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Autoservice Wilms
Subaru specialist
- APK Keuringen
- Reparatie en onderhoud alle merken (bedrijfs)auto
en campers
- Banden service/opslag
- Auto verkoop/inkoop
- Airco service
- Snel-service accu’s, uitlaten en storingen

Occasion’s vanaf € 950,- incl. APK
Autoservice Wilms - Rudolf Dieselstraat 407
7442 DR Nijverdal tel. 0548 - 616688
www.autoservicewilms.nl

Lees deze
krant
ook online

Online theatervoorstellingen voor
basisscholieren en meet and greet
NIJVERDAL – Net voor de krokusvakantie keken de leerlingen van groep 3 en 4 van de Beatrixschool naar de swingende voorstelling
PadaBoom! van theatergroep Drumdrumdrum. De voorstelling werd online getoond op het digibord in de klas.

www.deweekvanhellendoorn.nl
“De kinderen waren heel erg geboeid en deden super enthousiast mee”, vertelt Janneke
Meijer, cultuur- en taalcoach van ZINiN. “Dat
heb ik gezien op de filmpjes die tijdens de
voorstelling zijn gemaakt. Ze stelden ook veel
vragen. Online voorstellingen zijn een goed
alternatief voor de voorstellingen die anders
voor de jeugd in het ZINiN Theater voor het
voetlicht worden gebracht.”

“Nieuwe bril? Voor trendy monturen
en goed advies ben je van harte
welkom bij ons in Hellendoorn”

0DUN'LHNPĶ

Dorpsstraat 24 • www.mdoptiek.nl • 0548 – 657017

Janneke merkt dat de culturele sector het
wel erg moeilijk mee heeft. “Op deze manier
steunen we toch nog een beetje de culturele
sector die het momenteel erg moeilijk heeft.
Bijkomend voordeel is dat de scholen zelf
kunnen kiezen wanneer ze de voorstelling
willen bekijken. En de kinderen zijn misschien
ook minder geremd om tijdens de meet and
greet vragen te stellen als ze in hun vertrouwde omgeving zitten. Dat is toch een heel andere ervaring dan met een artiest op het podium in het theater.”
Toch hoopt ze dat er weer optredens voor de
basisschooljeugd in het theater mogelijk worden. “De sfeer is anders, het is echter!”

WELKOM B(L)IJ
WAGENMANS WONEN
In Lemelerveld

Zie achterpagina

Al een afspraak
gemaakt?
0548-517306
info@gsmwonen.nl
Enterstraat 200
7461 PE Rijssen

Winkeliers bereiden zich
voor op opening met
tijdslot op 3 maart
NIJVERDAL – De Nijverdalse
middenstanders zijn blij dat ze op 3 maart
gedeeltelijk weer open mogen. De redactie
sprak met enkele van hen. Monique
Moddejonge, de eigenares van Juﬀrouw
Kwast vertelt dat ze redelijk door de crisis
is heen gekomen. Juﬀrouw Kwast verkoopt
alles wat er nodig is voor een pasgeboren
baby. Van complete babykamers tot kleine
kraamcadeautjes. Ook leuke dingen voor
peuters.
“Ik verkocht al veel via de website en op
Marktplaats. En afhalen (click en collect) en
bezorgen doe ik ook al langer.” Wel mist ze
het winkelend publiek, dat al regelmatig in
de etalages van haar winkel aan de Grotestraat kijkt. En ze weet te vertellen dat er
veel baby's onderweg zijn.

Of wij sneakers kunnen opknappen?

Natuurlijk :)

Kwartier winkelen
Even verder in het centrum van het dorp
zijn de franchisenemers van speelgoedzaak
Top1Toys helemaal klaar voor 3 maart. Via
Facebook en op afspraak kunnen klanten
bij ons terecht. “We hebben dan een kwartier per klant in de winkel.” Ook via click en
collect werd er wel besteld in de speelgoedwinkel, maar de omzet was lang niet als normaal.
Verbetering
Naast Top1Toys is de herenmodezaak van
Dimmendaal gevestigd. Miranda Dimmendaal meldt dat de zaak helemaal klaar is
voor de gedeeltelijke opening. “We hebben
er zin in. De zaak is opgefrist en we hopen
dat onze klanten dat waarderen en snel de
weg terugvinden. In de winkel kijken en passen is toch heel anders dan via social media
een bestelling plaatsen. Ik vind de nieuwe
mogelijkheden echt een verbetering. Onze
omzet was de laatste tijd niet zoals we die
graag zouden willen zien.”

Wolters Schoenmakers
Constantijnstraat 46
7442 ME Nijverdal
www.woltersschoenmakers.nl

De laatste nieuwsbrief van tuincentrum
Calkhoven aan de klanten vertelt niet alleen
over de werkzaamheden in het voorjaar in
de tuin, maar ook over de nieuwe manier
van winkelen. Uitgebreid staan de nieuwe
regels vermeld.

Hersenstichting houdt bij ZINiN
online de lezing ‘Hersenen en
Slaap’

Lees deze krant ook online
www.deweekvanhellendoorn.nl

Cartoon van de week
Leo Kemper

NIJVERDAL -Slapen is van groot belang
voor de mens, voor onze gezondheid, onze
hersenen én ons functioneren. We brengen
dan ook maar liefst een derde van ons leven
slapend door. De ZINiN Bibliotheek verzorgt
daarom samen met de Hersenstichting op
dinsdag 23 maart om 19.30 uur een gratis
online lezing over slaap en onze hersenen.
Om deze lezing bij te kunnen wonen, is het
nodig om de applicatie Zoom installeren
en je aan te melden via www.zinin.com. Je
ontvangt dan een wachtwoord en een korte
beschrijving over het gebruik van Zoom.
Wat maakt slaap zo belangrijk?
De een slaapt het liefst een gat in de dag
en de ander stapt al voor de wekker vrolijk
uit bed. Slaap is voor iedereen anders, maar
voor elk mens belangrijk, voor onze hersenen en ons dagelijks functioneren. Wat gebeurt er precies in je hersenen tijdens de
slaap en wat maakt die slaap zo belangrijk?
Hoe komt het dat sommige mensen minder
goed slapen dan anderen en is daar iets
aan te doen? Tijdens deze lezing krijg je
antwoord op al deze vragen. Je krijgt te horen wat goede en slechte slaap is, hoe het
slaap-waak ritme door de biologische klok in
onze hersenen geregeld wordt en wat er tijdens slaap allemaal in de hersenen gebeurt.
De Hersenstichting vertelt je waarom slaap
zo belangrijk is en geven tips over wat je zelf
kunt doen om je slaap te verbeteren.
Meld je gratis aan!
Aanmelden kan gratis op de website www.
zinin.com of via www.zininbibliotheek.nl.
Aanmelden mag ook via de reserveerlijn
0548-624489, deze is geopend van maandag t/m woensdagochtend van 9.30 tot
12.30 uur. Je ontvangt dan een wachtwoord
en een korte beschrijving over het gebruik
van Zoom.

ZINiN afhaalbieb verlengd tot 15
maart
NIJVERDAL - Nu Nederland tot 15 maart in een
lockdown blijft, wordt de ZINiN afhaalbieb bij tot
15 maart bij alle filialen verlengd. Op afspraak en
vertoon van hun bibliotheekpas kunnen leden van
de ZINiN Bibliotheek een boekenpakket afhalen.
Boekenpakket
In een mail of telefonisch kunnen de bibliotheekleden
aangeven over welke onderwerpen ze willen lezen,
of ze kunnen hun favoriete schrijvers kenbaar maken.
De medewerkers van de ZINiN Bibliotheken stellen
dan een boekenpakket samen op basis van deze informatie. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt
wanneer men het boekenpakket op kan halen. Op
deze manier wil de ZINiN Bibliotheek haar leden tegemoetkomen, zodat men tijdens de lockdown toch
een fijn boek kan lezen. Op afspraak en vertoon van
hun bibliotheekpas een boekenpakket afhalen bij de
vestigingen in Nijverdal en Hellendoorn. In Nijverdal
zijn medewerkers van maandag tot en met woensdag
van 9.30- tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar.
Voor Nijverdal: Mailen naar bib.nijverdal@zinin.com.
Bellen kan op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend van 9.30 - 12.30 uur met nummer: 0548-613342
Voor Hellendoorn: Mailen naar bib.hellendoorn@zinin.
com en bellen kan op maandag- en woensdagochtend van 9.30 - 12.30 uur met nummer: 0548-654436
Voor Daarle: Mailen naar bib.daarle@zinin.com. Bellen kan op maandagmiddag van 13.30 - 17.00 uur met
nummer 0546-697392
Voor Daarlerveen: Mailen naar bib.daarlerveen@zinin.
com. Bellen kan op donderdagmiddag van 13.30 17.00 uur met nummer 0546-646086.
Voor Haarle: mailen naar bib.haarle@zinin.com. Bellen
kan op woensdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur met
nummer 0548 - 595453
De boekenpakketten zijn bij de ingang van de bibliotheken af te halen. De uitleentermijn van onze materialen zal automatisch verlengd worden totdat de
bibliotheek weer open mag. Er worden dus over de
periode dat de bibliotheek gesloten is geen boetes
berekend.

Colofon
UITGEVER
Heinink Media BV
Geopend: maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur
info@heininkmedia.nl
Eurowerft 3, 7591 DE Denekamp
T 0541 - 35 59 74
VERSPREIDING WOENSDAG
Deze krant verschijnt iedere woensdag gratis in Nijverdal,
Hellendoorn, Daarle, Daarlerveen, Hulsen en Haarle.
Oplage: 16.500 exemplaren.
OPGAVE ROUW- EN FAMILIEBERICHTEN
Info@heininkmedia.nl
T 0541 - 35 59 74
06 - 25 09 77 96
REDACTIE:
Lieke van der Lee
redactie@deweekvanhellendoorn.nl
M 06 - 83 20 44 41
ADVERTENTIEVERKOOP & MEDIA ADVIES
Adverteren kan wekelijks, informeer naar de mogelijkheden
via de onderstaande contactgegevens. Wij kunnen ook
doorplaatsen in weekbladen in de hele regio.
Patrick Heinink
info@heininkmedia.nl
T 0541 - 35 59 74
M 06 - 30 02 65 15

DRUK
Drukkerij van Barneveld BV
KRANT NIET ONTVANGEN?
Neem contact op met Heinink Media ga naar
deweekvanhellendoorn.nl
06 - 83 16 72 31 of bel naar
T 0541 - 35 59 74 (ma. t/m vrij. 09.00 – 17.00 uur)
De krant wordt dan alsnog bij u bezorgd.
AANLEVERING
Het aanleveren van persberichten, foto’s of redactionele
verzoeken dient vóór maandag 10.00 uur naar de redactie
gemaild te zijn. Alle berichten worden geacht vrij te zijn van
rechten.
KRANT AF TE HALEN BIJ
Hellendoorn: Albert Heijn, Twents Ribhouse & Partycentrum
Nijverdal:
Coop Leon Haanstra, Jumbo, MacDonalds,
Gemeentehuis, Cigo Spithoff
Haarle:
Spar
Daarle:
‘n Tip
Niet uit deze uitgave mag zonder toestemming worden
gepubliceerd en/of gereproduceerd zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever en/of rechthebbende. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor copyright op bij ons aangeleverde
artikelen of beeldmateriaal. Wij kunnen geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden voor welke schade van welke
aard dan ook, ontstaan door het niet tijdig of onjuist plaatsen
van advertenties of informatie in deze krant, onze website of
social media.

POT
WWW.HUYSKWEKER-POT.NL
WWW.KWEKERIJ-POT.NL

Rijbewijskeuringsbus
coronaproof in verschillende
plaatsen bij ZorgAccent
REGIO - Heeft u een medische keuring nodig
voor het verlengen van uw rijbewijs? Of is uw
gezondheid gewijzigd waardoor u opnieuw
gekeurd moet worden? Dat kan bij ZorgAccent
bij de woonzorglocaties: Het Wedervoort in
Wierden, Stadskwartier Rijssen, De Hoge
Es in Nijverdal en locatie Krönnenzommer
in Hellendoorn in de speciaal ingerichte
mobiele keuringsbus die coronaproof is
gemaakt. In Almelo blijven de keuringen in
het hoofdkantoor van ZorgAccent aan de
Bellavistastraat 3.

Opent het voorja

Huyskweker opent uw voorjaar

PLAN ZELF
UW BEZOEK
VIA DE SITE!
RSVOORJAA

VIOLENn
i
groot en kle
bloemige

O

Online te bestellen of via Whats app
www.huyskweker-pot.nl O 06-38914375

Maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
Hooilandweg 2-a Marienheem • info@huyskweker-pot.nl • 06-38914375

Maak tijdig een afspraak!
ZorgAccent heeft een samenwerking met de
Rijbewijskeuringsarts die landelijk de keuringen
verzorgd. De keuringsartsen werken digitaal,
voor een snellere aankomst van uw verwijzing
(keuringsverslag), bij het CBR.

HUIS
VERKOPEN?

Ninaberlaan 81 a HELLENDOORN
0548-613605 - info@v-egmond.nl
www.v-egmond.nl

De beoordeling en goedkeuring van de gezondheidsklaring door het CBR kan enkele
maanden duren. Maak tijdig een afspraak voor
uw rijbewijskeuring!
Advies: vier tot zes maanden voor het aflopen
van de geldigheid van uw rijbewijs een afspraak
te maken voor een keuring.
Nieuw: Afspraak maken met
telefoonnummer en mailadres vanaf 1 maart
2021
U kunt op drie manieren een afspraak maken:
1. Mail naar afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl
1. Bel met één van onze call-agents op het landelijke nummer T. (085)01 80 800
(let op: het nummer (036) 72 00 911 is bereikbaar tot 30 maart 2021)
2. Online uw afspraak boeken voor de bus bij
vier woonzorglocaties van ZorgAccent www.
rijbewijskeuringsarts-mobiel.nl en via www.
rijbewijskeuringsarts.nl voor overige locatie in
verschillende plaatsen.

ZONWERING NODIG?
WIJ ZIJN OPEN OP AFSPRAAK!

Smidsweg 110, Nijverdal

tel. 0548-209020 - info@zonweringnijverdal.nl
www.zonweringnijverdal.nl

Column
Cor Kolthof

Gert Bladder: “Zo wordt er toch nog wat geld bij elkaar geschraapt”

Dorcas Nijverdal blijft ondanks
moeilijke tijd positief gestemd

ducten via Facebook. “Natuurlijk zijn dat geen
massaopbrengsten zoals normaal. Normaliter
hebben we weleens een opbrengst van 1000
euro per week, dat is nu onmogelijk, maar de
opbrengst via Facebook valt me niet tegen.
Zo wordt er toch nog wat geld bij elkaar geschraapt wordt voor de projecten.”
“Hoewel niet iedereen Facebook heeft, bereiken we toch gemiddeld nog wel 500 á 600
mensen per geplaatste bericht.

Koplampen
afstellen
Beste lezer; stel, we organiseren een fietstocht
naar Hellendoorn. Ons doel: het mooie dorpse
karakter van Hellendoorn bekijken en aldoende
een “masterplan” ontwikkelen voor de inrichting
van Nijverdal op lange termijn. De afgesproken
route start op het Dunantplein en loopt via het
Goudzoekerspad, - de Klinkenbeltweg, - Luttenbergerweg naar de Dorpstraat in Hellendoorn.
Op onze sturen hebben we een metertje geïnstalleerd, dat beweging registreert zodra ons
stuur afwijkt van de precieze recht-vooruit richting. Onderweg, en in Hellendoorn aangekomen
zien we dat er nogal wat afwijkingen op dat metertje staan. Logisch, we moesten vaak de bocht
nemen of een steen op het fietspad ontwijken.
Regeren is vooruitzien, obstakels hadden we
daarom ingecalculeerd en vormden geen echt
probleem. Verwissel Hellendoorn met elke plaats
of een project, het proces is hetzelfde: er is visie
over gewenst resultaat, een pragmatisch doel en
de koers wordt onderweg gemeten.
In essentie hebben we met zo’n stappenplan, bewezen regeringsverantwoordelijkheid te kunnen
dragen. Dit is natuurlijk de ultieme versimpeling
van de complexiteit die aan de orde is om een
land te besturen. Maar mijn punt is: ik mis van
overheidszijde een vergezicht op de toekomst.
Wat wordt het richtinggevend verhaal voor, pakweg 2050? Een verhaal waarin antwoorden
staan op vragen als, hoe wordt de balans: Economie - ecologie? – Zelfvoorzienend - importerend? - Maak- of handelsnatie? -Ruimtelijke inrichting - mobiliteit? Welke energievoorziening
of mix is leidend? Kortom: wat mij betreft komt er
voor de lange termijn een planmatig “visionairkader”, inclusief strategische methoden om die
visies te realiseren.
Het ontbreken van lange termijnperspectieven,
heeft – denk ik – meerdere oorzaken, ik noem
er twee. Allereerst: we zijn vooral een handelsnatie met alle kenmerken van dien, waaronder
het vluchtige, korte termijn gerichte denken.
Daarnaast: de wijze waarop ons kiessysteem is
ingericht. Regeren kan uitsluitend via coalitievorming. Partijpolitici profileren zich daarom vooral
op kwesties met een hoog “hier en nu” gehalte,
want dát trekt stemmen zo weet men. Tijd voor
bezinning op de verre toekomst is er niet, politici
worden bijgevolg gaandeweg – decennialang “evolutionair geprogrammeerd” om niet verder
vooruit te kijken dan 4 jaar.
Kunnen politieke partijen hun “bestuurlijke koplampen” niet wat hoger afstellen? Afstellen ver
over de regeerperiodes heen? Kan men niet uitstijgen boven dat - vaak gênante - verkiezingsgesteggel waar presentatievaardigheden belangrijker zijn dan inhoud? Installeer een partijen
overkoepelende, “Nationale Denktank” die een
langjarig masterplan ontwikkelt; een groeidocument dat periodiek wordt geëvalueerd en bijgesteld. Wie wil regeren committeert zich binnen
de kaders van dat plan te opereren; een regeringsperiode duurt 7 jaar.
Onze minister-president zei ooit: “visie is als een
olifant die het zicht belemmert”. Later bood hij
daarvoor excuus aan. Gelukkig maar, want staat
er niet geschreven: “waar visioenen ontbreken,
verwildert het volk?”

Dit is voorlopig de enige manier om nog geld op
te halen en aandacht te vragen… Daarom blijven
we het proberen!”

VOORLOPIG BLIJVEN DE DEUREN VAN DORCAS NIJVERDAL GESLOTEN

1ò9(5'$/

Dorcas Nijverdal is vanaf oktober 2020 al gesloten door de coronamaatregelen, maar oﬃcieel zouden ze vanaf 3 maart hun deuren weer mogen openen. Gert Bladder,
secretaris van Dorcas, laat weten dat dat niet zal gebeuren.
“Wij denken eerlijk gezegd niet dat dat gaat
werken. Wij hebben bijna alleen maar vrijwilligers die onder de risicogroep vallen en dan
moet je toch dubbel voorzichtig zijn”, legt Gert
uit. Vanaf 3 maart mogen er weer twee klanten
per verdieping binnen zijn, maar ook dat lijkt

Vrijwilligers
Gert merkt dat de vrijwilligers het dagelijkse
contact echt missen. “Wij proberen de vrijwilligers nog wel betrokken te houden door regelmatig met ze te bellen en vaak een nieuwbrief
te sturen.
Als we dat niet doen, kunnen ze zomaar afhaken en dat is iets wat we absoluut niet willen.”

geen optie voor Dorcas Nijverdal. “Dan moeten
we ons aan te veel regels houden.”

Het is de moeite waard de Facebookpagina
Dorcas Nijverdal in de gaten te houden, want
wie weet is er iets van uw gading bij!

Facebook-verkoop
Om hulp aan de allerarmsten te kunnen blijven
bieden, verkoopt Dorcas Nijverdal nog wel pro

Dorcas Nijverdal
Rijssensestraat 74a
7442 MK Nijverdal

Nut en Genoegen speelt in 2021
geen toneel
1ò9(5'$/

De Nijverdalse toneelvereniging Nut en Genoegen ziet ervan af om in 2021
de planken op te gaan. Het bestuur vindt het gezien alle onzekerheden ondoenlijk om dit jaar
in een vol ZININ-theater te gaan spelen. Voorzitter van de toneelvereniging Joop Timmer had
liever een ander besluit genomen, maar zegt dat het niet anders kan.
“We keken er echt naar uit om eindelijk weer te
kunnen oefenen en te werken naar een prachtig
optreden in het eerste weekend van november.
Maar vanwege het coronavirus kunnen we nog
niet beginnen met oefenen en onze rollen ontwikkelen. Wanneer dat wel kan blijft voorlopig
onzeker. Hierdoor is het niet mogelijk om begin
november een kwalitatief goed toneelstuk op te
kunnen voeren”, aldus Joop Timmer.
Allo Allo
In het jubileumjaar 75 jaar bevrijding paste het

toneelstuk “Allo Allo”. “Maar dat is nu niet meer
actueel” aldus regisseur Frank Ruiter.
“Wij gaan daarom op zoek naar een nieuw stuk
om te spelen in november 2022. Een stuk met
bijzondere types en met veel humor, daar zijn
we wel weer aan toe!” ‘Allo Allo’ zal bij het volgende jubileumjaar in 2025 opgevoerd worden.
Kindervoorstelling
De spelers van Nut en Genoegen kunnen zich,
zodra de maatregelen dit toelaten, wel richten

op de kindervoorstelling van februari 2022.
Hiervoor is meer voorbereidingstijd dan normaal. Dat geeft voor regisseuse Milou Nijenhuis
de mogelijkheid om groter uit te pakken. “Meer
tijd betekend ook meer mogelijkheden in de
uitvoering.

Vorig jaar hadden we bij “Sprookjes met een
(Grimm) lach” al een prachtig decor en een
script waarbij de spelers de ruimte hadden om
zich volledig te ontplooien.
Nu mag ik nog iets groter uitpakken, dat gaan
onze toeschouwers zeker merken. Ik heb er in
ieder geval heel veel zin in.”
Zodra er meer bekend is over de toneelstukken
zal daarover gecommuniceerd worden.

Mora of Hebro saté,
gehaktballetjes in saus,
loempia of Mora broodje
3 pakjes à 4 stuks, zakjes à 1 stuk
of bakjes à 150-160 gram
combineren mogelijk

Lay’s Superchips,
Cheetos, Hamka’s
of Strong

3 STUKS
4.17
5.55

zak 110-200 gram

1.25
1.65

3.-

1.-

Molenbrood
busbrood
3 hele broden
combineren mogelijk

ALTIJD

3 STUKS
5.97
6.87

Verse zalmfilet
op of zonder huid
per 100 gram

5.-

2.00
2.62

1.
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Top! van Coop Authentieke
ovengebakken kipfilet,
yorkham, corned beef,
kip grillworst of grillham
2 pakjes à 110-125 gram
combineren mogelijk

Alle Melkunie
Breaker of Protein

*
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4.50

3.75

per stuk

1.19
1.49

1.-

MAX. 4
PER
KLANT

Honig kruidenmixen
voor soepen, sauzen
of maaltijden
4 pakjes à 35-150 gram
m.u.v. voordeelverpakkingen
combineren mogelijk

Grolsch pils
krat 24 flesjes à 300 ml/
krat 16 flesjes à 450 ml
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van maandag 1 t/m zondag 7 maart 2021. Week 09. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Léon Haanstra Nijverdal Smidsweg 7c
Filiaal Portlandweg
Portlandweg 9

Openingstijden Ma t/m Zat.
Openingstijden Ma t/m Zat.
Openingstijd Zondag ook Nijverdal
Smidsweg 7c
Dorpsstraat 20 Openingstijden
Za Ma DI WO
Openingstijden Do, Vrij

Coop Leon Haanstra Holten

Dorpstraat
Léon
Haanstra 20
Holten

8.00
8.00
12:00
8.00
8.00

- 21.00 uur
- 21.00 uur
- 18:00 uur
- 20.00 uur
- 21.00 uur

Coop Leon Haanstra Nijverdal

3.-

Continuering en reguliere

Vrijwilligers Kinderboerderij blij
financiering voor Streettriage Twente met kleine berggeitje Valentina
1ò9(5'$/
Ook de komende drie jaar wordt Streettriage Twente ingezet bij meldingen omtrent mensen met verward gedrag. De acute dienst startte in 2019 als pilot om die mensen snel de
juiste hulp te bieden door ter plekke te beoordelen welke hulp nodig is. Streettriage Twente wordt
per 2021 regulier gefinancierd.

Een ggz-verpleegkundige en een politieagent
gaan samen naar de melding en kijken of er sprake is van een lichamelijk, psychiatrisch, justitieel of
psychosociaal probleem. Ook bepalen ze samen
welke hulp er op dat moment nodig is, eventueel
met ondersteuning van Ambulance-Oost of van de
Ambulante Zorg Twente (AZT). Mocht het nodig
zijn, zorgt het Streettriage team ook voor vervoer
naar de juiste plek. Deze samenwerking voorkomt
dat mensen op de verkeerde plekken terecht komen en lang moeten wachten op adequate vervolgzorg, bijvoorbeeld door een onnodig verblijf
op het politiebureau of het wachten op een beoordeling van de crisisdienst.
Groot succes
“De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners zorgt ervoor dat Streettriage zo’n groot
succes is”, vertelt Inge Westerhoﬀ, coördinator
Streettriage Twente van GGZ-organisatie Dimence. “Dat is echt goud waard. Doordat we samen
door onze eigen expertisebril kijken, en met alle
partijen samenwerkingsafspraken hebben gemaakt, kunnen we mensen met verward gedrag
snel aan de juiste hulpverlening koppelen.” Ook
politieagente Ellen Bolster is enthousiast: “We kunnen onze krachten bundelen. We nemen de juiste
mensen mee en weten wat we wel of niet kunnen.”
De verschillende ketenpartners leren veel van elkaar. “In het verleden ontstond er onderling nog
wel eens onbegrip over de aanpak van de verschil-

lende partijen. Nu we met alle partijen gesprekken
voeren tijdens de dienst, komen we steeds dichter
tot elkaar en ontstaat er een teamgevoel. Wij zorgen samen voor de mensen. En dat is prachtig!"
vertelt Miranda van Eerden, verpleegkundig specialist GGZ van Mediant. Lastige casussen worden
onderling nabesproken. “Ook als ik tijdens mijn gewone crisisdienst een lastige melding tegen ben
gekomen, overleg ik wel eens met Inge. Hoe zou
jij dit aanpakken? Die zachte kant levert heel veel
op, je krijgt veel meer begrip voor elkaar. Het is
een kwestie van kennen en gekend worden”, aldus Ellen.
Uitbreiding
Streettriage Twente draait nu twee jaar. Heeft de
pilot aan de verwachtingen voldaan? Inge: “We
hadden verwacht dat we veel vaker opvangplekken nodig zouden hebben voor mensen met psycho-sociale problematiek. Toch kunnen mensen
vaak thuisblijven en worden dan verder ondersteund door Ambulante Zorg Twente. Zij leggen
bijvoorbeeld contact met de gemeente en zorgen
dat er adequate zorg komt.”
“Dat zorgt ervoor dat wij het eerder kunnen loslaten,” vertelt Ellen. “We weten dat mensen gehoord
worden, dat mensen die er verstand van hebben
ernaar gekeken hebben en dat de juiste hulp in
gang is gezet.” De komende drie jaar gaat de
Streettriage Twente door. “Dat biedt ons ook de
mogelijkheid om de Streettriage uit te breiden met
extra uitgangen naar de juiste hulpverlening. Het is
veel maatwerk en nog niet alle uitgangen zijn gerealiseerd. Dit kunnen we de komende jaren met
de juiste partners gaan oppakken”, aldus Ellen.
Stapje extra
De huidige coronapandemie heeft ook zijn invloed
op de Streettriage. “Maar we hebben de hele tijd
doorgedraaid en daar ben ik echt wel trots op”,
zegt Inge. Ellen vult aan: “We hebben vanaf het
begin van de coronacrisis gezegd dat we blijven
doorrijden, juist daar waar veel mensen zich nu terugtrekken.

Via haar beroep als herder en de schapen op de
kinderboerderij is ze als vrijwilliger bij de Stichting
Kinderboerderij Hellendoorn Nijverdal betrokken
geraakt. “Vrouwtjes mogen blijven voor bokjes
moeten we op termijn een andere plek zoeken.
Eigenlijk hadden we op meer kleintjes gerekend.
Normaal is twee of drie. En de moeder was best
dik.”
Geluk gehad
De kleine Valentina en haar moeder Olly moesten
in verband met de regels om Q-koorts te voorkomen veertien dagen in quarantaine blijven in de
nieuwe stal op het terrein van de kinderboerderij. “Die stal was net klaar voor de sneeuwstorm
kwam, daar hebben we echt geluk mee gehad. Bij
de geboorte van Valentina was het -14 graden! We
hadden in de stal een warmtelamp”, verklaart Ester.
De geboorte verliep heel voorspoedig; Ester heeft
dik aangekleed tot één uur 's nachts in de stal gezeten. Daarna nam vrijwilliger Vahid Hadzihasanovic het over. Hij is eigenlijk de imker van de kinderboerderij, maar als boerenzoon ook vertrouwd
met kippen, schapen en geiten. “Om vier 's nachts
was ze er', zegt hij. “En omdat het de tweede keer
is dat Olly moeder werd, wist ze precies wat ze
moest doen.”
Grote gebeurtenis
Afgelopen zondag mocht Valantina met haar moe-

der uit quarantaine naar de nieuwe wei. Een grote gebeurtenis in het leven van het kleine geitje,
maar bijkans nog groter voor de vrijwilligers en
hun kinderen. En Valentina was er echt aan toe,
ze probeerde al onder het hek bij de stal door te
kruipen. Het is een bijzonder levendig en ondernemend diertje. Ester nam Valentina in haar armen en
liep met haar over het terrein naar de nieuwe wei.
Moeder Olly had beslist geen haast om te volgen
en pakte onderweg hier en daar een lekker grassprietje mee. “Olly, ga naar je kind”, spoorden de
kinderen van de vrijwilligers de moeder aan.

De kleine Valentina is de eerste boreling van dit
jaar. Maar beslist niet de laatste. Eind mei worden
er kleine geitjes verwacht bij twee andere moeders. De vier schapen krijgen begin mei lammetjes
en eind april is er een babyboom bij de cavia's. De
duiven hadden al een ei uitgebroed, maar dat was
te vroeg. Het kleine vogeltje heeft het niet gehaald.
Gesloten
Bestuursvoorzitter Marc-Jan Hengstman laat weten dat de faciliteiten op de kinderboerderij momenteel nog gesloten zijn in verband met de coronaregels. Maar hij hoopt dat dat in mei/juni anders
zal zijn. Momenteel zijn de vrijwilligers al volop bezig. De dieren moeten altijd verzorgd en er worden
voorbereidingen getroﬀen voor de moestuin.

We willen juist het stapje extra doen.” Vanwege corona vervoert het Streettriage team zelf geen mensen meer. Wel wordt er vervoer geregeld wanneer
dit nodig is.

Competities senioren
Categorie A niet hervat
REGIO

Nadat het kabinet vorige week dinsdag de bestaande maatregelen in de strijd
tegen het coronavirus grotendeels verlengde, kwam de KNVB met de gevolgen daarvan voor de
routekaart voor het amateurvoetbal. Door de verlengde maatregelen kunnen in ieder geval de seniorencompetities veldvoetbal in de categorie A (eerste elftallen Tweede Divisie tot en met Vijfde
Klasse) niet worden hervat.
Doordat de competities in de categorie A senioren
niet kunnen worden hervat, zal er geen promotie
en degradatie plaatsvinden. De indeling voor het
seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van het seizoen 2020/’21.

al zonder beperkingen kan trainen, geldt voor hen
een kortere voorbereidingsperiode (2-3 weken).
Alle jeugdteams (inclusief O19) moeten in dat geval
vanaf 24 maart zonder beperkingen kunnen trainen, de onder 23-teams vanaf 17 maart.

De KNVB hanteerde voor de senioren veldcompetities in de categorie A een uiterste startdatum van
10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kon worden (vanaf risiconiveau ‘ernstig’) van 4-5 weken.
Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. Doordat de maatregelen van het kabinet zijn verlengd tot en met
15 maart, vervalt de optie om deze competities te
hervatten en de eerste seizoenshelft uit te spelen.

Uiteindelijk zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus in de samenleving. Het
doel van de KNVB blijft om de opties open te houden en de jeugd zoveel mogelijk wedstrijden te
laten voetballen zodra dat (weer) kan.

Hoop op hervatting voor de jeugd
De jeugd uitkomend in de categorie A en de competities tot en met onder 23 kunnen hoop blijven
houden op hervatting van de competities. De uiterste startdatum van de onder 23-competities staan
gepland voor het speelweekend van 10 en 11 april,
die van de jeugdcompetities 17 en 18 april. Omdat
het grootste deel van deze teams op dit moment

1ò9(5'$/
Het is nog geen lente, maar af en toe voelt het wel als lente. En in de natuur is
dat ook zo. Al even geleden, exact op 14 ferubuari werd er bij de Sichting Kinderboerderij Hellendoorn Nijverdal aan de Derde Kampsweg achter de Gamma een geitje geboren. Vanwege de geboorte op Valentijnsdag werd het geitje Valentina gedoopt. “Het is een meisje en daar hebben we
geluk mee”, zegt hoofd dierverzorging Ester Kolkman.

KNVB Regio Cup
De teams uit de categorie A in de competities die
niet meer worden hervat, stromen door naar de
KNVB Regio Cup. Dit zijn kleinschalige regionale
competities die door de KNVB worden georganiseerd en starten vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten. Begin maart start de
KNVB met een inventarisatie onder de clubs in categorie A over mogelijke deelname aan de KNVB
Regio Cup.
Alle teams in de categorie B veld-, zaal- en pupillenvoetbal gaan al over naar de KNVB Regio Cup.

Onlinetraining EHBO op donderdag 25
maart startschot Vrijwilligerscollege
+(//(1'2251

Stichting De Welle, WierdenDoet! en HellendoornDoet! lanceren in het kader van
het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet / Mensen maken Nederland diverse (online) trainingen voor
vrijwilligers. Onder de naam Vrijwilligerscollege komen in de loop van dit jaar diverse interessante
thema’s aan bod. De eerste training vindt plaats op donderdag 25 maart van 14.00 tot 15.30 uur en
gaat in op Eerste Hulp bij Ongelukken. Feja Schonewille, EHBO op maat @feja, zal deze training
voor vrijwilligers(organisaties) verzorgen.
Workshop EHBO
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zowel thuis
als tijdens het doen van vrijwilligerswerk kunnen
er ongevallen gebeuren bij volwassenen en kinderen, zoals vallen, verslikken of brandwonden. Ook
situaties met ziektes en hartproblemen kunnen in
de naaste omgeving ontstaan. Als dit gebeurt, wil
je natuurlijk weten hoe je moet handelen. Schrijf je
in voor deze online workshop in een ongedwongen sfeer zodat je weet hoe je kunt handelen in
dergelijke situaties (geen certificaat inbegrepen)!
Opgeven
De gehele planning van het Vrijwilligerscollege
is te bekijken via www.stichtingdewelle.nl/vrijwilligerscollege/. Op deze pagina vindt men ook al diverse andere interessante (online) trainingen over
vrijwilligerswerk die kosteloos te volgen zijn. Opgeven voor de training EHBO kan via hellendoorndoet@stichtingdewelle.nl. Aanmelden is mogelijk
tot uiterlijk 22 maart aanstaande.

Andere thema’s 2021
Door middel van (online) trainingen en workshops
kunnen vrijwilligers uit de gemeente Wierden en
Hellendoorn gedurende het hele jaar leren over
actuele onderwerpen die van pas komen binnen
het vrijwilligerswerk.

In de volgende maanden komen onder meer de
onderwerpen eenzaamheid, dementie, publiciteit,
fondsenwerving en positieve gezondheid aan bod.
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Paasgroetactie Raad
van Kerken NijverdalHellendoorn
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het feest van de hoop, is voor de Raad van
of terug? We waren al bezig met nieuwe
Kerken een belangrijk moment om aandacht
ontwikkelingen en corona zorgde voor een
te vragen voor een groot aantal gezinnen
stroomversnelling hierin.” Met een klein
en alleenstaanden, die leven in moeilijke
omstandigheden. Uit bewogenheid met
team, Hilde Haringman en Wietske Siﬀels, is
deze mensen en om hen een hart onder de
Ingrid zich gaan verdiepen in de verschillende
riem te steken 'HZHHNYDQ7ZHQWHUDQG2SHQURQGGH(VVHQ'LQNHOODQG9LVLH'H:LH]HU
is door de Raad besloten een
mogelijkheden.
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direct
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Aangezien de Raad bij het organiseren van
de
screenings
en
drempeltoetsen,
omdat
de Paasactie (nog steeds) wordt geconfronteerd met een groot aantal coronabeperwe al werkten met het programma zelf. Nu
kingen, ontvangen de gezinnen dit jaar niet
kunnen we indien gewenst vooraf de toetsen
het bekende Paasbrood als groet, maar een
afnemen voor taal (inclusief dyslexie) en voor
speciaal ontworpen enveloppe met daarin:
rekenen. Met die screenings/toetsen kunnen
een paasgroet, een waardebon en een zoete
we kijken of het kind op niveau is, zowel
attentie. Middels de waardebon wordt het miSDJLQD
voor basisschoolleerlingen als leerlingen op
nimagezin in de gelegenheid gesteld om zelf,
)RUPDDW[PP
naar eigen keuze, een paasinkoop bij een suhet voortgezet
onderwijs. Zo begint elk kind
permarkt in Nijverdal of de Kruidenwijk
met dát onderdeel waar ze hulp bij nodig
te doen.
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hebben.” De berichten over het wel of niet
De Raad hoopt, dat veel inwoners van onze
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doorgaan van de examens hakte er best in en
gemeente op eigen initiatief dit voorbeeld
zorgde voor onzekerheid bij iedereen. Nu de
gaan volgen en een Corona verantwoorde
Paasgroet brengen aan een familielid, buur
examens doorgaan, kan het team verder met
of een onbekende, als teken van medeleven
de voorbereiding voor de examentrainingen.
en als “ruggensteun”. Een klein gebaar kan al
“Onze wiskundeleerkrachten staan alweer te
veel betekenen voor een ander.
popelen, zij hebben er zin in!”
Bij de organiseren van de “Paasgroetactie”
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team op de Aaboer in Almelo te ondersteunen.

Waar ga je werken?
De Aaboer is een voorziening voor 35 cliënten met een eigen appartement. Op elk van de vijf verdiepingen is
er een gezamenlijke inloop. De cliënten hebben een licht tot ma!g verstandelijke beperking, met daarnaast
au!sme, gedragsproblema!ek en sommigen met een complexe hulpvraag. Meer dan de hel" van de cliënten
zijn ouder wordende cliënten die ADL ondersteuning nodig hebben. De voorziening ligt aan de rand van Almelo
SDJLQD
in een landelijke omgeving.
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Een team van 30 medewerkers is volop in ontwikkeling en draagt zorg voor de dagelijkse 24-uursbegeleiding
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zich op een nieuwe (nieuwbouw)loca!e in Wierden en Almelo.
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Samen met de cliënt en verwant geef je betekenis aan het persoonlijke levensverhaal en onderzoek je op welke
gebieden de cliënt wil groeien. Het is jouw passie om de cliënt een goede en verzorgde start van de dag te
geven. Je luistert naar de cliënt, bent nieuwsgierig en je maakt oprecht contact. Je kunt op een professionele
manier omgaan met agressie en weet op zoek te gaan naar de begeleidingss!jl die het beste aansluit bij deze
cliënt.
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Wat vragen wij?
• Je hebt een relevant zorgdiploma op minimaal niveau 3. Denk hierbij aan Maatschappelijke Zorg en/of
Verpleegkunde of VZ-IG.
9RRUPHHULQIRUPDWLHRIKHWPDNHQYDQHHQDIVSUDDN
• Je bent een ervaren begeleider in de Gehandicaptenzorg met aantoonbare vakkennis op de doelgroep
ouderen
• Je hebt inzicht in je eigen handelen en bent in staat te rela!veren
LQIR#KHLQLQNPHGLDQOs7HOHIRRQ
• Je bent enthousiast, betrouwbaar en je kunt goed in teamverband werken

s
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wordt de Raad van Kerken geholpen
Wat bieden wij?
(XURZHUIW'HQHNDPS
HNYDQ/RVVHU
de diverse plaatselijke Diakonie -en
Je gaat werken in een waarden gedreven en financieel gezonde organisa!e waar goed werkgeverschap hoog

LVE TRI

door
Caritasinstellingen,
het
Trefpunt
Minima,
Stichting
op de agenda staat. Wij ze#en jou als medewerker centraal en bieden daarom het volgende:
Hulpfonds Hellendoorn, Vluchtelingwerk Hel+RATÛESJES
• Veel ontwikkelingsmogelijkheden
lendoorn-Nijverdal, Thuiszorg Noord West
• Een baan in een uitdagende werkomgeving BEUGELÛESJES
Twente, Stichting Voedselbank Hellendoorn,
• De func!e ondersteunend begeleider
is conform CAO ingedeeld in func!egroep 30 (maximaal € 2.633,SDJLQD
Stichting BOOM en Stichting Naobers voor
bij een 36-urige werkweek)
en de salariëring is a%ankelijk van je achtergrond en werkervaring
'HZHHNYDQ7ZHQWHUDQG2SHQURQGGH(VVHQ'LQNHOODQG9LVLH'H:LH]HU
Naobers. Kerngroep Paasgroetactie Raad van
)RUPDDW[PP
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals collec!eve ziektekostenverzekering, het meerkeuzeKerken Nardi Benneker, Gerrit Pastink, Bennie
+DOOR$OPHOR'HZHHNYDQ%RUQH'H*OLPODFKHQ'HZHHNYDQ/RVVHU
systeem en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Brandwacht en Gerrit Berends.

VOO

Hoe ziet de procedure er uit?
Ben jij geïnteresseerd in de func!e van ondersteunend begeleider bij woonloca!e De Aaboer in Almelo?
Solliciteer dan uiterlijk 12 maart met jouw CV en mo!va!e op deze vacature via onze website www.aveleijn.nl.
De sollicita!egesprekken vinden online plaats op maandag 15 maart.
Heb je vragen over deze func!e? Hiervoor kun je contact opnemen met Alida van der Brug,
manager, via a.vanderbrug@aveleijn.nl.

ATLON

Nieuw
Nieuw is de samenwerking met Pauline Jonker van ‘Maak mij wat wijs’.9RRUPHHUL
Haar ‘SLiM leren
leren’ en ‘SLiM naar de brugklas’ programma’s
LQIR#KHLQL
sluiten perfect aan op wat Ingrid
en haar team
nu al in praktijk brengen. “Jongeren kunnen
online en live combineren (XURZHUIW
op de manier die
het beste bij hen past. Maatwerk dus! We zijn
erg blij dat we met deze programma’s nóg
meer kinderen nóg beter kunnen helpen, of
Nieuwe ontwikkelingen,
de kinderen fysiek hier aanwezig zijn of niet.
diensten en SDJLQD
kansen!
En het maakt niet uit of jouw kind hier al in de
)RUPDDW[PP
huiswerkbegeleiding zit.” Donderdagavond 11
NIJVERDAL - Al tijdens de eerste lockdown
maart vertelt Ingrid van 19.30 - 21.00 uur alles
kwamen diverse vragen van ongeruste
over deze nieuwe en eventueel bestaande
ouders binnen bij Kennis Educatie Centrum
diensten tijdens een online informatieavond
en Huiswerkbegeleiding Nijverdal. Ze
via zoom. Aanmelden (verplicht) kan via info@
vroegen zich af hoe ze hun kind bij de les
konden houden en ervoor konden zorgen dat
kenniseducatiecentrum.nl.
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Marc: “Hopelijk willen mensen ons helpen om Twente als eerst rookvrij te krijgen”

Militaire oefening bij
Nijverdal

Marc en Richard gaan voor
rookvrije busstations en perrons

1ò9(5'$/

Tussen 15 en 18 maart tussen 8.00 en 20.00 uur wordt geoefend door
de 11 Luchtmobiele Brigade van defensie. De oefening met 80 bewapende militairen
speelt zich af in het gebied tussen Deventer, Raalte, Nijverdal, Lochem en Zutphen met
een aantal wielvoertuigen: 4 x VW Amarok, 4 x vrachtauto, 6 x personenauto.
De Koninklijke Landmacht maakt deel uit van
de groep van vitale organisaties en functies
om Nederland te laten blijven functioneren.
De Landmacht moet daarom al die tijd gereed zijn om een noodzakelijke bijdrage aan
de samenleving te blijven leveren, en ook om
de voorbereidingen van diverse missies te
garanderen.

Tegelijkertijd moet de Landmacht verdere
piekbesmetting van COVID-19 binnen de
Landmacht voorkomen.
De richtlijnen van de Rijksoverheid moeten
daarom ook zo veel als mogelijk gevolgd
worden. Zo weet u waarom de militairen
doorgaan met oefenen.

Angélique: “Niemand stelde de vraag: Wat heb jij nodig?”

Ras optimist Angélique
Koedijk start met Stichting
Twente tegen Kanker

TWENTE
In september 2019 kreeg Angélique Koedijk het vreselijke nieuws dat er uitgezaaide eierstokkanker geconstateerd werd. Tijdens haar behandelingen merkte ze, door heel veel
met lotgenoten (zij noemt ze kankervrienden) te praten, dat er een steunpunt gemist werd voor
kankerpatiënten en hun families. Daarom heeft Angélique in samenwerking met vier andere bestuursleden Stichting Twente tegen Kanker opgezet om een beweging op gang te brengen waarbij
hopelijk meer mensen gaan inzien dat gezondheid en kwaliteit van leven veel meer is dan alleen
maar naar een dokter gaan en gerepareerd worden in een ziekenhuis.

“Ik merkte dat nagenoeg niemand mij de vraag
stelde: wat heb jij nou nodig? Wat hebben jij en
jouw gezin nodig om meer te genieten van het leven met alle emoties en onzekerheid die de ziekte kanker, ongeacht de prognose, met zich meebrengt”, legt de Bornse ondernemer uit.
Bewustwording
Samen met vijf bestuursleden (Robert van den
Einde, Kees Wessels, Nanouck Wessels, Petra
Goddijn en Angélique zelf) willen ze zorgen dat
er bewustwording komt voor de veranderende
leeftijd van kankerpatiënten. “Kanker treft steeds
meer jongere mensen, jonge gezinnen en dan treft
het ook ouders van die jonge gezinnen. Eigenlijk
vinden wij dat allemaal oneerlijk en dat is het ook.
De nieuwe generatie kankerpatiënten heeft veelal
andere behoeften en dat is de reden dat ik deze
stichting hebt opgezet”, vervolgt Angélique, die in
december 2020 voor de tweede keer hoorde dat
ze weer ziek was. “Toen dacht ik wel: als ik het nu
niet doe, heb ik straks tijd te weinig.”
Veel telefoontjes
Angélique heeft al veel telefoontjes ontvangen van
andere stichtingen die zich afvroegen wat ze anders deden dan zij. “Ik krijg dagelijks mailtjes van
kankerpatiënten die zeggen: ‘jij legt de vinger op
de zere plek’. Heel veel stichtingen pretenderen

dat ze een luisterend oor zijn en maatwerk leveren
maar die boodschap komt nog onvoldoende over.
Onze stichting gaat zeker ook de gesprekken aan
met bestaande initiatieven en waar mogelijk gaat
er samengewerkt worden om sneller tot mooie resultaten te komen, maar heeft zelf ook een team
van deskundigen “in huis” op gebied van zorg en
welzijn die met liefde de helpende hand bieden en
dat begint met een persoonlijk gesprek.”
Ondernemers
Angélique doet niet alleen een beroep op alle
Twentenaren (die inmiddels al massaal doneren op
de website www.twentetegenkanker.nl, maar geeft
ook aan dat Ondernemend Twente haar stichting
“sneller” vooruit kan helpen. Er lopen momenteel
al mooie gesprekken om vooral met de warme
hand te doneren. Akom Ankla Oldenzaal B.V. heeft
de eerste stap al gezet.
“Zij hebben mij een frambozensiroop aangeboden
onder eigen label en die mag ik dan onbeperkt bestellen, alleen moet ik dan zorgen dat het bij Twentse supermarkten terechtkomt en dat mensen deze
Twente tegen Kanker Siroop kopen en daarmee
direct doneren voor dit oprecht goede doel. De
opbrengst gaat dan voor de volle honderd procent
naar de stichting. Dat is toch geweldig. Ik ben er
heilig van overtuigd dat het gaat lukken.”

FOTO DOOR: GEMEENTE LOSSERHOPELIJ

TWENTE
Marc Hinskens en Richard Roolvink, twee Twentse buschauﬀeurs zetten zich in
om kinderen een rookvrije omgeving te gunnen. Daarom hebben zij het initiatief genomen om een
rookvrije zone te regelen voor onder andere kinderen. Marc legt uit waarom het volgens hem zo
belangrijk is.

“Wij merken dat veel kinderen, die onderweg zijn,
in de rook staan van een ander en dat is niet goed.
Vaak hebben jonge kinderen nog niet de moed om
te zeggen dat het ongezond is en daarom hebben
wij in samenwerking met Rookvrije Generatie de
gemeentes benaderd om blauwe borden te plaatsen voor een rookvrije zone”, zegt Marc namens
de stichting.
Stations
Volgens Marc gaat het met name om de grote en
drukbezochte stations in Twente. “Wij vinden met
name de drukbezochte stations waar veel kinderen overstappen of uitstappen belangrijk voor een
rookvrij gebied”, vervolgt Marc, die merkt dat sinds
vorig jaar veel meer gerookt wordt bij bushaltes.
“Doordat de treinstations nu rookvrij zijn, gaan de
mensen aan de buitenkant van de stations staan
en roken. En juist op die plekken beginnen vaak
de busstations. Mensen weten niet dat er eigenlijk ook niet gerookt mag worden bij een bushalte
of busstation, daarom hebben wij dit initiatief op

de touwen gezet. Net als bij gemeentehuizen en
ziekenhuizen mag er ook niet gerookt worden bij
bushaltes.
Rookvrij Nederland
Met dit initiatief hopen Marc en Richard een rookvrij Nederland te versnellen. “Vooralsnog staat
2040 op de planning”, doelt Marc op een rookvrij Nederland. “Dat betekent dat er dan nergens
meer gerookt mag worden en dat sigaretten ook
niet meer verkocht worden. Wij vinden echter dat
het veel sneller kan beginnen, door bijvoorbeeld
bushaltes rookvrij te maken.”
Rookvrij Award
Marc en Richard zijn ook genomineerd voor de
Rookvrij Generatie Award. Het duo hoopt dat mensen op hen willen stemmen om het initiatief te ondersteunen. “Hopelijk willen mensen ons helpen
om Twente als eerst rookvrij te krijgen door op ons
te stemmen”, aldus Marc. Mensen kunnen hen nomineren tot 7 maart via: https://rookvrijegeneratie.
nl/awards/twenste-buschaﬀeurs/

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
sluiten broedgebied heide Sallandse
Heuvelrug vervroegd af
1ò9(5'$/
Het kerngebied van de heide in Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug gaat dit
jaar op 1 maart dicht voor bezoekers in plaats van 15 maart. Dit doen boswachters van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor het tweede jaar op rij, omdat door de opwarming van het
klimaat het voorjaar steeds vroeger begint, en de natuur juist dan rust nodig heeft.

Natuur jaar op jaar eerder
De boomleeuwerik zingt al volop, de eerste bloesems kleuren al wit en de eerste eierklompen van
amfibieën zijn al gezien. Het voorjaar lijkt elk jaar
eerder te beginnen. En dat is ook zo. Gemiddeld
vliegen vlinders 9 dagen eerder dan voorheen en
vogels leggen gemiddeld 8 dagen eerder hun eieren. Ook komen trekvogels eerder terug uit hun
overwinteringsgebied. Voor de boerenzwaluw bijvoorbeeld is dit gemiddeld 2 weken eerder.
Kraamkamer voor de natuur
Jos Schouten, boswachter bij Natuurmonumenten
ziet het op De Sprengenberg al jaren met eigen
ogen: “Het voorjaar begint steeds vroeger, en
2019 en 2020 waren helemaal extreem. De zeldzame boomleeuwerik galmt tegenwoordig al eind
februari zijn zang over de heide. Rust is voor broedende vogels essentieel om hun jongen groot
te brengen. Daarom sluiten wij het broedgebied
vervroegd. Ik ben blij dat leden van de Vogelwerkgroep Midden Overijssel dit voorjaar op de Sprengenberg inventarisaties uitvoeren. Zo krijgen we
aanvullend op de landelijke trend, nauwkeurige
informatie over de aanvang van balts- en broedactiviteiten op de Sallandse hei. Het is belangrijk dat
de schaapskudde van Scheperij Salland juist wel in
het broedseizoen in het gebied graast. Soorten als
veldleeuwerik en tapuit houden namelijk van kort

afgegraasde vegetatie. Met een uitgekiend graasplan ontzien we daarbij de balts- en broedlocaties
van het korhoen.”
Ook rust voor laatkomers
Frequente bezoekers van de Sallandse Heuvelrug
zijn gewend aan het feit dat het kerngebied van
de heide op de Sallandse Heuvelrug tijdens het
broedseizoen afgesloten is.

De vervroegde afsluiting betekent echter niet dat
het gebied ook weer eerder open kan. Want ook
de ‘laatkomers’ als bijvoorbeeld nachtzwaluw hebben een rustig broedproces nodig. Voor bezoekers van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en
Twents Reggedal blijft er gelukkig genoeg ruimte
over om van de heuvelachtige vergezichten en
van het ontluikende voorjaar te genieten!
Permanente vervroeging?
De vroege start van het voorjaar is een trend die
steeds sterker wordt. Voorlopig anticiperen we
daarop door de afsluitingsdata van het rustgebied
voortaan te vervroegen én de verschillende recreatie stromen duidelijker te zoneren.
Mogelijk bieden de ontwikkelingen rondom het
nieuwe Nationale Park en het opstellen van een visitorsmanagementplan in de toekomst nog andere
slimme oplossingen.

WELKOM B(L)IJ
WAGENMANS WONEN
In Lemelerveld
‘U kunt weer komen
proefliggen bij ons in de
winkel op afspraak. Bekijk
rustig ons aanbod bedden,
matrassen, kussens en
dekbedden. Tot snel!’

- Rudi & Jolanda

‘WIJ MOGEN U
WEER ONTVANGEN!’
- Team Wagenmans Wonen

‘Bent u op zoek naar een
draai of relaxfauteuil? We
geven u graag advies bij ons in
de winkel op afspraak’

- Joris

‘We mogen u weer
ontvangen en daar zijn
we blij mee! Graag tot
ziens!’

- Bas

ONLINE
AFSPRAAK
MAKEN
Ga naar:
www.wagen
manswonen
.nl
/afspraak-m
aken
Of bel ons o
p
0572-371273

Weerdhuisweg 1

8152 AW Lemelerveld

Wilt u graag deskundig advies ontvangen op
het gebied van slapen, wonen,
raamdecoratie of vloeren? Maak dan
vrijblijvend een afspraak.

Tel: 0572-371273

www.wagenmanswonen.nl

Jantje Beton Collecte van 8 t/m 13 maart

Doe mee, spek de clubkas en
help Scouting Albaldah Haarle

Buurtbussen Twents gaan
(grotendeels) weer rijden

+$$5/(

Van maandag 8 t/m zaterdag 13 maart 2021, is de Jantje Beton Collecte. Ook
Scouting Albaldah in Haarle doet mee, omdat 50% van de opbrengst naar de eigen clubkas gaat.
Dit jaar zullen de scouts niet bij u aan de deur komen in verband met het coronavirus. Toch kunt u
uw gift aan de Jantje Beton Collecte en daarmee ook aan Scouting Albaldah doen!

Online collecte
Via de website https://jantjebeton.digicollect.nl/
scouting-albaldah (ook bereikbaar door het scannen van de QR-code) kunt u dit jaar uw bijdrage
leveren aan de collecte.
Buitenspelen belangrijk
Buitenspelen is superbelangrijk, maar wordt
steeds minder vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen spelen niet of slechts één keer per week bui-

ten. Steeds meer kinderen kunnen niet lid worden
van een club of jeugdvereniging. Deze kinderen
zijn aangewezen op een speelplek in de buurt.
Voor kinderen in kwetsbare speelposities is buitenspelen vaak onmogelijk. Terwijl spelen ontzettend belangrijk is voor ieder kind.
Slootjespringen, verstoppertje doen in de straat
of buiten met vriendjes de wereld verkennen. Een
leven zonder buitenspelen is ondenkbaar voor
opgroeiende kinderen. De rol van scoutingclubs,
jeugdverenigingen en leuke speeltuinen in de
buurt wordt daarom steeds belangrijker. “Het is
daarom meer dan ooit hard nodig om geld op te
halen.”
Help Scouting Albaldah Haarle
Scouting Albaldah is de Scoutinggroep voor Haarle en de ruime omgeving. De groep bestaat sinds
2007 en inmiddels hebben bijna vijftig jeugdleden
elke week een hoop plezier bij onze nog jonge
Scoutinggroep. Behalve leden uit Haarle zelf weten ook steeds meer kinderen uit ons buurdorp
Luttenberg Scouting te waarderen.
De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton
aan speelprojecten in heel Nederland. De andere
helft is voor onze eigen clubkas. Die opbrengst is
heel erg welkom om het Scoutingspel vanuit onze
blokhut Spoorzicht aan de Almeloseweg in Haarle
te kunnen blijven spelen.

Versoepelingen van het
kabinet op een rijtje
REGIO

Het kabinet heeft de avondklok verlengd tot 15 maart, maar heeft wel
een aantal versoepelingen doorgevoerd. Zo gaan de scholen weer open, de buitensport mag
tot en met 26 jaar, contactberoepen zijn weer toegestaan en is het mogelijk om te winkelen
op afspraak.
Scholen
Het voortgezet onderwijs gaat per 1 maart
weer open. Uitgangspunt is dat elke leerling
minimaal 1 dag per week fysiek onderwijs kan
volgen. Het middelbaar beroepsonderwijs gaat
per 1 maart weer gedeeltelijk open. Uitgangspunt is dat elke student 1 dag per week fysiek
onderwijs kan volgen.

mondkapje.
•Als aanvullende voorwaarde geldt dat personen hebben gereserveerd en dat een gezondheidscheck plaatsvindt.
•Het is bij contactberoepen verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve
van bron- en contactonderzoek door de GGD
bij een besmetting.

Buitensport
Jongeren van 18 tot en met 26 jaar mogen ook
sporten, echter alleen bij sportaccommodaties.
Er gelden wel een paar voorwaarden:
•Er wordt geen competitie gespeeld.
•De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter
te bewaren.
•Mensen met klachten die kunnen wijzen op
corona blijven thuis.

Winkelen op afspraak
Het kabinet is voornemens om met ingang van
3 maart winkelen op afspraak mogelijk te maken.
•Winkels mogen maximaal 2 klanten tegelijk in
de winkel hebben. Die moeten zich 4 uur van
tevoren hebben aangemeld.

Contactberoepen
Alle contactberoepen, met uitzondering van de
sekswerkers, zijn met ingang van 3 maart weer
toegestaan. Denk aan kappers, masseurs en
rijinstructeurs.
•Zowel dienstverlener als klant dragen een

•Een winkel met meerdere verdiepingen mag
maximaal 2 klanten per verdieping toelaten.
•De afspraken zijn voor minimaal tien minuten.
Dit is om te voorkomen dat er toch contacten
zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen.
•Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

+(//(1'22511ò9(5'$/
Vrijwel alle buurtbussen in Twente gaan weer rijden. De bussen zijn
dankzij enkele technische aanpassingen coronaproof ingericht en de vrijwillige buurtbuschauﬀeur
zijn enthousiast om weer de weg op te gaan nu er versoepelingen door de overheid zijn aangekondigd. Ook is de servicewinkel van Twents op het busstation Enschede vanaf 3 maart op afspraak te
bezoeken.

De volgende buurtbussen rijden weer vanaf 3
maart:
•513 Nijverdal – Raalte
•594 Den Ham – Nijverdal
•597 Nijverdal – Hellendoorn

Updates over de buurtbussen in Twente en welke
bussen weer rijden zijn te vinden op de website
twents.nl/buurtbus. Alle ritten van de buurtbussen
die rijden zijn verwerkt in de reisplanner. Plan je
reis voor vertrek voor de juiste vertrektijden en
een actueel reisadvies.

Annet Nikamp en Dennis
van Dam in publieksjury
van 'We Want More'
1ò9(5'$/

De Nijverdalse zangeres Annet Nikamp en zanger en horecaman Dennis van
Dam uit Hellendoorn zijn twee van de vele publieksjuryleden tijdens de finale van We Want More!
Vanaf zaterdag 13 maart wordt het programma op SBS 6 uitgezonden. Het populaire programma
van SBS6 geeft zangers en zangeressen de kans zich aan de vak- en publieksjury te presenteren.
Deelnemers in de talentenjacht treden op in heel verschillende stijlen van fado tot pop en jazz tot
opera.
een livestream. Van daaruit keek en beoordeelde
de publieksjury de kandidaten.

Coronamaatregelen
Uiteraard krijgt iedereen voorafgaand een corona
sneltest en worden de anderhalve meter richtlijnen
gevolgd. Dennis: “We worden dubbel getest. Eerst
al hier omdat we samen naar Amsterdam rijden. En
daar nog eens. Maar we vinden het heel leuk om
een beetje met ons vak bezig te zijn en andere
mensen te ontmoeten uit de branche.” Hoe het
precies gaat Is nog niet helemaal duidelijk, maar
waarschijnlijk zitten de juryleden ook in kleine
groepjes. In elk geval zijn ze tijdens de uitzending
te zien in de grote videowand achter de vakjury.

“Dennis en ik kennen elkaar goed”, vertelt Annet.
“Als het kan, helpen we elkaar. We zijn alle twee
zangers, maar hebben momenteel door corona
geen optredens. In het verleden hebben we wel
eens samen op de Schapenmarkt in Hellendoorn
gezongen. Dat was leuk, maar onze stijlen zijn heel
verschillend.”
Niet in de zaal
Dennis heeft geïnformeerd bij SBS6 hoe het zat
met de deelname aan de publieksjury die naast
de vakjury punten mag geven aan de optredende
artiesten. Normaal zit de publieksjury in de zaal,
maar nu natuurlijk niet. Dennis en Annet moesten
eerst laten weten wie ze zijn en wat ze doen op
muzikaal gebied en kregen daarna bericht dat ze
in de publieksjury zitting mochten nemen.
De opnamedag was op dinsdag 2 maart. De opnames van de kandidaten tijdens deze finale vonden plaats in Hilversum, maar de publieksjury keek
vanuit een andere locatie in Amsterdam mee via

Positieve ervaring
“Wij zien het als een leuk uitje en hebben er erg
veel zin in om hieraan te mogen deelnemen!” volgens Dennis en Annet. “Even weer een positieve
ervaring opdoen in deze tijden van corona, waarin
de optredens veelal uitblijven.”

OPEN OP AFSPRAAK!

VANAF 3 MAART OPEN OP AFSPRAAK!
Al vele jaren zeggen wij dat slapen persoonlijk is en een goede nachtrust essentieël is voor
de volgende dag. Tijdens de afgelopen maanden komen we er allemaal steeds meer achter
dat goede slaap heel belangrijk is.
Als familiebedrijf zijn we daarom ook erg blij met de huidige versoepeling waarbij wij onze
klanten weer in de winkel mogen ontvangen. Ook al is het met mate, maar het is een eerste
stap.
Al meer dan 13 jaar staan wij bekend door ons onderscheidende en duidelijke advies.
In onze winkel hebben wij vele bedden staan om voor elke ligwens een passend advies te
kunnen geven.
Maak een persoonlijke afspraak wanneer u het uitkomt op www.slaapspecialist.nl/afspraak
of bel tijdens openingstijden 0541 - 522922.
TEVENS HEBBEN WE MOMENTEEL SHOWROOMSALE,
SHOWROOMMODELLEN MET EXTRA HOGE KORTING EN SNELLE LEVERING

Eekboerstraat 71
7575 AW Oldenzaal
0541 - 522 922
www.slaapspecialist.nl
info@slaapspecialist.nl
Uw gastheren: Hans en Robin Bruinsma

