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Wij komen graag vrijblijvend bij u langs!
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Al een afspraak 

gemaakt?

     0548-517306
     info@gsmwonen.nl
     Enterstraat 200
     7461 PE Rijssen

RIJSSEN –  Aan het begin van het nieuwe jaar heeft SC Rijssen de zitjes in de 

kantine aangepakt. De mannen van het vierde elftal van de voetbalclub nam de 

verantwoordelijkheid en heeft het tot een mooi geheel weten te brengen. Het elftal 

is dan ook trots op het resultaat, laat Ruud Kreijkes weten.

Trots op eindresultaat: “Reacties waren louter positief”

SC Rijssen heeft vernieuwde
zitjes te danken aan vierde elftal

“Het is heel mooi geworden. Het kan nu 

weer een lange tijd mee. Helaas hebben we 

er nog geen gebruik van kunnen maken, 

maar dat komt vanzelf weer. Ook de reacties 

van de andere clubgenoten waren louter 

positief”, zegt Ruud, die laat weten dat er 

ook een plan voor het overige deel van de 

kantine is gemaakt. “Nu is het nog zoeken 

naar vrijwilligers en fi nanciën om dit aan te 

pakken.”

Verouderd

Volgens Ruud was het wel nodig dat het eens 

werd gerenoveerd. “Er was al een lange tijd 

niets aan de kantine gedaan. Vooral de zitjes, 

waar wij met het team altijd zitten, was verou-

derd. Enkele teamgenoten vonden het tijd om 

hier wat aan te doen en al snel werd er een 

bouwteam opgericht onder leiding van Martin 

"Suuske" Rutterkamp”, vervolgt Ruud.

Ruimtegebrek

Namens het vierde elftal werd het initiatief 

genomen om de kantine aan te pakken. “Wij 

zitten altijd op onze vaste plek en merkten 

dat het wel een keer nodig was. Waar we de 

wedstrijd soms moeten uitspelen met 10 man 

omdat we geen wissels hebben, zijn er in de 

kantine altijd minstens 20 man. Er was bij ons 

zitje dan ook vaak ruimtegebrek waardoor we 

moesten schuiven met tafels en stoelen waar-

door wat niet praktisch was. Omdat het ook 

verouderd was kwam het idee om het aan te 

pakken.”

Etappes

“Suuske had nog steigerhout liggen en dit 

konden we gebruiken om onze hoek aan te 

pakken. Al snel kwam het idee om alle zitjes 

aan te pakken. Hierdoor moesten we 

de tafels ook voorzien van een nieuw 

blad en kwam er telkens iets bij. Uitein-

delijk werd besloten om dan alles maar 

te voorzien van de steigerhoutlook bij 

de kant van de zitjes. De verbouwing is 

in etappes gegaan omdat in ons team 

weinig handige klussers zitten. Hierdoor 

duurde het langer dan we hadden ver-

wacht, maar is het uiteindelijk wel gelukt”, 

aldus Ruud.

Secretaris Ruud Kreijkes laat weten dat 

de groep zich wel heeft gehouden aan 

de coronamaatregelen, maar dat het co-

ronavirus ook heeft geholpen. “Toen we 

begonnen, waren er nog weinig restric-

ties qua aantal personen, dus toen kon-

den we meters maken. Toen je niet meer 

met groepen samen mocht komen, heb-

ben we wel rekening gehouden dat we 

niet met te veel mensen tegelijk eraan 

gingen werken”, vervolgt Ruud. “

Lees verder op pagina 2. 

Schoenmakers

U kunt de schoenen ook 
bij Cigo Rijssen ophalen/brengen! 

• Breng je schoenen bij  
Cigo Rijssen

• Via tel/app bespreken wij hoe we de 
schoen kunnen herstellen en wat de 
kosten zijn 

• Schoenen worden binnen 3 dagen terug 
gebracht 

Contstatijnstraat 46 Nijverdal 

W

Constantijnstraat 46

7442 ME Nijver

www

Wolters Schoenmakers



Smidsweg 110, Nijverdal 

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

ZONWERING NODIG?

WIJ ZIJN OPEN OP AFSPRAAK! 

BROEK STOMEN € 5,-

G
e

ld
ig

 t
/m

 3
1

 m
a

a
rt

 2
0

2
1

 

De Krans 28 Rijssen Tel. 0548-51 77 96

Email: melissakledingreparatie@live.nl 

FB: melissa kledingreparatie & stomerij Instagram: 

@melissakledingreparatie

       

       

            

 

Kennis + Ervaring + Vertrouwen = Zekerheid 
 

 

Zelfstandigen, middelgrote ondernemingen en particulieren voelen zich bij ons begrepen 

 

  

Bouwstraat 10  7462 AZ  RIJSSEN      0548-516689    www.bregmanlast.nl 

 
 

 

Online workshop over privacy en veiligheid

RIJSSEN -  Op woensdag 17 maart organiseren 

SeniorWeb en de Bibliotheek Rijssen-Holten een 

online workshop over veilig omgaan met laptop, 

tablet en smartphone. De workshop start om 

19.30 uur en is te volgen via Zoom. Aanmelden 

kan via www.bibliotheekrijssenholten.nl/agenda.

Online veiligheid en privacy zijn belangrijk en 

worden steeds belangrijker. Aan de ene kant 

omdat we steeds meer zaken digitaal en online 

regelen, aan de andere kant omdat internetcri-

minelen steeds beter worden in het achterhalen 

van gegevens. 

In deze workshop leggen we uit wat u zelf kunt 

doen aan het beveiligen van uw computer, ta-

blet of smartphone. We geven ook tips over vei-

lig surfen en de risico's op internet. Deelname 

aan de workshop is gratis. Aanmelden kan t/m 

16 maart.



ROZENGAARDE 75 A – 7461 DA RIJSSEN – WWW.VIAVIEWELZIJN.NL

OPENINGSTIJDEN

Kantoor Rijssen                               Kantoor Holten

Maandag t/m vrijdag                         Maandag t/m vrijdag

08.30 – 12.00 uur                              08.30 – 12.00 uur

In verband met het coronavirus werken wij zoveel mogelijk thuis, daarom zijn beide kantoren 

gesloten voor inloop. Uiteraard blijven wij elke werkdag van 08.30 – 12.00 uur bereikbaar op 

0548 – 36 27 55. Wij zijn op afstand, maar niet ver weg! 

Bel ons, wij zijn maar één telefoontje bij u vandaan. 

Een collega staat voor u klaar om u verder te helpen.

BuurtKracht Rijssen-Holten
In 2019 is BuurtKracht als aanpak en samenwer-

kingsverband gestart in Rijssen-Holten. Buurt

Kracht werkt vanuit een aantal principes:

- elke buurt en straat is anders;

- de buurt en straat is de schaal van handelen;

- we gaan uit van het eigenaarschap van be-

woners;

- we staan voor diversiteit;

- het is geen project maar een ‘way of life/wor-

king’.

Vanuit deze principes werken wij, ViaVie Welzijn 

met haar professionals (zoals een cultuurcoach 

en beweegcoach), samen met verschillende 

netwerkpartners aan drie thema’s: participatie, 

eenzaamheid en Positieve Gezondheid.

Lokaal Sportakkoord

Vanuit BuurtKracht is onlangs een start gemaakt 

met de uitvoering van het vorig jaar opgestelde 

‘Lokaal Sportakkoord’. 

Samen met sportaanbieders, scholen, zorg- en 

welzijnsaanbieders willen we sporten en bewe-

gen voor iedere inwoner van de gemeente mo-

gelijk maken. Dat kan alleen als sportaanbie-

ders voldoende vrijwilligers hebben en nieuw 

aanbod kunnen ontwikkelen. Om deze ambities 

te realiseren is het Lokaal Sportakkoord opge-

steld. Eén van de pijlers uit het Lokaal Sportak-

koord is ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’. 

Vanuit deze pijler zullen we verenigingen on-

dersteunen, oa. door cursussen en trainingen 

aan te bieden.

Wil je hier meer over weten? Bv. welke cur-

sussen er op dit moment voor verenigingen 

worden aangeboden? Of wil je een bijdrage 

leveren aan het sport- en beweegaanbod in 

Rijssen-Holten? Lees dan de nieuwsbrief op: 

https://www.buurtkrachtrijssen-holten.nl/bewe-

gen-gezondheid/lokaal-sportakkoord/

“Merken dat inwoners van Rijssen ons niet vergeten zijn”

Voedselbank Rijssen-Holten krijgt 

250 pakketten overhandigd

 

 Afgelopen week zijn er 250 pakketten ter waarde van 50 euro overhandigd door 

Plus ter Maat aan Voedselbank Rijssen-Holten. De pakketten zijn bij elkaar gespaard door de klan-

ten van Plus ter Maat. Dit door de zegels die bij de boodschappen worden ontvangen te doneren 

aan de Voedselbank. 

De Voedselbank en Kledingbank zijn zover als 

mogelijk is aangepast opengebleven. Het klant-

contact is daarbij maatgevend geweest”, legt de 

Voedselbank Rijssen-Holten weten. De Voedsel-

bank Rijssen-Holten voorziet elke dag inwoners 

van Rijssen-Holten, die tijdelijk zeer krap bij kas 

zitten, van levensmiddelen die bij supermarkten 

en bakkers in Rijssen, Holten en Enter worden op-

gehaald. 

Ervaring in coronatijd

Hoewel veel winkels de deuren moesten sluiten, 

is het voor de Voedselbank Rijssen-Holten mee-

gevallen. “De ervaring die we onder normale om-

standigheden hebben is niet veel anders dan nu 

in coronatijd. We merken dat inwoners van Rijssen 

ons niet vergeten zijn, regelmatig worden mooie 

donaties ontvangen. Die zijn zeer welkom, zeker 

nu we zelf geen supermarktacties kunnen organi-

seren.”

Meer gebruik van Voedselbank en 

Kledingbank?

“Er zijn signalen dat in de nabije toekomst meer 

personen gebruik zullen gaan maken van de VB 

en KB. Op dit moment merken we daar echter niet 

veel van. De VB heeft regelmatig contact met de 

gemeente Rijssen-Holten. 

Over de samenwerking met de gemeente Rijs-

sen-Holten zijn we dan ook zeer tevreden”, aldus 

de Voedselbank Rijssen-Holten.

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

Ras optimist Angélique Koedijk start met Stichting Twente tegen Kanker

In september 2019 kreeg An-

gélique Koedijk het vreselijke nieuws dat er uit-

gezaaide eierstokkanker geconstateerd werd. 

Tijdens haar behandelingen merkte ze, door 

heel veel met lotgenoten (zij noemt ze kanker-

vrienden) te praten, dat er een steunpunt ge-

mist werd voor kankerpatiënten en hun fami-

lies. Daarom heeft Angélique in samenwerking 

met vier andere bestuursleden Stichting Twen-

te tegen Kanker opgezet om een beweging op 

gang te brengen waarbij hopelijk meer mensen 

gaan inzien dat gezondheid en kwaliteit van le-

ven veel meer is dan alleen maar naar een dok-

ter gaan en gerepareerd worden in een zieken-

huis.

“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 le-

ven met alle emoties en onzekerheid die de ziek-

te kanker, ongeacht de prognose, met zich mee-

brengt”, 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 an-

ders 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 re-

sultaten 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 An-

kla Oldenzaal B.V. heeft de eerste stap al gezet. 

“Zij hebben mij een frambozensiroop aangeboden 

onder eigen label en die mag ik dan onbeperkt be-

stellen, alleen moet ik dan zorgen dat het bij Twent-

se 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.”



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.

   Lay’s Superchips, 
Cheetos, Hamka’s 

of Strong 
   zak 110-200 gram   

1.25

1.65 1.-
 Molenbrood 

busbrood  
     3 hele broden 

 combineren mogelijk 

3 STUKS

5.97

6.87 5.-

ALTIJD

  Top! van Coop Authentieke 
ovengebakken kipfi let, 
yorkham, corned beef, 

kip grillworst of grillham
   2 pakjes à 110-125 gram 

 combineren mogelijk 

 2
e HALVE PRIJS

*

 5.00

 3.75

_

_

 6.00

4.50

17.29

 9.99

MAX. 4 
PER 
KLANT

 Grolsch pils
   krat 24 fl esjes à 300 ml/

krat 16 fl esjes à 450 ml 

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 

3 STUKS

4.17

5.55 3.-

 Verse zalmfi let 
op of zonder huid 

   per 100 gram 

2.00

2.62  1.69

   Alle Melkunie 

Breaker of Protein
 per stuk 

1.19

1.49 1.-
Honig kruidenmixen  
voor soepen, sauzen  

of maaltijden
4 pakjes à 35-150 gram

m.u.v. voordeelverpakkingen

combineren mogelijk

4.20

5.96 3.-
4 STUKS

Coop Leon Haanstra Holten
Dorpstraat 20

Coop Leon Haanstra Nijverdal
Smidsweg 7c

Coop Léon Haanstra Nijverdal  Smidsweg 7c    Openingstijden Ma t/m Zat.           8.00   - 21.00 uur

Filiaal Portlandweg        Portlandweg 9   Openingstijden Ma t/m Zat.    8.00   - 21.00 uur

       Openingstijd Zondag ook Nijverdal 12:00 - 18:00 uur

Léon Haanstra Holten              Dorpsstraat 20   Openingstijden Za Ma DI WO   8.00   - 20.00 uur

                                                  Openingstijden Do, Vrij                  8.00   - 21.00 uur



Heb jij ook een foto in de gemeente Rijssen gemaakt, die je met onze lezers 

wilt delen? Mail deze dan naar redactie@deweekvanrijssen.nl.

WAT (BE)KIEKT DE RIESSENDERS?WAT (BE)KIEKT DE RIESSENDERS?

DE DRIEHOEK AAN DE ELSENERSTRAAT. FOTOGRAAF WIM AHNE

DE PELMOLEN FOTOGRAAF DICK SANDERMAN.

EEN REE OP DE BORKELD. FOTOGRAAF: JAN LOHUIS.

Heb je gehoord over de actie 

‘Kinderzwer! oek op bezoek’? 
Tijdens de actie ‘Kinderzwer! oek op bezoek’ heeft ViaVie Welzijn boeken uitge-

deeld aan kinderen die zich hadden aangemeld. Zij zijn de eerste lezers van deze Kinderzwer! oe-

ken. Nadat zij het boek gelezen hebben, geven ze het door. Via de website www.kinderzwer! oek.

nl kan de lezer het boek volgen en zien waar het overal terecht komt!

Kinderzwer! oek is bedacht om kinderen op een 

duurzame en makkelijke manier via vriendjes of 

via een Zwer! oek-station aan boeken te laten ko-

men. Want boeken lezen maakt het leven leuker. 

Door te lezen leer je namelijk kijken door de ogen 

van een ander. Daardoor kunnen we elkaar beter 

begrijpen en zo samen de wereld een stukje mooi-

er maken. Daarbij is lezen leuk om te doen! Net als 

voorlezen. Vooral nu we door corona zoveel thuis 

moeten zitten.

Heel blij

“De eerste lezers waren allemaal heel blij met hun 

zwer! oek! We hopen dat de boeken goed gaan 

zwerven”, zegt Kristina Odenhamn namens ViaVie 

Welzijn.

Een paar nog beschikbaar

Voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit Rijs-

sen-Holten zijn er nog een paar boeken beschik-

baar. Aanmelden kan nog via odenhamn@viavie-

welzijn.nl. Op = op. 

Heb je interesse om een Zwer! oek Station te star-

ten in de buurt of heb je daar vragen over, neem 

dan ook gerust contact met ons op.

Marc: “Hopelijk willen mensen ons helpen om Twente als eerst rookvrij te krijgen”

Marc en Richard gaan voor 

rookvrije busstations en perrons
 Marc Hinskens en Richard Roolvink, twee Twentse buschauff eurs 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 plaat-

sen 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 kinde-

ren 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 eigen-

lijk 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 rook-

vrij Nederland te versnellen. “Vooralsnog staat 

2040 op de planning”, doelt Marc op een rook-

vrij 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 men-

sen op hen willen stemmen om het initiatief te on-

dersteunen. “Hopelijk willen mensen ons helpen 

om Twente als eerst rookvrij te krijgen door op ons 

te stemmen”, aldus Marc. Mensen kunnen hen no-

mineren tot 7 maart via: https://rookvrijegeneratie.

nl/awards/twenste-buschaff eurs/

FOTO DOOR: GEMEENTE LOSSER



Voorstel herijking gemeentefonds: 

Rijssen-Holten krijgt jaarlijks ruim 

miljoen euro extra
Door Jenny ter Maat

 Zoals het er nu uitziet krijgt de gemeente Rijssen-Holten jaarlijks ruim een mil-

joen euro extra uit het gemeentefonds. Dat is het voorstel vanuit Den Haag. Wethouder Erik Wes-

sels is blij met de berekening, maar benadrukt dat het nog maar een voorstel is. 

Stip op horizon

“Over de herverdeling van het gemeentefonds 

is nu al een paar jaar gesproken. Er is nu een 

uitspraak over een eerste berekening. In die uit-

spraak staat ook wat de herijking voor Rijssen-Hol-

ten zou betekenen. Onze gemeente zou er finan-

cieel op vooruit gaan in dit voorstel, met 28 euro 

per inwoner per jaar”, aldus Wessels. “Dan kom je 

netto op net iets boven een miljoen euro struc-

tureel uit. Dat zou een hele mooie meevaller zijn 

voor de gemeentelijke financiën, een mooie stip 

op de horizon.”

Nog niet definitief

De wethouder waarschuwt voor een te groot ge-

meentelijk geluksgevoel. “Het is nog geen besluit. 

Dit is nog geen definitief kabinetsbeleid, er komt 

straks ook nog een nieuwe kabinetsformatie over-

heen. Wel mooi is het vooruitzicht dat de herverde-

ling eraan komt en dat, zoals het er nu uitziet, die 

positief uitvalt voor Rijssen-Holten.”

De herijking is gebaseerd op de kosten die de 

gemeente, in vergelijking met gemeenten van de-

zelfde grootte, maakt. Rijssen-Holten gaat er in het 

voorstel op vooruit, andere gemeenten gaan er op 

achteruit. 

Kabinetsformatie

De voorstellen zijn voor advies voorgelegd aan de 

Raad voor Openbaar Bestuur (ROB). “Omdat het 

berekende effect is gebaseerd op cijfers uit 2017 

worden deze komende tijd nog geactualiseerd. 

Planning is de definitieve uitkomsten te verwerken 

in de meicirculaire van dit jaar. Volgens de laatste 

berichten wordt dit niet eerder dan september, ge

zien de kabinetsformatie.”

Stapsgewijs ingevoerd

De herverdeling wordt vanaf 2023 stapsgewijs 

ingevoerd. Het college verwacht dat de effecten 

(grotendeels) in de meerjarenbegroting 2022-

2025 zichtbaar worden. “Of we daadwerkelijk ruim 

een miljoen extra ontvangen is nog van veel zaken 

a"ankelijk”, benadrukt Wessels. 

Garo Yelkenci: “Alle kledingsstukken verdienen een tweede kans”

Melissa Kledingreparatie & 

Stomerij blij met verhuizing 

naar De Krans 28

 Melissa Kledingreparatie & Stomerij in Rijssen verhuisde afgelopen jaar naar 

een nieuw pand aan De Krans 28 in Rijssen. Waar het bedrijf van Garo Yelkenci eerder gevestigd 

zat aan de Haarstraat 8b, is hij nu vertrokken naar een groter pand aan De Krans. Garo is blij met 

zijn nieuwe pand.

“Het oude pand was heel erg klein en was eigenlijk 

gewoon een schuurtje/garagebox. Eigenlijk was 

dat veel te klein voor de werkzaamheden die wij 

kunnen uitvoeren”, legt Garo uit, die het belangrijk 

vindt dat mensen kleding niet zomaar weggooien. 

“Alle kledingstukken verdienen een tweede kans 

en dat is ook beter voor het milieu!”

Bij Melissa Kledingreparatie & Stomerij, vernoemd 

naar de naam van Garo’s dochter Melissa, gaat het 

hoofdzakelijk om het repareren van kleding, maar 

in opdracht van de klant kunnen ze veel verschil-

lende werkzaamheden uitvoeren, zoals het repa-

reren van kleding, het maken van loungekussens 

en het bekleden van caravans. Daarnaast zit er 

ook een stomerij bij.

Samenwerking

Melissa Kledingreparatie & Stomerij heeft ook een 

samenwerking met een aantal Rijssense kleding-

winkels, dat laat Garo weten. “We werken onder 

andere samen met She’s Different, Jolie Women, 

Street One Rijssen, Sans Kleding en Cecil Rijssen”, 

vervolgt Garo, die iedereen tipt om eens langs 

te komen. “Zowel particulieren als de zakelijke 

markt!”

Ervaring

Voor Garo begon het repareren van kleding al op 

jonge leeftijd. “Ik heb al ruim veertig jaar ervaring 

en ben van kleins af aan begonnen met het repa-

reren van kleding en daar hebben we elk jaar wel 

weer nieuwe werkzaamheden aan toegevoegd”, 

zegt Garo, die merkt dat mensen hem en zijn be-

drijf herkennen in Rijssen. “Ik ben in 2007/2008 

begonnen met mijn bedrij#e en inmiddels kennen 

de mensen mij wel. Ik denk dat het vooral goed 

klikt met de mensen, omdat we dezelfde mentali-

teit hebben. Ik hoef hier voorlopig niet weg”, zegt 

Garo. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden van 

Melissa Kledingreparatie & Stomerij kunt u contact 

opnemen door te bellen: 0548 – 517 796 of door te 

mailen naar: kledingreparatie@live.nl. Ook langs-

komen aan de Krans 28 is geen probleem.

Workshop over ‘Mijn 

overheid’ en de 

berichtenbox

 Op maandag 22 maart organiseert de Bibliotheek Rijssen-Holten een online 

workshop over ‘Mijn overheid’ en de berichtenbox via Microsoft Teams. De workshop begint om 

19.30 uur. Aanmelden kan via de website van de Bibliotheek, aan de balie of telefonisch: 0548-

513431.

Op mijn.overheid.nl kun je je eigen gegevens bij 

de overheid inzien en soms aanpassen. Ook vind 

je er de Berichtenbox, waarin berichten staan die 

overheidsinstanties aan jou verstuurd hebben. Het 

is handig als je goed gebruik kunt maken van mijn.

overheid.nl.

Wij laten je zien hoe je inlogt op mijn.overheid.nl, 

hoe je je berichten kunt lezen en hoe je aangeeft 

van welke instanties je berichten wilt ontvangen. 

Ook laten we zien welke gegevens je allemaal van 

jezelf kunt inzien.

Deelnemers moeten een DigiD hebben en deze 

ook kunnen gebruiken. Aanmelden kan t/m 19 

maart.



De grootste slijpmachines 
van Europa staan bij Van 
Geenen BV in Rijssen
Door Jenny ter Maat

 Op de hoek van de Nijverheidsstraat en de Industrieweg verrees het afgelopen 

jaar de uitbreiding van Van Geenen BV Grinding & Polishing, opvallend vanwege haar afmeting. In 

deze hal staan de grootste slijpmachines van Europa. Hier wordt door circa dertig mensen gewerkt 

aan een diversiteit aan (internationale) slijp- en polijstopdrachten.

Van Geenen BV, opgericht door de opa van de 

huidige directeur Bart van Geenen, bestaat sinds 

1977. Bart groeide op naast het bedrijf. “In mijn 

jeugd hielp ik regelmatig mee om een zakcentje 

bij te verdienen”, vertelt hij. Dromen van de me-

taalwereld deed hij toentertijd niet en hij zag zich 

toen ook niet snel in het bedrijf stappen. “Nadat ik 

wat ervaring elders had opgedaan begon ik wel te 

beseffen dat er een heel mooi bedrijf was neerge-

zet door mijn vader. Een bedrijf met veel potentie 

en ook kansen in nichemarkten, waar het niet altijd 

alleen maar om de prijs gaat. Ik begon er langza-

merhand steeds meer over na te denken en werd 

steeds enthousiaster. Uiteindelijk heb ik de knoop 

doorgehakt.” Hij is inmiddels een jaar of tien werk-

zaam binnen het bedrijf. Vier jaar geleden nam hij 

het bedrijf over van zijn vader Nico.

Het bedrijf groeide gestaag. Krap tien jaar geleden 

werd een uitbreiding in gebruik genomen. Na een 

aantal jaren bleek er weer ruimtetekort en werd 

opnieuw gedacht aan uitbreiding. “Op piekmo-

menten hadden we te weinig bewegingsvrijheid. 

Zo nu en dan ontvangen we grote objecten om te 

bewerken, daarom wilden we graag een wat ho-

gere hal”, aldus Van Geenen. “Daarnaast realiseer-

den we ons dat we ook wel toe waren aan een 

nieuwe kantine en kantoren, maar de beschikbare 

vierkante meters hadden we al vergeven aan de 

hal. De architect kwam toen met het lumineuze 

idee om het kantoor er bovenop te zetten.” La-

chend: “Toen hij met een indrukwekkend ontwerp 

kwam waren we gelijk verkocht.”

De bouw begon eind 2019 en is sinds kort gereed. 

“We hadden net alles rond gemaakt met het bouw-

bedrijf en de financiering, toen de coronapande-

mie uitbrak. Toen dacht ik wel even: ‘Dit kan niet 

waar zijn’. Maar goed, we hadden geen keus dan 

het beste er van te maken, dat doen we dan ook 

maar.”

“We merken wel wat van de coronamaatregelen, 

maar als ik dat vergelijk met andere branches mo-

gen we nog niet klagen. 

Ons geluk is dat we aan veel verschillende bran-

ches leveren waardoor het risico redelijk gespreid 

is.”

 

Van Geenen B.V onderscheidt zich op het gebied 

van slijpen en polijsten. Het bedrijf bewerkt ma-

chinaal platen, kokers en strippen, maar slijpt en 

polijst ook handmatig de meest uiteenlopende 

producten.

Van Geenen: “In de voedsel en pharma industrie 

worden bijvoorbeeld grote tanks gebruikt. Deze 

tanks worden gemaakt uit RVS platen Deze platen 

zijn vaak nog erg ruw en moeten glad geslepen en 

gepolijst worden, zodat er geen aanhechting aan 

de binnenkant van deze tank optreedt, zo wordt 

bacterievorming voorkomen. Dat doen wij op gro-

te schaal; er gaan per week zo’n drie tot vier volle 

vrachtwagen plaat doorheen.”

“Ook vanuit esthetisch oogpunt wordt er veel ge-

slepen en gepolijst. Een geslepen en gepolijst 

oppervlak ziet er fraai uit en wordt vaak ingezet 

bij kunst en architectuur projecten, hoogwaardige 

interieurinrichting et cetera.”

Het Rijssens bedrijf levert aan meerdere branches, 

zoals de algehele plaat verwerkende industrie, 

constructie, tankbouw, hightech industrie (chip in-

dustrie, ASML), architectuur en kunst. “En ook aan 

de superjachtbouw. In deze business wordt 200 

procent kwaliteit verlangd qua afwerking. Er wordt 

veel RVS verwerkt dat bijna allemaal hoogglans 

gepolijst moet worden. Hier hebben we continue 

werk van.”

Van Geenen BV is behoorlijk onderscheidend in 

de afmetingen die het bedrijf aan kan. “We hebben 

de grootste slijpmachines van Europa staan en dat 

trekt klanten van heinde en verre aan. We hebben 

slagkracht door jarenlange vakkennis en branche-

kennis, we weten wat voor de diverse toepassin-

gen belangrijk is en zijn daarom voor veel klanten 

een betrouwbare partner”, weet Van Geenen.

“De volgende stap? Plezier in het werk houden en 

alert blijven. De ervaring leert dat er dan vanzelf 

weer mooie dingen op ons pad komen.”

BART VAN GEENEN. EIGEN FOTO

Tien vragen aan Ewart 

Bosma, SGP-kandidaat voor 

de tweede Kamer
Door Jenny ter Maat

 Ewart Bosma (43) staat voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) op de 

landelijke lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. De Rijssenaar staat op een zeventiende plek. 

Bosma is getrouwd met Chantal en samen hebben 

ze zeven kinderen die allemaal nog thuis wonen. 

Hij kookt, tuiniert en leest graag en is sinds 2010 

raadslid in de gemeente Rijssen-Holten. Bosma: 

“Tuinieren doe ik vaak op zaterdag en koken doe 

ik zo veel mogelijk. Lezen doe ik vooral tussen-

door, geschiedenisboeken en ook theologische 

boeken. En eigenlijk is mijn raadswerk ook wel een 

beetje hobby. Dat moet ook wel want er gaat vrij 

veel tijd in zitten en als je het niet leuk vindt, houd 

je het niet vol.” 

Wat doet u voor werk? 

“Ik ben docent Geschiedenis en Maatschappij-

wetenschappen aan het Van Lodensteincollege 

te Amersfoort.  Daarnaast ben ik directeur van de 

Cursus Godsdienstonderwijs.”

Sinds wanneer hebt u belangstelling voor 

politiek? 

“Thuis was er al vrij veel aandacht voor de politiek; 

ik groeide er bij op. Als klein jongetje op de lagere 

school moest ik een opstel schrijven. Ik zat, denk 

ik, in klas vier of vijf. Ik schreef toen een brief aan 

minister Braks van Landbouw vanwege de invoe-

ring van het melkquotum. Thuis werd daar druk 

over gediscussieerd omdat mijn ouders een melk-

veebedrijf hebben. De brief was waarschijnlijk erg 

geslaagd, want ik haalde er de schoolkrant mee. 

Na mijn studie heb ik een tijdje mogen werken bij 

het wetenschappelijke bureau van de SGP in Den 

Haag.”    

Waarom koos u voor de SGP? 

“De SGP is de partij waarin ik mij het meest herken 

qua standpunten en qua sfeer. Het is een solide 

christelijke partij met een degelijk rechts geluid.”

 

Waarin is de SGP anders dan andere partijen? 

“De SGP heeft duidelijke principes en staat voor 

klassieke christelijke waarden en normen. In het 

politieke spectrum opereert de SGP vooral rechts 

van het midden.”

 

Hoe ziet uw politieke carrière eruit? 

“Sinds 2010 ben ik raadslid in deze prachtige ge-

meente. Daarvoor was ik al enige tijd commissielid. 

Het is nu de derde keer dat ik op de landelijke lijst 

van de SGP mag staan.” 

Hoe graag wilt u naar Den Haag? 

“Ik ben beschikbaar, anders moet je niet op een 

lijst gaan staan. De kans dat ik naar Den Haag zou 

mogen is echter wel erg klein omdat ik op de ze-

ventiende plaats sta. Bovendien heb ik niet de illu-

sie dat ik het beter zou doen dan de Kamerleden 

die de SGP op dit moment heeft.”

Waar zou u zichzelf voor inzetten als u Tweede 

Kamerlid werd? 

“Naast alle specifieke en traditionele standpunten 

van de SGP, zou ik me ook willen inzetten voor de 

regio. In Den Haag en omstreken leeft het besef 

dat Nederland groter is dan de Randstad vaak 

niet.”

Wat vindt u voor de komende vier jaar landelijk 

het belangrijkste voor het land? 

“Het allerbelangrijkste is dat dit land en dit volk 

terugkeren tot de heilzame geboden van God. Ik 

ben er ten diepste van overtuigd dat het houden 

van Gods geboden het allerbeste is voor overheid 

en onderdaan.”

  

U bent één dag baas over het land, wat gaat u 

doen? 

“Ik zou meteen een nationale biddag uitschrijven. 

Daar verwacht ik meer van dan van alle beleids-

maatregelen bij elkaar.”  

Wordt woensdag 17 maart een mooie dag voor 

de SGP en voor u? 

“De verkiezingsslogan van de SGP is: 'In vertrou-

wen'. Het vertrouwen dat God over alle dingen re-

geert geeft mij rust en hoop voor de toekomst. Dat 

is ook op 17 maart belangrijker dan een daverende 

verkiezingsoverwinning. Daarom zie ik met het vol-

ste vertrouwen 17 maart tegemoet.” 



Eekboerstraat 71

7575 AW Oldenzaal

0541 - 522 922

www.slaapspecialist.nl

info@slaapspecialist.nl

Uw gastheren: Hans en Robin Bruinsma

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 


