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La Vie Uitvaartbegeleiding: Net even anders!
Delden - Martine Hofstede (45) heeft een interessante switch gemaakt: van allround ambulant kapster naar uitvaartbegeleidster.
Daarbij heeft ze haar onderneming ‘La Vie’ genoemd en wel om
de volgende redenen: “De dood hoort bij het leven, daar kan niemand omheen. Waarom niet het laatste stukje van iemands leven, net als andere speciale hoogtepunten, toch een soort van vieren? Het is ongelooflijk waardevol om een
afscheid van een dierbare zo persoonlijk mogelijk neer te zetten. Een daadwerkelijke
weerspiegeling te laten zijn van hoe deze persoon bij leven was. Er zijn oneindig veel
mogelijkheden om dat te doen, maar men weet dat vaak niet.” En daar wil Martine
de mensen juist graag kennis mee laten maken.
Denken in oplossingen
De verschillen met het kappersvak zijn
volgens Martine helemaal niet zo groot.
Het sociale aspect is in beide beroepen
sterk aanwezig. “Je moet kunnen luisteren,
aanvoelen wat mensen willen en advies
geven over wat er allemaal mogelijk is. Ik
zie daarin echt wel overeenkomsten met
het kappersvak”, aldus Martine. Al langere
tijd speelde het idee om iets in de uitvaartbegeleiding te gaan doen. Toen haar moeder in het begin van de coronatijd in 2020
overleed, wist ze met haar familie toch een
warm en passend afscheid te organiseren.
"Door te denken in oplossingen was er
ondanks beperkende maatregelen toch van
alles mogelijk. Ik denk dat daar ook mijn
kracht ligt. Ik kijk vooral naar wat er wél
kan."
Martine wil graag vernieuwend zijn. “Het
is niet niks, een overlijden van een dierbare. Maar mensen denken toch vaak dat
het op de traditionele manier moet verlopen: zwarte auto, standaard kist, koffie en
cake… Er zijn zulke prachtige mogelijkheden om een uitvaart meer persoonlijk,
uniek en passend te maken. Ik denk graag
buiten de vastomlijnde kaders.”
Wensgesprek
Nadenken over hoe een uitvaart moet verlopen, gebeurt vaak pas als de persoon al overleden is. Maar hoe zinvol is het om het daar al op voorhand over te hebben? Daarom houdt
Martine ook wensgesprekken. Bij zo'n gesprek kunnen allerlei vragen omtrent een uitvaart
beantwoord worden, maar vooral ook daarbij horende wensen kenbaar worden gemaakt.
"Een wensgesprek geeft zowel voor de persoon in kwestie als voor de nabestaanden toch
vaak rust. Hoewel het niet altijd makkelijk is om over de dood te praten, weet ook iedereen dat het een keer gaat gebeuren. Hoe waardevol is het dan om aan de wensen van een
overledene te kunnen voldoen. Op die manier wordt zo'n dag niet ervaren als een zwarte
dag, maar juist als één met een gouden randje”, zo zegt Martine. Een wensgesprek is gratis
en vrijblijvend aan te vragen.
Meer weten?
Hoezeer ze het kappersvak misschien ook gaat missen, Martine voelt het als een roeping
om aan de slag te gaan als uitvaartbegeleidster. Daarom is La Vie Uitvaartbegeleiding
inmiddels een feit: de website is in de lucht en Martine staat u graag bij om een uitvaart
persoonlijk gestalte te geven. Op de website www.lavieuitvaartbegeleiding.nl kunt u alvast
een kijkje nemen. Voor meer informatie kunt haar ook mailen: info@uitvaartbegeleiding.
nl of bellen: 06-21970570. La Vie Uitvaartbegeleiding is 24/7 bereikbaar.
Foto: Jeleukstefoto.nl

Geen aangifte oproep
fakkelgooier

Bakkerij Nollen opent
noodlocatie

Hof van Twente - De Partij van
de Arbeid ziet af van de oproep
om aangifte te doen tegen de persoon die zondag 9 januari opriep
om een fakkel in het gemeentehuis te gooien. De persoon die daartoe opriep heeft naar aanleiding van alle commotie
inmiddels zijn excuses aangeboden aan burgemeester Nauta. Voor fractievoorzitter Fred
Rijkens is dat voldoende. “Ik snap best dat
mensen in een impuls zo iets doen maar vandaag de dag is dat gevaarlijk en bedreigend.
Als dit door de samenleving wordt geaccepteerd komt er zeker een volgende stap waar
iemand zo iets echt doet. Ik heb met mijn
oproep daar een halt aan willen toeroepen”,
stelt Rijkens. “Op de vraag wie deze persoon
was, wil ik ook geen antwoord geven. Het
gaat me niet om iemand die een keer een fout
maakt, het gaat me om de afglijdende schaal
waar we met zijn allen in terecht dreigen te
komen. Ik vind persoonlijk dat als dit weer
zou gebeuren, iemand moet weten dat nog
diezelfde dag een agent voor je deur staat.
Ik wil hierover ook in gesprek met onze
burgemeester. Je maakt met zo’n stap ook
duidelijk dat dit over de top is. Voor mij is
de persoon die nu over de schreef is gegaan
volkomen vrij gepleit en moet hij hier verder
ook geen last meer van hebben. Wat veel
belangrijker is, is dat anderen nu weten dat
vanaf nu zo’n oproep niet stoer of leuk meer
is en dat er, als het aan mij ligt, altijd wordt
ingegrepen. Als sommige mensen zeggen
dat dat een inperking is van de vrijheid van
meningsuiting dan moet het antwoord daar
op zijn ‘dat dat zo is’.”

“Noaberschap ten top!”

Hengevelde - Met hulp en ondersteuning van
vrienden en zakelijke partners opent Bakkerij
Nollen binnen drie dagen een noodlocatie
aan de Goorsestraat 3. De vastberadenheid
van Vincent Nollen om zijn klanten in Hengevelde en omstreken zo snel mogelijk weer
te kunnen bedienen, werd door hem, collega’s en helpende handen omgezet in actie.
“Wij zijn super blij met alle hulp en het snelle
handelen. Woensdag gaan we open met een
noodoplossing op de Goorsestraat 3, zodat
we uiterlijk zaterdag 29 januari onze tijdelijke
winkel op hetzelfde adres kunnen openen”,
licht Vincent Nollen toe.

Gedurende het weekend kwamen al ontzettend
veel ideeën en voorstellen van verschillende
kanten. De oplossing voor de tijdelijke locatie
kwam van vriend en medeondernemer Brian
Kuipers. Zijn pand aan de Goorsestraat 3 op
steenworp afstand van de bakkerij stond leeg
en is perfect als tijdelijke oplossing. Maandag
is Vincent Nollen met zijn team gaan zitten om
concreet de doelen en het plan te bespreken.
“Wij gaan zeker de winkel renoveren en onze
chocolaterie opnieuw bouwen!” zegt Nollen
vastberaden. Hij vervolgt: “Dit zal zeker tijd
gaan kosten, wij houden rekening met 12 tot
16 maanden. Tijdens deze periode ontvangen
wij van harte onze klanten in de tijdelijke
winkel. Samen met Emondt onze zakelijke
partner voor winkelinrichting maken wij er
een gezellige winkel van. De chocolaterie
krijgt een tijdelijk onderkomen in de centrale
ambachtelijke bakkerij aan Het Wegdam 3b.
Wij willen binnen vier weken weer beschikken over voldoende materiaal, materieel, verpakkingen en voorraad, om onze winkels en
zakelijke klanten te kunnen beleveren.”

In memoriam Han Brinkcate 1952-2022
Een dierenvriend is heengegaan
Han Brinkcate is in Twickel opgegroeid als buurjongetje van de
barones. Hij leert daar de natuur lief te hebben. Han is altijd een
buitenmens gebleven. De school boeit hem niet. Hij kijkt altijd
naar buiten. In overleg met de meester mag Han elke dag 10 minuten even naar buiten. Bij vader achterop de fiets leert hij de natuur kennen. Door aanleg van de rondweg moet de huurwoning
worden gesloopt. Han komt met zijn ouders in de Beatrixstraat
te wonen. Het is zijn thuis gebleven.
Als jong-volwassene ziet hij de schade in de natuur door zure
regen en zwerfafval. Hij richt de Stichting Milieuzorg Twente
(SMT) op: zo zorgt hij voor educatie van de jeugd door tentoonstellingen en informatie op school. Via de leerlingen bereikt hij
ook de ouders. Han maakt natuurfilms die hij ook laat circuleren.
Sinds 1974 verschijnen zijn serie columns over dieren en vogels
in het Deldens Weekblad (later Hofweekblad). Talentvol maakt hij er lange tijd tekeningen bij.
Ook via de columns brengt hij zijn zorg over de natuur duidelijk naar voren. Schildpadden die
in het Twentekanaal worden gedumpt, groeien enorm uit en vormen dan een bedreiging voor
onder andere futen. Door te steile oevers in het Twentekanaal, kunnen reeën verdrinken, omdat
ze er niet uit kunnen klimmen. Hij wijst ook op de aantasting van bospercelen (en leefgebieden
van hazelwormen) door de aanleg van routes voor mountainbikers. Han is jarenlang de enige
steenmarter-deskundige van ons land. Veel telefoontjes krijgt hij van ongeruste bewoners die
vragen om zijn hulp. De steenmarter is een beschermd dier en daarom wijst hij een radicale
oplossing als het doden van deze dieren direct af. Het heeft ook geen zin, want als je een marter
doodt, komt er in korte tijd weer een ander dit territorium bezetten en blijft het probleem bestaan.
Met zijn moeder richt Han de dierenambulance op om gewonde dieren te helpen en zonodig
naar een dierenarts of een dierenopvang te vervoeren. Op 60-jarige leeftijd krijgt Han ernstige
gezondheidsproblemen, waardoor hij minder mobiel wordt. Zijn herstel vordert langzaam.
Gelukkig breekt er een betere tijd voor Han aan. Op aanraden van een arts begint hij met het
fotograferen van eerst vooral vogels. De meeste foto’s die Han daarvan maakt, neemt hij vanuit
de auto. Niet alleen omdat je ze dan zo dicht mogelijk kan benaderen, maar Han kan door de
operaties geen lange wandelingen meer maken. Hij krijgt een ontheffing om op (voor andere
auto’s) verboden wegen te rijden. Han krijgt ook advies van natuurfilmers. Uiteindelijk maakt
hij als amateur uiterst professionele foto’s. Hij houdt lezingen, waar hij zijn schitterende foto’s
vertoont.
Zijn buddy vergezelt hem sinds 2017. Aanvankelijk als ondersteuning van Han bij de achteruitgang van de gezondheid van zijn moeder. Zij worden goede vrienden. Samen rijden ze naar
adressen waar steenmarters zijn. Maar ze doorkruisen ook veel natuurgebieden. Op korte wandelingen ontdekken zijn buddy en hij niet-eerder waargenomen boomkikkers en bijzondere
paddenstoelen, en zelfs adders.
Ik zal hem missen.
Henry Esser, buddy van Han

Hofweekblad

Woensdag 19 januari 2022, pag. 2

De Werkplaats Elektronica: vrijwilligerswerkplek
gericht op elektronica, nieuwe broedplek
voor talent

Ineke’s Hofdichten
‘De baby’
Kleine Max zit bij mama op schoot
Zij vertelt hem een geheim:
“Tanta Carla krijgt een baby,
Maar ze weet niet of ‘t een jongetje
Of dat het een meisje zal zijn! SSST”
“Mama, mag ik het haar morgen vertellen?”
Hij vindt dit nieuws zooo fijn,
“Van die baby bedoel ik, hè?
Of moet het nog een verrassing zijn?”

Ineke Smit-Vukkink

Hof van Twente - De gemeente kent een grote keuze aan plekken
voor vrijwilligerswerk, maar wat ontbreekt is een plek waar elektronica centraal staat. Daar komt nu verandering in. Kringloopwinkel Kiekeboe zorgt, met ondersteuning van Salut, vanaf 1 februari voor een
nieuwe plek waar duurzaamheid, verbinding en zinvol participeren samenkomen
in De Werkplaats Elektronica.
De nieuwe werkplaats is voor
iedereen die waardevol vrijwilligerswerk wil doen. Nemo
van Velzen, coördinator bij
Kringloop Kiekeboe vult aan:
“We maken gebruik van elkaars talent, de werkplaats is
voor iedereen die gemotiveerd
is en met elektronica wil werken. Zo kan bijvoorbeeld iemand die met pensioen is, zijn
kennis overdragen aan iemand
die meer wil weten over werken met elektronica, of iemand
die niet meer in het reguliere
werk kan deelnemen hier iets
bijdragen aan de maatschappij. Van elkaar kunnen we heel
veel leren, zowel werkinhoudelijk als op persoonlijk vlak.”
De
Werkplaats
Elektronica is een apart ingerichte
werkplaats, grenzend aan de
kringloop. Angèl Pierik, van
Salut: “We zijn gestart met de
afdeling elektronica omdat we
herhaaldelijk hoorden dat er
interesse is in zo’n structurele
vrijwilligerswerkplek
waar
iedereen, binnen eigen mogelijkheden mee kan doen. De
samenwerking met Kiekeboe
was er al, het kwam ter sprake,
paste in de visie van het project en al snel besloten we het gewoon te gaan doen. Het
project heeft geen winstoogmerk, het gegenereerde geld wordt terug geïnvesteerd in het
project, materialen en de mensen. ”
De volgende stap is ondernemers betrekken, voor hen is dit een geweldige kans om
echt het verschil te maken op het gebied van Sociaal Maatschappelijk Ondernemen.
Aandacht voor de technische vakken op een plek voor waardevol werken is een manier
om in aanraking te komen, enthousiast te worden en talent te ontdekken in deze vakgebieden.
Duurzaamheid staat centraal in alles wat we doen. Op een andere manier omgaan met
waardevol materiaal waardoor we onze planeet minder belasten, want afval is onze
nieuwe grondstof. Bij de Werkplaats Elektronica wordt apparatuur getest, gecontroleerd en eventueel gerepareerd. Als het niet gerepareerd kan worden, wordt het apparaat
gedemonteerd, gesorteerd en grondstoffen hergebruikt. Apparatuur wordt aangeleverd
door de kringloop, er worden geen reparaties gedaan voor particulieren (die kunnen
hiervoor naar de repair-café’s gaan).
De Werkplaats Elektronica start op dinsdag 1 februari en is geopend op dinsdagochtend
van 09.30 tot 12.30 uur en op donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen die
waardevol vrijwilligerswerk wil doen op het gebied van elektronica is welkom. Wil je
als ondernemer meer informatie of een bijdrage hieraan leveren?
Om aan te melden, of voor meer informatie neem contact op met Angèl Pierik (06-8686
5040) van Salut, of Nemo van Velzen (0547 820 330) van Kringloop Kiekeboe.

Twentse muisjes voor
geboorte Twentenaartjes
Het eigen unieke beleg voor elke nieuwe
Tukker, dankzij regionale producent

Kerkberichten
Mocht u vieringen willen bijwonen,
informeer dan eerst naar het protocol van
de kerken.
Protestantse Gemeente (Oude Blasius)
Zondag 23 januari, 10.00 uur
Ds. Juijn
R.K. Blasiuskerk Delden
Zondag 23 januari
09.30 uur, Eucharistieviering, pater Hofstede
14.00 uur, Toediening H. Vormsel
Rector Kuipers en pastor Zoet
Woensdag 26 januari, 9.00 uur
Gebedsviering, pastor v.d. Bemt
O.L. Vrouwekerk Bentelo
Zondag 23 januari, 9.30 uur
WoCo, pastor Doornbusch
Petrus en Paulus Parochie Hengevelde
Zondag 23 januari, 9.30 uur
WoCo, werkgroep
Hervormde kerk Elsen
Zondag 23 januari, 10.00 uur
Ds. Zuijderduijn
Baptistengemeente De Ark Goor
Zondag 23 januari, 10.00 uur
Dhr. Otten
Hofkerk, Goor
Zondag 23 januari, 10.00 uur
Ds. de Jong
Alle diensten zijn alleen online te volgen
R.K. Petrus en Paulus Parochie Goor
Zondag 23 januari, 11.00 uur
Eucharistieviering, pastoor Jansen
Woensdag 26 januari, 9.00 uur
Reformatorische Baptisten Twente Goor
Zondag 23 januari, 10.00 uur
Dhr. Spee

Winkels weer open voor
Energiebon Hof van Twente
Hof van Twente - Goed nieuws voor de huurders van Viverion en Wonen Delden die begin januari de Energiebon Hof van Twente hebben ontvangen. De
vijf deelnemende winkels aan de Energiebon Hof van Twente zijn weer open!
Door de lockdown kon dit helaas eerst niet en moest er online of telefonisch
besteld worden. Sinds 15 januari kan er gelukkig weer wel ín de winkel gewinkeld worden.
Het gaat om de volgende winkels: Ten
Dam (Delden), Welkoop (Markelo) en de
Probin, Hubo en Karwei (Goor). De medewerkers van deze winkels helpen graag
om een passende keuze te maken voor
besteding van de Energiebon.
Persoonlijk en deskundig advies in de
winkel
Huurders van Viverion en Wonen Delden
hebben begin januari de ‘Energiebon
Hof van Twente’ per post ontvangen:
een waardebon van € 80 die bedoeld is
voor de aanschaf van energiebesparende
producten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
led-lampen en tochtstrips. De bon is online
te besteden in de Energiebespaarshop of in
één van de vijf deelnemende winkels: Ten
Dam (Delden), Welkoop (Markelo) en de
Probin, Hubo en Karwei (Goor). Door de
lockdown kon er helaas alleen telefonisch of per mail gewinkeld worden bij deze winkels. Gelukkig zijn sinds 15 januari de winkels weer open. De medewerkers kunnen de klanten dan nog
beter van persoonlijk en deskundig advies voorzien welke energiebesparende producten voor hun
relevant zijn. De Energiebon kan ook nog steeds besteed worden in de online bespaarshop. Het
assortiment in de online bespaarshop is wel beperkter dan in de winkel.
Over de Energiebon
De Energiebon is aangeboden aan huurders van Viverion en Wonen Delden. De Energiebon
wordt aangeboden als steuntje in de rug door een samenwerking van Gemeente Hof van Twente
met Viverion, Wonen Delden, Huurdersbelang Delden, Huurdersbelang GBH en Huurdersbelangen DMR. In het kader van duurzaamheid zetten zij zich samen in voor een goed milieu, prettig
wooncomfort en lagere energielasten voor huurders. De actie loopt tot en met 31 maart 2022. De
bon moet in één keer worden besteed. Meer informatie over de Energiebon is te vinden op www.
energiebonhofvantwente.nl.

Nivon infomiddag
over medeburgers met
beperkingen
Hengelo - In de hoop dat we dan
weer bij elkaar mogen en kunnen
komen, wil het Nivon belangstellenden uitnodigen voor een infomiddag over
medeburgers met beperkingen op dinsdag 15
februari van 14.00 tot 16.00 uur.
Marijke de Jong vertelt over ervaringen met
haar gehandicapte vriendin.
Martin Meyerink vertelt over zijn persberichten waarin Eric voorkomt.
Eric Hochstenbach geeft een overzicht van
zijn leven en ideeën over hoe het beter kan.
Marie José Luttikholt informeert u onder
andere over een motie die door de gemeenteraad van Hengelo is aangenomen.
Edwin Relker bespreekt de optimale werksituatie voor mensen met een beperking.
Hartelijk welkom, met een coronapas, 1,5
meter afstand houden en blijven zitten als
voorwaarden voor deelname.
Het maximum aantal deelnemers is 25. Geeft
u zich daarom ruim van te voren op bij Rob
Lehr, roblehr@hetnet.nl of 06-30028403.
Graag tot ziens in de Grote Zaal van het NIVON-centrum, Lodewijkstraat 1 in Hengelo.
Gratis entree. Koffie en thee worden in de
pauze geserveerd.
Zie ook www.hengelo.nivon.nl.

MOOI THUIS IN HUIS

LENT
E ELINK

alle glasweefsel

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

Twente heeft vanaf nu ook haar eigen strooigoed om de geboorte van een nieuw Twentenaartje te vieren
Foto: Twentse Landgenootjes
Twente - Een geboorte moet gevierd worden! In Nederland gebeurt dit met de eeuwenoude traditie van beschuit met muisjes;
we smeren maar liefst 60 miljoen beschuitjes per jaar. Sinds de geboorte van prinses
Beatrix in 1938 hebben we dit als volk
collectief omarmd. Bij de komst van een
jongetje kan kraamvisite rekenen op blauwe
muisjes en bij een meisje op roze muisjes.
Daar komt vanaf nu verandering in! Vanaf
vandaag worden hier Twentse muisjes aan
toegevoegd. Dit nieuwe lokale strooigoed
heeft de vertrouwde anijssmaak, maar kenmerkende kleuren van Twente en draagt de
naam Twentse Landgenootjes. De muisjes
worden geproduceerd in Twente.
‘Hoera! Een neeja Twentenaar!’ Vanaf nu
kan de komst van een nieuwe Twentenaar
echt in stijl worden gevierd met beschuit met
muisjes in de kleuren van Twente. “En dat
komt goed van pas tijdens deze Corona-geboortegolf waarin Twente in 2021 aanzienlijk meer kindjes zijn geboren”, zegt Olaf
Ouwerkerk, initiatiefnemer van de Twentse
muisjes. Vandaag gaan er doosjes Twentse
muisjes op de post naar de geboortecentra
van Medisch Spectrum Twente en de Ziekenhuisgroep Twente om te proeven.
Twente verwelkomt jaarlijks bijna zesduizend nieuwe Twentenaartjes en we vinden
het dan ook erg leuk dat we nu ook in Twente
elke geboorte in stijl kunnen vieren met de
Twentse Landgenootjes. Een leuke lokale
twist die ook nog eens wordt geproduceerd
bij een fabriek in Twente. Ouwerkerk: “Nederlanders zijn over het algemeen grote
broodliefhebbers, onder andere belegd met
zoetigheid. Het gekke is dat je zonder de
aanleiding van een geboorte niet zo snel een
boterham met muisjes maakt, terwijl het eigenlijk hartstikke lekker is! Ik heb dan ook de
stiekeme hoop dat onze Landgenootjes niet
alleen worden genuttigd bij het geboortemoment, maar in hetzelfde rijtje als de vlokken
en hagelslag in de Twentse keukenkastjes te
vinden zullen zijn”.
De Twentse Landgenootjes hebben de vertrouwde anijssmaak, maar zijn glutenvrij en
veganistisch en zijn verpakt in een nieuw
jasje. Ze zijn online te bestellen via www.
stadsgenootjes.nl/twente.

Denk aan het milieu,
lever je gebruikte
frituurvet gratis in
bij Kiekeboe
Goor - Kringloopwinkel Kiekeboe is begonnen met het inzamelen van gebruikte frituurvetten
en -oliën in samenwerking met
Green Oil Recycling. Frituurvet
wordt helaas nog door veel mensen door het toilet gespoeld of bij het afval
gegooid zonder dat er nagedacht wordt over
de gevolgen voor het milieu.
Wat zijn de voordelen?
Door het inleveren van gebruikt frituurvet
bij Kiekeboe draag je bij aan een schoner
milieu en voorkom je dat het frituurvet in
het riool belandt, wat schadelijk is voor het
milieu. Green Oil Recycling recyclet het
frituurvet en -olie waardoor het een nieuw
duurzaam leven krijgt als biobrandstof. 100
liter frituurvet recyclen staat gelijk aan een
CO2 besparing van 235 gereden kilometers!
Hier kun je dus persoonlijk aan bijdragen.
Het goede doel
Naast dat we samen een bijdrage leveren aan
een schoner milieu, steunen we ook een goed
dierendoel. Voor iedere volle kliko gebruikt
frituurvet doneert Green Oil Recycling in
samenwerking met Kiekeboe 10% van de
waarde aan een goed dierendoel. Hoe werkt
het? Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde
frituurvet terug in de originele verpakking of
in een lege plastic fles. Sluit de fles goed en
lever deze vervolgens in bij de winkel aan de
D.J. Bunschotenstraat 14 in Goor. Hier staat
de bekende kliko met het gele deksel.
Wat kan ik inleveren?
- Frituurvet vloeibaar
- Frituurvet vast
- Frituurolie
- Overige plantaardige oliën
Wat kan ik nog meer doen?
Vraag je vrienden/familie of zij nog gebruikt
frituurvet hebben liggen en vraag of je dit
mag meenemen. Hiermee help je je vrienden
en familie af van hun gebruikt frituurvet,
waar ze je ongetwijfeld dankbaar voor zullen zijn! Adres: D.J. Bunschotenstraat 14, in
Goor, telefoon: 0547 820 330.
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Herinner mij
niet in sombere dagen.
Herinner mij
in de stralende zon.
Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Han Brinkcate
5 Vriezenveen, 8 juli 1952

c Almelo, 15 januari 2022
Familie Ensing

Correspondentieadres:
St. Annabrinkstraat 45
7491 XE Delden
U kunt afscheid nemen van Han op zondag 23 januari van 19.00 uur tot 19.30
uur in uitvaartcentrum Delden, Langestraat 82 a te Delden.
De crematieplechtigheid vindt plaats in besloten kring.

Han: Bedankt voor de fijne tijd die ik gedurende 45 jaar
samen met jou heb beleefd.
Ik zal je missen.

Je vrienden
Garip
Henk Ter Hofsté

Op 4 januari hebben we afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze vader en opa

Rick Damhof
* Almelo, 4 april 1951

† Borne, 4 januari 2022

Ellen, Daisy, Colin, James

plek voor

Je was een bijzondere man voor velen,
maar voor ons was je het bijzonderst.
Het geluk jou in ons leven te hebben gehad
dragen we de rest van ons leven mee.
Je bent een enorm gemis,
maar zal altijd in ons hart voortleven.
De crematie heeft maandag 10 januari in kleine
kring plaatsgevonden i.v.m. de coronamaatregelen.
Wij willen u in de gelegenheid stellen om ons te
condoleren. De condoleance zal plaatsvinden op
zondag 23 januari in zijn winkel “Rick’s Mineralen”,
Langestraat 29A in Delden. Vrije inloop tussen
11.00 en 15.00 uur.
Contact Daisy 06-18861324

Voor optimale dienstverlening bij de uitvaart

MAGNEETJES
Magneetjes s.v.p. inleveren
‘s maandags vóór 12.00 uur.
U bent weer van harte welkom
om artikelen te komen kopen
in onze Wereldwinkel. Onze
openingstijden voorlopig: dinsdag t/m donderdag van 12-16
uur en vrijdag en zaterdag van
10.00 - 17.00 uur. We helpen u
graag volgens de RIVM maatregelen. Team Wereldwinkel
Delden.
Mechelse herder reu is 1 jaar
en 3 maanden, zoek er een
goed huisje voor. Info: 06
10136138.

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

Gezocht: Huishoudelijke hulp
voor 2 uur per week of 3 uur
per twee weken op donderdag voor een tussenwoning in
Delden. Telefoonnummer 06
28951741.

Johanna Pongers
Gerda en Willem van den Berg
Klein- en achterkleinkinderen
Markelo, januari 2022

Zoveel belangstelling,
zoveel kaarten,
zoveel lieve woorden . . .
We willen u bedanken voor de warme reacties bij
het afscheid van onze lieve vader en opa

Frans Raanhuis
We zijn trots op wie hij was en dankbaar voor alle
mooie herinneringen.
André en Irma
Martin en Arlette
Hettie en Walter
en kleinkinderen
Delden, januari 2022

diverse
koffie- & thee
faciliteiten

Langestraat 82a 7491 AJ Delden | info@uitvaartcentrumdelden.nl | Tel. 074 376 10 41 | www.uitvaartcentrumdelden.nl

Ennekerdijk 28, 7622 EE Borne

Hanna Pongers - Karkdijk

250
bezoekers

aula is op
te delen in
kleinere
ruimtes

Te koop gevraagd: bosperceel
voor eigen gebruik. Omgeving
Markelo. Tel. 06 18462086.
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

Hofweekblad
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Volg de dierenambulance: de torenvalk

Stadsraad Delden
Van een aantal thema’s die binnen Delden de aandacht nodig hebben
kunnen we al wat meer informatie geven. Tevens zijn er naar aanleiding van onze eerdere oproep ook nog wat thema’s bij gekomen:
- Inbreidingsplannen woningbouw Delden
Hier is na de eerste voorstellen en vraag naar reacties van Deldenaren uitgevoerd door de gemeente verder nog niets meer over bekend geworden. Moet er bijvoorbeeld een woonplicht
komen voor eigenaren en voorrang voor startende Deldenaren bij de toekenning?
- Groenvoorziening en onderhoud
Hier hoeven we niet te verwachten dat dit Delden-breed nog weer naar een hoger niveau
getild gaat worden, dit zal nog eerder minder gaan worden. Er zal vanuit de Gemeente gezocht gaan worden naar meer participatie vanuit de burger om in zijn/haar directe omgeving
hier zelf een bijdrage aan te gaan leveren en welke plekken meer prioriteit moeten krijgen
boven andere.
- Algehele toegankelijkheid Delden voor minder validen
Hiervoor zijn we samen met de werkgroep Toegankelijkheid Delden en met mensen met
een beperking door het centrum van Delden gegaan om te kijken waar knelpunten zitten.
Die zijn met name te vinden in de slechte staat van de stoepen, hinderlijke paaltjes, hinderlijke uitstallingen en slecht geparkeerde auto’s. Binnen dit thema vallen de ook al eerder
genoemde hinderlijke zaken zoals loszittende stoeptegels aan de Langestraat, doorgangversperrende reclameuitstallingen op stoepen en de rommelige aanblik van uitstallingen op de
Oude Markt.
- Overlastgevende en te hoge drempel kruising Hengelosestraat/Greekerickskamp
Deze blijkt qua hoogte te voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot de overgang van een
50 km naar een 30 km zone. Desalniettemin wordt deze als zeer hinderlijk ervaren door zowel omwonenden alsook weggebruikers. Hier zou gekeken moeten worden of het mogelijk
is om de randen minder steil te maken zodat het verkeer er soepeler overheen kan komen.
- Overlastgevende drempel kruising Vossenbrinkweg/van Heeckerenweg/Morsweg
Deze drempel zal bij een komende renovatieronde opnieuw onder de loep worden genomen
om te kijken naar verbetering.
- De ‘goot’ midden in het vernieuwde wegdek van de Koninginnebuurt welke te scherpe
randen heeft en welke gevaarlijk blijkt voor onder andere fietsers en scootmobielen.
Hier zal gekeken worden of het mogelijk is deze wat minder scherp of afgevlakt te kunnen
krijgen.
Verder hebben we ook onderwerpen aangedragen gekregen die kunnen bijdragen aan een
verdere verbetering van het toeristische karakter van Delden;
- Vernieuwing/uitbreiding informatiebordjes bij monumenten
- Wens voor stoep langs dr. Gewinstraat
- Algehele verbetering van de overgang Langestraat naar ingang Cramersweide
- Muziektent weer terug in Delden
- Weer koeien laten grazen op de Cramersweide
Aangezien dit nogal wat onderwerpen zijn en wij niet alles tegelijk kunnen aanvliegen, zouden wij van jullie willen weten welke thema’s wij als eerste verder moeten gaan behandelen.
Wij horen graag van jullie!
E-mail: info@stadsraaddelden.nl | Postadres: De Helle 25, 7491 KV Delden
Stadsraad Delden

Uitslaande brand
bakkerij Nollen

oudejaarsdag oliebollen aan het bakken was
in de tuin. De boom met een stamdikte van
10 centimeter , die wel 5 meter hoog was, is
op een hoogte van circa 80 centimeter afgezaagd en verdwenen. Waarde van de boom
is € 1000,00. De politie vraagt getuigen zich
te melden.

ID fraude

Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman
Hengevelde - Bij bakkerij Nollen aan de
Grotestraat is op zaterdag 15 januari omstreeks 5 uur ’s morgens brand uitgebroken.
De brand brak uit in het gebouw achter de
bakkerij. De winkel is gered. De brandweer
moest opschalen naar zeer grote brand en er
waren meerdere korpsen uit de omgeving
aanwezig. De oorzaak van de brand wordt
nog onderzocht. Pas om 7.15 uur gaf de
brandweer het sein brand meester. Er is niemand gewond geraakt.

Bijenboom vernield

Goor – Een bewoner van de Wijnkamp
heeft donderdag 6 januari aangifte gedaan
van vernieling van een bijenboom in zijn
tuin. De man kwam erachter toen hij op

Markelo – Een bewoner van de Stationsstraat is maandag 3 januari slachtoffer
geworden van ID fraude. Hij merkte dat er
kleine bedragen van zijn rekening werden afgeschreven, zonder dat hij daarvoor toestemming had gegeven. Blijkbaar had iemand
zijn gegevens gebruikt om een account aan
te maken op mijndomein.nl. Via email kreeg
hij meldingen dat er drie keer een bedrag was
geïncasseerd; € 14,79, € 7,29 en een keer
€ 29,52. Hij heeft daarop de incasso’s ingetrokken en alles laten blokkeren.

Autospiegel vernield

Markelo – De eigenaar van een personenauto die geparkeerd stond aan de J.C. Romijnstraat ontdekte op maandag 10 januari
om 8.45 uur ’s morgens dat er glasscherven
naast de auto lagen. Deze bleken van de vernielde linkerbuitenspiegel te zijn. Ook hier
vraagt de politie naar getuigen.
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.

Hof van Twente - Wanneer een dier al langere tijd rondom je huis leeft,
behoort het toch een beetje tot je inboedel en beschouw je het als ‘jouw
dier’. De torenvalk waarvoor de melder in Bentelo belde, leefde al geruime tijd op zijn erf. Nu zat de torenvalk echter zielig op de grond en kon hij zo gepakt
worden waarna de bezorgde melder de dierenambulance belde en ze meteen uitreden
om te helpen.
Eenmaal aangekomen werden ze enthousiast
door drie honden begroet op het erf waarna
ze doorliepen naar een schuur achter de woning. Daar liet de partner van de melder de
torenvalk, die tijdelijk in een kooitje gedaan
was, zien. Hij vertelde dat hij had gevoeld dat
de torenvalk erg mager is en liet dit zien in
de nek, waar tevens de luisvliegen/vederluis
goed zichtbaar was. Geen goed teken helaas.
Vanwege de heersende vogelgriep hebben
wij de torenvalk niet aangeraakt en heeft de
melder hem in een doosje gedaan waarna wij
hem konden vervoeren. De melder vroeg nog
wel of de torenvalk weer op dezelfde plek
wordt uitgezet. Ze verzekerden hem ervan dat
dat wel de werkwijze is die Roofvogelopvang
Barchem, waar de torenvalk naar toe zou
gaan, hanteert. Dit stelde de melder gerust.
Na overleg met Roofvogelopvang Barchem en
het afwegen van eventuele risico’s, mochten
we de roofvogel naar Barchem vervoeren.
De doos is ongeopend gebleven en daar in de
kast gezet waar Joke en Alfons Holtslag de
torenvalk uit hebben gehaald toen ze de tijd
voor hem hadden. De torenvalk is uitgebreid
bekeken en onderzocht en zijn hele kop bleek ontstoken te zijn en hij is veel te mager. De
oorzaak van de ontstoken kop zal nooit bekend worden en kan van alles zijn: aangevallen
door een andere vogel, ergens tegenaan gevlogen, gepakt door een ander roofdier, et cetera.
Twee dagen na de opname in de Roofvogelopvang geeft Joke aan dat de torenvalk er helaas
erg slecht aan toe is. Het maagdarmstelsel zal te lang stil hebben gelegen waardoor het voer
dat ze hem geven niet tot nauwelijks verteerd wordt. Het lukt dus helaas niet om de torenvalk
weer op krachten te krijgen waardoor hij zou kunnen herstellen. Het is hopen op een wonder,
want Joke ziet het somber in en verwacht dat hij niet lang meer te leven heeft, ondanks dat
ze uiteraard hun uiterste best doen.

Gemeente geeft toestemming bouw watermolen
Hof van Twente - De Stichting Anpak’n werkt al jaren aan het idee
om energie van stromend water te benutten. Hieruit is het project
Beekstromen ontstaan, waarvoor destijds een Leader subsidie is aangevraagd en uiteindelijk is toegewezen. De uitvoering is echter niet op gang gekomen. De
Leader aanvraag is ingetrokken en het project is ‘on hold’ komen te staan.

Visualisatie van de watermolen door Henk Naafs

Bridgeclub
Niet Kwetsbaar
Goor - De Goorse Bridgeclub Niet Kwetsbaar hield op dinsdag 11 januari haar wekelijkse bridgedrive online op Step Bridge
De uitslag:
1 Anneloes Dijk - Marianne Kerkhof 66,96%
2 André Sombekke - Jaap de Vries 62,78%
3 Dini van Essen - Hermine Bijen 55,36%
Zie de website: https://27008.bridge.nl

Mooiste kasteel
Nederland

van

Overijssel - Op de website van de ANWB
kun je stemmen wat het mooiste kasteel
is van Nederland. De volgende kastelen
zijn genomineerd in Overijssel: Kasteel
het Nijenhuis (Heino), Kasteel Singraven
(Denekamp) en Kasteel Twickel (Delden).
Kastelen die meedingen naar de titel moeten
voldoen aan de volgende criteria:
- middeleeuwse oorsprong
- (gedeeltelijk) zichtbare slotgracht, ophaalbrug, torens en versterkte muren
- rijksmonument
- (regelmatig) geopend voor bezoek (niet alleen de tuinen)
In samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting en de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed zijn er 50 kastelen geselecteerd, die
allen voldoen aan de gestelde criteria. Ook
moeten de kastelen makkelijk toegankelijk
zijn.
Ga naar www.anwb.nl/eropuit/formulierallermooiste-kastelen en breng je stem uit!

Stichting Anpak’n heeft vervolgens contact gezocht met coöperatie Hengelo Energie om de mogelijkheden te onderzoeken naar een doorstart. Op 1 oktober 2020 ontving de gemeente Hof van
Twente een aangepast projectplan met een financiële uitwerking. Voor dit plan vraagt Hengelo
Energie en Stichting Anpak’n een bijdrage van de gemeente ter hoogte van de destijds gereserveerde cofinanciering van de Leader aanvraag. Het verzoek is op 20 oktober 2020 behandeld in
het college. Op basis van het ingediende plan en de bijbehorende financiële uitwerking heeft de
gemeente Hof van Twente besloten een bedrag als cofinanciering beschikbaar te stellen van €
12.500,-. De watermolen, die in de Bolscherbeek in Kerspel Goor moet komen te staan, krijgt een
stuw waarmee water-, wind- en zonne-energie duurzaam zal worden opgewekt.
Henk Naafs, voorzitter van de Stichting Anpak’n is zeer enthousiast en wil de gemeente hartelijk
bedanken voor dit gulle gebaar. De watermolen, die uiteindelijk gebouwd gaat worden met hulp
van het Waterschap en de SMEOT, (MBO-vakschool voor Metaal, Mechatronica en Elektrotechniek) moet echt een pleisterplaats voor toeristen worden. Er komt ook een oplaadpunt voor het
gratis opladen van elektrische fietsen. Ook hoopt Naafs dat de watermolen een educatieve functie
zal vervullen voor scholen.
De tekeningen zijn allemaal klaar en de bouw start wat betreft de Stichting Anpak’n al voor de
zomervakantie. Het subsidiebedrag wordt gebruikt c.q. aangewend voor de realisatie van het
project Beekstromen. De Stichting Anpak’n en Hengelo Energie dragen zorg voor de uitvoering
van het project en zijn verantwoordelijk voor de resterende financiële dekking van de totale begroting en de kwaliteit van de te leveren activiteiten. Ook zullen zij zelf zorgen voor de eventuele
vergunningen en een adequate verzekering van de risico’s.

Hofweekblad

Vrijwilligers en
zangers gezocht voor
‘Opera op Vliegveld
Twenthe’

Theatermaker Jasper Korving (l) en dirigent
Emile Engel bij Hangar10
Op Vliegveld Twenthe zijn de afgelopen jaren allerlei evenementen georganiseerd, maar
er is nog nooit een opera uitgevoerd. Vocaal
Ensemble Ex Arte gaat daar verandering in
brengen. Dit koor uit Enschede gaat de opera
Orphée et Euridice van C.W. Gluck meermaals
uitvoeren tijdens het pinksterweekend van 3 tot
en met 6 juni. In Hangar 10 van het voormalige
vliegveld. Vrijwilligers en koorzangers uit de
gehele regio kunnen zich echter nu al opgeven.
Bijzonder is dat er wordt samengewerkt met
Het Kottenpark, onderdeel van het Stedelijk
Lyceum in Enschede (met leerlingen van de
muziek- en dansopleiding) en met de Stichting
Kunstroute Lonneker die jaarlijks de kunstroute rondom Lonneker organiseert en duizenden
bezoekers trekt.
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Meld je nu aan als vrijwilliger of koorzanger
Daarnaast kunnen amateur-koorzangers en
vrijwilligers uit de hele regio aan dit operaproject meedoen. Er zijn bijvoorbeeld vrijwilligers nodig voor het maken van de decors en de
kleding en voor de ontvangst van bezoekers.
Denk daarnaast ook aan hulp bij de opbouw,
publieksbegeleiders, figuranten, verkeersregelaars, etcetera.
Koorzangers zullen ook betrokken worden bij
de enscenering; er komt dus een beetje theater
bij kijken. De artistieke leiding van dit project
is in handen van theatermaker Jasper Korving
die enkele spectaculaire voorstellingen in het
Steengroevetheater bij Winterswijk op zijn
naam heeft staan. Dirigent Emile Engel heeft
de muzikale leiding. Hij voerde met Ex Arte
onder andere de Hohe Messe uit, het beste van
Bach voor koren, samen met Barokorkest La
Sorpresa dat ook bij Orphée et Euridice gaat
spelen.
De opera vertelt het verhaal van de allesverzengende liefde van de mooie Orphée en zijn
Euridice die hij kwijt dreigt te raken aan de
onderwereld. Hun rollen worden gezongen
door professionals Noëlle Drost (in 2021 te
gast in Podium Witteman) als Euridice en Ilja
Aksionov uit Litouwen als Orphée. Van het
koor Ex Arte zal sopraan Maria Kraaijkamp de
Amor-rol vervullen.
Opgave en Kick-off
Koorzangers en vrijwilligers kunnen zich nu
al aanmelden via www.operavliegveldtwenthe.nl. Om te kijken of de stem in het geheel
past is er voor koorzangers een korte stemtest
op zaterdagochtend 19 februari. Na toelating
geldt, alleen voor de koorzangers, een projectbijdrage van € 75,- (voor jongeren tot en met
25 jaar € 25,-).
Voor alle vrijwilligers en zangers is er een officiële aftrap van het project op zondag 6 maart
om 19.00 uur, in Hangar 10 van Vliegveld
Twenthe. Deze kick-off is bedoeld om kennis
te maken met het project: de regisseur zal uitleg geven over het pop-up theater en zijn visie
op de opera; er is een impressie van de cast en
natuurlijk worden de diverse vrijwilligersposities besproken. Volop gelegenheid om de sfeer
te proeven en/of vragen te stellen!

Open dag REMO West-Twente
Vrijdag 28 januari, 16.00 – 21.00 uur.
Ben jij klaar voor een toekomst in de techniek? Leuk! Want de
techniek heeft zóveel te bieden, je kan er vele kanten mee op en het
heeft de toekomst. Wil je weten wat de techniek jou te bieden heeft
en welke opleidingen REMO biedt? Kom dan naar de open dag op
vrijdag 28 januari!

Aanmoedigingsprijs
circulair burgerinitiatief
Overijssel

REMO stoomt jongeren klaar voor een baan in de techniek. Samen met het ROC van Twente
biedt REMO BBL-opleidingen aan op mbo-niveau 2, 3 en 4 voor metaal, verspanen, mechatronica, elektrotechniek, installatietechniek en duurzame installaties. Deze laatste opleiding
is vorig jaar gestart en heeft betrekking op de nieuwste technieken op het gebied van installatie- en elektrotechniek.
De opleidingen van REMO bieden een pakkende combinatie van theorie en praktijk. Drie
dagen in de week ben je aan het werk. De andere twee dagen ben je op het schitterende
praktijkcentrum in Rijssen. Zo leer je het vak in de praktijk en leer je alleen de theorie die
je echt voor je werk nodig hebt. Want zeg nou zelf, het is toch ook veel leuker om aan de
machine te staan wanneer je leert hoe het verspanen met die machine nou eigenlijk werkt?
De opleiding is geheel gratis én je verdient vijf dagen in de week salaris. Na het succesvol afronden van jouw opleiding blijf je in dienst van je werkgever, een fantastische baangarantie!
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de website en kom vrijdag 28 januari naar de open dag!
Aanmelden voor de open dag is verplicht: www.remo-wt.nl/opendag.
Techniek leer je bij REMO!

Hofdiner nu op tweede paasdag
Hof van Twente - Het gratis Hofdiner dat gepland stond vlak voor kerst
is nu verplaatst naar tweede paasdag. Het wordt dan in eerste instantie
gehouden voor de gezinnen die rond de armoedegrens leven en waar een
etentje normaal gesproken niet aan de orde is. In eerste instantie zou
het een diner zijn samen met eenzame ouderen maar dit staat nu los van elkaar om de
groep niet te groot te maken in verband met de coronarisico’s.
Aanmelden
Aanmelden voor het diner kan via hofjongeren@gmail.com, er zullen uitnodigingen verstuurd worden via de gemeente, Salut en de voedselbanken.
Het wordt een gezellige middag met amusement, kindervermaak en lekker eten en drinken.
Het diner wordt klaargemaakt door vrijwilligers maar ook kunnen mensen zich aanmelden
die een gerecht willen aanleveren op deze dag die ze zelf thuis bereid hebben. Voor info
hierover kunt u bellen met Seine Braakman, telefoonnummer 06 20539460.
In Hof van Twente is er van ongeveer 500 inwoners bekend dat zij van een minimum moeten
rondkomen maar er zijn ook veel mensen die in stille armoede leven en daarom heeft Doors
Wide Open een grote campagne opgestart om deze groep te bereiken zodat ze hulp gaan
aannemen.
Er is veel mogelijk en niemand hoeft in armoede te leven in deze gemeente. Er zijn veel
voorzieningen, alleen wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt helaas. Met de campagne
‘Stop stille armoede Hof van Twente’ hoopt Doors Wide Open dat mensen zich op tijd
melden voor hulp.
“Op tijd hulp krijgen voorkomt veel andere problemen en zorgen en iedereen verdient een
waardig leven”, vindt Seine Braakman, de voorzitter van de stichting, die dit jaar alweer 8
jaar bestaat.
Wilt u het Hofdiner sponsoren dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer
NL27INGB0006753838 t.n.v. Stichting Doors Wide Open.
Wilt u als vrijwilliger helpen bij één van de projecten van de stichting om de stille armoede
te bestrijden, dan kunt u zich aanmelden via stichtingdoorswideopen@gmail.com

Inwoners van de provincie
Overijssel die betrokken
zijn bij een bewoners- of burgerinitiatief
dat actief is op het gebied van circulariteit
kunnen tot eind januari meedingen naar de
prijs voor het beste circulaire burgerinitiatief in de provincie Overijssel. Het initiatief wint hiermee een jaar lang gebruik van
het ‘Kringlogo’. De winnaar mag zichzelf
het meest circulaire burgerinitiatief van
Overijssel noemen en mag een jaar lang
het Kringlogo in alle uitingen gebruiken.
Natuur en Milieu Overijssel promoot het
initiatief actief op haar kanalen, evenals de
landelijke koepel De Natuur en Milieufederaties.
'We kunnen elke dag werken aan een circulaire economie in onze regio, en burgerinitiatieven lenen zich bij uitstek hiervoor,
omdat deze per definitie al gebaseerd zijn
op maatschappelijke waarden. Je bent zelf
aan zet, je hoeft niet te wachten tot de overheid iets bedenkt en het daar al dan niet
mee eens is. Ik ben er van overtuigd dat de
kracht van burgers een belangrijke pilaar
is waar de circulaire economie op draait",
aldus Ilse Postma. Zij houdt zich binnen de
Natuur en Milieufederatie bezig met het
stimuleren van een circulaire economie in
Overijssel.
Maatschappelijke waarden
Circulaire projecten die door inwoners
worden opgezet zijn op andere waarden

gericht dan geld of kosten. Het gaat bij dit
soort initiatieven vooral om het creëren
van maatschappelijke meerwaarde. Denk
bijvoorbeeld aan initiatieven om voedsel in
een lokale, gesloten kringloop te krijgen,
aan de totstandkoming van een gezamenlijk wormenhotel of aan initiatieven die
werken aan afvalpreventie of recycling.
Inspirerend voorbeeld
Dergelijke initiatieven zijn inspirerend en
dienen als voorbeeld voor andere Overijsselaars die zelf ook aan de slag willen gaan.
Daarom zet de Natuur en Milieu Overijssel
het leukste, mooiste of innovatiefste burger-initiatief extra in de spotlights tijdens
de Week van de Circulaire Economie.
Week van de Circulaire economie
Deze landelijke campagneweek vindt
plaats van maandag 7 tot en met zaterdag
12 februari 2022 en is bedoeld om zoveel
mogelijk mensen mee te nemen in de circulaire economie. Tijdens de campagneweek
krijgt het winnende initiatief veel aandacht
via de mediakanalen van zowel Natuur en
Milieu Overijssel als de landelijke koepel
van Natuur en Milieufederaties en het Servicepunt Circulair.
Aanmelden
Overijsselaars die hun project willen opgeven of die een relevant burgerinitiatief
kennen kunnen contact opnemen met Ilse
Postma via i.postma@natuurenmilieuoverijssel.nl. In de opgave dient te worden
vermeld:
- Naam initiatief
- Naam contactpersoon
- Eén of twee voorbeelden van circulaire
activiteiten van het initiatief
- Wat maakt deze activiteit(en) zo succesvol?
- Waarom kan het initiatief dit steuntje in
de rug goed gebruiken?
Ook circulaire ondernemers baseren zich
veel meer op maatschappelijke waarden.
Zij kunnen eveneens contact opnemen voor
samenwerking en ondersteuning. Meer
informatie is te vinden op servicepuntcirculair.nl.
De 'Kringlogo' prijs is een initiatief van de
Natuur en Milieufederaties.
Opgeven kan tot en met 31 januari 2022.
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HUISARTSENDIENSTEN
Alle inwoners uit de gemeenten Hof van Twente (excl.
Markelo), Hengelo en Borne kunnen voor spoedeisende
medische hulp buiten kantooruren terecht bij de Spoedpost
Hengelo. De Spoedpost Hengelo is van maandag tot en
met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend
bereikbaar. In het weekend en op officiële feestdagen is er
een 24-uursdienst. bezoek alleen na telefonische afspraak,
telefoonnummer 088 - 555 11 55.
Markelo:
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekeinde of tijdens
feestdagen dringend een huisarts nodig heeft: tel. 0570501777.
ZIEKENHUIS ZGT:
ZGT Hengelo, Geerdinksweg 141, 088 708 78 78
Voor informatie over bezoektijden en het maken van afspraken zie www.zgt.nl
Prikposten Medlon
Bentelo, Prikpost Op ’t Niehoes, Burgemeester Buyvoetsplein 20, Deze prikpost is i.v.m. coronavirus gesloten.
Delden, Zorgcentrum De Wieken, Molenstraat 1, Deze
prikpost is i.v.m. coronavirus gesloten.
Delden, Gezondheidscentrum, Averinkstraat 30. U kunt
een afspraak maken via www.medlon.nl.
Goor, Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat 2. U kunt
een afspraak maken via www.medlon.nl.
Servicepunt bloedafname Deventer Ziekenhuis
Markelo, gezondheidscentrum Het Stroaten, Burg. De
Beaufortplein 3d. U kunt een afspraak maken via 0570
535464.
Prikpost (medisch steunpunt) SHO
Delden, Stadscentrum het Parochiehuis, Langestraat 79,
maandag/woensdag/vrijdag van 8.15 – 10.00 uur.
APOTHEEK:
Delden, Dr. Gewinstraat 2, tel (074)-3761882. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: van 08.00 tot 18.00
uur. Buiten deze tijden: Dienstapotheek Midden-Twente,
Geerdinksweg 143-B, Hengelo, 074-2596016. Open: ma
t/m vr 17.00-08.00 uur, weekeinde en feestdagen 24 uur.
Goor, Medisch Centrum Goor ‘De Oliphant’,
Irisstraat 2-01, tel. 0547-285555. Geopend: ma t/m vr
08.30-18.00 uur; za en zo gesloten. Buiten deze tijden:
Dienstapotheek Midden-Twente, Geerdinksweg 143-B,
Hengelo, 074-2596016. Open: ma t/m vr 17.00-08.00 uur,
weekeinde en feestdagen 24 uur.
Markelo, Burg. de Beaufortplein 3b, 0547-363936, ma
t/m vrij 08.00-12.30 en 13.30-17.30 uur; van 12.30-13.30
uur alleen spoedeisende recepten (s.v.p. aanbellen); za
09.00-10.00 uur. Buiten openingstijden en op zon- en
feestdagen: Dienst Apotheek Salland, in de hal van het
Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, tel. 0570536505.
WEEKENDDIENST TANDARTS
Voor informatie over de dienstdoende tandarts kunt u
bellen met de Tandartsendienst 0900-1515.
SALUT
Voor vragen over: wonen, welzijn en zorg, opvoeding,
werk, vrije tijd, gezondheid, financiën, scholing en sport.

ZORG & WELZIJN

Grotestraat 86 in Goor, tel. 0547 260053. Maandag t/m
vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
CARINTREGGELAND
Verzorgingshuis en verpleeghuis
Weekendopname en spoedgevallen, tel. 088 367 70 00
(lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid)
- St. Elisabeth, Langestraat 74, Delden (verpleeghuiszorg)
- De Wieken, Molenstraat 1, Delden (verpleeghuiszorg)
- De Stoevelaar, De Stoevelaar 1, Goor (verpleeghuiszorg)
- De Wheehof (tijdelijke huisvesting), Stoevelaar 1a - 1f,
Goor (verpleeghuiszorg)
- Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1, Markelo (verpleeghuiszorg)
Wijkverpleging
Tel. 088 367 70 00 (lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid)
Diëtist
Op afspraak via tel. 074 367 71 11 (afspraken in diverse
locaties mogelijk)
Personenalarmering
Informatie en aanmelden via 088 367 70 00 (lokaal tarief,
24 uurs bereikbaarheid)
Uitleen verpleegartikelen en hulpmiddelen
· Thuiszorgwinkel– Hengelo
Geerdinksweg 137-15, Hengelo, tel. 088- 1020100.
TERMINALE THUISZORG
Stichting Leendert Vriel Hof van Twente
Coördinatrice P. Krabbendam-Roobol, 06-12884477;
e-mail: hofvantwente@leendertvriel.nl; website: www.
leendertvriel.nl.
DIERENARTSEN DELDEN en omstreken
Dierenkliniek ‘De Vossenbrink’
Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren,
Door de week en in het weekend 24 uur bereikbaar onder
tel. 074-3762262
Dierenartsenpraktijk De Hagmolen
Van zaterdag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur
Voor landbouwhuisdieren zijn wij bereikbaar op tel: 0547292827. Dierenartsenpraktijk de Hagmolen, Hagmolenweg 13a Bentelo
Voor gezelschapsdieren zijn wij bereikbaar op tel: 0743676471. Dierenkliniek de Hagmolen, Deldenerdijk 80
Beckum. Tevens op zaterdag inloopspreekuur van 11.00
tot 12.00 uur
Dierenkliniek De Vijf Heuvels, Markelo
Spelleweg 12, Markelo, tel. 0547-361764,
24 uur per dag bereikbaar.
Behandeling gezelschapsdieren ma t/m vrij volgens afspraak.
Dier Medisch Centrum Hof van Twente
Hengevelderstraat 34, Goor, tel. 0547-272740
www.diermedischcentrum.nl
Dierenartsenpraktijk Goor
Spechthorstweg 2, Goor, tel. 0547-272604
Openingstijden: ma t/m vr 8.00-19.00 uur., za 8.00-9.00
uur, iedere middag van 12.30 uur tot 13.30 uur gesloten.
Voor spoedgevallen altijd bereikbaar.
Informatie over zwerfdieren:
Dierenhotel De Bréborgh, Bentelo 0547-292377
Stichting Dierenambulance Hof van Twente
Tel. 06-30704810, b.g.g. 074-3761464

Snel geholpen worden bij maag-, darm- of leverklachten?
Bij PoliDirect hoeft u niet lang te wachten op
goede zorg bij een ervaren arts. Veilig, vriendelijk
en met persoonlijke aandacht voor de patiënt.

www.dierenambulancehofvantwente.nl
Dierenbescherming
Dierenbescherming Hengelo, 06-52332216
Dierenambulance, 06-52332216
Inspectie (landbouw)huisdieren 0900-1120000
Dierenopvang De Oelerbrug, 074-2504046

BRANDWEER EN AMBULANCE: 112
REGIOPOLITIE TWENTE: 0900-8844
www.politie.nl/Twente
Openingstijden Politie Hof van Twente en spreekuren
wijkagenten:
Locatie Goor: Het politiebureau in Goor, maandag t/m
vrijdag 10.00-13.00 uur. Voor meer informatie zie www.
politie.nl.
Uiteraard blijft de politie Twente altijd bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844 en via telefoonnummer 112 voor
spoedeisende zaken.
Locatie Stad Delden, Parochiehuis, Langestraat 81. Geopend op maandag van 10.00-13.00 uur en donderdag van
17.00 tot 20.00 uur Ieder ander moment op afspraak.
Wijkagent Jos Olde Daalhuis.
Locatie Diepenheim en Markelo Bewoners van Diepenheim en Markelo worden verzocht om een afspraak te
maken met hun wijkagent Jordy Scheggetman.
UVV STAD DELDEN: Unie van Vrijwilligers
Voorz. mevr. M. Westen-Reckman
Secr. dhr. J. Bekink, tel. 3762833
Open Tafel UVV
Samen eten is gezelliger dan alleen. Elke werkdag - maandag t/m vrijdag - kunt u samen met anderen eten in het
gezellige restaurant de Hagen. De UVV-gastvrouwen
ontvangen u graag. Informatie: mevr. M. Jansink, tel. 074376 3980
Huiskamer voor ouderen UVV
Op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kunnen
ouderen binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje
en/of een spelletje in de Huiskamer voor ouderen.
Plaats: de Voorhof van de Oude Blasius bij het Kerkplein.
Informatie: mevr. José Kamp, tel. 074-3762047.
Gymnastiek voor 55+ UVV
Elke woensdagmorgen in de Stadshagen wordt er gymnastiek gegeven. Informatie bij: mevr. R. Steur: 074-376
3837 of heer J.Bekink: 074-376 2833.
Dansen Internationaal 55+ UVV
Donderdagmiddag van 13.30-15.00 uur in de zaal van
Amicitia, aan de Sportlaan.
Informatie: mevr. A. Breukink tel. 3763837.
Graag gelezen / Boek aan Huis
Boeken bezorgen: Bibliotheekboeken worden bij u thuis
gebracht.
- in de Wieken, de Klokkenkamp en bij particulieren
(mevr. A. Kuppen, tel. 06 557327)
- in woonzorgcentrum St. Elisabeth (mevr. T. Broos, 06
29118881)
Voorlezen: Samen een verhaal beleven schept een band en
vergroot de wereld.
- In woonzorgcentrum St. Elisabeth, bij Kinderdagverblijven en particulieren. (mevr. T. Broos, 06 29118881)

Activiteiten bij
Wijkvoorziening
’t Doesgoor

Goor - De wekelijkse activiteiten voor jong
en oud hoopt ‘t Doesgoor weer gauw en
voorzichting op te kunnen starten. Hieronder een overzicht van de activiteiten voor de
Hengevelderstraat 36, 7471 CH Goor
komende week. Aanpassingen volgens de
www.polidirect.nl
Tel. 0547 728 800, goor@polidirect.nl
richtlijnen van het RIVM.
Bootcamp
Buiten kan er nog met twee personen gesport worden, bij de Bootcamp. Dit kan bij
de wijkvoorziening op woensdag en vrijdagochtend. Tel. 0547 208002.
Koffie-inloop weer open
De koffie-inloop is op dinsdag, woensdag en
Sinds zondag 16 januari kunnen mensen vanaf 18 jaar en ouder op donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
vrije inloop een boostervaccinatie halen in Almelo en Nijverdal. Voor- Dit kan alleen op afspraak!
waarde is wel dat de laatste vaccinatie langer dan drie maanden ge- Bel dan Maurizio Arena, tel. 06 38066218.
leden is gezet en dat je de afgelopen drie maanden geen corona hebt gehad. In de
Grolsch Veste in Enschede was het al eerder mogelijk om zonder afspraak geboosterd Bel elkaar ook de komende weken een keer
extra, doe een mooi kaartje bij iemand door
te worden. Almelo en Nijverdal komen daar nu bij.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven zich zo snel mogelijk te laten vac- de brievenbus of spreek met iemand af om
cineren starten we met vrije inloop voor de boostervaccinatie bij de Grolsch Veste. Omdat even lekker te gaan wandelen.
op deze locatie de afspraken teruglopen en hierdoor ruimte ontstaat voor vrije inloop. Zo Kijk ook op www.wijkvoorzieningdoesgoor.
nl of Facebook voor het laatste nieuws.
krijgt iedereen die dat wil, de kans om zich te laten vaccineren tegen corona.
Belangstellenden krijgen de vraag mondkapje, een ingevulde gezondheidsverklaring en ID- Telefoonnummer Wijkvoorziening 06bewijs mee te nemen. Er kan een wachtrij zijn. Wil je liever niet wachten? Maak dan een 44368760. Wim van Dam, (Ouderenvereniging) 0547 275181.
afspraak.
Check voor locaties en actuele openingstijden de website van GGD Twente: ggdtwente.nl/ Wijkvoorziening ’t Doesgoor is te vinden
aan de Pluvierstraat 1-3 in Goor.
corona/corona-vaccinaties/de-corona-vaccinatie-locaties-en-openingstijden.

Vrije inloop voor booster ook in Almelo
en Nijverdal

Graag gedaan
Als zelfstandig boodschappen doen niet goed meer lukt
of u wilt of u hebt vervoer en/of begeleiding nodig om
naar het ziekenhuis of de dokter te gaan dan staan de UVV
vrijwilligers samen met Automaatje voor u klaar om u te
helpen. Bel Automaatje: 06-29 18 79 07.
Thuiskomvrijwilligers
Terug uit het ziekenhuis of revalidatie en u kunt wel een
klein steuntje gebruiken om uw dagelijks ritme terug te
vinden en weer zelfstandig verder te gaan? Dan biedt de
UVV tijdelijk hulp door vrijwilligers. Informatie? Bel:
Ellen Loohuis: 06-53 33 54 77.
Algemene inlichtingen UVV
Mevr. I. Brons, tel. 3763169, b.g.g. 3766870, mevr. I.
Roerink (PR), tel. 074-3761772.
DE LUISTERLIJN
De Luisterlijn biedt echte aandacht aan iedereen, ongeacht
leeftijd, geslacht, culturele of religieuze achtergrond. De
medewerkers zijn professioneel getrainde vrijwilligers
met levenservaring. De Luisterlijn is altijd bereikbaar: 24
uur per dag, 7 dagen per week. Bellen, chatten en mailen is
mogelijk via 088 0767 000 of www.deluisterlijn.nl.
Ouderentelefoon Oost Nederland
Dag en nacht bereikbaar: 074-2552552
Telefonische Hulpdienst Agrariërs
Voor en door agrariërs: 0800-0240021 (gratis)
Bereikbaar: di t/m vr 10-15.00; do 19-22.30 uur.
Zorgbelang Overijssel, afd. Signalering en Klachten
opvang Zorg. Voor informatie over patiëntenrechten,
Wmo, klachtwegen zorg en advies, tel. 0900-2437070.
www.zorgbelang-overijssel.nl De dienstverlening is gratis.
De Zonnebloem afd. Delden
De Zonnebloem is er voor iedereen met een fysieke beperking die leuke dingen wil doen en (nieuwe) mensen
wil ontmoeten. En voor wie dat door ziekte, handicap of
ouderdom niet vanzelfsprekend is. Secretariaat P. Dijkstra,
tel. 06-27193180.
Stichting Mortuarium Stad en Ambt Delden. Tel.
3761041; bgg 06-51170704
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo
Uitvaartleiders: mevr. P. Schreurs. Meldnummer bij overlijden: 0547-361305 (dag en nacht bereikbaar).
EV Fysiotherapie & Fitness
De Berken 2a, tel (074) 376 25 37, Open: ma t/m vr 08:0021:00 uur, zaterdag: 09:00-13:00 uur. Averinkstraat 30h
(Gezondheidscentrum Delden), ma t/m vr: 08:30-12.15 uur.
Wet voorzieningen gehandicapten
(Reg. adviesorgaan. vertegenwoordigers gemeente Markelo: dhr. G.W. Arps, 0547-364141; dhr. P. Hellinga,
0547-362337.
Diabeteslijn 033-4630566, 24 uur per dag
(‘s nachts alleen in geval van nood).
Ouderensoos St. Jozef/De Wieken
Donderdag 14.00-16.00 uur, informatie M. ter Braak, 0743762268
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, departement
Delden. Secr. mevr. M. Schutte, tel. 074-3762256.
Stichting Heemkunde, Markelo
Geopend: iedere dinsdag- en donderdagochtend van 9.30
- 12.00 uur. Kerkplein 41 (dienstgebouw van de kerk).

Agenda
het Noaberhoes
20 tot 27 januari
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
10.00 - 12.00 Samen wandelen
10.00 - 17.00 Dagontmoeting ’t Kruispunt
info/aanmelden via info@franje.nl
vrijdag
09.00 - 12.00 De vrijdagmorgenploeg
zaterdag 22 januari
15.30 - 18.30 Walking Football
16.00 - 19.00 Viagrateam
maandag
12.00 -14.00 Eten doe je samen*
gewijzigd tijdstip ivm corona
dinsdag
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.

Brandbrief namens alle ondernemers
in Hof van Twente
Hof van Twente - Naar aanleiding van de beslissingen die mogelijk in de persconferentie
van afgelopen vrijdag bekend zouden worden gemaakt en de gevolgen daarvan voor de middenstand, horeca en de kunst en cultuursector hebben de ondernemersverenigingen van Delden, Goor en het ondernemersplatform Hof van Twente reeds voor de persconferentie een
brandbrief gestuurd aan de gemeente. De strekking van de brandbrieven was vooral om aan
te geven dat vele ondernemers het water aan de lippen staat, en een verzoek tot versoepeling
van de naar hun mening veel te strenge maatregelen. Burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel
heeft daarop in een brief het volgende antwoord gegeven:
Beste leden en vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen,
Jullie hebben mij de afgelopen dagen brieven gestuurd waarin jullie de zorg over de gevolgen van de coronamaatregelen voor ondernemers in duidelijke bewoordingen onder de
aandacht brengen. Ik heb jullie laten weten dat ik deze brieven en de zorgen mee zou nemen
naar het regionale crisisoverleg van de 14 Twentse burgemeesters.
Laat ik voorop stellen dat de zorgen gedeeld worden. Wij weten dat het water veel ondernemers
tot aan de lippen staat en proberen als gemeente om zo goed mogelijk te helpen door te doen wat
in onze macht ligt. Graag wil ik jullie met onderstaande tekst van ons een hart onder de riem
steken, ook in het besef dat door de komende maatregelen het leed helaas nog niet is geleden.
Bredere afweging van belangen
Omikron grijpt om zich heen en het aantal besmettingen loopt sterk op. En ook al lijken we
er minder ziek van te worden; de groep besmette mensen wordt naar verwachting nog vele
malen groter dan nu. En dus zal ook het aantal mensen dat wel ziek wordt en zorg nodig
heeft, toenemen. Dat is een logische rekensom.
De maatregelen vragen veel van de samenleving. We zien overduidelijk dat een aantal sectoren
sterk te lijden heeft onder de maatregelen, de nood is hoog. Deze signalen zijn sterk en schrijnend
en worden gezien en gehoord. De verwachte verruiming van de maatregelen vanaf zaterdag 15
januari geeft iets meer lucht op een aantal plekken in de samenleving. Daarmee neemt het kabinet
ook een voorzichtig risico als het gaat om de verspreiding van het virus. Daarvoor hebben we
samen met de andere Nederlandse gemeenten gepleit: een bredere afweging van de belangen.
De toenemende vraag om zorg die te verwachten is door de oplopende besmettingscijfers,
komt allereerst terecht bij de eerstelijns zorg; de huisartsen, thuiszorgmedewerkers en ook
bij de mantelzorgers die het dichtst bij de inwoners van Twente staan. De komende tijd zal
een flink beroep worden gedaan op hun ondersteuning.
En het zal spannend worden als we kijken naar ons dagelijks leven. Door de vele besmettingen en quarantaines kunnen veel mensen niet aan het werk en kan het laten doorlopen
van de ‘gewone’ dingen lastiger worden, simpelweg omdat er geen mensen zijn om te zorgen
voor bijvoorbeeld het vullen van de schappen in de supermarkt, het inzamelen van ons afval,
het leveren van zorg. Dat is en blijft zorgelijk.
Verantwoordelijk gedrag blijft belangrijk
Het vrij laten rondgaan van het virus is nog niet de weg, omdat dat simpelweg te grote gevolgen heeft, zoals hiervoor benoemd. Dus blijft het belangrijk dat we nog opletten met elkaar:
afstand houden, mondkapjes dragen, handen wassen, ventileren en testen. Ook vaccineren
blijft van groot belang. Dat kan inmiddels zonder afspraak: voor een booster, maar ook voor
een eerste vaccinatie.
De Twentse gemeenten zetten zich in om naleefgedrag te stimuleren. Daar gaan we voor.
En we roepen de Twentenaren op om ook zelf die verantwoordelijkheid te blijven nemen en
veilige keuzes te maken. Elke gemeente zal vooral de verbinding blijven zoeken met ondernemers en inwoners. Ook qua handhaving blijven we eerst gesprekken voeren en waarschuwen
voordat we optreden. Dat zullen we ook komende dagen blijven doen. Excessen, onveilige
situaties waarin onacceptabele risico’s worden genomen, zijn voor niemand wenselijk.
Kijk naar elkaar om
We blijven we ons de komende tijd ook voor de bredere afweging van belangen inzetten. Waar
het nu om gaat is dat we, binnen de ruimte die er is, met elkaar de verantwoordelijkheid
blijven voelen om de maatregelen na te leven, hoe moeilijk dat ook is. Kijk naar elkaar om.
Mocht er in de komende periode behoefte zijn aan gesprek, dan hoor ik dat graag van jullie.
Hartelijke groet, Ellen Nauta
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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
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Voor sportgerelateerde
gezondheidsvraagstukken ga
je natuurlijk naar de erkende
Sportfysiotherapeut
André Stroet MSc Sportfysiotherapeut

Fysiotherapie Delden
Sluisstraat 3, 7491 GA Delden
(Industrieterrein Schneidersbos)
T: 074-376 2444

Klim in de pen
Wordt het Toscane
of de Marche?
Zoeken we de weg in de Marche,
Italië, dan komen we door een
prachtig heuvelachtig landschap met heel gevarieerde begroeiing. We
blijven het riviertje de Foglia volgen, puur natuur! We moeten wel even een stop maken om
van dit natuurgeweld te kunnen genieten. Kijken we in de verte dan zien we de Adriatische
kust en de stad Pesaro. Dichterbij in de diepte
de Foglia die een weg gevonden heeft tussen
de steile rotsen door het dal. We zien in de
Foglia enkele watervallen waar we het water
naar beneden horen kletteren, oorverdovend
soms, heerlijk. Aan de overkant van de rivier
bovenop de rotsen een onneembare vesting.
Pesaro, die stad moeten we zien. Puur toeval
dat we over de hoofdstraat, de Rossiniweg de
stad inrijden en daar net onder zijn standbeeld
lezen dat Rossini in Pesaro geboren is. Maar
ook dat hij in 20 jaar maar even 40 opera’s
gecomponeerd heeft waarvan de bekendste
‘Il barbiere di Siviglia’ is. Alle 40 werden ze
vrij snel na het schrijven uitgevoerd, weliswaar vooral in Napels. Het is niet voor niks
de operahoofdstad. In de dom maken we
hier voor het eerst kennis met mozaïeken op
wanden en gewelven. De mooie, glanzende
marmeren vloer maakt zoveel indruk dat we
er heel voorzichtig op gaan lopen.
Onderweg pikken we, geheel gratis, ook
nog even een kleine solo-uitvoering van
Pavarotti mee. Hij laat ons, met geweldige
uithalen, genieten van zijn stem en acteertalent. Wat een kerel, wat een charme, wat een
tenor, zelfs in de open lucht, de beste ooit. Hij
veinst, speelt dat hij ons niet ziet maar neemt
het applaus dankbaar in ontvangst voor hij
zich te ruste legt in zijn hangmat. Het lijkt een
droom dat hij je hier op trakteert. Onvergetelijk!
We hebben ondertussen begrepen dat Ravenna vooral de stad van de mozaïeken is
en mede daardoor op de werelderfgoedlijst
is beland. We gaan op zoek. Zijn snel onder
de indruk als we in de basiliek San Vitale alle
muren, bogen, koepels en gewelven prachtig
versierd zien, vooral met mozaïeken. In de
basiliek San Apollinare is het niet anders. Eigenlijk komt het in alle steden hier terug. De
keramische kunst hier overtreft kwantitatief
zowel als kwalitatief de ook zo mooie azulechos in Portugal.
Op de terugweg nog even bij de prachtige
Tombe van Dante Alighieri, ja hoor met lange
wijze neus, langs. De Ravennati, inwoners
van Ravenna, zijn er trots op dat hij hier overleden is.
We willen een rustig dagje aan zee en fietsen
daarvoor een eind de hoge kustweg af. Na
ruim een uur fietsen zoeken we de zee. Enkele heren wijzen ons een heel smal en heel
steil weggetje naar beneden. Fietsen is onmogelijk, levensgevaarlijk zeggen ze. Afstappen
en gewoon gaan lopen! Maar onze knieën
verdragen dat niet. Dus toch de gok maar wagen en fietsen. Het is echt een heksentoer, niet
zo’n handige stunt, maar we overleven het.

Weer meer hoop en leven bij Hofpodia

Goor - Het gaat de Hofpodia in Goor en Delden niet anders dan de andere
theaters in Nederland: voorstellingen en films zitten er nog even niet in.
Het zou moedeloos maken als er niet zo veel moois in het verschiet lag.
Wat ook helpt is dat beide podia ook ruimte bieden aan (cultuur)educatie, sport en
verenigingen, waarvoor al wel verruiming geldt. Op 25 januari wordt duidelijk RH
Cinema de volgende middag al haar eerste film van het jaar mag draaien.
Terwijl de winkelstraten weer langzaam
maar zeker gevuld raken, blijven de
theaterstoelen in Delden (200) en Goor
(400) nog even leeg. Sinds december
moesten in Goor onder meer de Scrooge-voorstellingen van Helligen Hendrik
en het populaire Gewoon Aans en in
Delden Wim Daniëls en Bram Bakker
naar verderop in het kalenderjaar uitwijken. Wat in het vat zit, verzuurt niet
en wanneer de deuren eind januari weer
open mogen dan is er eigenlijk direct
weer veel moois te beleven.
In Goor wordt op 26 januari direct al
afgetrapt met de vertoning van de animatiehit van dit filmvoorjaar: ‘SING
Alex Ploeg
Foto: Bob Bronshof II’. Vlak voor de lockdown swingde de
zaal al een paar keer de pan uit, maar
nu gaat het feest pas echt van start. En als er één film is waarmee de heropening van de
podia gevierd kan worden, dan is het Sing wel. Voor volwassenen is dat het hele weekend
‘Alles op Tafel’. Een film die met de alle verwikkelingen rondom de Voice stevig aan
actualiteit wint.
In februari volgen de theateractiviteiten elkaar in rap tempo op, zo brengen Roel C. Verburg (Goor) en Piepschuim (Delden) hun muzikale cabaret op de Hofpodia. Een van
de kopstukken binnen de Reggehof-programmering is Alex Ploeg. Ploeg is bekend van
tv-satire, maar groot geworden op de planken. Met zijn EGO bewijst hij dat er niets boven
theater gaat. Voor kinderen vanaf 2 jaar speelt Dirk Scheele zijn Roep van jungle, waarin
live-muziek, dans, poppenspel en een theatrale speeltuin hand-in-hand gaan.
Voorlopig is het nog even wachten op het groene sein voor al dit moois. En tot die tijd
is het gebouw van de sporters, verenigingsleden en de leerlingen van de zondagsschool,
het studiecentrum en Home of Talents. HoT heeft inmiddels haar volledige aanbod weer
opgestart, dus er kan weer volop gedanst, gezongen en ook op alle andere manieren gemusiceerd worden. Het verdere voorjaar biedt ook weer volop nieuwe cursussen waarin
muzikale en creatieve ontplooiing voorop staan. Volg de socials voor de meest actuele
actualiteiten en zie voor meer informatie en inspiratie www.homeoftalents.nl en voor
voorstellingen en films www.reggehof.nl, www.theaterdelden.nl.

goed passend nieuw woord is burgers
treiteren.
Jan Hulsegge, Goor

‘Industriele Windturbines
in Hengelo / Borne /
Hof van Twente’
‘Boerenbedrog’
Afgelopen vrijdag was ik van plan voor
een boodschap, die door corona al lang
was uitgesteld, naar Hengelo te rijden.
Gelukkig is de Molenstraat weer open
dacht ik, dus dat scheelt weer aan benzineverbruik en CO2 uitstoot. Maar de
Molenstraat was afgesloten. Dus rechtsaf
en meanderend als over de vroegere
Regge via het terrein van ‘n Stoom naar
de Molenstraat. En daar, lieve mensen,
nog geen honderd meter van de blokkade
kun je de Molenstraat wél inrijden en is
tweerichtingsverkeer toegestaan.
Natuurlijk zijn de snelheidsremmers en
de paaltjes niet verwijderd. Dat betekent
remmen, gasgeven, remmen, gasgeven.
Meer lawaai voor de omwonenden, meer
fijnstof van het remmen en (zeker over het
hele traject) meer CO2 uitstoot. Ik vraag
me af hoe een milieubewust gemeentebestuur hier mee kan leven. In mijn
beleving hebben we hier te maken met
een ouderwets staaltje boerenbedrog.
Je maakt een niet echt onveilige situatie
veiliger. Je geeft toe aan de kreet dat
tweerichtingsverkeer weer mogelijk moet
zijn. En je maakt het zo onnodig moeilijk dat iedereen ontevreden is. Behalve
de Gemeentelijk Verkeers Deskundige
(GVD) want hij/zij/het sluit de ogen in de
wetenschap dat het goed gedaan is. En
voor degene die het ouderwetse woord
boerenbedrog niet begrijpt: een even

Gemeente Hengelo is voornemens 2 tot 3
windturbines te plaatsen aan de rand van
Landgoed Twickel en gemeente Hof van
Twente. Er werden 301 zienswijzen ingediend tegen deze plannen. Alle indieners
hebben de 301 zienswijzen per post thuis
gekregen, 220 vellen papier!
Op elke zienswiize werd doormiddel van
verwijzingen gereageerd. Er was geen
aandacht voor ingediende alternatieven
of suggesties. Middels een petitie die al
meer dan 3000 keer werd getekend wordt
de weerstand van de omgeving duidelijk
onderstreept.
Wat gaat de gemeente Hengelo hiermee
doen? Het Hengelose college wil vasthouden aan de mogelijkheid van 2 industriële
windturbines in Hengelo!
Schuift de gemeente Hengelo de 301
zienswijzen tegen het plaatsen van 2 industriële windturbines in Woolde aan de
kant? Of gaat de gemeente zich als een
goede noaber gedragen en zetten ze dit
plan echt in de ijskast en gaat in gesprek
met de buurgemeenten Borne en Hof van
Twente voor een gezamenlijke aanpak?
Dat het voor Twente belangrijk is om rust
en ruimte te behouden voor de Twentse
inwoners lijkt me logisch. Daarnaast is
Twente ‘Het Landgoed van Nederland’,
waar velen van heinde en verre hun rust
en ontspanning komen zoeken.
Wilt u opkomen voor uw woon- en leefomgeving, dan kunt ook u uw stem laten
gelden door de petitie te tekenen (wwwturbinealarmtwente.nl).
Monique Baghus, Ambt Delden

We vermaken ons enkele uren aan het water.
Bij het opstappen zie ik mijn achterband plat
staan. En net nu ik geen gereedschap bij me
heb. Echt een onmogelijk, groot probleem.
Maar vraag ik een toevallige passant wat te
doen dan wijst hij vlot naar een busje op de
parkeerplaats en denkt dat de eigenaar er van
mij wel naar de camping kan brengen. Dat
heertje is inderdaad heel makkelijk en sympathiek, hoeft daar geen seconde over na te
denken. Je fiets krijgen we wel in de bus en
jij kunt bij mij voorin. Maar als ik hem zeg
dat we met zijn tweeën en met twee fietsen
zijn heeft hij wat tijd nodig. Maar hij vindt
een oplossing. Die Fiat Panda daar, ik weet
van wie die is, die gaat jullie, zeker weten,
ook helpen! Ze waarschuwen hun thuisfront
dat ze een uurtje later thuis zullen komen en
wij kunnen ons geluk niet op, jubelen van
vreugde! Ons probleem is dat ze niet meer
dan een fotootje willen. Onvergetelijk. En ze
hebben nog gratis adviezen ook. Als we niet
in Urbino zijn geweest, vinden ze, dan zijn we
niet in de Marche geweest. Onmogelijk zo’n
advies in de wind te slaan.
Het is een hele trap omhoog, maar wat een
beloning. De volledig ommuurde stad Urbino
op een heuvel, met prachtige uitzichten over
de stad en de omgeving. Op het Piazzale
Roma staat het standbeeld van Rafael, die hier
geboren is, met palet en penseel in de handen
te genieten van het fantastische uitzicht en wij
met hem. We sluiten hiermee af. Weten nu
wat een spectaculair mooi gebied dit is. Het
overtreft al onze verwachtingen. Maar of mijn
hart volgende keer toch niet harder zal kloppen voor Toscane, ik ben daar niet zo zeker
van.
Op onze terugweg willen we nog een paar dagen langs de Donau in Duitsland fietsen. De
camping die we aandoen zit aardig vol. We
staan op een nieuw stuk camping, mooi met
groen omgeven, maar wel alleen. In de avond
komt een grote Italiaanse camper zo ver mogelijk bij ons vandaan een staanplaats pakken.
Ze willen duidelijk geen contact, ook niet de
dag er na, gaan steeds met een grote boog om
ons heen. De volgende avond valt de electriciteit uit en tref ik hem bij de stroomkast.
We lopen samen al pratend over alles wat een
kampeerder zoal bezig houdt naar de balie.
Het meisje gaat met ons mee naar de kast, laat
even zien hoe ze het probleem oplost en geeft
mij de sleutel mocht het nog eens gebeuren.
Daarna loopt, tot mijn grote verbazing, de
Italiaan met me mee naar onze caravan en
zelfs verder. Naar de auto achter de caravan,
komt terug en vraagt: “Waarom heb jij geen
Italiaans nummerbord?” We praten vanaf
dat moment veel met Roberto, ex-ingenieur
bij Ferrari, en zijn Siciliaanse Maria-Louisa.
Op de morgen van ons vertrek komt hij als
gewoonlijk even kijken. Hij schrikt ervan dat
we vandaag al gaan vertrekken en verdwijnt
haastig zonder iets te zeggen. En daar schrik
ik dan weer van. Maar gelukkig, hij is snel terug met een fles heerlijke wijn en dankt voor
de gezellige dagen. Zegt heel overtuigend:
“Stond ik bij jou dan was het alsof ik met
mijn broer stond te praten.” Dat is dan weer
het charmante van de Italiaan.
Gerard Kosters
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De Dennen 17 Delden 074 - 3764331

Waar service en kwaliteit
vanzelfsprekend zijn.

Slaghekkenweg 30, Bentelo Tel.: 0547 - 85 12 06
www.timmer-bouwbedrijfpierik.nl
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Restjesaurant ‘Niks mis met restjes’
van HofPower kan ook thuis
Hof van Twente - Het nieuwe kalenderjaar is weer gestart. Bij HofPower, het
gemeentelijk schoolprogramma over
duurzaamheid en techniek, betekent
dat dat de maand van het thema ‘voedselverspilling’
is begonnen. HofPower komt in januari normaal gesproken bij scholen op bezoek met kookworkshops
met de boodschap ‘niks mis met restjes!’. HofPower
oganiseert in klassen een zogenaamd ‘Restjesaurant’.
Recepten voor banaanpannenkoekjes tot pizzaatjes
staan online
Nederlanders gooien gemiddeld jaarlijks ruim 34 kilo
voedsel weg dat nog prima te gebruiken is om te eten. Met
dit thema wil HofPower laten zien dat er niks mis is met
restjes als je maar goed kijkt, ruikt en proeft of het voedsel
nog te eten is. Met de kinderen uit groep 5/6 worden creatieve gerechten bereid van restjes en maken ze hun eigen
menukaart. Door de coronamaatregelen zijn een aantal
aanmeldingen helaas geannuleerd. Maar kinderen kunnen ook thuis aan de slag met de recepten. Wat te denken van heerlijke banaanpannenkoekjes of
fruitspiesjes of groentensoep of overheerlijke pizzaatjes en wentelteefjes. Ideale recepten om van
‘restjes’ eten te maken! De recepten zijn te vinden op www.hofpower.nl onder de knop downloads.
Eet smakelijk!
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Archeologie in Goor

#ikwooninHofvanTwente (1)

aflevering 10

Twee wekelijkse portretten van inwoners uit Hof van Twente

Van een oude put en een oud skelet

Wonen in Hof van Twente? Hoe is dat nou? Om de week gaat HofMarketing in gesprek
met een inwoner uit de Hof. Verschillende mensen, uit de kern of een buurtschap, jong
en oud. Eén ding komt overeen: ze wonen allemaal in de gemeente Hof van Twente. We
vragen onder andere waar in de Hof ze wonen, wat ze meemaken en wat er gemist wordt.
De portretten worden ook op hofmarketing.nl gepubliceerd.

Een paar weken geleden kwam er ineens
een oude zandstenen waterput tevoorschijn op het terrein Kerkstraat/Wheeme,
waar een groot bouwterrein is gecreëerd.
Archeologen gaven de graafmachinist aanwijzingen waar hij moest graven volgens
het archeologisch onderzoeksrapport dat
voor de bouwvergunning was opgemaakt.
Mark Komen, archeoloog van het archeologisch adviesbureau Econsultancy belde
ons na deze ontdekking. Wij hadden met
hem contact gehouden toen we wisten
welk bedrijf de archeologische begeleiding
ging doen. Helaas mochten we niet op het
terrein meekijken en meezoeken, want de
grond was vervuild. Het zandsteen van de
waterput was waarschijnlijk van een groeve
uit Gildehaus en van slechte kwaliteit. Hoe
Zandstenen waterput bij opgraving in de Kerk- oud de put was kon de archeoloog niet zegstraat met A. Koster, zijn zus, zwager en Trudie gen omdat er niet dieper gegraven mocht
worden. Er zat geen meesterteken op van de
Broekman bij het hek.
steenhouwer en ook geen andere inscriptie.
In de vulling zijn vooral na-oorlogse dingen gevonden zoals eierkolen en vlakglas. Kortom, geen
‘oale grond’ en de put werd niet bewaard, jammer. Behalve die put is er niet meer gevonden dan
een vrij recente beerput, enkele scherfjes van papkommetjes en een paar pijpenkopjes.
Wij hadden op deze plek echt meer vondsten verwacht, daar wij enkele jaren geleden met een
detector mochten zoeken in de tuin van de familie Koster. We vonden toen een oude bel die nu
nog heel helder klinkt. Daarbij vonden we ook een randje van een kogelpot. Dat is middeleeuws
aardewerk. Dus dachten we: als er dieper wordt gegraven vinden ze vast meer.
Toen de archeologen net naar huis wilden gaan zagen we bij het hek nog een groene fles liggen. Die leek aanvankelijk oud en we kregen hem mee. Maar thuisgekomen bleek de fles een
persnaad te hebben. Dat betekent dat hij niet geblazen was en dus niet oud. Je kunt het likeurtje
nog kopen bij de supermarkt even verderop.
Het skelet in de Bleekstraat
Nee, dan het skelet in de Bleekstraat 27. Dat is met een paginagroot artikel in Tubantia in het
nieuws geweest. We waren getipt door Carel Moormann, woonachtig op het Schild en vrijwilliger van ons museum. Hij zag op zijn dagelijkse rondje in de buurt dat de archeologen van
onderzoeksbureau Transect in de Bleekstraat waren begonnen. We zijn er toen meteen naar toe
gegaan. Helm op, hesje en veiligheidsschoenen aan. Tot onze verrassing mochten we meteen
meehelpen, nadat we ons bekend hadden gemaakt. Er waren nog een paar paalkuiltjes af te
troffelen. Die paalkuilen worden zichtbaar als ‘zwarte ronde vlekken in het gele zand’, nadat de
bovengrond voorzichtig is afgeschraapt door een graafmachine.
Het hout van de palen is weggerot en de zwarte grond van het erf vult het gat op. Er wordt met
de troffel een lijntje dwars door de zwarte vlek getrokken en vervolgens wordt het paalgat half
uitgegraven. Je kunt dan aan het profiel heel goed zien hoe diep het paalgat is en welke vorm
die heeft. Ook worden er vaak aardewerkfragmenten in aangetroffen. Dat geeft een van de beste
aanwijzingen hoe oud de bewoning was.
Het paalgat zelf en het patroon van meerdere paalgaten zegt iets over de vroegere functie van het
bouwsel dat er gestaan heeft. Is het een boerderij geweest? Welk type? Welke tijd? Of was het
een spieker: een bouwwerk op vier palen waarin men bijvoorbeeld graan of andere producten
opsloeg. Dat alles was toen nog niet te zeggen. Wij vonden onder andere wat grijze en rode
potscherfjes en vuursteen.
In ’Overijssels Erfgoed, Archeologische en Bouwhistorisch Kroniek 2020’ (uitg. SPA) staat een
kort verslag van deze opgraving. Op dit adres: Bleekstaat 27, voorheen Achterstraat 27-29, heeft
tot enkele jaren terug een 100 jaar oude boerderij gestaan. Mogelijk zijn de paalsporen van een
nog oudere voorganger. Wat wij niet gezien hebben is dat er ook een voet van een 17e eeuws
drinkglas is gevonden. Het lijkt precies op een fragment dat in 1963 is gevonden bij voormalig
Huijs Olijdam.
Toeval wil dat in het boek ‘Sprokkelen in Goors verleden’ door Geurt Jansen een kleurrijk verhaal is opgetekend over ‘Siene van de Vinke’ die met haar man en negen kinderen op dit adres
heeft gewoond. Rond 1900 ging zij met een handnaaimachine kleding naaien of verstellen. Bij
arme gezinnen voor 35 cent per middag en bij de ‘hogere lui’ voor 50 cent per middag.
Een archeologisch rapport van een opgraving moet binnen twee jaar opgeleverd worden. Misschien zal dan bekend zijn hoe oud het gevonden skelet is en uit welke tijd de resten van de
vroegere bewoning stammen.
Woont u ook op ‘oale grond’ en wilt u weten of er bodemschatten in zitten? U kunt via onderstaand e-mailadres onze metaaldetector-specialist Paul Meijerink vragen om eens langs te
komen. Alles volgens de regels: ‘Gedragscode voor metaaldetectie’ van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed.
Trudie Broekman
(Werkgroep Archeologie van het Goors Historisch Museum)
Hebt u informatie of vragen voor ons?
Stuur een mail naar archeologiegroep_shg@outlook.com

Naam: John Kuipers
Geboorteplaats: Delden
Huidige woonplaats: Goor
In Delden is hij geboren: John
Kuipers. Tot zijn zesde jaar
woonde hij in Delden en verhuist
daarna met het gezin naar Hengelo. Zijn vader was de eerste
Nederlander die planten uit Italië
ging importeren en door de ligging van Kwekerij Klein Gansei
naast het spoor was dat de perfecte oplossing om de planten, die
per trein werden vervoerd, hier
te lossen en op te slaan. De huur
werd al snel omgezet tot koop, er
werd nieuw bijgebouwd, de twee
bloemwinkels in Hengelo sloten
en het gezin verhuisde naar Goor. Na zijn opleiding aan de tuinbouwschool in Borculo,
waar hij ook in de kost was, moest hij nog een tijd in Duitsland en Denemarken werken
om zijn talen te leren. Net voor zijn 18e komt hij definitief in Goor wonen en leert na
korte tijd zijn vrouw Ria kennen. Hij komt bij het bedrijf van zijn ouders in, die dan het
bloem- en kwekerijbedrijf runnen in Goor. In 1969 verhuizen de ouders van John naar
Lent en bestuurt hij het bedrijf in Goor.
In Goor verhuisde hij van de Diepenheimseweg naar de Kevelhammerhoek en afgelopen
zomer verhuisden John en zijn vrouw naar een nieuwe woonwijk in Goor. Ze wilden
graag wat kleiner wonen met wat meer gemakken. Het huis ligt centraal en overal dichtbij
wat hij als een enorm voordeel ziet. Zowel het medisch centrum, openbaar vervoer en de
winkels liggen op steenworp afstand. Om het huis heen is nog redelijk wat werkverkeer, in
de wijk wordt nog gebouwd. Dat brengt ook één nadeel met zich mee: de straatverlichting
op de hoek is zeer gewenst. In de avond is het donker. Het wachten is op de afronding van
de appartementen.
John en zijn vrouw wonen graag in Hof van Twente. Het enige punt wat hem afgelopen
zomer heeft gestoord is het hoge onkruid. Bij thuiskomst na zijn vakantie was dat zeer
opvallend en een doorn in het oog.
John is een tevreden inwoner van Hof van Twente. Buiten zijn reguliere werk om is hij
veel betrokken (geweest) bij vrijwillige instanties en stichtingen. Recentelijk heeft hij na
29 jaar zijn voorzitterschap overgedragen bij de populaire Fiets4Daagse van Goor. Een
evenement waar veel mensen - van buiten Hof van Twente - op af komen om te genieten
van verschillende fietsroutes.
Hedendaags is John nog voorzitter van Hart voor Goor, waarbij in 2008 een groep senioren van de ondernemersvereniging Goor Collectief het initiatief heeft genomen om AED
apparatuur toegankelijk te maken voor burgerhulpverlening. Een Automatische Externe
Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij
een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. In de opvolgende
jaren heeft de stichting een super dekkend netwerk binnen Goor met 33 AED’s waarbij er
binnen zes minuten een AED kan worden aangeleverd bij het slachtoffer.
Hij heeft nooit meer getwijfeld om te vertrekken uit Goor. En zoals hij zelf treffend zegt
“Ik voel me een echte Hof van Twentenaar. In Delden geboren en wonend in Goor.”
Wil jij ook jouw verhaal delen? Neem dan op via info@hofmarkting.nl! Of deel jouw
verhaal en foto’s op social media en gebruik #ikwooninhofvantwente.
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Digitaal de sfeer proeven
bij De Waerdenborch Holten en Goor
Goor/Holten - De overstap naar de middelbare school is een grote
en spannende stap. Deze tijd staat dan ook in het teken van beslissen welke vervolgschool het beste bij jou past. Nu een fysiek open
huis geen optie is, kun jij als leerling uit groep 7 of 8 met jouw ouders aanhaken bij het digitale open huis van De Waerdenborch. Voor Goor is deze op
zaterdag 29 januari en voor Holten vindt het open huis plaats op zaterdag 5 februari.

De Waerdenborch is een openbare school voor vmbo (basis, kader en mavo), havo en vwo.
We hebben twee locaties, namelijk in Holten en Goor. Goed onderwijs: dicht bij jou, dát is
wat we onze leerlingen te bieden hebben. Openbaar onderwijs betekent bij ons niet alleen
dat iedereen welkom is, maar ook dat we iedereen gelijk behandelen. Wij geloven in jouw
talent en we willen je dan ook graag stimuleren om deze te tonen. Laat maar zien wat je
kunt! Wij zorgen voor een veilige omgeving waarin jij je prettig voelt om je kwaliteiten te
ontdekken.
Het digitale open huis duurt van 10.00 tot 14.00 uur. Elk uur vindt er een online deelsessie
plaats waar een korte presentatie, een online rondleiding en Q&A onderdeel van zijn. Om
10.00 uur vindt de eerste deelsessie plaats voor vmbo-ers. Om 11.00 uur is het de beurt aan
havo/vwo-leerlingen. Om 12.00 uur wordt weer ingezoomd op vmbo en om 13.00 uur is de
laatste sessie waarin je alles te weten komt over havo/vwo. Uiteraard mag je ook meerdere
sessies bijwonen. Inschrijven is heel wenselijk, zodat wij je de link naar de livestream kunnen toesturen.
Toch liever onze locatie(s) met eigen ogen van binnen bekijken? Dan bieden wij jou de
mogelijkheid om je aan te melden voor een rondleiding in kleine, coronaproof, groepjes.
Hiervoor hebben we meerdere data gereserveerd, waar jij een keuze uit kunt maken.
Meer informatie over inschrijven voor het digitale open huis, onze rondleidingen en het
programma vind je op mijnwaerdenborch.nl. Op deze site staan ook nu al toffe filmpjes en
allerlei informatie over alle vakken voor je klaar! Verdiep je dus gerust alvast in onze school.
Heb je dringende vragen? Neem dan contact op met Niek Bosman (bsn@waerdenborch.nl).

Aanmelden voor Junior Energiecoach kan weer
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.
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.
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Doors Wide Open zoekt steun

Vervulde wensen Wensboom Goor

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.

Hof van Twente - “Wij wensen dat Bep een fruitmandje krijgt omdat ze is gevallen en
we haar een hart onder de riem willen steken!” aldus de leerlingen, en zusjes Nina en
Amy, van groep 7/8 van Ods 't Gijmink. Bep was zeer verrast door deze warme actie
van Nina en Amy.

Vorige week is ook de wens van Gezina vervuld voor de afdeling Molengaard van Carintreggeland Huis De Stoevelaar. Ze wenste dat de dementerende ouderen, in verband met
deze coronaperiode, opgefleurd werden. Na een oproep via HofMarketing zijn er spellen,
teken- en schilderspullen en decoratiematerialen ingezameld. Ze bedankten ook Wiemerink
de echte groenteman en Primera De Bandijk voor hun enthousiaste medewerking.
De hele maand december kon je een wens indienen via de wensbox bij de kerstboom in het
centrum van Goor of online via www.wish3.nl/rabobank-centraal-twente-goor/. Samen met
Rabobank Centraal Twente, Goor Collectief, BIZ Goor, HofMarketing en WISH3 vervullen
ze de mooiste wensen. Karin Freriksen van WISH3 zal van tijd tot tijd verslag doen over de
wensen die in vervulling gaan!

Wilma Sandifort te gast in Dubbelportret
Hof van Twente - Wilma Sandifort
is zondag 23 januari te gast bij het
radioprogramma Dubbelportret van
Hofstreek Omroep. Wilma werd geboren in Helmond en woont sinds de jaren 60 in Goor. Vanaf
haar 14e jaar was ze kapster en volgde ze de kappersopleiding in Enschede. Daarna werkte ze in
diverse kapsalons tot dat ze trouwde en kinderen
kreeg. Na een aantal jaren gewerkt te hebben als
huisvrouw kwam ze in dienst bij schoonmaakbedrijf Eijsink. Uiteindelijk kwam ze in dienst bij
de Reggehof in Goor. Zelf zegt ze hierover: “25
jaar leuke ervaringen opgedaan en met plezier
gewerkt”. Maar door onder andere corona en een
reorganisatie bij de Reggehof ging Wilma werken als zorgondersteuner bij de Boog in Warnsveld. Wilma Sandifort is zondag te beluisteren
tussen 11.00 en 12.00 uur. Presentatrices Ciska
Freriksen en Riet van den Burg hebben al een
voorgesprek gehad en hebben daarna hun eigen
‘onderzoek’ gedaan via Google en Facebook.
Maar er bleven vragen over. Wilt u meer over Team Dubbelportret. V.l.n.r.: Riet van den
deze bijzondere vrouw weten, luister dan op 23 Burg, Ciska Freriksen en Geert Wolff.
januari vanaf 11.00 uur of naar de herhaling van
het gesprek op maandag 24 januari om 20.00 uur.Hofstreek FM is te ontvangen op 107.6 Mhz en
107.0 Mhz (Markelo) en op de kabel. Het programma is ook te beluisteren op internet via
www.hofstreek.nl.
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Samantha Jonkman-Schorn en
Debby van Koningsveld nieuwe trainers
selectie D.K.V. Zwart-Wit

FC Twente Soccer Camps 2022
Is jouw (klein)zoon of dochter gek van voetbal? Speciaal voor alle kinderen die
niets liever doen dan voetballen organiseren wij in 2022 op nóg meer verschillende locaties in Twente de FC Twente Soccer Camps voor jongens en meisjes,
kijk op www.fctwente.nl/soccercamps voor het gehele programma.
Wat kunnen deelnemers aan een FC
Twente Soccer Camp verwachten?
- Een gaaf FC Twente Soccer Camps
tenue
- 2 kaarten voor een thuiswedstrijd
van FC Twente
- Gezonde tussendoortjes en drinken
- Begeleiding van gekwalificeerde
trainers
- Vernieuwd veld- en animatieprogramma
- Heel veel voetbalplezier
Programma 2022
In de voorjaar,- mei- en zomervakantie worden er voor de jonge
voetballiefhebbers (jongens en
meisjes) tussen de 6 en 15 jaar leuke
FC Twente Soccer Camps georganiseerd. Bekijk snel de data en locaties op: www.fctwente.
nl/soccercamps.

Delden - Vanaf seizoen 2022-2023 zullen Samantha Jonkman-Schorn en Debby
van Koningsveld de selectie van D.K.V. Zwart-Wit onder hun hoede nemen. Na het
afscheid van Rudi Struijk en Imko Smit die de afgelopen jaren verantwoordelijk
waren voor de eerste twee teams van de korfbalvereniging uit Delden nemen zij
het stokje over.
Beide trainers hebben hun sporen ruimschoots verdiend in de korfbalwereld.

Samantha Jonkman-Schorn

Fanstores FC Twente weer geopend

Debby van Koningsveld

Enschede - Sinds zaterdag 15 januari zijn de deuren van de FC Twente-winkels
weer geopend! De medewerkers staan weer klaar om iedereen te ontvangen bij
hen in de winkels; Fanstore De Grolsch Veste en Fanstore Havenstraatpassage 64
Enschede.

Samantha speelde met maar liefst drie verschillende clubs in de korfballeague en werd in
2004 en 2006 topscorer bij de dames. Ook speelde ze 11 interlands voor het Nederlands
korfbalteam. Op dit moment is Samantha bezig met de opleiding korfbaltrainer 4, wat het
hoogste diploma is dat een trainer bij de KNKV kan halen.
Debby was in haar jonge jaren speelster bij D.K.V. Zwart-Wit en speelde later bij OostArnhem in de hoofdklasse. De afgelopen jaren was ze trainster/coach bij KVZ en Nääs.
In het komende seizoen zal Samantha hoofdtrainer / coach zijn. Debby wordt verantwoordelijk voor S2.
D.K.V. Zwart-Wit is als vereniging erg trots op de nieuwe trainers en wenst hen enorm veel
succes en plezier toe!

Openingstijden Fanstore De Grolsch
Veste, Colosseum 65
Maandag
10.00 t/m 17.00 uur
Dinsdag
10.00 t/m 17.00 uur
Woensdag
10.00 t/m 17.00 uur
Donderdag
10.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag
10.00 t/m 17.00 uur
Zaterdag
10.00 t/m 17.00 uur
Zondag
gesloten

Jeremy Cijntje vervolgt het seizoen
bij FC Den Bosch

Openingstijden Fanstore binnenstad,
Haverstraatpassage 64
Maandag
gesloten
Dinsdag
10.00 t/m 17.00 uur
Woensdag
10.00 t/m 17.00 uur
Donderdag
10.00 t/m 17.00 uur
Vrijdag
10.00 t/m 17.00 uur
Zaterdag
10.00 t/m 17.00 uur
Zondag
12.00 t/m 17.00 uur

Jeremy Cijntje heeft in FC Den
Bosch een nieuwe club gevonden
waar hij de rest van het seizoen
op huurbasis voor uitkomt. De
24-jarige vleugelaanvaller werd
aan het begin van het seizoen verhuurd
aan Roda JC Kerkrade, waar hij tot 12 officiële wedstrijden kwam. Daarvan stond
hij slechts eenmaal aan de aftrap in het
veld. Uitgerekend in het met 2-1 gewonnen
bekerduel tegen FC Den Bosch mocht hij
in de basis starten. In onderling overleg
hebben Cijntje en Roda JC Kerkrade de
huurperiode beëindigd. Bij FC Den Bosch
hoopt Cijntje op meer minuten te kunnen

VOETBAL GFC GOOR
PROGRAMMA
Zaterdag 22 januari 2022:
GFC JO10-1JM Hulzense Boys JO10-2 09:00
GFC JO8-1 - Oranje Nassau JO8-2JM 09:00
GFC JO9-1
- FC Eibergen JO9-3JM 09:00
Enter Vooruit JO8-2 - GFC JO8-2JM
10:00
Delden JO10-2JM
- GFC JO10-2G
10:30
GFC JO16-1JM
- ASV ‘57 JO16-1
12:15
v.v. Twenthe JO17-1
- GFC JO17-1
12:45
Sportclub Rijssen 1
- GFC 1
14:30

rekenen dan bij de ploeg uit Kerkrade.
Cijntje kwam in de zomer van 2019 over van FC Dordrecht en kwam in 19 officiële duels
in actie namens Heracles Almelo. In het seizoen 2020-2021 speelde Cijntje al een seizoenshelft op huurbasis voor het Belgische Waasland Beveren.
Foto: NESimages.nl

Alle kinderen uit
Delden welkom bij
leuke beweegactiviteiten

Delden - Het is heel belangrijk dat kinderen
blijven sporten. Nu er weer binnen gesport
mag worden, zullen rondom de sportzaal ‘t
Raesfelt elke vrijdagmiddag leuke activiteiten worden gedaan. Denk aan springen
op trampolines, trefbal spelen of een tocht
door de buurt. Dit wordt gratis aangeboden
door het team dat afgelopen jaar de sporten
turnen, trampolinespringen, freerunning en
les voor het Nijntje Beweegdiploma heeft
opgestart.
De lessen gaan elke week altijd door, dus
ook bij nat, koud of wit weer. Er wordt dan
gewoon iets bedacht wat wél kan. Kinderen
kunnen komen op de volgende momenten:
Vrijdag 16.15 - 17.00 uur 3 tot en met 6 jaar
Vrijdag 17.00 - 18.00 uur vanaf 6 jaar
De eerste weken zal het tijdens (een deel
van) de tweede les nog donker zijn. Het zal
in alle gevallen koud zijn, maar daar kun je
je op kleden. Zorg daarom dat iedereen goed
gekleed komt, met dikke kleren waarin je
toch zo goed mogelijk kunt bewegen. Een
laagje uit doen kan altijd, een laagje aantrekken dat je niet bij je hebt niet! Vergeet ook
de paraplu niet.

Nieuwe installatatie
’Chapter Orange’ van
Kris Oost in Perron1

De installatie is opgebouwd uit meerdere
elementen die allemaal te maken hebben
met de kleur oranje. Hoe werkt de kleur
oranje in, om, door en met verschillende
materialen? Oost gaat het gesprek aan en
de vertaling hiervan is te zien in ‘Chapter
Orange’
Delden - Kris Oost is recent afgestudeerd
aan de AKI/Artez, Enschede.
De installatie is opgebouwd uit meerdere
elementen die allemaal te maken hebben met
de kleur oranje. Hoe werkt de kleur oranje
in, om, door en met verschillende materialen? Oost gaat het gesprek aan en de vertaling hiervan is te zien in ‘Chapter Orange’.
De expositie is te bezichtigen tot 28 februari
2022 (uitsluitend van buitenaf) bij Perron1,
Stationsweg1/5 in Delden, www.mikc.eu.
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