zondag 16 januari oogsten ze in Oldenzaal met meerbomen.nu. Een
groep uit het hele land is dan in Overijssel. Het is een mooie manier om van elkaar te leren
en te oogsten voor meer bomen in Hof van Twente. Houd hiervoor de bomenplanner op de
meerbomen.nu site in de gaten.
Oogsten iedere zaterdag in januari en februari
De boomwerkgroep oogst iedere zaterdag in januari en februari. Locaties volgen in de
boomplanner op meerbomen.nu. Vanwege de coronamaatregelen wordt er geoogst met extra
voorzorgsmaatregelen. Voor vragen of ideeën, mail dan naar: boomwerkgroephvt@gmail.com
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Met grote bewondering voor haar positieve instelling,
hebben wij helaas afscheid moeten nemen van
onze lieve mama, mijn zus en de moeder van de meisjes

Nicole Masselink - Siemerink
Bentelo, 19 juli 1969

Hengelo, 29 december 2021
Babbe
Puk
Mus
Peter
Stephan en Karin
Teddy
Beer

Correspondentieadres:
Familie Masselink, P/a Langestraat 82a, 7491 AJ Delden
Er is gelegenheid om afscheid van Nicole te nemen
en ons te condoleren op woensdag 5 januari van
19.00 - 19.30 uur in het uitvaartcentrum aan de
Langestraat 82a te Delden.
We zouden het fijn vinden als u een losse, onverpakte
bloem mee zou willen nemen. Alle bloemen zullen
samen een mooi boeket vormen.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden

Bedroefd hebben we kennisgenomen van
het overlijden van ons koorlid

Lucie Rupert – ter Braak

Ruim 44 jaar was Lucie een gewaardeerd koorzangeres
van ons koor.

We wensen haar familie veel sterkte bij het verwerken
van dit verlies.

Dirigent, bestuur en leden
RK Kerkkoor H. Blasiusparochie Delden

Ons bereikte het bericht van het overlijden
van ons lid

Evert Jan Hendriksen

Evert was ruim 40 jaar lid van Vogelvereniging Hof
van Twente.
Wij wensen de familie veel sterkte bij het verlies van
Evert.
Bestuur en leden
Vogelvereniging Hof van Twente

Onverwacht moesten we afscheid nemen van onze

Cees Claassen
Onverwacht was het grote aantal kaarten dat
we kregen, de telefoontjes, bezoekjes en de
vele mooie bloemen bij de afscheidsdienst.
Het is fijn te weten dat zoveel mensen
aan ons denken en meeleven.
Allen hartelijk dank.
Ploon, kinderen en kleinkinderen

MAGNEETJES
Magneetjes s.v.p. inleveren
‘s maandags vóór 12.00 uur.
Ook al hebben we de
Wereldwinkel moeten sluiten, toch is er de mogelijkheid
om artikelen uit onze winkel
te kopen of een bestelling te
doen. Bel 06 53569649 om
een afspraak te maken. We
helpen je graag volgens de
RIVM maatregelen. Team
Wereldwinkel Delden.
Gezocht: iemand die drie uur
per week kan helpen om ons
huis op orde en schoon te houden in Delden. Voor info: 06
81444352.
Gezocht per direct: woonruimte
voor 2 studenten in Hengelo.
Twee slaapkamers. Huur
maximaal € 900,- incl. Tel. 06
82976168.
Verzamelaar in Delden zoekt
alles wat betrekking heeft op
de 2e Wereldoorlog (militaria,
documentatie, enz.) Tel. 06
11877530.
Wieb Dekker verzamelt oude
ansichtkaarten van Stad en
Ambt Delden, kranten- of tijdschriftenknipsels en -foto’s.
Noorderhagen 31, Delden, tel.
074 3764356.
Voor al uw oud ijzer en
andere metaalsoorten belt
u M. Jager, Roerdompstraat
19, Goor, tel. 0547-275404,
mobiel 06-14162372. Altijd
kosteloos opgehaald.

Opslag nodig
voor uw inboedel?
Tel. 06-27543623
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Gezonde bodems in gemeente Hof van Twente
Hof van Twente - Het organische stofgehalte in Twentse bodems is sinds 2007
op peil gebleven of zelfs licht gestegen. Dat is positief nieuws omdat dit belangrijk is voor de vruchtbaarheid van de bodem en het vasthouden van CO2
in de bodem. Eurofins Agro heeft onderzoek gedaan in grasland en maisland. Het
onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van gemeente Hof van Twente.

Organische stof in grasland in de gemeente Hof van Twente
Organische stof
Het meest opvallend in de meetgegevens is de stijging van het gehalte organische stof in de
graslandbodems in de afgelopen 13 jaar. Meer organische stof in de bodem heeft een positief
effect op de vruchtbaarheid van de bodem, met name als het gaat om bodemleven, structuur
en water. Organische stof speelt bovendien een belangrijke rol bij het vastleggen van koolstof, en daarmee van CO2, in de bodem. Op basis van de meetresultaten in het onderzoek
bleek dat de jaarlijkse vastlegging 13,2 miljoen kg CO2 te zijn.
De graslanden zijn dominant in de gemeente Hof van Twente, maar ook snijmaïs wordt
volop geteeld. Vaak wordt er in de bodems van snijmaïs afbraak van de organische stof
gevonden. Echter, dat bleek niet het geval in de gemeente Hof van Twente. De gegevens met
betrekking tot de teelt van snijmaïs laten zien dat het gehalte organische stof constant is over
de gemeten periode.
Bodemleven
Naast organische stof is onder andere ook gekeken naar het bodemleven. De microbiële
activiteit, de microbiële biomassa en de verhouding tussen schimmels en bacteriën werden
bepaald. Deze drie kenmerken van het bodemleven waren gedurende de hele onderzoeksperiode op een constant niveau voor zowel grasland als voor snijmaïs. Wat wel opvalt is dat er
bij grasland in de meetresultaten bijna twee keer meer biomassa is aan microben ten opzichte
van de snijmaïs.
Bodemstatus in negen eigenschappen
De status van de bodems in de gemeente Hof van Twente is in kaart gebracht op basis van
negen eigenschappen: de totale bodemvoorraad stikstof, bodemvoorraad fosfaat en kalium,
het gehalte organische stof, het klei-humus complex, de pH, de microbiële activiteit, de
microbiële biomassa en de verhouding schimmels en bacteriën in de bodem.
Het onderzoek heeft gelopen in de periode 2007 t/m 2020 en is opgedeeld in drie teelten:
grasland, maïsland en overige teelten. Voor elke teelt zijn de gegevens bovendien opgesplitst
naar grondsoort, zand, klei en dalgrond.
Vervolg
Als vervolg op dit onderzoek gaat de gemeente Hof van Twente samen met agrarische
ondernemers aan de slag om CO2 pilots te starten. Een plan van aanpak wordt inmiddels
uitgewerkt en de eerste agrariërs hebben zich al gemeld om de plannen verder uit te werken.

Bridgeclub
Niet Kwetsbaar
Goor - De Goorse Bridgeclub Niet Kwetsbaar hield op haar wekelijkse bridgedrive
online op Step Bridge.
De uitslag dinsdag 21 december:
1 Anneloes Dijk - Leo Vrielink
63,54%
2 Marianne Dekker - Jan Karel Dekker 63,10%
3 Gerrie Hoek - Margaret Langeler 56,94%
De uitslag dinsdag 28 december:
1 Louise Vrielink - Trudy Vrielink 65,63%
2 Marianne Dekker - Jan Karel Dekker 60,76%
3. Jopie Peuscher - Marja Kappert 57,64%
Zie de website: https://27008.bridge.nl/

Clement Postmus laat bij de Reggehof
wat moois achter
Goor - Drie jaar geleden nam Clement Postmus het directeursstokje bij
het Goorse theater De Reggehof over van Ruut te Veldhuis. De geboren
Rotterdammer had niet lang nodig om zijn stempel te drukken. Zo is de
foyer onherkenbaar veranderd, herbergt de Reggehof tegenwoordig een bioscoop en
is de organisatie geprofessionaliseerd. Postmus loodste het theater door roerige tijden,
maar acht het tijd voor andere uitdagingen en draagt per 1 maart zijn scepter over aan
interim-directeur Jan ten Hove.
Het was destijds een onconventionele keuze van het
bestuur van De Reggehof. Clement Postmus had een
track record om u tegen te zeggen, maar kwam van
buiten de culturele sector. “Misschien was dat nog wel
de belangrijkste reden om voor Clement te kiezen”, aldus Han Wiendels, bestuursvoorzitter van het theater.
“De Reggehof was wel toe aan een directeur die buiten
de artistieke hokjes dacht. Het heeft ons veel gebracht,
niet in de laatste plaats op cultureel gebied.”
Het waren zeker niet de makkelijkste jaren die Postmus
voor zijn rekening nam. Na een grootschalige verbouwing van de foyer en de grote zaal bleek in 2019 al dat
de juiste weg was ingeslagen. Het programma bracht
Clement Postmus (archieffoto 2019) mensen uit Hof van Twente en verre omgeving op de
been en het theaterbezoek werd voor het gros van de
bezoekers echt een avondje uit. Tot in maart 2020 de eerste coronagolf zich aandiende en het
succes tot een abrupt einde kwam. Duizenden kaarten moesten retour, de deuren gingen op
slot en de organisatie moest inkrimpen.
Bij de pakken neer zitten was geen optie. Onder leiding van Postmus werd de onvermijdelijke reorganisatie in goede banen geleid en ging de blik op de toekomst, wanneer die zich
ook zou aandienen. Het accent van de nieuwe Reggehof moest meer dan ooit op haar sociale
waarde komen te liggen. Zo vonden initiatieven als het Alzheimer Café, de plaatselijke voedselbank en Leerkracht Studiecentrum er hun onderkomen en werden banden met partners
als Salut, de Hofbibliotheek en het Deldense Stadscentrum aangehaald. “Als er iets is wat ik
hoop na te laten, dan is dat het wel”, aldus Postmus, “een organisatie waarin de maatschappelijke en artistieke functies in balans zijn. Niemand is er groter dan De Reggehof, geen
directeur, geen vereniging, geen artiest, met z’n allen staan we met onze poten in de Goorse
klei en maken we er wat moois van.”
Een vrucht van diezelfde drang om aan te sluiten bij de maatschappelijke behoeftes is de
implementatie van een volwaardige bioscoop binnen het theater. Postmus: “Dat het na corona nooit meer helemaal hetzelfde zal worden, kon iedereen al snel bevroeden. Dan is het
de kunst om de juiste keuzes te maken, die de organisatie op de lange termijn levensvatbaar
houdt. Dat is precies wat de bioscoop doet: waar bij de gemiddelde podiumactiviteit geld bij
moet, houden we aan de films per saldo geld over. En belangrijker: we bieden een artistiek
en financieel laagdrempelig avondje uit.” Met kaskrakers als James Bond en de nieuwste
familiefilms hebben duizenden mensen al kennis kunnen maken met de Goorse bioscoop,
maar ook de trouwe bezoekers van Filmhuis Alleman komen beter aan hun trekken. Zij zien
nu de nieuwste films op een veel groter doek en met geluid die de rillingen over de rug doet
lopen. Benchmarkgegevens leren inmiddels dat RH Cinema het zeker niet slechter doet dan
de gemiddelde bioscoop, want als corona zich ergens doet gelden, dan is het zeker in zeker
ook in de cinemasector.
Nu zijn vertrek zich aandient, is het geen weemoed die zich van Postmus meester maakt.
“Het waren mooie jaren, daar niet van. Maar het was ook bikkelhard werken, waarbij dagen en weken met regelmaat te kort waren. Ik heb veel van mezelf en van de organisatie
gevraagd. Nu is het tijd voor wat rust, ik draag mijn taken in het volste vertrouwen over aan
mijn opvolger.” Jan ten Hove zal op interim-basis tenminste het cultuurseizoen afmaken in
het Goorse theater, een voorname opgave voor hem zal zijn om de fusie tussen Reggehof en
Home of Talents te vervolmaken.

3e prijs Distel Boerderij, Dier en Tuin
Bentelo - Garvo, een van de vele leveranciers van Distel Boerderij,
Dier en Tuin en bekend van onder andere knaagdier-, kippen- en
vogelvoer, organiseerde vorige maand een wedstrijd onder de noemer ‘Welke winkel mag zich dit jaar Garvo shop of the Year 2021 noemen’. Na vele
stemmen van klanten te hebben ontvangen is Distel landelijk op een mooie 3e plaats
geëindigd en zelfs eerste als Garvo-shop van Overijssel!

Distel wil haar klanten dan ook hartelijk danken voor de vele stemmen en mooie woorden
die ze van hen mocht ontvangen. In één woord geweldig!
Hieronder enkele mooie woorden die bij de stemming over de winkel werden gezegd:
- Fijne uitgebreide zaak met verstand en kennis van zaken
- Fantastische service
- Fijne zaak met vriendelijk personeel
- Vriendelijk personeel, groot assortiment, grote parkeerplaats, kennis van zaken
Zoals je op de foto kunt zien ontving Distel van Garvo een heerlijke taart!
Het betekent voor Distel Boerderij, Dier en Tuin dat ze op de goede weg is. Ook in het
nieuwe jaar wil het bedrijf weer bij de besten horen en zal ze er alles aan doen om de klanten
op dezelfde wijze van dienst te zijn. Waar mogelijk nog beter. Het streven blijft om het assortiment en diensten altijd weer te verbeteren.

Jubilarissen SV Delden thuis gehuldigd
Delden - Wat doe je als de jubilarissen door corona alweer niet gehuldigd kunnen worden? Dan zoek je de jubilarissen thuis op! Afgelopen donderdag ging
het bestuur van SV Delden op pad om jubilarissen van de afgelopen twee jaar
te huldigen.
Het is bij SV Delden een goed gebruik om tijdens de Algemene Ledenvergadering leden te
huldigen die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn. Vanwege corona zijn de laatste twee edities van de
ALV sober gehouden en is besloten de huldiging te bewaren voor een feestelijker moment.
De bedoeling was om daarvoor de nieuwjaarsreceptie of de Mosbokaal aan te grijpen maar
vanwege de bekende reden kon dat ook niet doorgaan.En dus togen bestuursleden in groepjes van twee afgelopen donderdag langs de deuren van de jubilerende leden.

Maarkelse boake haalt
uw kerstboom op
Markelo - De Maarkelse
boake hoopt dat men dit jaar
met Pasen weer mag / kan genieten van een mooie Boake.
Daarom haalt de Maarkelse
Boake uw kerstboom ook dit
jaar weer op in Markelo, binnen de bebouwde kom. Op
zaterdag 15 januari komen
ze langs. Legt u de boom,
zonder kluit, voor 9 uur aan de weg?
De vrijwilligers halen deze dan graag op.

Rustig oud en nieuw
in Hof van Twente

Hof van Twente - Op een paar incidenten
na kijkt de politie terug op een relatief rustig
oud en nieuw in Hof van Twente. Ondanks
het massaal negeren van het vuurwerkverbod greep de politie nergens in. In Markelo
werd aan de Kerkweg een brievenbus door
vuurwerk vernield en in Goor werd aan de
Herman Heijermansstraat een deur van een
schuur door vuurwerk opgeblazen.

dat er iets vreemds aan de hand was met zijn
rekening. Hij kon beter even een programma
openen zodat de bankmedewerker mee kon
kijken wat er aan de hand was. Via allerlei
opgedragen handelingen die netjes opgevolgd werden, is de man gedupeerd voor in
totaal € 4.800.

Auto in sloot

Botsing twee auto’s

Ambt Delden – Twee personenauto’s kwamen op zondag 2 januari om 22.15 uur in
botsing op de kruising Langestraat/N346. De
automobilist komende uit Delden en rijdend
richting Goor kwam vol in botsing met een
auto uit de Langestraat, waarschijnlijk doordat deze door rood licht reed. Beide voertuigen zijn afgesleept. Een persoon moest voor
controle naar het ziekenhuis vanwege ‘high
impact’.

Dieven stelen fiets
en boodschappen
bij Albert Heijn
Delden – Twee dieven hebben op maandag
27 december rond 18 uur niet alleen boodschappen gestolen bij de Albert Heijn aan
De Kolk maar namen en passant ook een
elektrische fiets van het merk Gazelle Paris
mee die bij de supermarkt stond. De camerabeelden spreken voor zich, de personen
zijn duidelijk in beeld evenals de auto. Het
kenteken is doorgegeven aan de politie. De
politie heeft de camerabeelden opgevraagd
en heeft de zaak nog in onderzoek.

Helpdeskfraude
in Markelo

Markelo - Een bewoner van Markelo is donderdag 30 december om 10.00 uur gebeld
door iemand die zich uitgaf voor een medewerker van de Rabobank. Er werd verteld

News United / Jan Willem Klein Horstman
Bentelo/Hengevelde - Bij een eenzijdig
ongeval op de N740 tussen Bentelo en Hengevelde is een automobilist op woensdag 29
december om 08.15 uur met zijn auto in een
sloot terecht gekomen. De bestuurder werd
door ambulancepersoneel nagekeken maar
hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe het
ongeval heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Er was geen alcohol of drugs in het spel.
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.

Onder de maar liefst 21 jubilarissen waren drie leden 50 jaar lid en twee leden zelfs 60 jaar.
Wim Blekkenhorst en Jan Brinkcate (60 jaar lid) alsmede Gerrit Seppenwoolde, Henk Pots
en Wim Wold (50 jaar lid) ontvingen naast een cadeaubon van het Aparthotel een SV Delden
speld. De vijf leden die zich 25 jaar geleden inschreven, ontvingen een gegraveerde USB
Stick, de 11 die dat 40 jaar geleden deden een gegraveerde pen.
Om de kelen te smeren, werd er op elk adres ook een Deldens Kruidenbitter achtergelaten.
Dit drankje was er ook voor Hardy Renssen en Patrick Penninkhof, die daarmee werden
bedankt voor jarenlange inzet voor de barcommissie.
Het onverwachte bezoek werd enthousiast ontvangen en op elk adres werd nog even geposeerd voor de foto. De huldiging was door de omstandigheden dan misschien wat minder
uitbundig dan anders, maar zeker niet minder leuk. SV Delden hoopt in 2022 alsnog snel te
kunnen proosten met elkaar!
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Een frisse duik
in de toekomst
Hof van Twente - Mensen die
meedoen aan een nieuwjaarsduik
krijgen het een stuk minder koud
dan voorgaande jaren. Dit was een bericht
uit 2015. In alle onschuld dachten de meesten, dat dat wel zou meevallen. Op 1 januari
2022 dacht ik, ik duik er in. Als het landelijk temperatuurrecord gebroken wordt,
dan moet ik er maar aan geloven. Voor de
eerste keer in mijn leven nam ik bij een
watertemperatuur van 7 graden Celsius een
nieuwjaarsduik. Geen Wim Hof methode.
Geen langdurige voorbereiding. Verstand op
nul en kopje onder. Een bruine beer die even
dacht dat hij een ijsbeer was. Eerlijkheid
gebiedt, een frisse duik doet je geestelijke en
fysieke welzijn een hoop goed.
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Bij het lezen van deze krant is de persconferentie van het kabinet al geweest. 60
jeugdorganisaties riepen het kabinet op direct na de kerstvakantie de scholen weer te
openen. Ook de Kinderombudsman schreef
in een brief aan het kabinet dat heropening
noodzakelijk is. Ik als ouder, werknemer in
het onderwijs en politieke leider van GroenLinks in de Hof, ben van mening dat langer
sluiten schadelijk is voor onze kinderen.
Dat het onder meer bijdraagt aan groeiende
kansenongelijkheid en voortijdige schooluitval. School is niet alleen een leerplek voor
kinderen en jongeren. Het is een essentiële
plek voor hun sociale leven. Het is een plek
om sociale vaardigheden te oefenen. Wat ik
zeker kan onderschrijven, net zoals GroenLinks in de Hof steeds aanjaagt, kinderen en
jongeren te betrekken bij de besluitvorming.
William Sanchez, Fractievoorzitter
GroenLinks Hof van Twente

Namen voor stembiljet
In Beweging bekend
Hof van Twente - De kandidaten namens In Beweging
voor op het stembiljet voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart, ofwel de kieslijst, zijn bekend! In de ledenvergadering
van 3 januari hebben de leden hierover kunnen stemmen. In Beweging presenteert met
trots een team van 14 kandidaten.
Namen op de kieslijst
Lijsttrekker Marianne
Hutten uit Ambt Delden was al eerder door
de leden gekozen.
Daar komt nu een team
van 13 mensen bij die
op de kieslijst staan.
De tweede plek is voor
Frank Stevens, medeoprichter van In Beweging en voormalig
raadslid namens de SP.
Hij gaat voor politiek
op inhoud.
Marianne Hutten
De derde plek is voor
Mathijs Gelen. Hij staat voor nieuwe geluiden, nieuwe gezichten en nieuwe politiek.
Hij wil als 26-jarige de raad in om jongeren
een duidelijkere stem te geven. Mathijs Gelen is mede-oprichter van de jongerenraad in
Hof van Twente.
Op de vierde plek staat William Sanchez,
huidig fractievoorzitter van GroenLinks. Hij
wil systemen veranderen en daarvoor moet
je naar zijn mening mensen in beweging
brengen. William Sanchez wil daarvoor zijn
kennis, ervaring, idealen en vooral drive inzetten.
Op plek vijf staat Gerard Willems. Met een
bak aan politieke ervaring is hij een steunpilaar voor In Beweging. Gerard Willems
vindt het vooral belangrijk dat alle inwoners
in de Hof mee kunnen doen, op elk gebied.
Daar zet hij zich met name voor in, daar
komt hij voor in beweging!

Kandidatenlijst CDA
Hof van Twente
vastgesteld
Harry Scholten lijsttrekker CDA
Hof van Twente
Hof van Twente - De leden van
CDA Hof van Twente hebben de
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart
2022 vastgesteld. Harry Scholten
uit Hengevelde is gekozen als lijsttrekker.
Harry Scholten is nu wethouder van het
CDA in Hof van Twente en heeft samen
met wethouder Pieter van Zwanenburg en
de CDA-fractie prima werk geleverd voor
de burgers in Hof van Twente. Vrijwel alle
voornemens uit het verkiezingsprogramma
van vier jaar geleden zijn in de afgelopen
periode uitgevoerd!
De kandidaat raadsleden zien uit naar de
komende raadsperiode, geeft lijsttrekker
Harry Scholten aan: “Het CDA Hof van
Twente is uw lokale partij die samen met de
kracht, kennis en energie van ons allen ook
de komende vier jaar, blijft zorgen voor een
gezond, veilig, leefbaar en stabiel Hof van
Twente.”
CDA Hof van Twente ziet met een ambitieus
verkiezingsprogramma en een sterke kandi-

De gehele kieslijst:
1. Marianne Hutten (Ambt Delden)
2. Frank Stevens (Goor)
3. Mathijs Gelen (Goor)
4. William Sanchez (Delden)
5. Gerard Willems (Goor)
6. Marije Averdijk-Varenbrink (Delden)
7. Jarik Bijlsma (Goor)
8. Annemarie Denneboom (Goor)
9. Linda Kelderman (Goor)
10. Mariëlle Nijhuis (Hengevelde)
11. Mignon Sanchez-Gerritsjans (Delden)
12. Leo Mees ten Oever (Markelo)
13. Caroline van Leeuwen (Goor)
14. Henry Betting (Diepenheim)
Geen lijstduwers
In Beweging kiest er bewust voor om geen
lijstduwers op de kieslijst te zetten. Alle mensen op de kieslijst zullen hun verantwoordelijkheid nemen om in de gemeenteraad te
gaan als ze met voorkeursstemmen gekozen
worden. In Beweging ziet lijstduwers meer
als ambassadeurs en vindt daarom ook dat je
deze mensen als ambassadeur moet inzetten
en niet een plek op de lijst moet geven.
Ervaring en belofte
Bij het advies van de kiescommissie is in
mindere mate gekeken naar afwisseling
woonplaats en afwisseling man/vrouw. In
veel sterkere mate is gekeken naar afwisseling ervaring-belofte en de drive voor een
andere, frisse politiek. Lijsttrekker Marianne
Hutten licht toe: “Ik ben ongelooflijk trots
op deze lijst, wat een team om de verkiezingen mee in te gaan! Geen mensen die aan de
zijlijn staan om te klagen over de politiek,
maar mensen die bereid zijn om zich in te
zetten voor verbindende politiek. Daar heb
je zelf invloed op! Ik zou zeggen: een beter
milieu, maar ook een andere politiek begint
bij jezelf. En je zult merken – dat merk ik
tenminste wel met dit team en de leden van
In Beweging – het kost tijd en energie, maar
het levert nog veel meer energie op!”
Op de site www.politiekinbeweging.nl is
meer informatie te vinden. Daar stelt elke
kandidaat zich voor. In Beweging heeft momenteel 33 leden.
datenlijst met Harry Scholten als lijsttrekker,
de komende gemeenteraadsverkiezingen
met vertrouwen tegemoet!
Kandidatenlijst
1 Harry Scholten
Hengevelde
2 Yvonne Nijhof-Sander
Delden
3 Arjan Zandvoort
Markelo
4 Eric Rikkert
Goor
5 Arjan Mulder
Delden
6 Hanneke van Groningen-Lantink
Ambt Delden
7 Riekele Bijleveld
Goor
8 Miriam Doeschot-Reuver Hengevelde
9 Herbert Hargeerds
Markelo
10 Anita Leeftink-Nijland
Markelo
11 Andre Pierik
Ambt Delden
12 Fons Semmekrot
Hengevelde
13 Anne Flierman
Markelo
14 Annemarie Blanckenborg-Vollenbroek
Diepenheim
15 Caroline Doeschot-Workel Ambt Delden
16 Jan ten Hove
Markelo
17 Gert-Jan van der Veen
Diepenheim
18 Henk Schreurs
Markelo
19 Gerda Vehof-Busger op Vollenbroek
Ambt Delden
20 Gerrit Borghuis
Markelo
21 Evert Bartelink
Delden
22 Martin Verbeek
Markelo
23 Ben Eshuis
Hengevelde
24 Joop Weber
Delden
25 Pieter van Zwanenburg Goor
26 Rudi Buschers
Bentelo

Volg de dierenambulance:
Pets&Co Dier&Care Goor doneert kerstpakketten
Hof van Twente - Stichting Dierenambulance Hof van Twente kent enkel vrijwilligers en draait enkel door de giften van sponsors en particulieren. De vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om de dieren in
nood niet onnodig te laten lijden en dus te helpen waar ze kunnen. Zij vinden dat deze
onbaatzuchtige mensen dus op zijn minst een bedankje verdienen in de vorm van een
klein kerstpakket en zijn daar naar op zoek gegaan halverwege de decembermaand.

Om een beetje in de dierensferen te blijven en een nuttig pakket te kunnen geven, kwamen
ze op het idee om iets voor dieren te geven. In eerste instantie was het idee ontstaan om
de buitenvogels lekker te verwennen, maar dit zorgde voor een aardige zoektocht. Deze
zoektocht eindigde bij Pets&Co Dier&Care Goor waar eigenaresse Danieke de Vries hen
hoorde brainstormen.
Danieke bood de stichting aan om binnen hun budget leuke kerstpakketten klaar te maken
gericht op de buitenvogels en ieders eigen huisdieren. Met een gerust hart lieten ze Danieke
haar gang gaan en een paar dagen later kregen ze bericht dat de pakketten gereed waren
met daarbij een nog grotere verrassing: Danieke had besloten de pakketten voor de vrijwilligers én vaste sponsors te doneren! Hoe lief is dat?! Zoals ze omschrijft in het bericht op
Facebook en Instagram van Pets&Co Dier&Care Goor, laat ze weten dat ze vindt dat de
dierenambulance heel goed werk verricht en dat zij het geld beter kunnen besteden aan de
dieren in nood. Dat is natuurlijk helemaal waar!
Een bestuurslid van de Stichting Dierenambulance Hof van Twente laat weten: “We zijn Danieke en iedereen bij Pets&Co Dier&Care Goor ontzettend dankbaar voor dit grote gebaar.
Iedereen was ontzettend blij met het kerstpakket. Om zoiets te doen voor ons, moet je wel
een heel groot, gouden hart hebben en eigenlijk is onze dankbaarheid dan ook niet uit te
drukken in woorden, maar weet dat het ontzettend gewaardeerd wordt door dier en mens!”
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Verrassend bedrag jaaracties Snorrewind
voor Villa Joep
Markelo - Manege Snorrewind Markelo zamelt al een aantal jaren geld in
voor Villa Joep, het fonds tegen Neuroblastoom Kinderkanker. Voor het
tweede jaar op rij stonden de acties onder druk vanwege de coronapandemie. Toch werden er weer mooie grote en kleine inzamelingsacties op touw
gezet door ruiters, vrijwilligers en door Team Snorrewind.

V.l.n.r.: Erna Bronsvoort, Sanna Schrijver en Jelle Renes
Zo werden mokken, tassen en kalenders met foto’s van de Snorrewind kudde verkocht,
was er weer een pepernotenactie en konden kerstbakjes gekocht worden. De Lionsclub
Goor-Markelo-Diepenheim bestelde voor het tweede jaar 40 kerstbakjes die zij op hun
beurt weer aan een goed doel in de Hof gaven. Zo sneed het mes aan meerdere kanten!
Het bleef lang ongewis of de Hippolon, het sportieve estafette-evenement, doorgang kon
vinden. Gelukkig kon door een creatieve en flexibele instelling van de organisatie en
deelnemers toch nog in familie- en vriendenverband gesport worden. Helaas zonder publiek, maar het enthousiasme van de vele teams was er niet minder om. Zij lieten zich dan
ook voor een groot bedrag sponsoren!
Ook de oliebollenbakgroep die al vele jaren op meerdere Snorrewind-activiteiten oliebollen staat te bakken op de veranda van Snorrewind had een bestellijn opgezet, zodat
liefhebbers op oudejaarsdag toch hun geliefde sponsorbollen konden afhalen. Mede door
een oliebollen Drive-Thru van Van Der Geest Enschede werd ook de oliebollenverkoop
een daverend succes.
Er werden zelfgemaakte kerstkaarten, gehaakte sjaals, armbandjes, vogelvetbollen en
andere knutsels verkocht en het hele jaar door kon iedereen lege plastic statiegeldflessen
bij Snorrewind achterlaten.
Een nieuwe activiteit was de Stappen, Trappen en Happen rit. Ruiters konden samen
met fietsers een vooraf uitgezette rit rijden, waarbij men onderweg heerlijke hapjes en
drankjes kreeg, klaargemaakt door vrijwilligers. Deze tocht bleek zeker voor herhaling
vatbaar.
Ook de jaarlijkse Oudejaarsborrel kon niet gehouden worden, maar de manege riep haar
ruiters op om rond vijf uur via social media naar een mooie film te kijken met het bijzondere jaaroverzicht van de manege en ook de uitreiking van een symbolische cheque
aan Jelle Renes, ambassadeur van Villa Joep. Dit jaar kreeg hij deze uitgereikt door de
10-jarige Sanna Schrijver. De Deventer ruiter Sanna zamelt al sinds haar zesde fanatiek
in voor Villa Joep. Dit was ook de gemeente Deventer niet ontgaan. Zij werd onlangs
door de burgemeester geëerd met een jeugdlintje. Renes was zichtbaar verrast toen het
bedrag van € 16.244,78 onthuld werd. “Juist in coronatijd is het fantastisch om te zien
dat mensen zich nog steeds zo inzetten voor dit goede doel”, aldus Renes. Ook gaf hij
aan dat, zoals bij de meeste goede doelen, de donaties in het afgelopen jaar logischerwijs terugliepen. Renes memoreerde aan het feit, dat Manege Snorrewind al minstens
12 jaar inzamelingsacties voor Villa Joep deed en hierbij al ruim 130 duizend euro had
binnengehaald. “Daar waar 12 jaar geleden de overlevingskans voor kinderen met deze
ziekte slechts 20 procent was, zitten we nu al op zo’n 35 procent, mede dankzij al die
bijdragen. Samen met alle donateurs gaan we de droom waarmaken, dat kinderen niet
meer overlijden aan Neuroblastoom”, sprak Renes uit zijn hart.
Jelle Renes bedankte iedereen die op welke manier ook een grote of kleine bijdrage heeft
gedaan voor genezing van Neuroblastoom Kinderkanker. De film en de toespraak van
Jelle Renes zijn terug te kijken op het Youtube kanaal van Manege Snorrewind Markelo.

Jaarwisseling in
Twente beheersbaar
verlopen
Buiten het vreselijke
incident in Haaksbergen waarbij één
kind om het leven is gekomen en een ander kind gewond raakte, is de jaarwisseling in Twente beheersbaar verlopen. Net
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gebeurde bijvoorbeeld in Enschede en
Vroomshoop. Er is geen harde ME-inzet
nodig geweest in Twente en de politie is
los van een aantal kleine incidenten niet
ernstig belemmerd in de uitoefening van
haar taak. Er zijn in totaal 11 personen gearresteerd. Ook het carbidschieten is goed
verlopen. Politie en BOA’s hebben tijdens
hun controles geen grote overtredingen
geconstateerd.
Geneeskundig
Hof van Twente - Huurders van Viverion en Wonen Delden krijgen deze week
Het aantal vuurwerkslachtoffers dat gebijzondere post. Zij ontvangen namelijk een waardebon van € 80 die bedoeld is
zien is in de Twentse ziekenhuizen ligt
voor de aanschaf van energiebesparende producten. De Energiebon wordt aanhoger ten opzichte van vorig jaar toen er
geboden als steuntje in de rug door een samenwerking van Gemeente Hof van
ook een vuurwerkverbod gold. In totaal Twente met Viverion, Wonen Delden, Huurdersbelang Delden, Huurdersbelang GBH en
zijn er 21 vuurwerkslachtoffers gezien Huurdersbelangen DMR. In het kader van duurzaamheid zetten zij zich samen in voor een
in de Twentse ziekenhuizen. Het MST in goed milieu, prettig wooncomfort en lagere energielasten voor huurders.
Enschede meldt 11 vuurwerkslachtoffers,
waarvan er één helaas is overleden. Het
gaat hier om het kind dat bij het tragische
incident in Haaksbergen om het leven is
gekomen. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT)
heeft tien vuurwerkslachtoffers geregistreerd. De ziekenhuizen geven aan dat
het een drukke, maar beheersbare jaarwisseling was.
Brandweer
De brandweer moest in totaal 94 keer in
actie komen om hulp te verlenen. Het aantal incidenten is iets gestegen ten opzichte
van vorig jaar, toen de brandweer 72 keer
uit moest rukken. Hierbij ging het voornamelijk om afval- en containerbrandjes.
Grote incidenten deden zich niet voor.
Geen grote excessen
Plaatsvervangend voorzitter Veiligheidsregio Twente Arjen Gerritsen: “De jaarwisseling is beheersbaar verlopen, maar V.l.n.r.: Yakup Kekik, Wim Struik en Pieter van Zwanenburg
is natuurlijk ontsierd door de verdrietige
gebeurtenis in Haaksbergen. Hulpdien- Bestellen bij lokale winkels
sten zijn de hele nacht druk geweest met Huurders kunnen voor de aanschaf van energiebesparende producten, zoals ledlampen,
voornamelijk kleine incidenten. Er waren radiatorfolie, tochtstrips of een energiebesparende douchekop, terecht bij één van de vijf
gelukkig geen andere grote excessen. Ik deelnemende winkels: Ten Dam (Delden), Welkoop (Markelo), en de Probin, Hubo en Karbedank hen allemaal voor hun inzet. Ook wei (Goor).
was er geen sprake van geweld tegen poli- Lockdown
tie, brandweer- en ambulancepersoneel en Helaas maakt de lockdown dat er tot en met 14 januari 2022 niet ín de winkels gewinkeld
zij zijn niet belemmerd in de uitoefening kan worden. Wel is het mogelijk om lokaal te winkelen via de zogenaamde click-en-collect
van hun werk. Daar ben ik natuurlijk erg methode. Hierbij kunnen de producten telefonisch of per mail besteld worden bij de vijf
blij mee. Het vuurwerkverbod is niet over- deelnemende winkels en daar worden opgehaald, waarna de producten ook bij deze winkels
al nageleefd en dat zien we terug in de stij- afgehaald kunnen worden. De medewerkers staan de klanten graag telefonisch en per mail te
ging van het aantal vuurwerkslachtoffers. woord voor persoonlijk en deskundig advies. De Energiebon kan ook besteed worden in de
Eind volgende week wordt duidelijk wat online Bespaarshop. Belangrijk: het assortiment is in de online Bespaarshop wel beperkter
de jaarwisseling voor effect heeft gehad op dan in de winkel.
de besmettingscijfers in Twente. We hopen Op de deurmat
dat we de verspreiding van de omikronva- De Energiebon valt deze week op de deurmat bij huurders van Viverion en Wonen Delden.
riant hebben kunnen vertragen zodat we Houd de brievenbus dus goed in de gaten. De actie loopt tot en met 31 maart 2022. De bon
de zorg voor iedereen toegankelijk kunnen moet in één keer worden besteed. Meer informatie over de Energiebon is te vinden op www.
houden. Daar doen we het immers voor.”
energiebonhofvantwente.nl.

Energiebon van € 80 voor huurders
van Viverion en Wonen Delden
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Gratis warmtefoto voor huiseigenaren
in Hof van Twente
Aanmelding gestart
Hof van Twente - Huiseigenaren in Hof van Twente kunnen zich aanmelden voor het laten maken van een gratis warmtefoto van hun huis. Op een
warmtefoto is te zien waar warmte uit het huis weglekt. Dat kan helpen om
te bepalen of er kleine of grotere isolatiemaatregelen nodig zijn. Aanmelden voor een
warmtefoto kan uiterlijk donderdag 20 januari 2022.
Gratis warmtefoto
Een huis met warmtelekken is niet comfortabel, er wordt onnodig energie verspild en
daarmee ook onnodig geld. De gemeente
wil inwoners helpen in de bewustwording
waar de warmtelekken in een huis zitten.
Daarom geeft de gemeente aan huiseigenaren de mogelijkheid om een warmtefoto
te laten maken. Begin dit jaar is er ook een
warmtefoto-actie geweest. Hier hebben toen
1500 huiseigenaren gebruik van gemaakt.
De gemeente wil meer huiseigenaren die
mogelijkheid geven. Daarom wordt de
warmtefoto-actie nog een keer gedaan. De
actie wordt mogelijk gemaakt door de landelijke RREW-regeling die de gemeente heeft
aangevraagd. Daarbij geldt wel dat deelnemers die bij de vorige warmtefoto-actie een
warmtefoto hebben ontvangen, niet nog een keer mee kunnen doen.
Aanmelden uiterlijk 20 januari 2022 op de site van de gemeente
Aanmelden voor een gratis warmtefoto kan via www.hofvantwente.nl/warmtefoto. Aanmelden kan uiterlijk donderdag 20 januari 2022. Er wordt per adres één warmtefoto gemaakt
van de voorgevel van het huis. De foto’s worden eind januari en in februari gemaakt. De
precieze datum is afhankelijk van de weersomstandigheden. De foto wordt gemaakt van de
voorgevel, vanaf de straat. De warmtefoto’s, inclusief een toelichtend rapportje, worden naar
verwachting in maart naar de deelnemers gestuurd. De warmtefoto-actie geldt alleen voor
huiseigenaren. Huurders kunnen alleen een aanvraag doen als de eigenaar van het pand zich
aanmeldt.
Poen voor Groen: 50 euro geldterugactie
Een warmtefoto kan duidelijk maken of isoleren meerwaarde heeft. Het kan ook aantonen
dat kleinere maatregelen zinvol zijn. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van tochtstrips en
radiatorfolie. Inwoners die deze producten willen kopen, kunnen in Hof van Twente gebruik
maken van de actie Poen voor Groen. Daarmee kunnen huiseigenaren tot 50 euro terug
krijgen als ze ‘kleine’ energiebesparende producten kopen. Meer informatie hierover is te
vinden op www.poenvoorgroen.nl.
Voor huurders de Energiebon Hof van Twente
Ook voor huurders wordt een energie-actie gestart om te helpen met energiebesparing. In de
week van 3 januari krijgen de huurders van Wonen Delden en Viverion de Energiebon Hof
van Twente thuis bezorgd. Deze Energiebon heeft een waarde van 80 euro. De actie is een
samenwerking van de gemeente, Viverion, Wonen Delden en de huurdersbelangenorganisaties. Meer informatie op www.energiebonhofvantwente.nl.

Hannie Rohaan
lijsttrekker
Gemeente Belangen
Hof van Twente
Hof van Twente - Het bestuur
van Gemeente Belangen Hof van
Twente heeft Hannie RohaanVlijm opnieuw als lijsttrekker
gekozen voor de gemeenteraadsverkiezing
van 16 maart. Dit is tot stand gekomen na
het vaststellen van de kandidatenlijst door
de leden. Unaniem heeft ieder lid ingestemd
met dit voorstel. “We zijn daarom erg blij
dat Hannie zich opnieuw als lijsttrekker van
Gemeente Belangen Hof van Twente mag
presenteren”, aldus voorzitter Johan Altena.
Hannie heeft de afgelopen periode heel
duidelijk aangetoond dat ze bestuurlijk zeer
vaardig is, een heel goede dossierkennis bezit en een persoonlijkheid heeft die mensen
kan verbinden.
Dat is ook waarmee
Gemeente Belangen
de komende periode
de uitdagingen waar
ze voor komt te staan,
tegemoet wil treden;
met kennis van zaken, hard werken en
met gezond verstand
er samen voor gaan!
Gemeente Belangen
heeft naast Hannie
een heel mooie kandidatenlijst kunnen Hannie Rohaan-Vlijm
samenstellen.
Bestaande uit 19 kandidaten, uit alle kernen
van Hof van Twente. Op die manier is ze als
plaatselijke partij altijd ‘dicht in de buurt’ om
samen de leefbaarheid in stand te houden. Op
plek 2 staat Bennie Nijenhuis en op 3 Coby
Titshof-Leushuis. De lijst is een mooie mix
geworden van nieuwe en bekende namen.
Allen met kennis en ervaring op velerlei
gebied, vaak actief in het verenigingsleven,
zeer betrokken en enthousiast. De partij is
ook vooral heel blij met het aantal jongere
kandidaten die ze heeft mogen toevoegen.
Kandidatenlijst
1. Hannie Rohaan-Vlijm
Diepenheim
2. Bennie Nijenhuis
Markelo
3. Coby Titshof-Leushuis
Delden
4. Rik de Valk
Diepenheim
5. Marleen de Wilde-Smale Markelo
6. Henrike Klaassen-Klein Velderman
Markelo
7. Christiaan Mensink
Markelo
8. Merel Titshof
Delden
9. Alies Kottelenberg
Markelo
10. Mathijn Bomans
Goor
11. Gerben Ensing
Goor
12. Henk Kornet
Ambt Delden
13. Gerry Bokhove-Lusink
Diepenheim
14. Henny Tellmann-Hassink Diepenheim
15. Henk Bronninkreef
Markelo
16. Henk Berendsen
Markelo
17. Jan Rotman
Diepenheim
18. Gerrit Hofhuis
Goor
19. Johan Altena
Diepenheim
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SP in de Hofse raad
december 2021
Wat gebeurde er in de Hofse
raad in december?
Een aantal hoofdpunten:
A Brandweerkazerne Spechthorstdwarsweg
Wij stelden opnieuw vragen omdat het de
raad volkomen onduidelijk was waarom
die kazerne niet kwam aan de Spechthorstdwarsweg en bij navraag in de raad en
eerdere schriftelijke vragen kwam er een
onvoldoende en ontwijkend antwoord van
het college. Nu is vlak voor kerst (21-12)
het volgende door het college gezegd: De
oorzaak zou liggen bij nieuwe inzichten
(nieuwe verfijndere meetinstrumenten)
ten aanzien van opkomsttijden/dekkingspercentage van de brandweer: te lange
opkomsttijden en – bij nader inzien – dat
de nieuwbouw Spechthorstdwarsweg twee
keer zo duur zou zijn dan de verbouw bij
de Van Kollaan (2 miljoen versus 1 miljoen). Voorts vindt het college dat er geen
aanleiding is en ook geen mogelijkheid om
de brandweer aansprakelijk te stellen voor
het verlies.
B Woonwagenlocaties
Nadat PvdA, D66 en SP op 11 november
een extra raad hadden belegd was er op 14
december reguliere raad over dit onderwerp.
Hier bleek de ingehuurde bemiddelaar een
bedrag van ruim 20.000 (excl btw) te vangen voor een maand werk. Voor een totaal
mislukte bijdrage van de bemiddelaar:
geen locatie, iedereen boos. Op 18 januari
2022 wordt verder gesproken en besloten.
C Niet actief beveiligde overgangen
Ook hier een mislukte participatie: de wethouder en ProRail willen iets doordrukken
ten nadele van inwoners oostkant station
Goor. Op 18 januari 2022 wordt ook hier
verder over gesproken en besloten.
D Woonvisie 2021-2025
Hier konden wij mee in stemmen. Raadslid
Hagreis betoogde eens te zijn met versnelling woningbouw, juiste woningen juiste
plek, toekomstbestendig maken bestaande
woningen en waarborgen leefbaarheid kernen en buitengebied.
Wel aandacht voor dat de kleine beurs
duurzaamheid ook moet kunnen betalen
(klimaatrechtvaardigheid, eerlijk delen
van de lasten. Ook de woonsituatie arbeidsmigranten (ook in de Hof) moet
helder worden: we weten het niet, worden
blijkbaar weggedrukt.
Aandacht voor sociale huurwoningen
E (te) zwaar aan de drank
Samen met D66 is het gelukt om met instemming van alle partijen (behalve VVD)
met ingang van 1 januari 2022 het grootschalig (eventueel als buurt, kern en dorp)
meedoen aan de Ik Pas-acties (inzake
overmatig alcoholgebruik) te promoten/
te stimuleren. Het zijn bewustwordingacties en geen verbodsacties. Uit publicaties
(bijvoorbeeld website NieuwsuitDelden)
rondom de kerstdagen en Oud/nieuw is
ons gebleken dat het gemeentebestuur hier
goed en positief mee aan de slag is gegaan.
F. Besteding middelen energietransitie
Samen met GemeenteBelangen stelden
wij nadere vragen over de besteding van
750.000 euro klimaatgeld (welke doelen,
welke projecten, voortgang van deze projecten). Alleen de VVD is op de hoogte.
Vreemd verhaal waarmee veel geld is gemoeid.
SP Fractie
Herman Kalter en Johnny Hagreis

Previder nieuwe Premium Partner
van FC Twente
FC Twente is verheugd om te melden dat het IT-bedrijf Previder Premium Partner is geworden voor vijf seizoenen. De komende jaren is Previder zichtbaar in en
rondom De Grolsch Veste. Zo staat Previder onder andere afgebeeld op de dakrand van het stadion, hebben ze diverse vaste bordposities en zijn ze zichtbaar op
de LED-Boarding. Daarnaast gaat Previder ook het IT-platform vernieuwen en beheren.
De nieuwe IT-omgeving zal draaien vanuit de Hengelose datacenters van Previder.

Previder is al langer verbonden aan de club, maar breidt vanaf dit jaar het partnership uit. Het oorspronkelijk Twents bedrijf levert aan FC Twente een nieuwe IT-omgeving. Deze nieuw IT-omgeving wordt volledig afgestemd op de organisatie en biedt de club een betrouwbare en flexibele
oplossing. Marco Behrens, Manager Commerciële zaken: “Wij zijn trots dat we een partnership
hebben kunnen sluiten met Previder. Een Nederlands managed service provider uit de regio met
een eigen datacenter, dit zorgt ervoor dat we als organisatie efficiënt en veilig kunnen samenwerken. Tevens is het mooi dat we als club onze ambitie kunnen blijven waarmaken door wederom
een Twents bedrijf toe te voegen aan de top van de Sponsorpiramide. Zoals bekend hebben we
afgelopen jaar heel bewust de keuze gemaakt om de sponsorpiramide anders in te richten en de
Premium Partner toe te voegen. Na Twepa maakt nu ook Previder de stap. Het maakt ons trots dat
we nog meer de verbinding kunnen maken met deze grote bedrijven uit de regio die Noaberschap
uitstralen met Twentse roots.” Tim Timmerman, directeur Previder: “We zijn blij dat we naast
het partnership ook de volledige IT-omgeving van FC Twente mogen leveren. FC Twente is een
geweldig podium in de regio, maar biedt ons ook landelijk veel zichtbaarheid. Het past goed bij
de ambitie en ontwikkeling die wij als bedrijf doormaken. We hebben weliswaar onze roots in
Twente, maar met vestigingen in Utrecht, Vianen en Hengelo reikt onze dienstverlening verder
dan dat. We leveren namelijk managed IT-diensten aan organisaties in heel Nederland. Dit doen
we voor bedrijven, zorgorganisaties, woningcorporaties en nu dus ook FC Twente!”
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Altijd aangenaam persoonlijk.
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