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60-jarig bruidspaar Hub en Greta van Ool-Keizer
Delden - In juli 1961 reed Hub, gezagvoerder bij de KLM, in zijn ‘Snoek’, een Citroën
DS, naar Schiphol, voor een vlucht naar Anchorage. In Heemstede, op de Heemsteedse
Dreef zag hij een prachtige vrouw oversteken in KLM kleding. Zijn vermoeden werd
bevestigd dat zij waarschijnlijk naar de bushalte ging, waar KLM personeel werd opgehaald. Hij stopte bij de bushalte en vroeg aan Greta of ze met hem mee wilde rijden
naar Schiphol in plaats van met de bus. Greta had aanvankelijk een gezond wantrouwen maar toen Hub bewijs kon leveren dat hij inderdaad piloot was bij de KLM, stapte
ze in. De rit van nog geen 20 minuten naar Schiphol was voldoende voor zowel Hub als
Greta om smoorverliefd te worden. En die liefde is nog steeds voelbaar tussen de twee.

Zodra Hub weer terug was van Anchorage, zouden ze afspreken in Amsterdam. Hub had
een tafeltje in Café Restaurant Lido gereserveerd, in die tijd een peperdure gelegenheid.
“Hartstikke zonde”, vertelt Greta lachend, “want ik was zo verliefd, ik kreeg geen hap door
mijn keel.” De liefde was wederzijds en binnen een half jaar gaven ze elkaar het ja-woord, op
10 januari 1962 voor de wet en op 17 februari voor de katholieke kerk. De huwelijksreis ging
naar Rome. “Daar zou ik nou zo graag weer naartoe gaan”, zegt Greta (80). “Vanmorgen
vroeg Hub me voor de tweede keer ten huwelijk, dus dan zou een tweede huwelijksreis er
ook bij horen.” Door de coronabeperkingen vindt het fysiek fitte en mentaal ijzersterke stel
het nu niet fijn om te reizen, maar wat in het vat zit…
Machu Picchu
Hub, nu 91, heeft zo’n beetje alle toestellen gevlogen bij de KLM, van een DC3 tot de
Boeing 747 en heeft ook bijna alle leden van het Koninklijk Huis aan boord gehad. Toen hij
op 56-jarige leeftijd met pensioen mocht, vond hij dat buitengewoon spijtig. Hub: “Dat is
toch raar, ik was op de kracht van mijn leven, iemand met heel veel ervaring en dan moet
je stoppen.” Greta en Hub kregen vijf kinderen, drie
dochters en twee zoons en ondertussen zijn er ook al
zeven kleinkinderen. Greta moest stoppen met werken bij de KLM toen ze zwanger was. “Zo ging dat
vroeger”, vertelt Greta. “Parttime werken was in die
tijd niet toegestaan.” Omdat Hub bij de KLM werkte,
vlogen ze met alle kinderen de hele wereld over. Bijna alle landen hebben ze gezien. Op de vraag waar
ze nog heel graag eens naar toe zouden gaan, zeggen
ze beiden: “Alaska! Die echte ongerepte natuur, dat
zie je bijna nergens meer.” Maar dan roept Greta:
“En Machu Picchu, een ruïnestad van de Inca's in
Peru! Daar zijn we nog nooit geweest, dat zou ik
toch zo graag nog willen zien.”
Tegeltjeswijsheid
Greta en Hub woonden 15 jaar in Heemstede, 29
jaar in Driebergen en in april van dit jaar alweer
25 jaar in Delden. Hub is in Limburg geboren en
Greta in Denekamp. De keuze voor Delden had te
maken met familie van Greta die in Twente woonde. “Ik ken een tegeltjeswijsheid”, zegt Hub. “Die
luidt: Ik ben de baas maar de vrouw krijgt altijd
haar zin!”, verklarend waarom het Twente werd en
niet Limburg. “Een feest kan nu helaas niet, maar
zodra het kan, gaan we het alsnog vieren, een feest
voor de familie en een voor de buurt!”, verzekert
het diamanten paar. Nog tips voor stellen om het
zo lang vol te houden met elkaar? Hub: “Lief zijn
voor elkaar, luisteren en elkaars tekortkomingen
accepteren en iemand niet proberen te veranderen.”

Doors Wide Open zoekt steun
Hof van Twente - Stichting Doors Wide Open die zich in Hof van Twente
breed inzet voor de hulp aan minima gezinnen en eenzame ouderen is dringend op zoek naar donateurs.
Geen subsidie
Doors Wide Open ontvangt nog steeds geen subsidie en draait nu op particuliere donaties
en sponsoring door bedrijven. Daarnaast genereert de stichting inkomsten door verkoop van
kleding en vervoer maar door de coronalockdown ligt dit nu nagenoeg stil.
Groeiende vraag naar hulp
De hulpvraag groeit weer, de inflatie is hoog en voor mensen met een laag inkomen komt
dit dubbel zo hard aan. Daardoor komen steeds meer gezinnen in de problemen en stijgt de
vraag naar ondersteuning juist nu.
Doors Wide Open begeleidt, adviseert, regelt en verzorgt. Met een eigen voedsel-, kleding-,
dierenvoedsel- en speelgoedbank voorziet ze de mensen van de benodigde spullen.
Verder zijn er nog veel randactiviteiten, ook voor ondersteuning aan thuiswonende ouderen.
Bijdrage
Wilt u een donatie doen en daarmee ook meehelpen, dan kunt u deze overmaken op rekeningnummer: NL27INGB0006753838 t.n.v. Stichting Doors Wide Open.

Bridgeclub
Niet Kwetsbaar
Goor - De Goorse Bridgeclub Niet Kwetsbaar hield op dinsdag 4 januari haar wekelijkse bridgedrive online op Step Bridge
De uitslag:
1 Frans Tusveld - Margaret Langeler 59,72%
2 Johan Stapelbroek- Tonny vd Reest 57,99%
3 Louise Vrielink - Trudy Vrielink 56,25%
Zie de website: https://27008.bridge.nl

Sterkte voor
natuurliefhebber en
-fotograaf
Han Brinkcate
Delden - Han Brinkcate is een bekende Deldenaar. De meesten kennen hem van de dierenambulance Hof van Twente die hij samen
met zijn moeder oprichtte. Maar ook verzorgt
hij al jarenlang columns over de natuur voor
het Hofweekblad. Velen genieten al lang van
zijn kennis en kunde en ook voor problemen
met steenmarters is Han de aangewezen redder in nood. Naast natuurkenner is hij ook
een getalenteerd natuurfotograaf, getuige de
prachtige foto’s op zijn website
www.hanbrinkcatenatuurfotografie.nl
Hart onder de riem
Han verzorgt al jarenlang de rubrieken in het
Hofweekblad genaamd
‘Lekker snuffelen’ en
‘Bijkletsen’ waar de
lezers erg van genieten.
Zijn laatste verhaal verscheen in december 2021
in het Hofweekblad, toen
Han te kennen gaf het wat rustiger aan te
willen doen. Nu blijkt dat Han al enige tijd in
het ziekenhuis in Almelo verblijft. Wilt u hem
een hart onder de riem steken? Stuur dan een
kaartje naar Han Brinkcate, Beatrixstraat 21,
7491 EN in Delden. De redactie van het Hofweekblad wenst hem alle sterkte en beterschap
toe en hoopt dat hij snel weer ‘in de benen’ is.

Slagerij Kastelein
genomineerd voor
Worstmaker/Traiteur
van het jaar

Diepenheim - Slagerij Kastelein in Diepenheim is genomineerd voor Worstmaker/
Traiteur van het jaar. Dat betekent dat de
worstmakerij/traiteur producten van Slagerij Kastelein zich kunnen meten met de
beste ambachtelijke slagerijen in Nederland. Op 24 januari wordt bekend gemaakt
of deze nominatie leidt tot een provincialeof landelijke titel.
De titel worstmakerij/traiteur van het jaar
wordt uitgegeven door Stichting het Worst-

makersgilde, die zich ten doel stelt het ambacht van de slager hoog te houden. In het
afgelopen voor- en najaar is een groot aantal producten afgehaald bij Slagerij Kastelein. Deze zijn, samen met de producten
van ruim 150 collega slagers, gekeurd door
keurmeesters van het Worstmakersgilde.
“Tijdens de keuringen beoordelen we de
producten op vele vaktechnische aspecten,
waarbij we de consument centraal stellen,”
aldus hoofdkeurmeester Jos Pinckaers.
Sinds dit jaar werken de slagers van Het
Worstmakersgilde en Uw Slager samen,
waardoor het aantal slagerijen dat meedoet met deze keuringen hoger is dan
voorgaande jaren. Pinckaers: “We hebben
heel erg veel lekkere en goede producten
voorbij zien komen. Als je vervolgens
genomineerd bent voor de titel, is dat een
groot compliment voor de kwaliteit van de
producten die je als slager maakt!”
Genomineerd zijn betekent niet dat je automatisch wint. In de komende periode zullen
er wederom producten van slagerij Kastelein gekeurd worden. Een spannende tijd
voor slager Kastelein en zijn medewerkers,
want de uitslag wordt pas op 24 januari bekend gemaakt. Nog even wachten dus.
Het team van erkende keurmeesters bestaat
uit gecertificeerde slagers en oud-slagers.
Zij beoordelen producten als worst, vleeswaren en maaltijden op vakmanschap, geur,
smaak, versheid en hygiëne. Daartoe zijn
producten zelfs microbiologisch gekeurd.
Albert-Peter Veldkamp van Uw Slager:
“Ambachtelijke slagers mogen dan trots
zijn op hun oorkonde, ze zijn vooral trots
op het grote scala aan producten die ze zelf
maken. Voor consumenten is het bovendien
prettig om te weten hoe en waar hun producten vandaan komen, een groot goed.”
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Kerkberichten
Marktwerking in de zorg

Klim in de pen
Griekse Tragedie
Na een zoektocht van bijna
twee uur naar een camping,
die ook nog gesloten blijkt,
in Ancona (Italië) brengt een
behulpzame agent ons met een zwaailicht op
zijn wagen, eenrichtingsborden negerend, de
stad uit en stuurt ons op weg naar een camping die wel open is. Twee erg sympathieke
jonge gezinnen, onze buren hier, ontfermen
zich over ons. Zij hebben door dat wij total
loss zijn. De heren richten onze plek in en
de dames zorgen voor de koffie. Een fantastische klik.
De volgende dag boeken we de veerboot
naar Griekenland voor de dag daarop. Zo
snel weer vertrekken voelt als verraad naar
de behulpzame Romeinen op de camping. Ik
zal ze missen!
Na 22 uur op de boot zijn we in Patras en
koersen vervolgens richting Olympia. We
zijn nog niet binnen op de camping of de eigenaar heeft al een cadeautje voor ons omdat
het die dag zijn naamdag is. Hij vindt op veel
dagen een reden ons een cadeautje te bezorgen. Hij wil ook graag dat we de sinaasappels van de bomen plukken. Pak er zo veel je
wilt zegt hij, anders liggen ze maar te rotten.
Dit herhaalt zich op alle campings die we in
Griekenland aandoen. Ongelooflijk gastvrij
die Grieken.
Olympia en alle plaatsen in de schitterende
heuvelachtige omgeving hebben renbanen
vaak met grote tribunes mooi gelegen tegen
de hellingen aan. Hier moet in de oudheid
driftig gesport zijn met veel supporters rondom. De geschiedenisleraar op de middelbare
school stond zo uitvoerig stil bij de strijd tussen de tegenpolen Sparta en Athene, dat we
die steden wel moeten aandoen.
We willen die oude tijden voor onszelf laten
herleven en beginnen met Sparta. Bij het met
de hand verzetten van de caravan loopt hij
ons van de heuvel af, pakt een boom mee
en loopt schade op. Dat moet ik voor nood
repareren en fiets daarom naar het nieuwe
Sparta. Bij de ijzerwarenzaak heb ik de pech
dat er alleen een jonge lady beschikbaar is.
Hoewel ik denk dat ze door heeft dat ik daarover teleurgesteld ben, is ze erg sympathiek.
Ze haalt koffie en zoekt in de schappen wat
ik vraag. Ze vindt het al met al nogal prijzig
worden. Het is net of ze wakker wordt, ze
veert helemaal op en vraagt:”Wat is je probleem eigenlijk?” Dan komt ze met een slimmere aanpak en laat triomfantelijk zien dat
het ook nog een koopje is. Mijn hoofd gaat
stevig gloeien en daar beleeft ze zichtbaar
plezier aan.
Bij een tweede kop koffie laat ze een fotoboek zien met foto’s van haar mooie donkerrode Citroen Traction Avant (bouwjaar 1954)
die ze met vaders hulp opknapt. Ze sleutelt
er dagelijks aan en kent ieder moertje, ieder
boutje. Dat maakt indruk. Het kost wat tijd
de foto’s uitvoerig te bestuderen. We hebben
de middag zo ongeveer vol gepraat. Ongelooflijk, zo jong al zo’n zeldzaam juweel van
een boevenwagen rijden en hem technisch
ook nog helemaal in de vingers hebben. Dat
ze op technisch gebied mij zo de baas is

knaagt toch een beetje.
Dwalen door het oude Sparta is je voorstellen
hoe 2500 jaar geleden hier geleefd werd. De
stad is zakelijk, recht toe recht aan opgezet,
met weinig fantasie en weinig gevoel voor
kunst. Zo was het leven ook, rationeel met
een militair staatsapparaat. Men had weinig
op met kunst, hoogstens een strijdlied en
een enkel marslied. Het leven was Spartaans hard, ook de opvoeding. Bleek bij de
geboorte een baby mankementen te hebben
dan werd die in het Taigetos gebergte van de
rotsen gegooid en zo aan de goden teruggegeven. Gezonde baby’s werden als een aanwinst voor het leger gezien en werden daar
spijkerhard en gewelddadig op voorbereid.
Het zoeken van de camping in Athene geeft
problemen. Ten einde raad stop ik op de
rechterrijstrook van een driebaansweg, netjes
de knipperlichten aan en bij het tankstation
vragen. Na vijf minuten stopt een kraanwagen voor onze auto. Die denkt een prooi te
pakken. De chauffeur springt uit de wagen
en komt met een sleepkabel. Dat laat ik niet
gebeuren! In alle gangbare talen verzoek
ik vriendelijk me met rust te laten. Hij gaat
echter stug door. Rest me niet anders dan
keihard: “Sodemieter op kerel!” te roepen,
ondersteund met de nodige gebaren. Dat lijkt
te werken. Hij houdt op, kijkt even bedenkelijk. Dan maakt hij een ‘Ik heb het begrepen’
gebaar. Hij pakt een mobieltje uit de cabine,
duwt me dat in de hand. Een prettige stem
vraagt:”Whats your problem sir?” Vriendelijk, kort en bondig is ze en wij begrijpen
hoe te rijden. Wel weer een lady die ons uit
de problemen helpt. De chauffeur geeft een
knipoog en een opgestoken duim, vertrekt
tevreden op zoek naar prooi.
Naderen we de acropolis, het oude Athene,
op een berg ongeveer 150 meter hoog, dan
zien we het Parthenon en het Erechteon, grote indrukwekkende tempels, meer dan 2400
jaar oud. Ze zijn kunstzinnig vorm gegeven
door het gebruik van symmetrie en constante
verhoudingen. Ze symboliseren de superioriteit van de Atheners. We gaan even zweven
bij dit schitterende uitzicht op de oudheid,
even in stilte genieten.
Anders dan in het militaire, dictatoriale Sparta staan hier wetenschap en kunst in hoog
aanzien en is het staatsbestuur democratisch
ingericht. Zijn we bij het Parthenon en kijken
daar naar de prachtige omgeving in de diepte
dan geeft dat een gevoel van veiligheid en
macht. We vermoeden dat de Atheners hier
ooit gedacht moeten hebben:”Laat ze maar
komen die spartanen.”

Brandweer steeds meer all round hulpverlener
In 2021 kwam Brandweer Twente 3.922 keer in actie om brand te bestrijden
en hulp te verlenen. Dat is iets minder dan in 2020. Toen waren er 4.113
incidenten. De brandweer bestreed 1.323 branden, van klein tot groot. Opvallend is dat hulpverlening een steeds belangrijker deel is van de inzet van
de brandweer. Dat zien we terug in het hoge aantal inzetten bij storm- en
wateroverlast, maar ook bij de dienstverleningsmeldingen waar assistentieverlening
aan de ambulancedienst onder valt.
“Als we kijken naar het aantal incidenten in de afgelopen jaren hebben
we een gemiddeld jaar achter de rug”, reageert Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente. “Iets minder dan in 2020. We zien een
positieve ontwikkeling in het aantal branden. Voor het derde opeenvolgende jaar zien we een lichte daling, maar het zijn er toch bijna vier per
dag. Branden hebben ontzettend veel impact. Dat zag je bijvoorbeeld
bij de brand in Delden waarbij twee bewoners van een appartementencomplex om het leven kwamen. We moeten ons dus onverminderd
blijven inzetten om het aantal branden omlaag te krijgen. Vanaf 1 juli
dit jaar is de rookmelder op iedere verdieping in elke woning verplicht.
Ik roep de mensen op die nog geen rookmelder hebben, deze snel aan
te schaffen en op te hangen. Rookmelders redden echt levens.”
Stephan Wevers

Erechteon met kariatiden, ondersteunende
vrouwenfiguren
Gerard Kosters

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.
Steeds meer all round hulpverlener
De brandweer kwam 358 keer in actie bij verkeersongevallen en maar liefst 931 keer bij
dienstverleningsincidenten. Dat zijn ruim 100 inzetten meer dan in 2020 toen er ook al
sprake was van een stijging. Bij deze incidenten gaat het om mensen bevrijden uit vastgelopen liften, maar ook het redden van dieren. Ongeveer een derde tot de helft van deze
dienstverleningsincidenten is de assistentieverlening aan de ambulancedienst. Zo moesten
bijvoorbeeld coronapatiënten met behulp van een redvoertuig uit woningen gehaald worden.
“We zien dat we als brandweer steeds meer ingezet worden als allround hulpverlener. Het
aantal branden daalt, maar we krijgen vaker te maken met een ander type incidenten waarvoor onze expertise en inzet noodzakelijk is. Denk dan aan de gevolgen van extreem weer,
maar dus ook de coronapandemie”, zegt Stephan Wevers.
Bijzondere incidenten
De meeste branden weet de brandweer snel te beperken en hierdoor erger te voorkomen. In
een klein deel van het totaal aantal branden ging het om 16 (zeer) grote branden. Zo bestreden ze vanuit meerdere kazernes een zeer grote brand bij een bowlingboerderij in Nijverdal
en hadden ze natuurlijk de dodelijke brand in Delden. Een ander bijzonder incident was in
Hengelo bij Thales waar een gevaarlijke stof was vrijgekomen. Door het neerslaan van de
damp met bluswater liep de omgeving geen gevaar.
Inzet drones
“Ons droneteam is in het afgelopen jaar 12 keer ingezet. We streven ernaar om vanaf het
voorjaar ook de automatische drone in te zetten vanaf het droneplatform van de brandweerkazerne in Glanerbrug. Een primeur voor de brandweer in Nederland. Bij een incident krijgt
de drone een melding en vliegt naar de incidentlocatie. De beelden die de drone maakt
worden vervolgens gestreamd naar de tankautospuit zodat de bevelvoerder onderweg live
kan meekijken. Voor aankomst weet hij al of hij te maken heeft met een kleine of grote brand
en waar de ‘hotspots’ zitten. Een belangrijke ontwikkeling om de inwoners van Twente nog
beter te kunnen bedienen”, zegt Stephan Wevers.

Onlangs ging ik naar een podoloog, een
groepspraktijk in Hengelo nabij het ziekenhuis. De behandeling bestond uit een
‘onderzoek klein’, à € 75,-, wat betekende
dat de therapeute even in mijn teen kneep,
constateerde dat er geen sprake was van een
likdoorn, maar van eeltvorming die gemakkelijk te verwijderen bleek. En de fabricage
van een uit twee componenten geknede klont
plastic, die mij het lopen vooral bemoeilijkt.
Die klont plastic is een ‘orthese’ die op de
nota staat voor € 23,39. Nog geen kwartier
was er voor nodig.
De toegewijde behandelaar bleek zich duidelijk aan ‘bedrijfsrichtlijnen’ te moeten
houden, en had kennelijk geen eigen beleidsruimte om naar soort onderzoeken te differentiëren en voor een knijp in mijn teen geen
kans te zien iets anders dan een ‘onderzoek
klein’ van € 75,- te declareren.
Onlangs was mijn man bij de huisarts voor
een lichte tinteling in zijn voet. Was niets
ernstigs, maar hij zou eventueel even bij een
podoloog langs kunnen gaan. De assistente
belde meteen met dezelfde groepspraktijk.
Daar werd medegedeeld dat hij om te beginnen een onderzoek zou moeten laten doen
om daar tot een eventuele behandeling te
komen. Toen de assistent zei dat het onderzoek zonet had plaatsgehad volhardde de
firma Groepspraktijk in de eis dat er eerst
een zelfde onderzoek zou moeten komen, à
raison van in het gunstigste geval dus € 75,-.
Omdat een kleine tinteling in zijn voet hem
het lopen niet serieus belemmerde, heeft hij
van verdere stappen naar de podoloog afgezien.
Ik moest denken aan een geval van ruim 11
jaar geleden. Toen had de thuiszorgorganisatie ‘Buurtzorg’ een ruime indicatiestelling
aangevraagd bij het CIZ, omdat de ziektesituatie mogelijk kon verergeren. Een goede
voorzorggedachte. Later bleek echter dat
Buurtzorg de volledige indicatiestelling gedeclareerd had, waar ik kon aantonen, met
hun eigen logboek, dat er nog niet de helft
van die indicatie aan uren was ‘gedraaid’.
Commentaar van de telefonisch benaderde
medewerker van Menzis op mijn protest was
niet dat ze het zou onderzoeken of melden,
maar: “Maar mevrouw, u hoeft die kosten
toch niet zelf te betalen!” O nee? Het lijkt
me dat de premies door dat soort onverschilligheid van de verzekeraar voor de kosten
onnodig omhoog gaan, zoals ze dat inderdaad al jaren doen.
Ik begin te begrijpen waarom de zorg zo
belachelijk duur is geworden: de MARKTWERKING biedt aan ieder die zorg verleent
de mogelijkheid van ondernemerschap,
waarbij in een aantal gevallen niet zozeer de
zorg als wel het verdienmodel centraal staat.
Misschien kan Menzis iets aan kostenbesparing in de zorg doen door scherper op de
calculaties van behandelaars te letten.
Ook voor Ernst Kuipers wellicht een idee
om in het nieuwe kabinet de markt van zorgverleners eindelijk eens te reguleren.
De Rode Pen
MOOI THUIS IN HUIS
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Mocht u vieringen willen bijwonen,
informeer dan eerst naar het protocol van
de kerken.
Protestantse Gemeente (Oude Blasius)
Zondag 16 januari, 10.00 uur
Ds. Sluiter
R.K. Blasiuskerk Delden
Zaterdag 15 januari, 19.00 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
Zondag 16 januari, 9.30 uur
Eucharistieviering, pater v.d. Vegt
Woensdag 19 januari, 9.00 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
O.L. Vrouwekerk Bentelo
Zondag 16 januari, 9.30 uur
Gebedsviering, werkgroep
Petrus en Paulus Parochie Hengevelde
Zondag 16 januari, 9.30 uur
WoCo, werkgroep
Hervormde kerk Elsen
Zondag 16 januari, 10.00 uur
Ds. van ‘t Hof
Hofkerk, Goor
Zondag 16 januari, 10.00 uur
Oecumenische viering
Alle diensten zijn alleen online te volgen
R.K. Petrus en Paulus Parochie Goor
Zondag 16 januari, 10.00 uur
Oecumenische viering
Pastor zoet en ds. de Jong
Woensdag 19 januari, 9.00 uur
Reformatorische Baptisten Twente Goor
Zondag 16 januari, 10.00 uur
Dhr. van Alphen

Ineke’s Hofdichten
‘Winterslaap’
Dit Coronatijdperk lijkt
Een gebed zonder einde te zijn
Alweer bijna twee jaar geleden
Stapten we in deze idiote trein!!!
Het werd een bizar leven
Tussen hoop en vrees
Het gebrek aan een eindpunt...
Dat stoort me vaak het meest!
Soms denk ik vertwijfeld:
“Houdt het dan nooit eens op?
Deze grillige nachtmerrie
In zijn schijnheilige notendop”
Die oneindige reeks coronaberichten
Soms denk ik wel eens: “Gaap...
Maak mij maar wakker als alles weer okee is!
Vanaf nu ga ik in Winterslaap!”

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

Ineke Smit-Vukkink

Nieuwe mensen ontmoeten?
Ook in coronatijd is dat mogelijk
Wanneer je pas bent verhuisd, (pas weer) single bent of gewoon andere
interesses en hobby’s hebt dan je partner, kan het best lastig zijn om
weer mensen te ontmoeten met wie je leuke activiteiten kunt ondernemen. Zeker in
coronatijd. Fun2Meet.nl biedt de oplossing.
Vooropgesteld: Fun2Meet.nl is geen datingsite. Er zijn leden die single zijn en die een
relatie hebben. Het maakt niet uit: het gaat
erom dat je met andere mensen leuke activiteiten organiseert en onderneemt. Stel je
hebt een partner die niet van wandelen houdt
of je wilt zelf graag af en toe een creatieve
of kookworkshop ondernemen. Of je organiseert graag leuke workshops, wandelingen of
etentjes. Het kan bij Fun2Meet.nl allemaal.
Het doel van Fun2Meet is leuke activiteiten
ondernemen met andere mensen. De leden variëren in leeftijd, tussen de 30 en de circa 70
jaar. Fun2Meet.nl heeft leden uit regio Noord- en Midden-Nederland en organiseert in heel
Nederland activiteiten, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld een reis naar Wenen.
Ook in coronatijd wandelen de leden - uiteraard wel met inachtneming van de corona restricties. Ze halen ergens een kop koffie to go, gaan mountainbiken, of lopen een stads- of
natuurwandeling. Een workshop ondernemen met een paar mensen behoort tot de mogelijkheden of ze spreken thuis met een paar mensen af om samen een gezellige avond thuis
te hebben, op afstand. Natuurlijk hopen zij binnenkort weer meer te mogen ondernemen,
wanneer het weer verantwoord is. Maar ook nu zijn er dus zeker wel mogelijkheden om heel
laagdrempelig in contact te komen met andere mensen.
Fun2Meet.nl bestaat nu circa drie jaar en er zijn ruim 300 activiteiten georganiseerd. Te
denken valt hierbij ook aan weekendjes of korte vakanties weg, kanoën, feestavonden en barbecues. De leden zijn enthousiast en er wordt met respect met elkaar omgegaan. Fun2Meet.
nl richt zich op sociale, communicatief-vaardige mensen die het leuk vinden om andere
mensen te ontmoeten en leuke activiteiten samen te ondernemen en wellicht zelf ook iets
willen organiseren. Leden dienen zelfstandig naar een activiteit te kunnen komen en bijvoorbeeld zelf tickets te kopen via internet wanneer gewenst.
Iedereen die past in de doelgroep, mag gratis een profiel aanmaken om al een beetje rond
te kijken en op de hoogte te blijven van de activiteiten. Een lidmaatschap is nodig wanneer je mee wilt doen aan activiteiten en deze bedraagt € 25,- per jaar. Daarna kan er naar
hartenlust worden georganiseerd en deelgenomen aan leuke activiteiten. De kosten zijn gemiddeld genomen bij andere activiteitenwebsites veel hoger. Fun2Meet.nl wil de privacy
van de leden kunnen waarborgen, een goede website aanbieden met veel functionaliteiten,
maar zeker ook goede doelen steunen. Fun2Meet heeft geen winstoogmerk. Vandaar dat de
abonnementskosten laag zijn en van de opbrengst jaarlijks meerdere goede doelen gesteund
worden. Én leden mogen ook goede doelen aandragen.
De initiatiefnemers zijn Dinja Konijnenbelt-Roelofs (47 jaar, Delden) en haar man Leo Roelofs (59). Zij leerden elkaar kennen via een dergelijke site, niet met het doel een partner te
vinden, maar gewoon om gezellige activiteiten te ondernemen en organiseren. Dinja: “Zo
leerde ik in de loop der jaren nieuwe mensen kennen, ondernam ik leuke activiteiten en kon
ik naar hartenlust allerlei activiteiten organiseren. Voorheen heb ik jarenlang geld ingezameld en ook veel gereisd voor mijn project in Tanzania, de bouw van een doveninstituut
voor kinderen. Nu ik getrouwd ben, een baan in het onderwijs heb en wij een gezinshuis
gaat starten, heb ik minder tijd voor dat soort veelomvattende reizen en fondswervende
activiteiten, maar wil ik mij nog altijd inzetten voor kinderen die het moeilijk hebben, die
een duwtje in de rug kunnen gebruiken en waarbij onze hulp wenselijk is. Mede daarvoor
wil ik mijn eigen wens om te blijven organiseren en ondernemen, mede voor het goede doel,
combineren met de manier waarop ik veel leuke mensen heb ontmoet en ook mijn man
leerde kennen. In de loop der jaren ontmoet ik zoveel mensen die ergens wel graag weer
nieuwe mensen willen ontmoeten, die misschien wel nieuwe kennissen zoeken of leuke
dingen willen ondernemen of misschien zelfs wel een partner, maar de stap om dan zelf iets
te ondernemen, is voor velen groot. Veel deelnemers heb ik mogen enthousiasmeren over de
activiteiten die wij organiseren en velen vulden zo hun agenda weer met nieuwe mensen en
gezellige activiteiten. En het internet kan ons daar geweldig helpen. Niet achter die computer
of telefoon blijven zitten, maar aanmelden en gaan. En zien dat het meevalt en juist leuk is
om wellicht wat uit je comfortzone te treden.”
Woon je niet in Noord- of Midden Nederland? Uiteraard ben je dan wel welkom om lid
te worden en deel te nemen aan de activiteiten. De meeste activiteiten vinden momenteel
voornamelijk plaats in Midden-Nederland, maar leden kunnen zelf organiseren en mensen
uitnodigen via de website. Team Fun2Meet.nl organiseert ook regelmatig leuke activiteiten
voor de leden. Staat er niets in jouw regio op dit moment op de site, dan kunnen leden zelf
iets organiseren en daarbij helpt Team Fun2Meet graag.
Voor meer informatie: e-mail: info@fun2meet.nl; www.fun2meet.nl; www.facebook.com/
Fun2Meet.
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We troosten ons met de gedachte dat het zo goed is.
Stilzitten vond ze moeilijk. Tijdens haar dagelijkse
wandeling is op 22 december 2021 op 92-jarige leeftijd
overleden

Lucie Maria Rupert - ter Braak
Weduwe van Gerrit Rupert

Op 29 december hebben we haar herdacht in een
mooie dienst in de Blasiuskerk. Vier zangeressen
hebben namens het koor prachtig voor haar gezongen.
Het was fijn om te merken dat zo veel mensen Lucie
waardeerden.
Marian en Herman
Heleen
Anne
Rien †
Correspondentieadres:
Nico Maasstraat 12, 7555 LT Hengelo

Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van
onze dochter en zusje

June

Sanne Dinie
22 december 2021
Trotse ouders
Sander Hofkamp &
Sandra Blom
Grote broers
Senn & Ferre
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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PvdA wil spaarfonds
ABZ Markelo

#ikwerkinHofvanTwente (52)
Ben van Bel is eigenaar van ZiT Meubelstoffering in Goor en vertelt
in #ikwerkinhofvantwente over zijn werk.
In de volksmond is hij meubelstoffeerder. Maar hij is veel meer dan
dat! Door de aderen van Ben van
Bel uit Goor stroomde al van jongs
af aan ondernemersbloed. Het is
hem niet vreemd, zijn familie is
allemaal ondernemend. Ben is
wat rebels. Gaat naar school, maar
niet lang. Uiteindelijk rondt hij de
MAVO af en de middenstandsopleiding in Enschede.
Hij gaat op zichzelf wonen in
Hengelo en krijgt onder andere
een designbank cadeau. De bank
bevalt, maar de bekleding niet.
Hij besluit een lap stof te kopen,
een nietapparaat bij de bouwmarkt
en zo goed en kwaad als dat ging
bekleedde hij zijn eigen bank
opnieuw. Dat gaat hem beter af dan hij verwacht, maar het enthousiasme dat het hem
oplevert valt nog meer op. Hier wil hij wat mee!
“Ik ben de opleiding tot meubelstoffeerder gaan volgen. Bij die opleiding had ik één docent die ontzettend indrukwekkend les gaf. Ik mocht bij zijn bedrijf in Raalte stage lopen,
waar ik daarna ruim drie jaar fulltime heb gewerkt. Het vak, en de fijne kneepjes, leerde
ik van binnen en buiten.”
Ben gaat daarna aan de slag in Oldenzaal, bij een bedrijf dat zich specialiseert in aangepaste rolstoelen “zeer interessante materie om aangepaste zitkuipen te maken!” en komt
daarna terecht bij een winkel in Enschede die uit wilde breiden met een meubelstoffeerderij. Hij richt alles in en koopt de materialen. Maar dan valt het kwartje dat dit ook is wat
hij voor zichzelf zou willen. Dat gebeurde exact 20 jaar geleden! In 2002 start zijn ZiT
Meubelstoffering vanuit een garage in Goor. Al snel is de garage te klein en verhuist hij
naar een locatie aan de Spoorstraat en later naar de Kerkstraat.
“Het was echt druk, ik had vijf mensen in dienst. Overdag was ik alleen maar aan het
werk. ’s Avonds gaf ik cursussen. Het bedrijf bleef harder groeien dan de intentie was.”
Hij krijgt een vervelende rekening gepresenteerd en het stijgt hem boven zijn pet. Daardoor maakt hij pas op de plaats en dit laat hem (ook nu nog steeds) anders naar het leven
kijken.
In de jaren die volgen, vult zijn vrouw Johanna een hoekje in de winkel met vintage
spulletjes om te verkopen. Ook haar winkel groeit en er wordt besloten om in 2018 gezamenlijk een groot pand aan de Grotestraat 147 in Goor te betrekken. De ene kant voor de
meubelstoffering en de andere kant voor de Wonen & Kado winkel van JOOS.
“Dit is een heel fijn pand! Hier is echt mijn leven. Ik heb een mooi ‘hobby hokje’ en de
winkel van mijn vrouw én mijn gezin heel dichtbij. Dit pand straalt uit wie ik ben!”
Het vak past hem als een jas. Een barrel van een stoel, die bij wijze van klaar is voor
brandhout, tovert hij om in een fraaie stoel die nog makkelijk een volgende generatie mee
kan!
“Als ik een boek zou schrijven over de verhalen die worden verteld over de stoelen die ik
bekleed, dan zou dat een boek zijn vol mooie verhalen. Mensen laten hun stoelen bekleden
om een reden. Banken zijn functionele dingen, maar een stoel heeft vaak een diepe herinnering.”
“Ken je de uitspraak van Herman Brood? ‘Ik spaar geen geld, ik spaar herinneringen’ Die
uitspraak kan je ook wel een beetje op mij toepassen.”

Markelo - Binnenkort gaat in Het Beaufort in Markelo weer
een aantal cursussen van start waaronder ook een groot aantal
taalcursussen zoals Frans, Engels, Duits, Zweeds, Spaans en
Italiaans. Er zijn cursussen voor zowel beginners als gevorderden.
Voor de taal Italiaans wordt op
de dinsdagmiddagen van 15.15
tot 16.45 uur een introductiecursus gehouden. Daarvoor
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Dat laatste geldt ook voor de
cursussen Fotografie beginners
als Fotografie gevorderden.
Voor het totale aanbod van
cursussen en de wijze van aanmelding kunt u alle informatie
vinden op onze website www.
hetbeaufort.nl. De cursussen
gaan van start zodra de coronaregels dit toelaten.

Hof van Twente - De fractie
van de PvdA is teleurgesteld
over de negatieve reactie van de
provincie op de uitplaatsing van
de voederfabriek uit het centrum
van Markelo.
“Het is een forse tegenvaller”, stelt fractievoorzitter Fred Rijkens, “maar we moeten
ons vooral niet uit het veld laten slaan.
Samen met de VVD hebben we ons als
PvdA enorm ingezet om de provincie zover
te krijgen dat ze een ontbrekend bedrag op
tafel wilde leggen. Gerda Bruins en ik hebben intensief met onze fracties in de provinciale staten overlegd en beide fracties
zijn gezamenlijk opgetrokken in de Staten.
Mijn fractie heeft deze zaak in de Raad aangezwengeld toen we van de directeur van
ABZ begrepen dat het bedrijf best wilde
verkassen maar dat er dan wel geld bij zou
moeten. Dat is een reële voorwaarde”, stelt
Rijkens.
“Dat gaf ook de opening om niet steeds te
blijven hangen in de vermeende kosten die
zeer hoog zouden zijn maar om die kosten
daadwerkelijk in beeld te brengen. Als de
provincie een derde deel van de kosten
voor haar rekening zou nemen, zouden
we er uit geweest zijn”, stelt de voorman
van de sociaal democraten. “In dat geval
was er ook sprake van winst voor de provincie. Die wil niet dat we aan de randen
van Markelo bouwen om het landschap te
behouden. Woningbouw was dan in de kom
van het dorp mogelijk geweest”, stelt Rijkens. “We vinden dat we door moeten gaan
met pogingen om dit bedrijf uit de kern van
Markelo te krijgen. De verplaatsing van dit
bedrijf heeft dezelfde impact als de ontwikkeling van het TSB terrein voor Goor en de
ontwikkeling van de Pol voor Diepenheim.
Mijn fractie ziet het ABZ terrein eigenlijk
als het TSB terrein in Goor. Een gouden
kans die je kunt benutten om Markelo toekomst te geven. De PvdA wil doorgaan met
het uitoefenen van druk op de provincie
maar wil ook dat de gemeente een spaarfonds instelt waar jaarlijks een deel van de
eventuele overschotten op de begroting in
worden gestopt. We moeten echt alles op alles zetten om deze ontwikkeling in Markelo
mogelijk te maken en daarvoor zelf ook
meer middelen opzij leggen in de nieuwe
collegeperiode”, volgens Rijkens.

haatte omdat ze niet geloofden wat de
roomsen geloofden. Maar zo’n burgemeester van ons bedoelt toch eigenlijk te
zeggen dat die tijd gelukkig voorbij is of
moet ik zelf constateren dat die tijd weer
langzaam terugkomt en dat dit soort lieden toch weer gehoor vinden.
Wat zijn eigenlijk de wandaden van
links waar die haat op is gestoeld vraag
ik me af. Was het misschien de oude
Drees, Duisenberg, Kok of misschien
Mansholt. Die laatste wordt zelfs door
ons Europarlementslid uit Hengevelde
vandaag de dag de hemel in geprezen.
Maar wat me het meest bezig houdt, is
hoe het mogelijk is dat de ene persoon
op grond van zijn/haar geloof oproept
tot tolerantie en de ander kennelijk op
grond van dezelfde overtuiging voeding
geeft aan zijn haat, intolerantie en autoritair gedrag. Ik trek me er niets van aan.
Overigens heb ik jaren geleden al eens
op een lezersbrief in de TC Tubantia
gereageerd van J.W. Kippers uit Wierden
die stelt in zijn ingezonden stuk dat wij
fatsoen en respect moeten hebben voor
elkaars mening en godsdienst. Omdat ik
lid ben van de PvdA is me vaak toegebeten: ben je lid van die ‘smerige rooien’
(over respect gesproken). Dat ik dit meer
als een geuzennaam ben gaan beschouwen zal duidelijk zijn.
Het openbaar onderwijs is een zaak
voor de PvdA, de VVD en D’66 en misschien wat minder voor het CDA. Die
scholen moeten daar blijven zowel voor
CDA-kinderen als PvdA-kinderen zonder
onderscheid en zonder haat. Ik ga ervan
uit dat de onderwijzers in dat buurtschap
boven deze ultieme domheid staan en
geen onderscheid maken.
Carel Groothengel, Goor

die afgelopen maandag is beëdigd. Voor
mij staat vast dat deze belachelijke fooi
van de hand was van onderhandelaars
van de VVD en het CDA die de grootste
verantwoordelijkheid –al jaren– dragen
voor het marginaliseren van enkele honderdduizenden burgers van ons land.
Afgelopen maandag stond in mijn
ochtendkrant een column van Sander
Schimmelpenninck, geboren en getogen
in Diepenheim. Hij schrijft altijd prikkelende columns, dit keer over handhaving van wetten en regels die we in
Nederland hebben. Hij schreef de column
naar aanleiding van het lezen van een 100
jaar geleden geschreven boek van een
Spaanse filosoof met als titel: de opstand
van de massamens. Deze massamens
heeft geen plan, geen ideologie, geen
verstand en is geneigd om alles omver
te werpen wat belangrijk is. Die massamens is volgens Sander in onze tijd terug
met de sociale media als huiveringwekkend wapen. Rechten worden opgeëist,
en plichten worden vergeten. Hij verwijst hier duidelijk naar de aanvallen
op minister Kaag door extreem rechts,
waaronder volgers van Thierry Baudet
die met hun uitspraak dat er tribunalen
moeten komen om politici die hen niet
aanstaan te berechten. Sander wil dat er
in Nederland beter gehandhaafd wordt
dan nu gebeurt. Ik ben het er mee eens,
maar ik wil wel aangeven dat er bij mij
persoonlijk niets te handhaven valt, want
ik ben een beschaafd persoon, mijn hele
leven al. Nu al die andere –vooral miljoenen mannen– nog die zich in de hele
wereld nog niet weten te gedragen naar
wat van een beschaafd mens verwacht
mag worden.
R.A.E. Beens te Delden

‘Beschaving moet je doen,
elk uur van iedere dag’

‘Bezorging Tubantia’

Binnenkort start cursussen Het Beaufort

‘Geloof en haat’
Binnenkort moet ik met folders langs de
deur en zie ik plaatsen in onze gemeente
waar ik normaal niet vaak kom. Dat laatste
is wel een dingetje weet ik van vier jaar
geleden. Het was lachwekkend maar ook
triest tegelijk. Ik moest er weer aan denken toen ik de kersttoespraak van onze
burgemeester las. Ze wees op de verharding in onze samenleving en ze riep op
om een voorbeeld te nemen aan de jonggeboren Jezus. Wat gebeurde er dan vier
jaar geleden wat ik met die oproep van
onze burgemeester in verband bracht.
Een van mijn partijgenoten wilde voor de
verkiezingen van 2018 een filmpje over
onze buurtschappen maken. Kort daarna
werd hij gebeld door een hoogwaardigheidsbekleder uit dat buurtschap. Die
persoon gaf hem te kennen dat zijn buurtschap de steun van de PvdA niet nodig
had en of de PvdA zich er maar even niet
mee wilde bemoeien dat deed het CDA
wel. Het openhouden van de openbare
school en de verkeersveiligheid maar ook
de mogelijkheden voor woningbouw allemaal goed, maar liever geen PvdA dus.
Iemand die dat kennelijk namens die hele
gemeenschap en de lokale (nota bene
openbare! school) kon vinden en zeggen.
Ik vroeg mij af of zo’n iemand zich nou
ook zou laten leiden door zo’n oproep
van onze burgemeester. Zou hij spijt hebben van zijn ‘Poetin achtige’ uitspraak
door haar woorden? Of zou dit nu juist in
zijn ogen juist de manier zijn waarop je
gevolg zou moeten geven aan die oproep.
Zou de burgemeester misschien bereid
zijn om eens met deze intolerante buurtschapsburgmeester (en partijgenoot) in
gesprek te gaan over wat ze nu precies
bedoelde met haar oproep? Lijkt me hard
nodig om eerlijk te zijn. Kennelijk mag
een PvdA-er ook niet in dat buurtschap
wonen want die zal mogelijk vinden dat
de PvdA daar wel nodig is. Zit deze man
soms op het stembureau en vist die de
PvdA stemmen er dan toch maar tussenuit? En welke partijen mogen er nog
meer niet of is het exclusief gericht op de
PvdA. Ik heb laatst een film gezien over
de bestorming van het Capitool. De haat
van dit soort republikeinen moet toch
ergens ook dezelfde achtergrond hebben
dan de haat die spreekt uit de woorden
van zo’n zelf benoemd opperhoofd in
Ambt Delden. Is het haat of is het gewoon
enorme domheid. Vroeger haalde ik mijn
schouder op voor dit soort mallotigheid.
Het dateerde voor mij uit de jaren van
voor de oorlog toen Rooms, Rood nog

Eigenlijk elke dag lees ik wel wat in mijn
ochtendkrant dat mij aan het denken zet.
Zo las ik dat de zogeheten ‘fat cats’ nu
al het jaarinkomen van iemand met een
minimumloon hebben verdiend, alhoewel
je bij ‘verdiend’ ook wel vraagtekens kunt
zetten. Zo had de CEO Frans van Houten
van Philips op zondag 2 januari om kwart
voor zeven ’s ochtends al het minimum
jaarinkomen van een werkende binnen
gehengeld. En heeft u op TV dat supergrote jacht Galactica met een lengte van
80 meter gezien dat niet onder een brug
door kon? Ja, Nederland is een super
gaaf land voor de rijken op deze aarde.
Wist u dat in Nederland één op de 25 huishoudens een vermogen heeft van meer
dan 1 miljoen euro? En dat Nederland het
belangrijkste land ter wereld is om tientallen miljarden aan winsten door te sluizen
naar landen en boevenstaten waar deze
winst niet of nauwelijks wordt belast?
En met hoeveel procent gaat volgens
het nieuwe regeerakkoord het minimum
loon omhoog? Schrik niet, met slechts 7
procent in 4 jaar tijd. Een schandvlek nu
al op het blazoen van de nieuwe regering

Delden luidt Actie Kerkbalans in
zaterdag 15 januari om 13.00 uur
Delden - De Actie Kerkbalans start in Nederland op vele plaatsen met
een inluidmoment. In Delden luiden de kerkklokken van de Oude en
de Nieuwe Blasius aanstaande zaterdag 15 januari om 13.00 uur. De
Actie Kerkbalans loopt van deze zaterdag tot zaterdag 29 januari.
De Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke Kerk (geloofsgemeenschap H. Blasius) in Delden doen dan een beroep op hun leden
voor een financiële bijdrage ten behoeve van de eigen plaatselijke gemeente, geloofsgemeenschap en kerk.
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante
gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek
waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of
tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd
wordt om het goede te zoeken of om een
kaarsje aan te steken als u daar behoefte
aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar
klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen.
Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk
kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de
kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Steun daarom uw kerk
met een royale bijdrage tijdens de Actie Kerkbalans. Bij voorbaat hartelijk dank. Meer informatie vindt u in het januarinummer van ‘Kerkennieuwsdelden’ en op www.kerkbalans.nl

De bezorging van de Tubantia laat te wensen over, iedere morgen een lege brievenbus. Medebewoners van de Stadshagen
te Delden mopperen, weer geen krant.
Contact met de daarvoor bestemde
medewerkers heeft weinig zin, de antwoorden, telefonisch of per mail, zijn niet
hoopvol. Je blijft in het ongewisse; zou
er morgenvroeg wel een krant zijn? De
krant is voor velen toch een behoorlijke
uitgave, maar het laatste nieuws en de
rouwadvertenties zijn toch van essentieel belang. Ook de ondernemers kunnen
hun aandacht mislopen door de slechte
distributies.
Wel komt de mededeling dat de krant
digitaal te zien is, maar is hier iedereen toe in staat? Vooral ouderen zullen
hier veel moeite mee hebben, een leuk
afschuif-systeem.
Aan de leden van de activiteitencommissie van de Stadshagen wordt door
de bewoners steeds gevraagd hoe dit af
gaat lopen, en wat zij verwachten in de
toekomst. “Hopelijk brengt dit bericht
hierover meer duidelijkheid”, aldus het
activiteitenteam.
Namens het Activiteitenteam Stadshagen,
J. Satink, Delden

Verkiezingsprogramma PvdA
Hof van Twente nu
ook te beluisteren

Hof van Twente - Het huidige
PvdA-raadslid Apollonia Sligman
uit Goor, die tevens als kandidaat
op plek 3 staat voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen, heeft voor de
inwoners van Hof van Twente het gehele
verkiezingsprogramma ingesproken.
De PvdA afdeling Hof van Twente vindt het
belangrijk dat iedereen kennis moet kunnen
nemen van het verkiezingsprogramma en de
afdeling denkt dat ze via deze weg nog meer
inwoners kan bereiken.
PvdA wil inwoners die visueel beperkt zijn
of moeite hebben met lezen, zoals dyslexie
niet uitsluiten. En mensen die gewoon geen
zin hebben om het hele programma te lezen,
kunnen nu via een audio-opname naar de
standpunten luisteren.
PvdA Hof van Twente heeft het programma
gericht op vier hoofdthema’s zoals Inkomen,
Zorg, Leefomgeving en Cultuur. Op de
website hofvantwente.pvda.nl staat het verkiezingsprogramma voor de komende vier
jaar met daarin een link naar de ingesproken
tekst.

Oecumenische online
viering Goor

Goor - Op zondag 16 januari om 11.00 uur
is de jaarlijkse oecumenische viering waarin
het gebed voor de eenheid centraal staat.
Het thema is: Licht in de Duisternis. Deze
viering is opgenomen vanuit de Hofkerk
en is voor iedereen mee te beleven via het
youtube kanaal van RK Twente Zuid of via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418Hofkerk-Goor. Dit kan om 11.00 uur maar
ook op een later tijdstip.
Het materiaal voor deze viering is dit jaar
voorbereid door christenen uit het MiddenOosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap
leven zij in een regio waar spanningen en
gewelddadige conflicten aan de orde van de
dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken
is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten
een hemels licht nodig om de volken daar te
leiden. De ster van Bethlehem is een teken
dat God met zijn volk meegaat, hun pijn
voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.
Aan deze viering werken leden van de verschillende geloofsgemeenschappen uit Goor
en omgeving mee. Voorgangers zijn pastor
Annette Zoet, Simone Yallop, Nizar Gorgis
en dominee Wim de Jong.
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Kandidatenlijst
SP Hof van Twente
bekend
Tijdens de laatste ledenvergadering van SP in Hof van
Twente is de kandidatenlijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2022 definitief vastgesteld. Daarbij
is Herman Kalter uit Delden opnieuw gekozen als lijsttrekker.
Herman is al acht jaar de fractievoorzitter van de SP en
stelt zich met
enthousiasme opnieuw kandidaat.
Johnny Hagreis
uit Goor staat
op nummer 2 op
de lijst. Johnny
is al jaren actief
binnen de SP en
bezet momenteel
de tweede raadszetel van de SP.
Verder bestaat de
lijst uit mensen
uit verschillende
kernen in onze gemeente:
1. Herman Kalter (Delden)
2. Johnny Hagreis (Goor)
3. Gerard Laarhuis (Delden)
4. Hans Cival (Diepenheim)
5. Ingrid Rook (Hengevelde)
6. Cora Houtman (Goor)
7. Pieter Houtman (Goor)
8. Isaac de Klerk (Goor)
9. Anke Tiemens (Goor)
De kandidatenlijst én de lijstvolgorde zijn
unaniem door de leden vastgesteld. Vanwege persoonlijke voorkeuren, specifieke
kennis, ervaring en beschikbaarheid van
de kandidaten is de volgorde van de lijst
heel bewust bepaald. Mochten kandidaten
door middel van voorkeursstemmen gekozen worden en daarmee anderen op de lijst
passeren, zullen zij in principe afstand
doen van het recht op hun zetel.

Herman Kalter

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.
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Sanchez op 4e plek
voor In Beweging
De komende 10 weken legt William Sanchez
uit waarom en hoe hij GroenLinks Hof van
Twente en de lokale politieke partij In Beweging verbindt.
Deze week begin ik met berichten uit de
media. De Tubantia kopt: Sanchez niet op 2
maar op 4e plek voor nieuwe politieke partij
in Hof van Twente. Het artikel laat zien hoe
je als lokale politicus je inwoners meeneemt
naar je droombeeld van een betere wereld.
GroenLinks Tweedekamerlid Laura Bromet zegt: “ Als je de wereld wil veranderen
moet je niet aan de zijlijn blijven staan.”
Jesse Klaver en Lilianne Ploumen leggen
een toekomstbeeld neer in een progressief
oppositieakkoord. Naast GroenLinks is Sanchez ook lid geworden van de lokale partij
In Beweging. Niet alleen omdat ik het nog
een keer in mijn eentje niet red en dat ik
‘een grotere vuist wil kunnen maken'. Al 30
jaar strijdt GroenLinks voor een inclusieve
samenleving waarin we solidair zijn met elkaar én met de volgende generaties. Sanchez
wil laat zien wat verbindend en inclusief
leiderschap is.
In maart 2018 schrijft William Sanchez samen met GroenLinks historie. GroenLinks
profileert zich als een groeiende beweging.
De slogan van die tijd was: ‘De verandering
begint hier’. De verandering heeft plaatsgevonden. De kiezers hebben GroenLinks een
plaats in de gemeenteraad gegeven. Een paar
maanden later staat in een bericht van het
Provinciaal bestuur van GroenLinks de volgende zin: Om een nog sterkere beweging te
worden is het noodzakelijk om in beweging
te blijven. Achteraf lijken het voorspellende
woorden te zijn. GroenLinks Hof van Twente is in de afgelopen vier jaar, en nog steeds,

een sterke beweging voor verandering in de
Hof. En veranderen betekent niet stil staan
in de tijd. Het is een dynamisch proces van
plannen, doen, evalueren en innoveren. Op
basis hiervan heb ik gekozen om goede lokale initiatieven zoals In Beweging openlijk
te steunen.
Ben hartstikke trots op mijn 4e plek bij In
Beweging. In het gesprek met de kandidatencommissie heb ik gezegd dat de lijst
gebouwd moet zijn op het fundament van
een stevig driehoek: de leider, de ervaring
en de belofte. Dat zie je in de opbouw van
de kandidatenlijst. Op de plaatsten 1 t/m 3.
En de kandidaten op plaats 4 t/m 6. De zeer
ervaren fractievoorzitter (William Sanchez),
de kundige man-in-het-veld (Gerard Willems) en de talentvolle actievoerder (Marije
Averdijk-Varenbrink).
Als vierde op de lijst heb ik een mooie verbindende functie tussen GroenLinks en In
Beweging. Vanuit deze plek heb ik de verantwoordelijkheid om mij in te zetten voor
het grotere geheel. In mijn laatste maanden
als fractievoorzitter ga ik een brug slaan tussen de oude en de nieuwe garde. Ik laat zien
dat er kansen zijn voor de jonge mensen bij
ons, dat GroenLinks en In Beweging daar
voor open staat, dat het kan en mag, zelfs
moet. Om systemen te veranderen, zul je
mensen in beweging moeten brengen. Ik
hoop van harte dat alle
883 inwoners die op
GroenLinks gestemd
hebben weer hun stem
uitbrengen op de mensen van GroenLinks in
In Beweging. De mensen en idealen zijn niet
veranderd. De werkwijze is in drievoud
versterkt.
William Sanchez

Nieuw jaar - nieuwe energie - nieuwe website
bij de Wendezoele
Wendezoele bouwt op eigen kracht nieuwe website
Ambt Delden - Een nieuwe website was eigenlijk al een tijdje bittere noodzaak
en een wens van de vormgever van de Wendezoele. Internettechniek verandert snel en de website was al een behoorlijk aantal jaren geleden - belangeloos - voor de Wendezoele gemaakt door All-In-Media uit Delden.
De techniek had de site inmiddels ingehaald. Omdat tegenwoordig ongeveer
60% van de bezoekers de pagina’s
bekijkt op de smartphone en Flash
niet meer wordt ondersteund werd het
tijd voor een nieuwe site. Die heeft de
Wendezoele geheel op eigen kracht
gebouwd om flexibel te kunnen zijn en
om de mogelijkheid te kunnen benutten
om extra veel museuminformatie toe te
voegen, waardoor het museum ook ‘digitaal’ kan worden bezocht.
Interessant om de site te volgen
Alle locaties van het museum zijn in
beeld gebracht en het is de bedoeling dat
in de toekomst nog veel meer collectieinformatie en andere wetenswaardigheden worden toegevoegd. Naast de tekst
vindt men er veel foto’s, filmpjes en
PDF-bestanden met uitgebreide informatie.
Inventarisatie collectie en upgraden
presentatie
Na een geplande intensieve inventarisatie van de gehele collectie gaat de Wendezoele ook de presentatie upgraden. Onderdeel daarvan zal het gebruik van QR-codes op informatiepanelen zijn,
waarmee ter plekke in het museum contact kan worden gelegd met de juiste achtergrondinformatie
op het internet. Op deze manier hoopt de Wendezoele ook voor de jongere onderzoekers interessant te blijven. De nieuwe website is te vinden op het bekende adres: www.wendezoele.nl
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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.
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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

Interactieve online informatiebijeenkomsten
en telefonisch spreekuur ervaar het OV
De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat
iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom
geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en 55+, uitleg over reizen met trein en
bus aan leeftijdsgenoten. Op deze manier helpen ze het reizen met openbaar vervoer
laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. Momenteel zijn de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar met vragen over reizen met het openbaar
vervoer kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs!
Interactieve online informatiebijeenkomst
over het reizen met het OV
(Opnieuw) leren reizen met het openbaar
vervoer.
Als reizen met de bus of trein weer gewoon
kan, is het misschien niet duidelijk hoe dat
precies in z’n werk gaat. Dan bieden de interactieve online OV-informatiebijeenkomsten
uitkomst. Er zijn interactieve bijeenkomsten
gepland op: donderdag 20 januari, maandag
24 januari, dinsdag 1 februari, woensdag 16
februari en dinsdag 15 maart.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt
maximaal een uur.
In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe een OV-chipkaart aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer gaat. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior
en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs maken in het openbaar vervoer.
Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130
ontvangen deelnemers een inlogcode. Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben
deelnemers een telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. Mensen die
niet precies weten hoe een inlogcode werkt kunnen telefonisch op weg geholpen worden.
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding.
Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de deelnemer zelf de reiskosten.
Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer? Maak dan gebruik van
het telefonisch spreekuur. Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40%
korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV?
Of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat u
(onverwachts) noodgedwongen afhankelijk van het OV bent maar nog niet hoe het werkt.
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeur
neemt met het antwoord met u door. Dat kan telefonisch of via beeldbellen.
Wanneer:
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur; dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot
15.00 uur; maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur. Telefoonnummer: 038 303 70 10
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

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.

Restvaccins
zonder afspraak
op drie vaste locaties
GGD Twente
Twente - Twentenaren vanaf 18 jaar die
zich snel en zonder
afspraak willen laten
boosteren of vaccineren kunnen sinds 10
januari gebruik maken van een restvaccin.
Op iedere locatie blijven aan het einde
van de dag vaak vaccins over. Deze restvaccins moeten dezelfde dag nog worden
gebruikt.
Geïnteresseerden kunnen via de website
www.prullenbakvaccin.nl een pushbericht
aanzetten. Zij krijgen dan een melding
wanneer er op welke locatie restvaccins
beschikbaar zijn. Het gaat om het mRNAvaccin voor een booster-, eerste- of tweede
vaccinatie.
Mensen die een pushmelding ontvangen
moeten om 16.10 uur op de aangegeven locatie aanwezig zijn.
Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Maar het is niet zo dat iedereen ook aan de
beurt komt. Dat komt door de vraag en het
aanbod, deze kan per locatie en dag verschillen De priklocaties in Enschede (Go Planet
Expo), Almelo en Nijverdal doen mee met
dit landelijke initiatief. Er is geen keuze in
het type vaccin.
De vaccinatie en de boosterprik spelen
een belangrijke rol in het verhogen van de
bescherming tegen de omikronvariant en
het remmen van de verspreiding. De GGD
Twente biedt daarom ruim 300.000 Twentenaren een boosterprik aan.
Meer informatie
Voor meer informatie over restvaccins, corona- en boostervaccins of een overzicht van
de priklocaties kijk je op onze website www.
ggdtwente.nl/corona.

Agenda
het Noaberhoes
Delden - De Noaberhoes Activiteiten vinden
plaats in of bij het Noaberhoes (Langestraat
155 in Delden). Deze activiteiten zijn gratis,
en aanmelding is niet nodig, tenzij het hieronder anders vermeld is.
donderdag 13 januari
10.00 - 17.00 Dagontmoeting ’t Kruispunt
info via info@franje.nl
maandag 17 januari
12.00 -14.00 Eten doe je samen*
gewijzigd tijdstip ivm corona
dinsdag 18 januari
15.00 - 16.00 Sportinstuif voor de jeugd
* kosten € 6,50, info en aanmelding via Salut
0547 260053.
De overige activiteiten zijn afgelast in verband met corona.

Lotgenotenbijeenkomst
Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH)

Goor - Vanaf 26 januari zal Stichting Hersenletsel.nl - regio Oost - op iedere vierde
woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00
uur een NAH-inloop-bijeenkomst organiseren voor mensen die getroffen zijn door
NAH en voor hun naasten en/of belangstellenden.
Tijdens de bijeenkomst kunt u lotgenoten
ontmoeten die ook hersenletsel hebben en
weten waar u het over heeft. Om te kunnen
praten over je overwinningen, frustratie,
verdriet en je machteloosheid. Wat normaal
is voor een ander is een grote prestatie of
frustratie als je NAH hebt. Door een lotgenoot wordt dit gezien, erkend en herkend.
Wat kom je tegen in het dagelijks leven? Wat
maakt het anders dan voorheen en hoe ga je
hier mee om? Door dit te delen, kunnen er
ook tips uitgewisseld worden en kan je van
elkaar leren.
Vanwege de huidige RIVM-maatregelen
mogen we maar maximaal 10 bezoekers toelaten, daarom is aanmelding verplicht.
De ontvangst zal worden verzorgd door
Mieke Lankheet en Edwin Kok.
Locatie: Trekpleister, Reggelaan 4 in Goor.
Eigen bijdrage: € 1,50 per deelneming
Wilt u meer informatie, of wilt u een aanmelding doen, dan kunt u contact opnemen
via onderstaand emailadres:
ambassadeursoverijssel@hersenletsel.nl

DIERENARTSEN DELDEN en omstreken
Dierenkliniek ‘De Vossenbrink’
Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren,
Door de week en in het weekend 24 uur bereikbaar onder
tel. 074-3762262
Dierenartsenpraktijk De Hagmolen
Van zaterdag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur
Voor landbouwhuisdieren zijn wij bereikbaar op tel: 0547292827. Dierenartsenpraktijk de Hagmolen, Hagmolenweg 13a Bentelo
Voor gezelschapsdieren zijn wij bereikbaar op tel: 0743676471. Dierenkliniek de Hagmolen, Deldenerdijk 80
Beckum. Tevens op zaterdag inloopspreekuur van 11.00
tot 12.00 uur
Dierenkliniek De Vijf Heuvels, Markelo
Spelleweg 12, Markelo, tel. 0547-361764,
24 uur per dag bereikbaar.
Behandeling gezelschapsdieren ma t/m vrij volgens afspraak.
Dier Medisch Centrum Hof van Twente
Hengevelderstraat 34, Goor, tel. 0547-272740
www.diermedischcentrum.nl
Dierenartsenpraktijk Goor
Spechthorstweg 2, Goor, tel. 0547-272604
Openingstijden: ma t/m vr 8.00-19.00 uur., za 8.00-9.00
uur, iedere middag van 12.30 uur tot 13.30 uur gesloten.

Voor spoedgevallen altijd bereikbaar.
Informatie over zwerfdieren:
Dierenhotel De Bréborgh, Bentelo 0547-292377
Stichting Dierenambulance Hof van Twente
Tel. 06-30704810, b.g.g. 074-3761464
www.dierenambulancehofvantwente.nl
Dierenbescherming
Dierenbescherming Hengelo, 06-52332216
Dierenambulance, 06-52332216
Inspectie (landbouw)huisdieren 0900-1120000
Dierenopvang De Oelerbrug, 074-2504046

BRANDWEER EN AMBULANCE: 112
REGIOPOLITIE TWENTE: 0900-8844
www.politie.nl/Twente
Openingstijden Politie Hof van Twente en spreekuren
wijkagenten:
Locatie Goor: Het politiebureau in Goor, maandag t/m
vrijdag 10.00-13.00 uur. Voor meer informatie zie www.
politie.nl.
Uiteraard blijft de politie Twente altijd bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844 en via telefoonnummer 112 voor
spoedeisende zaken.

Ik maak me zorgen om mijn buurvrouw, ze is vaak in de war.
Wat kan ik doen?
Typisch een vraag die binnenkomt bij Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente
Het meldpunt is niet nieuw, de naam wel. Naasten of omwonenden weten vaak niet waar ze met hun zorgen
over een verward persoon met zorgwekkend gedrag terecht kunnen. Regionale en lokale hulpnummers zijn niet
altijd even bekend. Daarom is er een landelijk meldpunt opgericht met een gratis telefoonnummer, dat naar die
regionale nummers doorschakelt. Om aan te sluiten op de landelijke naam Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is er ook in Twente
voor gekozen de naam aan te passen. Sinds 1 januari is het geen Meldpunt Verward Gedrag Twente meer maar Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente.
Help elkaar op tijd
Een team van sociaal verpleegkundigen van GGD Twente bemenst het meldpunt. Wat
doen zij met zo’n vraag over een verwarde buurvrouw? Sociaal verpleegkundige Robbin
Klein Rot-Raamsteeboers vertelt: “Meldt iemand zorgwekkend gedrag dan onderzoeken
we of er hulp nodig is. En welke hulp. Bijvoorbeeld de zorgen van Ria over haar buurvrouw Janny. Uit haar verhaal was duidelijk op te maken dat het niet goed ging met
Janny. Er was bijna geen contact meer, ze kwam nooit meer buiten en als ze aan de deur
kwam merkte ze dat het huis niet fris rook. Wij zijn vervolgens op pad gegaan en hebben
Janny bezocht. Dat lukte niet direct. Er was sprake van schaamte. Uiteindelijk kregen
we contact en konden we samen aan de slag. Afhankelijk van de situatie werken we ook
samen met zorgaanbieders, politie, woningcorporaties, wijkteams, het Veiligheidshuis en
de familie of de omgeving.”
Bij Janny was het verlies van haar baan en van haar partner de aanleiding. Volgens Klein
Rot-Raamsteeboers kan zorgwekkend gedrag verschillende oorzaken hebben. “Het kan
bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die dementerend zijn of die een psychische aandoening hebben. Vaak hebben mensen ook andere problemen, zoals verlies van werk,
schulden of weinig sociale contacten. Iemand kan ook verward raken na grote emotionele gebeurtenissen.”
Voor iedereen belangrijk om te weten wat je kunt doen
Wel een nieuwe naam, maar ongewijzigd is dat wat het team kan betekenen. Het meldpunt is er voor het beantwoorden van vragen, het
delen van zorgen, meedenken en adviseren bij complexe situaties rondom personen met zorgwekkend gedrag. Het team wordt zeker niet
alleen gebeld door professionals. Klein Rot-Raamsteeboers geeft aan dat het juist belangrijk is dat inwoners van Twente weten wat ze
kunnen doen. “Wat wij zien is dat familie of buren vaak als eerste merken dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit
te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.”
Contact met Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente
Ook ongewijzigd is dat een melding dagelijks en 24/7 gedaan kan worden. Belangrijk is dat je een melding doet als je wel zorgen hebt,
maar de situatie geen spoed vraagt. Bij een noodgeval of acute crisis, bel dan altijd 112.
Denk jij dat iemand psychische hulp nodig heeft en wil je dat melden of advies vragen? Je kunt het meldpunt bellen van maandag tot
en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op 053-4876969. Buiten kantoortijden kun je een melding doen op de website van GGD Twente:
formulier Melding Zorgwekkend Gedrag. Of kijk op GGDTwente.nl/zorgwekkendgedrag voor meer informatie.
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Donderdag live de Online Nieuwjaarsreceptie
van FC Twente
Tijdens de traditionele Nieuwjaarsreceptie van FC Twente
wordt in januari
vooruitgeblikt op het nieuwe
jaar, een mooi moment om
samen aan het jaar te beginnen. Een Nieuwjaarsreceptie
in De Grolsch Veste waarbij
de
supportersgeledingen
en businessleden worden
verwelkomd kan door de coronamaatregelen niet georganiseerd worden. Hierdoor
verzorgt FC Twente net als
vorig jaar de Nieuwjaarsreceptie online.
Op donderdag 13 januari
wordt in een online tv-uitzending vooruitgeblikt op 2022.
De uitzending is een samenwerking met Say Yeah Producties uit Enschede.
De live-uitzending is donderdag vanaf 19.00 uur te volgen via het YouTube-kanaal van FC
Twente. Onder meer hoofdtrainer Ron Jans en Algemeen Directeur Paul van der Kraan zijn
te gast aan tafel bij presentator Bert Eeftink.

Foto van de week

Bovenstaande foto is genomen door Marjorie Steentjes. “Deze foto heb ik in
het overpark van Twickel gemaakt. Ik loop er vaak met mijn camera. Het liefst
tijdens het blauwe uurtje of bij zonsopkomst. Ik houd van het mooie licht op
dat moment van de dag. Deze foto is in januari gemaakt. De weilanden zijn wit
van de vorst, maar het water is mooi helder en de bomen en lucht spiegelen in het rustige
water.”
Eigenschappen: diafragma 4, belichtingstijd 1/60 seconde, ISO waarde 100.
Meer foto’s van Fotoclub de Hof zijn te zien op de website fotoclubdehof.com. Het is
zeker de moeite waard daar een kijkje op te nemen.

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.

Schrijf ons!
Hof van Twente – Heb je een nieuwtje over
je sportclub of zangvereniging? Heb je een
bijzondere hobby? Een prijs gewonnen?
Iets speciaals meegemaakt? Stuur het naar
de redactie: info@hofweekblad.nl
In het Hofweekblad heb je onder andere de
rubrieken ‘Klim in de pen’ maar ook ‘lezers schrijven’, waar mensen hun mening
kunnen verkondigen over een actueel onderwerp (wel met vermelding van naam en
plaats).
Ook dat kan gestuurd worden naar
info@hofweekblad.nl
We zien jouw verhaal graag tegemoet!
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MAGNEETJES
Magneetjes s.v.p. inleveren
‘s maandags vóór 12.00
uur.
Ook deze week blijft de mogelijkheid om artikelen uit de
Wereldwinkel 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 per direct: woonruimte voor 2 studentes in
Hengelo. Twee slaapkamers.
Huur maximaal € 900,- incl.
Tel. 06 82976168.
Als 80+er ga ik 1 of 2x per
maand naar de sauna tijdens
de wintermaanden. Zomers
zwem ik dan 2x per week in
natuurwater vanaf een naturistenstrandje. Is er iemand
die daar ook in geïnteresseerd is? Tel. 06 22175116.

• Zonwering •
• Garagedeuren •
• Overkappingen •
• En meer •
Siemar Zonwering B.V.

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

www.siemarzonwering.nl

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.
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Elektrische fiets
gestolen
Ambt Delden - Een fiets die geparkeerd
stond aan de Twickelerlaan is op zaterdag 8
januari tussen 10.15 en 12.30 uur ontvreemd.
Het betreft een zwarte E-bike van het merk
Cube Kathmandu Hybrid pro 500.

Anti-coronademonstratie

samen met de bankpas, waarmee de gedupeerde akkoord ging. Toen hij eenmaal de
bankpas en laptop had meegegeven had hij
er toch een vreemd gevoel bij en schakelde
zijn kinderen in. Die lieten meteen zijn rekening blokkeren maar er waren toen al drie
transacties uitgevoerd met een totale waarde
van € 1700,00. De bankrekening van de man
was daarmee leeg. Hij krijgt financiële hulp
van zijn kinderen.

Auto in de slip

Goor – Zo’n 100 personen hebben zondag
9 januari om 19 uur geprotesteerd tegen de
coronamaatregelen. De stoet werd voorop
en achteraan vergezeld door twee grote
tractoren. Ook was er een auto met geel
zwaailicht voor het regelen van het verkeer
bij kruisingen. De fakkeltocht ging gepaard
met veel lawaai en er werd zwaar vuurwerk
afgestoken.

Schoorsteenbrand

Goor – In een woning aan de Nachtegaalstraat brak op zondag 9 januari rond 18 uur
een schoorsteenbrand uit. Toen de brandweer arriveerde, stonden de bewoners al buiten. De brandweer had de brand snel onder
controle.

Rechtdoor op rotonde

Goor – Een bestuurder van een personenauto is op zaterdagnacht op de rotonde bij
de Zomerweg en de Klavermaten rechtdoor
gereden. De politie vond ter plaatse een
kentekenplaat en de bumper van de auto. Bij
het natrekken van de kentekenplaat bleek de
bestuurder geen geldig rijbewijs te bezitten.
Hij krijgt een proces-verbaal voor het rijden
zonder rijbewijs en voor het verlaten van de
plaats van het ongeval.

Weer gedupeerde
Helpdeskfraude

Goor - Een bewoner van de Waterstraat is
woensdag 5 januari rond 14.00 uur gebeld
door iemand die zich uitgaf voor een medewerker van de Rabobank met de smoes
dat er geprobeerd zou zijn € 4.200 van zijn
rekening te halen. De man zei dat hij bij
de Regiobank zat en niet bij de Rabobank.
Daarop zouden ze hem doorverbinden met
een medewerker van de Regiobank. Hij werd
gesommeerd zijn laptop erbij te halen maar
het lukte niet om op de wifi te komen. Er
werd geopperd de laptop op te komen halen

Aanmelden voor Junior Energiecoach kan weer

Eerste hulp bij een gezondere leefstijl

Hof van Twente - De inschrijving voor een nieuwe ronde Junior Energiecoaches is geopend! Uiterlijk 27 februari kunnen klassen en gezinnen zich
inschrijven om mee te doen aan dit energiebespaarspel. Kinderen kunnen
dus via school én thuis meedoen. In vijf weken tijd wordt elke week een leuke
én leerzame energieopdracht uitgevoerd: van stekkerexpeditie tot een lampenjacht. Allemaal onder het motto 'met energie kun je lachen!'. Deelname vraagt
ongeveer een kwartier tot half uur per week tijd.

2022, een nieuw jaar, dus nieuwe kansen! En om het jaar met een nieuwe,
frisse start te beginnen mogen goede voornemens niet ontbreken. Tijd om
nu écht het roer om gaan gooien en te gaan werken aan die gezondere leefstijl waar we al maanden over dromen. Maar hoe pakken we dat dan aan?
Sterker nog, hoe houden we het nu wel echt vol? Wij gingen voor u op onderzoek uit en
zetten een aantal tips op een rijtje.
Een gezondere leefstijl is een breed begrip,
maar komt vaak terug in het lijstje met populaire voornemens. Je kunt een gezondere
leefstijl van verschillende kanten bekijken.
Voor de één betekent dit meer sporten terwijl
de ander het juist belangrijker vindt om meer
op de voeding te gaan letten. Echter is het bedenken van al die wensen het probleem niet.
Die hebben we zo gemaakt. Waar we vooral
tegenaan lopen, is het realiseren van zo’n
gewenst ideaalbeeld. Hoe doe je dat nou?
De eerste en misschien wel makkelijkste tip
is om niet aan al uw voornemens tegelijk te
beginnen. Dit zorgt voor een hoop veranderingen in één keer en dat veroorzaakt onrust in ons lichaam. Het gevolg is vaak een slecht
humeur waardoor er een grote kans is dat we terugvallen in het oude patroon. Verspreid
daarom uw goede voornemens over het hele jaar en begin pas met een nieuw voornemen
wanneer de ander behaald is.
Om vol goede moed aan een nieuw voornemen te kunnen beginnen, is het belangrijk om
deze zo concreet mogelijk uit te werken. Definieer voor uzelf waar een gezondere leefstijl
voor staat. Wat wilt u daadwerkelijk bereiken? Is dat gezonder eten of is dat alleen minder
snacken, of misschien meer sporten of een combinatie daarvan? Formuleer vervolgens zo
precies mogelijk wat u gaat doen en begin in kleine stapjes. Probeer regelmatig resultaten te
meten. Dit geeft u een duidelijk beeld van wat u al behaald heeft en motiveert om nog een
stapje verder te gaan.
Ook is het ontzettend belangrijk om u voor te bereiden op momenten dat het even niet zo
loopt als gepland. Dit kunt u ook wel zien als een crisismoment. Door dit soort momenten
goed van te voren in kaart te brengen maakt het ze makkelijker om te overwinnen. Weet wat
u op zulke momenten kunt verwachten, maar ook hoe u ze moet aanpakken. Heeft u een
crisismoment overwonnen? Vergeet dan niet om uzelf te belonen. Een beloning is namelijk
een goede stimulans om door te (blijven) zetten.
Volhouden heeft dus vooral te maken met het bijhouden en meten van uw voornemen. Bereid u voor op moeilijke momenten en beloon uzelf bij een goed resultaat. Pak daarnaast ook
genoeg rust en slaap zodat u elke dag over voldoende brandstof beschikt. Zo kunt u er vol
goede moed tegenaan, want zonder die wilskracht komt u er niet!
Wilt u nou meer op uw voeding gaan letten? Dan helpt Food Connect u daar graag bij. Om
u het makkelijk te maken werken we met een eetwaaier. Op basis daarvan hebben we onze
menukaart ingedeeld in drie categorieën (iconen): de appel staat voor smakelijk gezond,
de duim staat voor gewoon goed en de koksmuts voor lekker genieten. Zo kunt u voor een
verantwoorde maaltijd kiezen die gezond én lekker is!
Wilt u eens kennismaken? Probeer dan eens ons proefpakket. Bestellen kan via onze site
www.foodconnect.nl/proefpakket/, via de klantenservice (0888 10 10 10) of door het strookje uit deze krant in te vullen en op te sturen.

Junior Energiecoach diploma-uitreiking op Ods ‘t Gijmink
Door heel Nederland zijn inmiddels al 3.200 junior energiecoaches met een diploma. Ook
in Hof van Twente hebben al ruim 250 kinderen een diploma gekregen. Er wordt steeds met
verrassend veel fanatisme meegedaan aan de weekopdrachten. Het schoolprogramma van de
gemeente (HofPower) volgt de deelnemers bij de uitvoer van de opdrachten. Deelname kan
met de klas of met het gezin. Deelname aan Junior Energiecoach is gratis, aanmelden kan
uiterlijk 27 februari via de website www.juniorenergiecoach.nl. Het spel start 4 maart. Meer
informatie via Marianne Hutten: info@hofpower.nl of 06-41008824.

Ambt Delden - Bij een eenzijdig ongeval op
de N741 tussen Delden en Bornerbroek is op
donderdag 6 januari om 8.15 uur ’s morgens
een auto vermoedelijk door de gladheid in
een slip terecht gekomen. De automobiliste
kwam uit de richting van Delden. De auto
werd via de sloot weer terug op het wegdek
geworpen en was zwaar beschadigd. De
vrouw is met onbekend letsel meegenomen
naar het ziekenhuis in Enschede.

Met drugs achter stuur

Markelo – De politie heeft op woensdag 5
januari om 02.00 uur een automobilist staande gehouden aan de Herikerweg en aan een
alcohol- en drugstest onderworpen. Er was
geen alcohol genuttigd maar de speekseltest
was positief op het gebruik van cocaïne. De
man moest mee naar het bureau voor een
bloedproef en kreeg een rijverbod opgelegd
van 24 uur.
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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Team CDA Hof van Twente start
campagne gemeenteraadsverkiezing
Hof van Twente - Afgelopen zaterdag startte het CDA Hof van Twente
met haar campagne op weg naar
de gemeenteraadsverkiezing op 16
maart aanstaande.
Onder aanvoering van lijsttrekker Harry
Scholten werden er vele foto’s gemaakt welke
de komende periode in vele CDA uitingen gebruikt gaan worden. Foto’s die er dit keer met
de anderhalve meter maatregel wat minder
gezellig uit zien maar waar wel de samenwerking van af spat.
V.l.n.r. de eerste 11 op de CDA lijst in wil- “Met deze opstelling gaan we koersen op een
lekeurige volgorde; André Pierik, Herbert mooie verkiezingsuitslag die de beleidscontiHargeerds, Riekele Bijleveld, Arjan Mulder, nuïteit in de Hof, waar het CDA al jaren mede
Yvonne Nijhof, Harry Scholten, Arjan voor zorgt, wederom voor de komende vier
Zandvoort, Miriam Doeschot, Eric Rikkert, jaar zal waarborgen”, aldus Harry Scholten.
Hanneke van Groningen en Anita Leeftink. “Continuïteit die al jaren zorgt voor een gezonde financiële huishouding, een gezonde
open houding van de gemeente, goede zorg voor onze inwoners en een goede samenwerking
met onze inwoners.”
De CDA campagne zal zich vooral in de social media afspelen en als corona het toelaat ook
middels fysieke bijeenkomsten en hopelijk een politiek debat vlak voor de verkiezingen.

Fakkeldragers en
Noabers verenig u!
De komende 10 weken schrijft
William Sanchez over alledaagse zaken waar u als inwoner
invloed kan hebben op de (lokale) politieke
partijen. Zaken zoals corona en quarantaine,
bomen en dierenliefde, vrijheid en mantelzorg en andere termen die misschien onlosmakelijk met 2022 verbonden zullen blijven.
Fakkeltochten in Goor. Actievoeren en fakkeltochten zijn weer trending.
Demonstranten lopen fakkeltocht tegen
coronabeleid
Naar schatting deden er zo'n 150 mensen
mee aan de demonstratie. Ik herken het gevoel van actievoeren. Afgelopen november
heb ik samen met 40.000 man actiegevoerd
in Amsterdam voor een beter klimaatbeleid.
Waar komen de fakkeltochten vandaan en
wat willen we eigenlijk met deze actie laten
zien? De oudste fakkeltochttraditie komt uit
het oude Griekenland. Het was de gewoonte
om door de stad te dwalen, met vuur in de
hand. Ze liepen met brandende fakkels en
joegen boze geesten weg van hun druivenen olijfzaailingen.
Uit deze Griekse traditie is de fakkeltocht
van het Olympisch vuur voortgekomen.
Het Olympisch vuur staat symbool voor de
eeuwige strijd van de mens om tot eenheid
en verbondenheid te komen met elkaar. De
Olympische Winterspelen van Beijing 2022
vinden plaats van 4 tot en met 20 februari
aanstaande. Ben heel benieuwd of de omikronvariant de olympische bubbel gaat laten
barsten.
Met een kleine tussenstap komen wij terug
naar Hof van Twente. De Veertigdagentijd of
vastentijd begint op 2 maart 2022. In Frankrijk was het een traditie bij boeren om op de
eerste vastenzondag een fakkeltocht tussen
de fruitbomen te houden. De tocht was om
de boze geesten te verdrijven en bomen meer
fruit te laten geven. In Oostenrijk en Duitsland organiseerden burgers fakkeltochten ter
ere van het aftreden van verschillende soorten politieke en publieke figuren. Het volk
eerde de mensen die een bijzondere bijdrage
hebben geleverd aan het gemeenschap. Zoals bijvoorbeeld de lokale brandweerlieden.

Nu naar Goor. Volgens berichten schreeuwden deelnemers de leus ‘liefde, vrijheid,
geen dictatuur’ of schreeuwden tegen de
'QR-samenleving' te zijn. Anderen maakten
hun standpunt duidelijk met borden. Ik ben
helemaal voor dat mensen gebruik maken van
hun vrijheid van meningsuiting. Protesteren,
publiceren en actievoeren is een traditie binnen GroenLinks. Met de pen of op de barricade. Om te strijden voor onze waarden:
democratie, openheid en integer handelen.
Voorafgaand aan de tocht in Goor zou iemand op Facebook hebben opgeroepen om
een brandende fakkel bij het gemeentehuis
naar binnen te gooien. De lokale PvdA wil
dat de gemeente aangifte doet tegen deze digitale oproerkraaier. "We moeten als samenleving dit soort gedrag met zijn allen stoppen
voordat er geen houden meer aan is", stelt
PvdA-fractievoorzitter Fred Rijkens.
Ik ben het met Fred Rijkens eens dat er wettelijke grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. Ik heb het opgezocht. In artikel
7 van de Grondwet staat dat het verboden
is om mensen te beledigen of aan te zetten
tot haat. In het wetboek van Strafrechten is
het verboden om in het openbaar groepen
mensen te beledigen of aan te zetten tot haat,
discriminatie of geweld tegen mensen. Ongewenst gedrag moet je benoemen. Dat zeker. Als GroenLinks fractievoorzitter steek
ik liefst tegelijkertijd energie in individuele
gesprekken met mensen die opruiend gedrag
laten zien. Ik ga er vanuit dat deze mensen
ook positieve bedoelingen hebben met hun
gedrag. De Hof wordt op den duur beter als
wij de fakkeldragers uitnodigen om de intenties om te zetten in positief en opbouwend
gedrag. Want straffen is ook een vorm van
uitsluiten. Als fractievoorzitter, vaandel en
fakkeldrager van GroenLinks, heb ik liever
dat zij en wij ons committeren en energie
steken in naastenliefde.
Ons noaberschap moeten we koesteren.
William Sanchez
Fractievoorzitter
GroenLinks
E:
williamsanchez@
hofvantwente.nl; www.
hofvantwente.groenlinks.nl

Help je ook mee oogsten?
Hof van Twente - Op zaterdag 15 januari
oogst de boomwerkgroep door bij Recreatieterrein Holten (adres: Holterbergweg 13). De
deelnemers verzamelen daar om 9.45 uur
en rijden om 10.00 uur gezamenlijk naar de
oogstlocatie. De verzamelplek zal duidelijk
aangegeven zijn. Ze oogsten vuilbomen, berk
en lijsterbes.
Op zaterdag 15 januari wordt er ook in Oldenzaal op landgoed Villa de Haer geoogst van
10 tot 16 uur met de landelijke organisatie van
Meerbomen.nu. Adres: Haerstraat 125 in Oldenzaal (www.meerbomen.nu/hofvantwente).
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 Hof van Twente. Ze oogsten iedere zaterdag in januari en februari. Locaties
volgen in de boomplanner op meerbomen.nu/hofvantwente.
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.
Nieuwe jaar goed gestart met zaailingen uit het Weldam
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/
Afgelopen week 700 zaailingen geoogst
Afgelopen week hebben vrijwilligers zich verzameld om bomen te oogsten in het Weldam.
In totaal zetten zo’n 20 grote en kleine mensen zich in om esdoorns, beuk, taxus, kardinaalsmuts en hazelaar een nieuwe plek te geven. Een oogster uit Holten bracht wilgentenen.
Wilgentenen kunnen gebruikt worden als afscheiding, hut of tunnel. De werkgroep gaat
door. Vele handen maken licht werk. Wil je mee oogsten? Meld je aan als vrijwilliger via de
bomenplanner op 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 4.700 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 werkgroep, door samenwerking met andere oogstgroepen in
het land, al ruim 4000 zaailingen kunnen oogsten. In de maanden januari en februari gaat
de boomwerkgroep in ieder geval iedere zaterdag door met zaailingen oogsten. Mogelijk
komen daar nog momenten bij. Dit kan ook in afstemming met de boomwerkgroep Hof van
Twente (boomwerkgroephvt@gmail.com) om bijvoorbeeld met familie, collega’s, vrienden
of buren te doen.

