Dinsdag 2 maart 2021 - 14e jaargang week 9 - Oplage 18.500 exemplaren

12X NIEUW IN
DE VERKOOP
Albergen
Nieuwbouw Plan Arends
De Lutte
Beltmolen 25
Denekamp
Kloesenkamp 19
Fleringen
Meester Kuiperstraat 2
Geesteren
Vriezenveenseweg 62
Losser
Scholtinkstraat 190

Oldenzaal
- Engelwortel 19
- Erve Stegeman 20
Tubbergen
- Beethovenstraat 2
- Timmerstraat 14
- Warmelostraat 3
Weerselo
Het Hoikinck 4
Meer weten? Ga dan snel
naar onze website

De vrijheid om te kiezen
24 uur per dag bereikbaar
06 46 41 45 16

info@harmaboddeuitvaartzorg.nl
harmaboddeuitvaartzorg.nl

Emma de Nooij (links) en Nine ter Hofstede

Hokjes Hoppen wil jeugd naar stemhok verleiden
De Oldenzaalse Jeugdraad zit vol ideeën. Met de
Tweede Kamer verkiezing in zicht wil de Jeugdraad stemgerechtigde
jongeren in de regio over de drempel van het stemhokje helpen. In
samenwerking met podcast ‘Het Keukentafelgeprek’ heeft de Jeugdraad ‘Hokjes Hoppen’ op poten gezet. Een serie korte filmpjes over
de Tweede Kamer verkiezing voor en door de Twentse jeugd.
OLDENZAAL

Officiële publicatie (KOM) gemeente Oldenzaal op
pagina 20, 21 en 22

www.glimlachtwente.nl

Oldenzaalse Jeugdraad voorzitter Emma
de Nooij en secretaris Nine ter Hofstede
leggen het uit. Nine: “We willen als
jeugdraad graag dat jongeren hun
stemrecht uitoefenen. Wàt ze stemmen
is niet aan ons, maar we willen jongeren
ervan overtuigen dat ze een stem hebben.”

Emma: “Je kunt ergens vóór stemmen,
maar je kunt ook met je stem ergens
tegen stemmen natuurlijk. Onze democratische rechten vinden we erg belangrijk.” Nine: “We zijn geen kieswijzer of
iets dergelijks, want we moeten als
jeugdraad altijd een onafhankelijke positie innemen. We willen met een posi-

tieve inslag de jeugd informeren over
de komende verkiezing. We gaan filmpjes publiceren op de site van de Gemeente Oldenzaal en op sociale media.
Dat zijn leuke, korte en informatieve
filmpjes rondom het thema verkiezingen. We leggen het proces uit, gaan
naar een stembureau om op locatie te
filmen en volgen jongeren in hun zoektocht naar hun stemvoorkeur, bijvoorbeeld door de Kieswijzer te gebruiken.
De samenwerking met de podcast ‘Het
Keukentafelgesprek’ vinden de dames
een logische. Emma: “Het Keukentafelgesprek wordt door twee Hengeloese
jongens, Willem-Jan Velderman enTom

Huurder, woningeigenaar of kleine
ondernemer in Oldenzaal?

maak winst met
Zonne-energie
uit oldenzaal
Meld je aan & DOE MEE!

Geen eigen zonnepanelen plaatsen
maar wel van het financieel voordeel
genieten? Dat kan!
Profiteer tot augustus 2034 van
de teruggave energiebelasting en
de 100% groen geproduceerde
stroom opgewekt in Oldenzaal.

boeskoolstroom.nl

Morsink, gemaakt en zij doen veel interviews met raadsleden en verkiezingskandidaten. De podcast heeft een goed
bereik naar de jeugd in Twente met geluidsberichten, wij willen dat met videobeelden versterken.”
Suggesties?
Contact met de Jeugdraad is mogelijk
via info@jeugdraadoldenzaal.nl
De filmpjes zullen te vinden op de site
www.oldenzaal.nl/jeugdraad en op Facebook en Instagram, zoek op ‘jeugdraad oldenzaal’. Het promo-filmpje is er
al te zien!

GEEN GLIMLACH
ONTVANGEN?
BEL 0541 - 35 59 74
OF MAIL NAAR
BEZORGING@HEININKMEDIA.NL


   
 
  
   
   



Leo Club laat whisky proeven voor het goede doel!
Leo Club Oldenzaal organiseert op vrijdag 12 maart een online
whiskyproeverij. Normaal gesproken zet de club jongeren zich
in voor het goede doel middels eigen georganiseerde acties zoals de Boeskoolrace en de jaarlijkse krokettenactie tijdens de najaarskerOLDENZAAL

“Net als iedereen proberen wij nu
ook via andere wegen onze bijdrage
te blijven leveren. Het mag nog niet
fysiek, dus dan maar online!” vertelt
Pien Schopman, voorzitter van de Leo
Club. Er is gekozen voor een online
whiskyproeverij door Ronald Anneveldt vanuit Stadshotel Ter Stege. Hij
neemt alle deelnemers vanaf 20.00
uur op eigen wijze mee in de wereld
van whisky. Een avond die interessant zal worden voor zowel de beginnend whiskydrinker als de echte
kenner. Het proefpakket bestaat uit
maar liefst vijf whiskysamples met
daarbij ook wat te snacken en kost
30,- per pakket.
Met deze actie hopen de Leo’s zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor de
Voedselbank. “Normaal gesproken
helpen wij de Voedselbank Oost
Twente met de inzamelingsactie bij
de supermarkten, maar dat was niet
mogelijk dit jaar. We proberen op
deze wijze toch nog iets te kunnen

doen voor dit fantastische doel!” vult
Romé Zinkweg, vice-voorzitter van de
Leo Club aan. Een gedeelte van de
opbrengst zal ook gaan naar Café De
Bestemming, Quakoken en Stadshotel Ter Stege. Deze ondernemingen
staan altijd klaar voor de Leo Club en
ze hopen dan ook met dit gebaar iets
terug te kunnen doen in deze moeilijke tijd voor de horeca.
Heeft u zin in een gezellig avond
voor het goede doel? Aanmelden
kan nog tot en met 5 maart. Geef
daarvoor naam, adres, telefoonnummer en aantal gewenste proefpakketten door via het e-mailadres
leocluboldenzaal@ gmail.com.
In de week voorafgaand aan deze
proeverij zetten de Leo’s zich in om
alle proefpakketten rond te brengen
in Oldenzaal. Bestellingen buiten Oldenzaal zijn natuurlijk geen probleem, alleen moet u dan rekening
houden met extra verzendkosten.
Meer informatie vindt u ook op de facebookpagina van de Leo Club Oldenzaal.

Konijn van
de week
Fien en Ollie
Heerlijk samen genieten
van het zonnetje! Dit zijn
Fien en Ollie, een leuk
stel samen! Ze zijn 2,5
jaar oud en op zoek
naar een leuk huisje
om samen oud te worden. Ollie is een - uiteraard - gecastreerde
ram en Fien is zijn
vriendinnetje-voorhet-leven. Het zijn ontzettende
lieve konijnen die ook heerlijk nieuwsgierig zijn. Fien heeft
vanwege haar mooie jasje vachtverzorging nodig. Het zijn
ondernemende konijnen die graag op ontdekkingstocht
gaan. Ze zoeken dan ook een plek waar ze fijn met elkaar
buiten kunnen wonen. Heeft u interesse, komt u gerust
een kijkje nemen. Dit kan alleen op afspraak.
Voor meer informatie: info@konijnenopvangmaaike.nl, bel
06-24915148 of bezoek ons op Facebook.
Dieren in een opvang verdienen zeker ook een kans! We
hebben nog veel meer konijnen en cavia’s die op zoek zijn
naar een nieuwe eigenaar.

Nĳenhaerweg 22
7588 RB Beuningen
Tel. 06-24915148
www.konĳnenopvangmaaike.nl

Historische vereniging Oldenzaal is
in oprichting
Vorig jaar werden de eerste gesprekken gevoerd om te komen tot
een historische vereniging voor Oldenzaal, maar door corona
kwamen deze even stil te liggen. Nu wordt de draad weer opgepakt. “Oldenzaal, met haar rijke historie,
verdient het om een historische vereniging te hebben. Er is ook enorm veel interesse vanuit bewoners
om hier vorm aan te geven.”
OLDENZAAL

Een goede basis
Samen met vertegenwoordigers van
de Stichting Stadshart en de Dree Marken is Sandra Schipper (directeur Stichting Oldenzaalse Musea) in gesprek
over de oprichting van een historische
vereniging. Het doel van deze vereniging zal zijn om historische gegevens,
bronnen en verhalen over de stad Oldenzaal te inventariseren, digitalise-

ren, bewaren en delen. “Het Palthe
Huis heeft al een mooie basis met
zowel een bibliotheek, archiefstukken
en een beeldarchief. Ook kunnen we
fysiek ruimte bieden aan vergaderingen en hebben we al een eigen tijdschrift: Ons Oldenzaal. We willen deze
basis beschikbaar stellen zodat de historische vereniging niet vanaf nul alles
hoeft op te bouwen.”

Ook de gemeente Oldenzaal ziet het
belang van een historische vereniging.
Burgemeester Patrick Welman is enthousiast: “Ik ben blij dat er vorderingen gemaakt worden met de
oprichting van een historische vereniging. Als burgemeester steun ik het
initiatief om de bewoners meer te betrekken bij de rijke historie van Oldenzaal.”

Interesse peilen
Voordat er een stichting is opgericht
moet een aantal zaken geregeld worden. Om geïnteresseerden op de
hoogte te kunnen houden van de vorderingen roept Schipper op om zich
aan te melden.
Iedereen die graag op de hoogte wil
zijn kan zich aanmelden door een mail
te sturen naar info@palthehuis.nl. Door
middel van een nieuwsbrief zal Stichting Oldenzaalse Musea informatie
over de historische vereniging gaan
delen met wie zich hiervoor aanmelden.
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Kamphuis Fietsendragers Tubbergen
Wilt u de showroom zien en geholpen worden
door 1 van onze medewerkers, dan kan dat
weer vanaf woensdag 3 maart.
Bel voor een afspraak: 06-2332 1558 of stuur
een e-mail naar info@kamphuisdakkoﬀers.nl

Dakkoﬀers
Dakdragers voor alle auto's
Daktenten
Fietsendragers
Box op de trekhaak
Huur en Koop

NIEUWE
WEBSITE
ON-LINE!

Kamphuis
Fietsendragers
Tubbergen
Graag tot ziens.
Good goan!

www.kamphuisdakkoﬀers.nl
L. von Bönninghausenstraat 25, Tubbergen

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’

Virtueel wandelen voor
de vastenactie
Toon Brummelhuis, nachtburgemeester van Oldenzaal, en Gerard Reuver willen de Vastenactie
graag onder de aandacht brengen. Een van de
mogelijkheden om deel te nemen aan de vastenactie is een virtuele wandeling door Afrika.
Instappen op elk gewenst moment mogelijk
Brummelhuis: “Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in
Sierra Leone willen ontmoeten? De zon in Zambia zien ondergaan? Dat kan met de virtuele
wandeltocht ‘Wandelen voor een ander’. In ruim
6 weken van Sierra Leone naar Zambia, dwars
door Afrika, maar liefst 9.200 kilometer.”
Hoe werkt het? U kunt thuis gewoon uw wandelingen maken- of uw fietstocht of hardlooprondje- en u meldt vervolgens op de speciale
actiewebsite hoeveel kilometers u hebt afgelegd.
De kilometers van alle deelnemers worden toegevoegd aan de reis en zo leggen de deelnemers
samen de 9.200 kilometer in ruim zes weken af.
U ontvangt tussentijds regelmatig updates over
de landen en plaatsen waar de deelnemers doorheen lopen. Ook kunnen deelnemers hun wandelervaringen met elkaar delen. Brummelhuis:
“Aanmelden is eenvoudig en in 5 minuten gebeurd. Ga naar https://www.vastenactie.nl/
wandel-voor-een-ander Op de routekaart is dan
te zien welke weg we volgen en langs welke
plaatsen we komen. Ook zijn de weersomstandigheden tijdens onze tocht zichtbaar en de temperaturen liggen op onze tocht een stuk hoger
dan in Nederland.”
De Vastenactie steunt jaarlijks zo'n 60 kleinschalige ontwikkelingsprojecten, Daarmee helpt ze
duizenden kinderen en volwassenen met zaken
als onderwijs, gezondheid en voedselvoorziening. Met de reis door Afrika wil Vastenactie ook
fondsen werven voor haar projecten.
Daarom vraagt ze u om na de aanmelding minimaal €25.- over te maken aan Vastenactie, rekeningnummer NL21 INGB000 000 5850 o.v.v.
Wandel voor een ander - deelname.
Brummelhuis: “U kunt zichzelf natuurlijk ook
laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen. Het sponsorgeld dat uzelf ophaalt kunt u
ook overmaken op eerder vermeld rekeningnummer o.v.v. Wandel voor een ander - sponsor.”
Stand van zaken
Petra Janssen, regiocoördinator: “Eerlijk gezegd
waren we bij het voorbereiden van onze virtuele
wandeltocht door Afrika een beetje voorzichtig.
Zo’n 9.000 kilometer in 40 dagen leek ons al een
fikse uitdaging. En toen stroomden de aanmeldingen binnen: een koor, een aantal parochies,
een groep religieuzen en heel veel individuele
wandelaars. Geweldig om dit met elkaar te kunnen doen! Er zijn nu zo’n 300 wandelaars aan
het wandelen, fietsen of rennen voor een ander
en we hebben zo’n 4.500 kilometer afgelegd.
Dat betekent dat we na bijna zeven dagen al
bijna op de helft van onze beoogde tocht zijn.
Daarom hebben we vanmorgen besloten de
route te verlengen: we gaan straks via Malawi
verder naar het zuiden om via Zuid-Afrika terug
te lopen naar Sierra Leone. Een reis van ruim
25.000 kilometer.”

Anita Heidemann van In Pace DELA

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Bij In Pace DELA kunt u
rekenen op een luisterend oor voor ieders verhaal. We helpen het afscheid
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. Een waardig afscheid is bij DELA
ook zonder verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Heeft u nog vragen? Contactpersoon in
Oldenzaal, de heer Gerard Reuver is te bereiken
op tel. 0541-517771, de regiocoördinator is:
Petra Janssen, 06 86816245, per mail:
petra.janssen@vastenactie.nl

Uitvaartbegeleider &
ceremoniespreker
06-53535605

www.marleenbode.nl

www.beautyshape.nl

Ootmarsum,
De Lutte/Losser
Jorieke | 06 47 177 127
Dorien | 06 53 918 407
Maike | 06 41 651 973
Hans | 06 422 88 922
Ootmarsum
Marieke H. | 06 51 459 798
Marieke W. | 06 51 134 182
Eveline
| 06-41 651 823

       

Ook in Oldenzaal en omgeving staat ons team klaar om u te helpen.
Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven we dat
we er zijn voor elkaar.
KARIN OUDE AVENHUIS
OUD OOTMARSUM

06 83 55 44 59

Meer informatie of een persoonlijk gesprek?
Onze ervaren teams helpen u graag. Ga naar
dela.nl/oldenzaal of bel 0541 72 92 73.

In Pace

JOHN WIGGER
DENEKAMP

0541 355 688

PUURUITVAART.NL

Column van de week
Jan van der Meulen is voormalig directeur
Randstad en tegenwoordig actief als trainer, adviseur, coach en commissaris. Bij
Hoge-school Saxion is hij docent marketing. Eens in de maand laat hij in De Glimlach zijn licht schijnen over actuele zaken
die met zijn vakgebied te maken hebben.

Verpakkingen
Wat mij nogal eens irriteert bij het boodschappen doen, is het volgende. Bij veel producten geldt een houdbaarheidsdatum. Logisch.
Maar dan zie je soms staan “ten tenminste houdbaar tot…..”. Tsja,
wat zegt dat nu eigenlijk? Gelukkig staat er ook vaak gewoon een
datum: 28-3. En soms zelfs een jaartal er achter. Maar ook “best before…” Niet echt duidelijk wat bedoeld wordt dus.
En het toppunt van klantgerichtheid is natuurlijk dat je je suf zoekt
waar de houdbaarheidsdatum op de verpakking vermeld staat. En
wanneer je die uiteindelijk gevonden hebt, moet constateren dat
het niet leesbaar is.
Nog aardiger was de aanschaf van een heerlijke cake bij onze bakker, een prima bakker overigens, waar een klein stickertje aangaf:
9 – 5. Navraag leerde dat dit niet 9 mei was, of misschien 5 september. Nee, dit betekende de vijfde dag van week 9…….. Een soort
geheime code, die kennelijk ontcijfert moet worden, maar waarvan
mij de logica in ieder geval ontgaat.
Ik kan u verzekeren dat je bij al die genoemde voorbeelden dan echt
met een vrolijke consument te maken hebt…..
Maar niet alleen de datum speelt een rol bij de verpakking. Velen
zijn eveneens bijzonder geïnteresseerd in de ingrediënten die het
product bevat. Of de gebruiksaanwijzing. En ook die zoektocht levert
vaak frustratie en irritatie op. Soms vermoed ik een heimelijke afspraak tussen opticiëns en de productmanagers die verantwoordelijk zijn voor de verpakking: die lettertjes zijn zo ontzettend klein
geschreven dat je echt op het punt staat om maar een bril aan te
schaffen!
Dat moet toch klantvriendelijker kunnen?!
Het is alom bekend dat verpakkingen meerdere functies hebben.
In de eerste plaats zorgt de verpakking ervoor dat er productinformatie verstrekt wordt aan de koper.
Daarnaast zorgt de verpakking ook voor een onderscheid met een
concurrerend product. De overbekende beugelfles van Grolsch is
daar een mooi voorbeeld van. Voor de oudere lezers is de vierkante
fles van Bokma nog wel bekend, denk ik.
Ook kan de verpakking zorg dragen voor een bepaald imago. Iedereen kent wel de flesjes parfum waar je een behoorlijk bedrag voor
betaalt om een aantal uren aangenaam te ruiken. Vinden sommigen…..
Maar de vorm van die flesjes (als je ze zo mag noemen) is zeker niet
recht toe recht aan. Een prachtig vormgegeven flacon in een even
fraai vormgegeven doosje zorgen ervoor dat je echt het gevoel hebt
iets kostbaars gekocht te hebben.
Douglas kan u er alles over vertellen. En daar is overigens niets mis
mee! Sterker nog, de consument zou zwaar teleurgesteld zijn (voorzichtig uitgedrukt..) wanneer de parfum in een plastic flesje zou zitten waar ook spa rood in wordt verkocht.
En wat was het leuk en opvallend dat naast alle zakken chips, in diverse formaten, er plotseling een soort “bus” in de schappen van de
supermarkt stond. Daar hadden we opeens de kokers met Pringles
chips!
Of wat dacht je van de knijpflessen bakmargarine?
Natuurlijk, het mes snijdt aan twee kanten. Voor de consument vaak
leuk, handig en nieuw, maar door de producent is de verpakking
ook ontwikkeld om het verbruik te stimuleren…..
Maar wat is daar mis mee? Als consument kunnen we zelf beslissen
of we het product aanschaffen en hoeveel, of hoe vaak, we het thuis
gebruiken.
En uiteraard zorgt de verpakking er eveneens voor dat de consument het gekochte makkelijker mee kan nemen. Een praktische
functie dus.
Een verpakking kan ook iets vertellen over het product en de achtergrond van het betreffende bedrijf.
Een prachtig voorbeeld hiervan vormt de verpakking van de chocolade van Tony’s Chocolonely. Een bedrijf met een mooie missie om
chocolade 100% slaafvrij te maken. Niet alleen de vorm van de reep
wijkt af, maar ook de verpakking is bijzonder. Inderdaad, de verschillende kleuren representeren verschillende smaken, maar met name
de binnenkant van de verpakking is de moeite waard. Daar wordt
keurig beschreven, en leesbaar, de complete filosofie van het bedrijf.
Boeiend!
Het is duidelijk dat het ogenschijnlijk saaie onderwerp “verpakking”
heel wat mogelijkheden biedt om de consument te boeien. En, helaas, ook om te frustreren, zoals we gezien hebben.
En terugkomend op het begin van deze column: iedereen pakt natuurlijk zijn eigen verantwoordelijkheid op voor het omgaan met
verpakkingen en werkt daardoor mee aan het herstel van de natuur!
Ongeacht de houdbaarheidsdatum.
Toch?

Jan van der Meulen

Deze editie in De Glimlach onder meer uitgebreid aandacht voor:

Leerplichtambtenaren
zien effecten coronavirus op onderwĳs in
Noordoost Twente

De Leemstee krĳgt het
eerste groene schoolplein van Oldenzaal

Cosmetisch arts
drs. Robin Snĳders bĳ
Huidinstituut Michaëla

Landelĳke Opschoondag
Op zaterdag 20 maart is de landelijke opschoondag en kan er ook in Oldenzaal meegedaan worden. Helaas kan dat wegens corona alleen in
een klein gezelschap. Je kan bijvoorbeeld met je gezin lekker gaan wandelen en tegelijkertijd het zwerfafval
dat je tegenkomt opruimen. Of je gaat met een vriend/vriendin op pad om de route naar school afvalvrij te
maken.
OLDENZAAL

Toos Benneker: “Onderweg kom je
waarschijnlijk van allerlei zwerfafval
tegen. Soms worden de gekste dingen

weggegooid in de natuur. Dat is natuurlijk niet goed maar het is leuk om je fantasie de vrije loop te laten en een

antwoord te bedenken op de vraag “
Waarom gooit iemand een krukje weg
in de natuur? “ Of wat doet het stuk kip-

De WG doet er een
rondje in

pengaas in de sloot? “ “waarom ligt er
1 cowboylaars in de bosjes?”
Wedstrijd
NME de Höfte organiseert een wedstrijd. Degene die het origineelste verhaal heeft bij het zwerfafval dat
gevonden is op 20 maart wint een vermelding op de Facebookpagina van
“Schoon Oldenzaal”.
Je kan je verhaal met foto voor
27 maart sturen naar het mailadres:
toosbenneker@dehofte.nl

Verspeciaalzaken
in Oldenzaal en omgeving
elke maandag &
dinsdag

Verse worst
grof/fijn of

saucijsjes

4.50

500 gram

Magere
speklappen
(met zwoerd)

500 gram

3.75

Gemarineerde

speklapjes
4 stuks

3.10

elke woensdag &
donderdag
Rundergehakt
500 gram

4.75

Hotelgehakt
500 gram

3.98

H.O.H. gehakt

50
500 gram 3.

Keurslagerkoopje

RIB- OF HAASKARBONADE

4 ST.

3+1 GRATIS
Uit eigen keuken

Vleeswarenvoordeel

Stetkes naturel of cajun
10 stuks 2.40

Kosseham ‘gekookt’

Ham-ei salade

Kosseworst

100 gram

100 gram

1.90

100 gram

2.29
1.49

Hele week extra voordeel

Special

Runderreepjes
“du chef”

Jubileum Burger

100 gram

1.82

4 stuks

KIPGEHAKTBAL

5.95

Aanbiedingen zijn geldig van maandag t/m zaterdag

Slagerij Kosse

100 GR.

€ 5,95

KRIELTJESSCHOTEL
100 GR.

€ 1,30

DONDERDAG
Winkelcentrum Berghuizen
8.00- 17.00. uur
Het Hengelose kaasboertje

VRIJDAG
Winkelcentrum De Essen
8.00 - 18.00 uur
Kaasspecialist Mario

de keurslager

ZATERDAG

Glindestraat 54 - Tel.: 0541 - 518 683
Winkelcentrum Zuid Berghuizen - Tel.: 0541 - 530 270

Markt centrum Oldenzaal
8.00 - 17.00 uur
Kaasspecialist Mario

www.kosse.keurslager.nl

KIPPENHAM

€ 1,69
KIP MANGO
SALADE
100 GR.

NOORD HOLLANDSE

€ 1,85

GRASKAAS

VASTE
LAGE
PRIJS!

6.95

HEEL KILO

Scharreleieren

maat L

10 STUKS

7

Boer’n Kaas smaak
Romig belegen KILO
Aanbiedingen geldig bij Mario uw kaasspecia-

1.75

95
.

Sierplanten: mooi en meer
Ben je dol op sierplanten? Dan
zĳn vaste planten echt iets voor
jou. Met een mix van vaste planten is er elk seizoen iets moois
te zien in je tuin. Van bloemen
tot bladeren. En de vlinders en
vogels krĳg je er als bonus bĳ.
Mix & match
Vaste planten maken een plaatje van
je tuin, zelfs in de wintermaanden.
Het begint elk jaar met het eerste
frisse lentegroen, dat na de winter
boven de grond uit piept. Al snel verschijnen daarna de eerste bloemen.
Kies je voor vaste sierplanten met opeenvolgende bloeitijden, dan geniet
je tot ver in de herfst van massa's
bloemen.
's Winters zorgen de plantsilhouetten – samen met wintergroene vaste
planten – voor een aantrekkelijk
beeld.

Verlangen
Wij lopen in een galerij
en zien naar buiten
de dagen gaan voorbij

Het laagje rijp op de planten brengt
een bijzonder serene sfeer.
Vlinders & vogels
Bloeiende vaste planten zijn niet alleen mooi, ze verhogen ook de biodiversiteit. De bloemen zijn heel
geliefd bij vlinders, bijen en andere
nuttige insecten. Rode zonnehoed
(Echinacea) en koninginnekruid (Eupatorium maculatum) trekken bijvoorbeeld veel vlinders aan. En
klokjesbloem (Campanula) en kogeldistel (Echinops) zijn echte bijenmagneten. Later in het seizoen
vormen veel bloeiende sierplanten
zaden, in de meest fascinerende
zaaddozen. Vogels komen hier graag
van snoepen.
Sierplanten & botanische stĳl
Door de aantrekkingskracht van
bloeiende sierplanten zou je bijna

dromen van toen
toen alles nog kon
wereld wat was je groen
missen alles en elkaar
willen uit deze gang
maar zoeken naar waar
vergeten dat er ook mooie bladplanten zijn.
De sierwaarde van bladplanten zit
hem in de kleuren, vormen en dessins van de bladeren. Purperklokje
(Heuchera) en hartlelie (Hosta) zijn
bijvoorbeeld allebei verkrijgbaar in
een breed kleurenpalet, van heldergroen tot roestbruin. Creëer een
mooie botanische verzameling van

bladplanten of combineer ze met
bloeiende planten.
Tips
• Veel eetbare vaste planten hebben
sierwaarde, zoals bloeiende kruiden.
En wat dacht je van de artisjok!
•Vaste planten zijn een goede investering in je tuin: één keer planten en
je hebt er jarenlang plezier van.

wat is er toch gebeurd
waar ging het mis
dromen donker gekleurd
wil de ramen weer open
de deur uit
en hard naar toen lopen

Marian Veld

De Leemstee krĳgt het eerste groene schoolplein van Oldenzaal
OLDENZAAL

Het eerste groene schoolplein van Oldenzaal zal gerealiseerd worden in de wijk Zuid-Berghuizen. Na een intensieve periode van
voorbereiding gaan Basisschool De Leemstee en kinderopvang Columbus junior starten met de realisatie van het groene schoolplein. De eerste schop zal op vrijdag 26 februari 2021 de grond in gaan.
De planning is dat medio april het groene schoolplein kan worden opgeleverd. De uitvoering van het
plan ligt in handen van Tuinen van Geerdink uit Neede.
Voor de realisatie wordt onder andere
gebruik gemaakt van de subsidie
vanuit de gemeente Oldenzaal voor
het realiseren van groene schoolplei-

nen. Tevens hebben we ook subsidies
vanuit de provincie Overijssel en de
Rabobank toegekend gekregen. De
leerlingen van De Leemstee hebben

zelf ook hun bijdrage geleverd; door
middel van een sponsorloop hebben
ze geld bij elkaar gelopen. Mede
door deze bijdragen wordt het moge-

lijk om het eerste groene schoolplein
van Oldenzaal te gaan realiseren.
In nauwe samenwerking met de gemeente Oldenzaal zal het betonnen
schoolplein veranderen in een groen
schoolplein dat tijdens en na schooltijd uitdaagt tot bewegen, gebruikt
kan worden voor buitenlessen en kan
gaan dienen als speel- en ontmoetingsplek voor de buurt.

Spelen, bewegen, ontdekken en verbinden zijn dan ook typerende woorden die passen bij dit groene
schoolplein. Er zullen onder andere
een speelheuvel, een belevingsbos,
een amfitheater en vele natuurlijke
speelelementen gerealiseerd worden. Ook zullen er schaduwplekken
met bomen gemaakt worden met zitelementen eronder.
De bedoeling is dat alle gebruikers

van het brede schoolgebouw, zoals
de kinderen van de kinderopvang en
peuterspeelzaal, de leerlingen en
leerkrachten van De Leemstee, de ouderen van de zorgfederatie en alle
andere mensen uit de wijk kunnen
gaan profiteren van het nieuwe
groene schoolplein. Een groen
schoolplein voor 0 tot 100 jaar en
voor iedereen rondom de brede
school!
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Nijverheidsstraat 54 7575 BK Oldenzaal - T 0541 – 53 89 51

www.alexroord.nl - Buitenzonwering@alexroord.nl

NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE
WE ZIJN HEEL BLIJ OM VANAF
3 MAART ONZE KLANTEN WEER
TE MOGEN ONTVANGEN IN ONZE
MOOIE WINKEL.
WIJ VOLGEN DE REGELGEVING VAN HET RIVM.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U
EEN AFSPRAAK MAKEN

BEL NAAR 0541 520112
OPENINGSTĲDEN:
MAANDAG

13.00 - 17.30 UUR

DINSDAG T/M VRĲDAG 09.30 - 17.30 UUR
ZATERDAG

09.30 - 17.00 UUR

Ootmarsumsestraat 98 Oldenzaal - T. 0541 - 520112 - www.delinnenhal.nl - info@delinnenhal.nl

Leerplichtambtenaren zien effecten
coronavirus op onderwijs in Noordoost-Twente
OLDENZAAL - Door het coronavirus verliep het vorig schooljaar (20192020) anders dan anders. De Noordoost-Twentse gemeenten zien de effecten terug in het aantal schoolverlaters en het aantal verzuimmeldingen.
Het aantal voortijdige schoolverlaters is het afgelopen schooljaar gestegen,
het aantal verzuimmeldingen is gedaald. Dat blijkt uit de cijfers uit het jaarverslag ‘Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaters 2019-2020’.
Het schooljaar 2019-2020 is een jaar dat door het coronavirus de geschiedenisboeken in gaat. Tijdens de eerste golf van de coronaperiode gingen
leerlingen niet naar school. Leerlingen konden hun lessen online volgen
of kregen thuisonderwijs. Gedurende deze periode is de prioriteit van het
onderwijs niet komen te liggen op het melden van verzuim. Maar juist op
het inrichten van digitaal onderwijs, onderwijs op afstand en het in beeld
houden van ‘kwetsbare’ leerlingen. Deze verschuiving van werkzaamheden
en de algehele impact van de coronacrisis op leerlingen zien de gemeenten
Dinkelland, Losser en Oldenzaal terug in hun leerplichtcijfers.
Aantal voortijdige schoolverlaters
Afgelopen schooljaar is het aantal voortijdige schoolverlaters gestegen in
de gemeenten uit Noordoost-Twente. Voortijdige schoolverlaters zijn leerlingen tussen de 18 en 23 jaar die hun opleiding niet hebben afgemaakt
en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie (havo, vwo, mbo-niveau
2). De belangrijkste reden hiervoor is een verkeerde studiekeuze en de aantrekkende arbeidsmarkt aan het begin van het schooljaar 2019-2020. Jongeren hadden toen meer kansen op een baan. Maar vanaf maart 2020
namen deze kansen voor jongeren af doordat de coronacrisis begon. Aantal
voortijdige schoolverlaters:
Gemeente Oldenzaal: 40 (2017-20180, 39 (2018-2019), 46 (2019-2020).
Gemeente Losser: 25 (2017-2018), 27 (2018-2019), 34 (2019-2020).

Aantal verzuimmeldingen juist gedaald
Het effect van de coronamaatregelen is ook terug te zien in het aantal verzuimmeldingen van het afgelopen schooljaar. Doordat de prioriteit van de
onderwijsinstellingen bij het inrichten van het onderwijs en het in beeld
krijgen van ‘kwetsbare’ jongeren lag, daalde het aantal meldingen. Aantal
verzuimmeldingen:
Gemeente Oldenzaal: 210 (2017-2018), 182 (2018-2019), 145 (20192020).
Gemeente Losser: 90 (2017-2018), 85 (2018-2019), 66 (2019-2020).
90% van de leerplichtige leerlingen die gemeld worden, krijgen een uitnodiging voor een (waarschuwings)gesprek. De leerplichtambtenaar probeert te achterhalen wat de oorzaak is van het verzuim. Veelal is een
waarschuwing voldoende. De overige 10% van de leerlingen ontvangen
een kennisgevingsbrief. Blijft het verzuim aanhouden dan maakt ‘leerplicht’ een proces-verbaal op of wordt de leerling doorverwezen naar Halt.
Kwetsbare jongeren
Voor jongeren tot 27 jaar is het niet altijd vanzelfsprekend om een passende baan te krijgen of een diploma te behalen. Ook de coronacrisis helpt
de jongeren niet in hun zoektocht.
Samen met interne en externe ketenpartners op het gebied van onderwijs,
participatie en zorg wordt geprobeerd deze jongeren een maatwerktraject
te bieden, bijvoorbeeld het aanbieden van een leer-werktraject of een beroepskeuzetraject. Door het creëren van een vangnet voor deze jongeren
worden zij gestimuleerd om door te stromen naar vervolgonderwijs, werk
of een passende dagbesteding.
Samenwerking Noordoost-Twente gemeenten
Gemeente Dinkelland, Losser en Oldenzaal werken al enkele jaren samen
op het gebied van leerplicht en RMC. Dit doen zij met andere gemeenten,
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties op lokaal en regionaal niveau.

Echtscheidingsbegeleiding en mediation als kernactiviteit

Zweerman Elfrink Advocaten
zondag 7 maart op landelijke tv-zender
’Holland van Boven’ is een Nederlandse televisieserie van
SBS6 en strijkt iedere week neer in een andere provincie. In
het programma vertellen mensen hun verhaal en is te zien
wat een bepaalde regio te bieden heeft.
Zondag 7 maart 2021 zoomt de aflevering van het programma
Holland van Boven in op de regio Twente. Het programma
start rond 15:00 uur. De daaropvolgende zaterdag 13 maart
wordt het programma rond 12:30 uur opnieuw uitgezonden
op de televisiezender SBS6.
Eén van de uitgelichte items
in het programma van 7 en 13
maart is het Advocatenkantoor Zweerman Elfrink uit
Hengelo. Dit kantoor van de
partners Annette Zweerman
Oude Breuil en Ellen Elfrink is
gespecialiseerd in het familierecht. Dit betekent dat zij
veel echtscheidingen begeleiden met complexe, menselijke
aspecten
als:
alimentatie, vermogensdeling, huwelijksvoorwaarden-

afwikkeling, pensioenverevening en gezag- en omgangsregeling met kinderen.
Annette Zweerman Oude Breuil
en Ellen Elfrink zijn beiden
ook MfN-scheidingsmediator.
Bij mediation wordt meer in
samenspraak met belanghebbenden, bijvoorbeeld ook
kinderen, gezocht naar een
toekomstbestendige en respectvolle afwikkeling van een
huwelijk of een partnerschap.

Links op de foto Ellen Elfrink,
rechts Annette Zweerman-Oude Breuil.

Oldenzaalsestraat 139 - 7557 GJ Hengelo - tel. 074 259 13 66 - info@zweermanelfrinkadvocaten.nl

ANWB Automaatje rijdt naar
vaccinatielocatie in Almelo en
Oldenzaal
OLDENZAAL - Mensen die een oproep krijgen voor een vaccinatie
tegen Corona en geen vervoer hebben mogen een beroep doen
op Automaatje. Het prikken van de thuiswonende ouderen die
mobiel zijn, gebeurt door de GGD Twente nu nog in de vaccinatielocatie in sporthal Schelfhorst in Almelo. Medio maart kunnen mensen voor de vaccinatie in Oldenzaal terecht in de oude
bibliotheek, Ganzenmarkt 11.
Een vrijwilliger brengt u dan, tegen een kleine vergoeding, naar de locatie. De vrijwilliger kan u, als dat wenselijk is naar binnen, begeleiden.
ANWB Automaatje probeert u te helpen waar zij kunnen. Het is noodzakelijk dat zelfstandig in en uit kunt stappen. Uw rollator kan mee. Verder
is het nodig dat u een mondkapje draagt, de chauffeur doet dat natuurlijk
ook. Kunt u tegelijkertijd met uw partner gevaccineerd worden kunt u
samen naar de priklocatie gebracht worden. Wel graag even aangeven
als u belt voor een rit.
Dus…….heeft u geen vervoer naar de vaccinatielocatie en wilt u gebruik
maken van ANWB Automaatje Oldenzaal? Bel dan met Impuls via 0541571414. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 09.00-13.00 uur.

Petra Weideveld en Jan Bekke

Buurtbussen Twents gaan
(grotendeels) weer rijden

De WG doet er een rondje in
OLDENZAAL

Het zijn bizarre tijden. Al bijna
een jaar heeft corona ons in de
greep. Onze vrijheid wordt enorm beperkt. Iedereen heeft er mee
te maken, persoonlijk of zakelijk. Er is enorm veel verdriet. Maar er
zijn ook heel veel mooie initiatieven. Bijvoorbeeld “Samen zijn we
Oldenzaal”. Waar we kunnen, ondersteunen we uiteráárd onze lokale ondernemers, sport en cultuur. Sámen komen we door deze
crisis.
De WG wil graag iets positiefs bijdragen in deze donkere tijden. Petra
Weideveld: “We doen er een rondje
in. Sterker nog, we doen er twéé
rondjes in. Een rondje wandelen én
een rondje fietsen. Om te laten zien
hoe mooi onze stad is. Wandelen en
fietsen langs het oude en het nieuwe
Oldenzaal.

Beginnen of eindigen kan op elke
gewenste plek. Het is dus heel eenvoudig om een klein ommetje
maken.” Dit rondje is de eerste in een
serie van 2: binnenkort komt het 2e
rondje uit. Dat wordt een fietsrondje.
Petra Weideveld: “Met alle mooie
plekjes in onze binnenstad èn onze

kennis daarover, hebben wij nagedacht over hoe wij dat onze inwoners
en bezoekers aan onze stad kunnen
aanbieden.
Om hen in deze lockdown (die ons
behoorlijk beperkt en veel binnenhoudt) ook even een positief
momentje te geven, mensen aan het
wandelen te krijgen, noem het een
ommetje laten maken, en hen begeleid met een schriftelijke route onze
mooie stad met een andere bril te
laten bekijken.
Hoe ziet het er nu uit, hoe was het
vroeger en waar heeft de gemeente
Oldenzaal een rol in gehad om het
mooier te maken.”

“Rondje Oldenzaal, Wandeling van
WG Oldenzaal”, een stadswandeling
is samengesteld door fanatieke
WG’ers. Dit document betreft het
WG-wandelrondje inclusief gedetailleerde toelichting wat er tijdens de
wandeling te zien is, geïllustreerd
met foto’s die passen bij die verschillende locaties.
De route is te vinden op de WG website www.wgoldenzaal.nl en is daar
gratis te downloaden.
Deze keer staat WG dus voor: Wij Genieten van Oldenzaal

Vrijwel alle buurtbussen in
Twente gaan weer rijden. De
bussen zijn dankzij enkele technische aanpassingen coronaproof
ingericht en de vrijwillige buurtbuschauffeurs 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.
TWENTE

De volgende buurtbussen rijden
weer vanaf 3 maart:
513 Nijverdal - Raalte
525 Aalderinkshoek
530 Borne Bornsche maten
531 Borne Stroom Esch
532 Borne Letterveld
592 Weerselo - Borne
594 Den Ham - Nijverdal
596 Ootmarsum - Denekamp
597 Nijverdal - Hellendoorn
599 Rossum - Ootmarsum
Buurtbus 506 (Boekelo) rijdt weer
vanaf 8 maart en reizigers kunnen
vanaf 15 maart weer gebruik maken
van TwentsFlex (Rijssen - Holten).

Voorbeelden van oud Oldenzaal, zoals in de routebeschrijving te zien

: De eerste wandelroute)

Nog niet alle buurtbussen
rijden
Buurtbussen 505 (Hogeland), 508
(Enschede Zuid), 591 (Tubbergen Bruinehaar), 593 (Oldenzaal - De
Lutte) en 595 (Haaksbergen Buurse) rijden voorlopig nog niet. De
buurtbussen worden gereden door
vrijwilligers. Sommige chauffeurs
vallen in de risicodoelgroep en wachten op dit moment liever nog even
met rijden tot de situatie rondom corona verbetert. Voor de buurtbusverenigingen en Keolis staat de
gezondheid van chauffeurs en passa-

giers voorop. Zij hebben dan ook begrip voor deze keuze. 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.
Servicewinkel
Vanaf woensdag 3 maart is de servicewinkel van Twents op busstation
Enschede op afspraak te bezoeken.
Een afspraak inplannen kan vanaf
maandag 1 maart via de Klantenservice op de volgende manieren:
• Via de chatfunctie op de website
• Via social media (persoonlijk
bericht op Facebook of Twitter)
• Telefonisch via 088 – 033 1360
De overheid heeft op 12 december
iedereen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet onnodig op pad te gaan. Dit is tijdens de
laatste persconferentie herhaald. Dit
betekent dat deze oproep ook geldt
voor het OV: reis alleen als het noodzakelijk is. Ook is het dragen van een
mondkapje in de (buurt)bus, bij de
bushalte en op het station verplicht.

MEER DAN 100 OCCASIONS!!
Bijna nieuwe auto’s

Originele fabrieksgarantie

4x

9x

WH lease

6x

SKODA KAROC 1.5 TSI

FORD PUMA 1.0

OPEL ASTRA 1.2

DSG, 150 pk Business Edition
Plus navi led camera

125 pk automaat Titanium
Winterpakket Comfortpakket
Navi Clima Led

TURBO 110 pk apple carplay
android led winter pakket

1.099 km
Bouwjaar januari 2021

1.102 km
Bouwjaar september 2020

1.094 km
Bouwjaar december 2020

€ 33.950

€ 19.950

€ 23.950

WH LEASE 555,-

WH LEASE 449,-

WH LEASE v.a. 399,-

60 mnd /10.000 km

60 mnd /10.000 km

60 mnd /10.000 km

Kloppendijk 46 7591 BT Denekamp
Tel 0541 201655

www.wiefferink.com
info@wiefferink.com

Potgrondactie Sint Plechelmus
Harmonie
Op zaterdag 13 maart vindt de jaarlijkse potgrondactie van
de Sint Plechelmus Harmonie plaats. Ook dit jaar hebben
alle bewoners van de dorpskern, de Luttermolen en het buitengebied van De Lutte de mogelijkheid om potgrond te
bestellen. Vanwege corona verkoopt de harmonie alleen
op bestelling die vooraf moet worden betaald.
Op zaterdag 13 maart leveren de leden van de harmonie
uw potgrondbestelling vanaf 10:00 uur persoonlijk bij u
thuis af. Mocht u niet thuis zijn dan wordt de bestelling bij

Op 17 maart is de
Tweede Kamerverkiezing

uw huis neergelegd. Op deze manier is er geen contact
nodig.
De kwalitatief goede potgrond wordt bij u afgeleverd in zakken van 45 liter, voor de prijs van € 3,75 per zak. Voor 3 zakken betaalt u slechts € 10,- U kunt vanaf heden uw
bestelling doorgeven via de website www.plechelmusharmonie.nl en vervolgens de betaling doen via de bank op
NL38 RABO 0130398411 t.n.v. Sint Plechelmus Harmonie
en onder vermelding van uw adres. De leden van de harmonie hopen in ieder geval op uw steun zodat ze achteraf
kunnen zeggen dat er sprake was van een vruchtbare actie.
Mocht u vragen hebben dan kunt u die altijd mailen aan
potgrondactie@plechelmu harmonie.nl.

Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar extra
mogelijkheden om je stem uit te brengen:
•

Ook in deze coronatijd zorgen
we ervoor dat iedereen kan
stemmen. Want elke stem telt.

Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten
een aantal stemlokalen al open op maandag 15 en
dinsdag 16 maart.

•

Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. De
briefstem kan per post worden verstuurd of worden
afgegeven bij een gemeentelijk afgiftepunt. Kijk op de
website van de gemeente waar de afgiftepunten zijn.
70+ en vragen over briefstemmen? Bel 0800-1351.

Uiterlijk op woensdag 3 maart ontvang je je stempas thuis.
Met die stempas en een geldig identiteitsbewijs kun je op
woensdag 17 maart je stem uitbrengen in een stemlokaal.
In het stemlokaal gelden coronamaatregelen.

•

Kun je niet zelf komen stemmen in het stemlokaal,
bijvoorbeeld doordat je coronaklachten hebt? Dan
kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen.
Kijk op de achterkant van je stempas hoe je dit doet.

Doe vooraf de gezondheidscheck. Deze ontvang je bij
je stempas.

Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan bij je gemeente.

Kijk op waarismijnstemlokaal.nl waar je kunt stemmen.

12 maart 17:00 uur.

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Dat kun je schriftelijk of mondeling doen voor vrijdag

Kijk voor meer informatie op elkestemtelt.nl
of op de website van je gemeente.

Deelnemers Vakantieklas Doen!
shinen letterlĳk in de voorjaarsvakantie
OLDENZAAL

40 kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken hebben
in de voorjaarsvakantie 3 dagen deel genomen aan ‘Vakantieklas
Doen!’. Het weer was ze goed gezind dus lekker veel buiten activiteiten doen!

zen het bos in voor een heuse speurtocht. De kinderen zijn bij de Vakantieklas Doen! letterlijk opgebloeid!

Supporter van Elkaar buiten aan de
gang gingen om te sporten in tweetallen.

Impuls organiseert de Vakantieklas
Doen! in samenwerking met vele
partners zoals de basisscholen in Oldenzaal en ‘Supporter van Elkaar’ van
Scoren in de wijk. Kim Grote Punt
heeft de creatieve workshops verzorgd. De Rotary heeft de bosspelen
georganiseerd en de laarzen gesponsord. Piet Nijboer, de groenteman in
winkelcentrum de Thij heeft voor de
nodige tussendoortjes, lekker veel
fruit, verzorgd.

De ‘Vakantieklas Doen’ is bedoeld
voor kinderen van 4 tot 12 jaar die
wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken omdat ze het niet makkelijk hebben. De Vakantieklas Doen!
geeft elke deelnemer een leuke en
vooral leerzame week. Drie dagen
lang workshops vol sport, spel, theater en plezier maken met andere kinderen.
Coördinator Linda Rijssemus: “Veel
van de kinderen hebben een zware

periode achter de rug door de corona
maatregelen, waardoor het juist voor
deze kinderen zo fijn is dat ze tijdens
de vakantie wat nieuwe uitdagingen
krijgen. Het sociale contact dat ze opdoen maakt dat de kinderen uit isolement komen. Het aanbod,
bestaande uit actieve en educatieve
workshops geeft ze ruimte en plezier
om even ergens anders mee bezig te
zijn dan de moeilijke situatie.”
De kinderen genoten direct van de
zon terwijl ze met de workshop van

Ook konden de kinderen nog creatief
bezig gaan met diverse verftechnieken en spellen doen. Maar ze kregen
ook theater spelvormen van Lola
Pani, een bekende influencer op TikTok, waarmee ze leerden shinen, letterlijk in de zon, om een leuk filmpje
te maken. Op de laatste dag gingen
de kinderen op hun gekregen laar-

Schone Oldenzaler, pluim voor wie het
goede voorbeeld geeft
OLDENZAAL

Schoon Oldenzaal hield in 2020
meerdere zwerfvuil-opruimacties. Dit was meestal naar aanleiding van een buurt initiatief.
Samen met de mensen uit je straat de buurt schoon houden en als
‘beloning’ een schakelkast verfraaid zien worden met je ( buurt)
ontwerp. Deze actie gaat ook dit jaar weer door. Informatie is te vinden op de Facebookpagina van Schoon Oldenzaal.
Dit jaar heeft Schoon Oldenzaal een
nieuwe actie bedacht en zet ze inwoners van Oldenzaal in het zonnetje
die regelmatig zwerfvuil opruimen.
Toos Benneker van Schoon Olenzaal:
“Je krijgt dan de eervolle vermelding

Schone Oldenzaler en jouw voorbeeld wordt op de Facebookpagina
van Schoon Oldenzaal vermeld. Hierdoor worden vast meer mensen
geïnspireerd en geënthousiasmeerd.
Want behalve dat zwerfafval niet op

straat en in het bos thuis hoort omdat
het slecht is voor natuur en milieu is
het ook nog eens gevaarlijk.”
Boeren hebben de afgelopen weken
een actie gevoerd om te voorkomen
dat er blikjes in het koeienvoer
komen. De blikjes worden door landbouwmachines als een grasmaaier in
kleine stukjes gehakt en zijn niet
magnetisch. Daardoor kunnen ze
niet met een magneet uit het veevoer gefilterd worden. Als een koe
zo’n klein stukje van een blikje in de
maag krijgt kan ze flink ziek worden

of er zelfs aan doodgaan. En iedereen kent vast wel het plaatje van de
eend die verstrikt is in een mondkapje.
Toos: “We zijn dus heel blij met alle
opruimacties in Oldenzaal en willen
graag zoveel mogelijk mensen in het
zonnetje zetten.”
Dus ben jij zelf iemand die regelmatig zwerfafval opruimt of ken je iemand die dit doet: meld je aan via
schoonoldenzaal@gmail.com

Akom Ankla steunt Stichting
Twente tegen Kanker

In september 2019 kreeg de
Bornse 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. De
Stichting zoekt met succes naar steun.
OLDENZAAL / BORNE

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.”
Oncologisch Centrum ZGT-project
Een van de eerste projecten die
Twente tegen Kanker mede wil realiseren is een nieuwe ontmoetings-,
ontspannings- en beleeftuin binnen
het gloednieuwe, moderne Oncologisch Centrum van het ZGT in Hengelo, bedoeld voor de patiënten,
maar zeker ook voor hun naasten.
Een initiatief dat door ZGT inmiddels
wordt omarmd. “We hebben gezocht naar een groot project midden
in Twente, waar we hopelijk een fors
deel aan kunnen ondersteunen.”

Gijsje Grijpgraag. Dit is een afbeelding die op een van de schakelkasten staat.

Steun van 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.”
Eigen productlijn, plannen zijn
groots, uitrol heeft tijd nodig…
Stichting Twente tegen Kanker heeft
voor de start ook al een eigen merknaam bedacht om in de toekomst
eventueel een productlijn op te starten, genaamd: +Days. En dat alles
om structureel geld op te halen om
ons doel te verwezenlijken. Betere
kwaliteit van leven en (na)zorg in een
sterk veranderende (Twentse) maatschappij, waar steeds meer oog zal
zijn voor Gezond Blijven en Beter
Worden. De invulling daarvan is voor
veel mensen verschillend.
Binnenkort staat +Days dus al op de
frambozensiroop van Akom. Angélique: “Hoe mooi is dat. Dit daagt ons
nu al uit om op termijn onze website
uit te breiden met exclusieve +Days
producten, waarbij je ons als
“Moatje” (want zo noemen wij onze
donateurs) van stichting Twente
tegen Kanker direct steunt.” Amper
vijf weken geleden begonnen de
plannen voor het opstarten van de
stichting, maar dat het zo snel zou
gaan had zelfs Angélique niet verwacht.. Dat maakt me echt trots!” Angélique sluit positief af: “Enorm
bedankt Twentenaren voor het omarmen van dit initiatief”

500 huishoudens
ontvangen een enquête
over oonwensen

Het geheim van gezond en fit ouder worden
Dat onze levensverwachting stijgt is een trend die al jarenlang een opwaartse lijn vertoond. We worden met
elkaar steeds ouder, wonen langer zelfstandig thuis en blijven ook een stuk vitaler. Maar wat is het geheim?
Er zijn verschillende factoren die daarin meespelen en de belangrijkste daarvan is misschien wel voeding.
Maar hoe kunt u er nou voor zorgen dat voeding een positief effect heeft op uw gezondheid?

Vanaf 1 maart ontvangen zo’n 500 Oldenzaalse
huishoudens steekproefsgewijs een uitnodiging
van het CBS om deel te nemen aan een woononderzoek. In deze enquête staan vragen als:
Bent u tevreden met uw koop- of huurwoning?
Zijn uw woonlasten betaalbaar? En hoe denkt u
over de buurt waarin u woont? De gemeente Oldenzaal en WBO Wonen gebruiken de resultaten
van dit onderzoek om, waar nodig, het woningaanbod en de woonomgeving te verbeteren.

Weet wat u eet
Om u gezond en fit te kunnen voelen is een gevarieerd
eetpatroon van belang om genoeg energie en voedingsstoffen binnen te krijgen. Om de juiste keuzes
hierin te maken heeft het voedingscentrum de schijf
van vijf bedacht. Hierin is wetenschappelijk onderbouwd hoe u kunt zorgen voor een optimale combinatie van producten die gezondheidswinst opleveren en
zorgen voor genoeg energie en benodigde voedingsstoffen. De schijf van vijf kent vijf vakken: groente en
fruit, smeer- & bereidingsvetten, vis, peulvruchten, vlees,
ei, noten & zuivel, brood, graanproducten & aardappelen
en dranken. U eet al gezond door dagelijks producten
uit deze vijf schijven te kiezen en hiermee te variëren.

Maaltijden aan huis
Met de richtlijnen van het voedingscentrum in het achterhoofd zorgt maaltijdleverancier Food Connect ervoor dat
u met een gerust gevoel verantwoorde keuzes kunt maken. Hiermee weet u zeker dat u gemakkelijk een smakelijke
maaltijd op tafel zet die uw gezondheid ondersteunt. U kunt zelf uw weekmenu samenstellen en eindeloos variëren
waardoor u alle voedingsstoffen binnenkrijgt die u nodig heeft. Dat is lekker en gemakkelijk! De maaltijden worden
persoonlijk aan huis bezorgd en staan in een mum van tijd op tafel. Met deze tijdwinst kunt u nog meer genieten
van dat goede boek lezen, of erop uit te gaan om te wandelen of fietsen.

dieet?
bel ons
gerust

5 voor €20,gratis bezorgd
gratis puzzelboek als u
binnen 2 weken bestelt

tip

een maaltijdbezorger; we staan ook
rundersukade

boerenkool

tip

met jus, aardappelen en
rode kool met appel

en veilig bij u thuisbezorgd
worden. Vers, gevarieerd en
bovenal heel erg lekker.

kipsaté

Kippendij in satésaus
met bami goreng

spaghetti

tip

met rundergehakt,
groenten en oregano

Daarnaast maakt u elke dag

kies 3 of 5 gerechten:

Boerenkool
Rundersukade
Kipsaté
Spaghetti

Gevulde kipﬁlet
Gehaktbal
Tongschar & zalm
Veg. stoofpotje

ontvang de maaltijden als:

Gekoeld

Vriesvers

vul uw gegevens in:

Naam:
gevulde kipfilet

met roomkaas-kerriesaus,
rijst en gemengde groente

gehaktbal

met jus en stamppot
zuurkool

Geboortedatum:
Straat:
Postcode:

ook kans op een vogelhuisje!

Plaats:

U zit niet vast aan een abonnement
en betaalt veilig achteraf.

vrijblijvend proberen
Bel om te bestellen naar 0 888 - 10 10 10,
of vul het formulier in en stuur dit gratis
in een envelop op naar: Food Connect,
Antwoordnummer 140, 7600 VB Almelo.
U heeft geen postzegel nodig.

Aanhef: Dhr / Mevr.

Bestel een proefpakket en ontvang
een puzzelboek bij uw bestelling.

Bel de Rode Kruis Hulplijn: 070-44.55.888

€15,-

Food Connect is meer dan alleen

maaltijden, die persoonlijk

!      
     
                

            
       

3 maaltijden

kies 3 of 5 gerechten:

Met heerlijke (dieet)

Hulp vragen, daar help
je ons allemaal mee.

De resultaten
Het onderzoek loopt tot eind mei. Eind dit jaar
worden de resultaten bekend gemaakt.

Wilt u ook de gezonde en lekkere maaltijden van Food Connect gratis thuisbezorgd krijgen? Bestel dan vrijblijvend
een proefpakket van 3 maaltijden voor maar vijftien euro via 0 888 – 10 10 10 of foodconnect.nl.

met een rookworst
met jus

www.depolyesterspecialist.nl

Oldenzalers ontvangen een uitnodiging
om deel te nemen
Vanaf 1 maart ontvangen steekproefsgewijs zo’n
500 huishoudens een uitnodiging van het CBS
om deel te nemen aan dit woononderzoek. Deelnemers aan het onderzoek ontvangen via het
CBS als dank een VVV-cadeaukaart ter waarde
van € 5,-. Alleen de huishoudens die een uitnodiging van het CBS ontvangen, kunnen deelnemen aan het onderzoek. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Marieke Douma
van WBO Wonen via m.douma@wbowonen.nl
of Huub van Uum van de gemeente Oldenzaal
via h.vanuum@oldenzaal.nl.

Beweeg je fit
Naast voeding is beweging uiteraard ook belangrijk. Want wie beweegt blijft soepeler en voelt zich vitaler. Bewegen
is goed voor de ziekten zoals diabetes, overgewicht en hart- en vaatproblemen. Daarnaast is het goed voor de organen, want beweging zorgt voor een verbeterde spijsvertering.
Ook krijg je sterkere botten door te bewegen. Sta bijvoorbeeld na het lezen van de krant of boek op om iets te ondernemen, zoals traplopen, tuinieren of boodschappen doen.

voor u klaar in deze Coronacrisis.

Erik de Bruijne, 06-39563374
info@depolyesterspecialist.nl

tongschar & zalm
met botersaus, puree en
sperziebonen

veg. stoofpotje

met paddenstoelen en
pastaschelpjes met pesto

food connect, Almelo, tel. 0 888 - 10 10 10, www.foodconnect.nl/proefpakket

Telefoon:
Ik geef Food Connect toestemming om mijn
persoonsgegevens te verwerken, zodat ik een
proefpakket kan bestellen. Ga naar foodconnect.nl/
privacyverklaring voor meer info.

actiecode: proefpakket advertentie -Twente

Uit onderzoek blijkt ook dat onze spiermassa afneemt, naarmate we ouder worden. Om dit proces te remmen is het
van belang om voldoende eiwitten binnen te krijgen. Peulvruchten zoals witte bonen, kapucijners en kikkererwten
zijn hier bij uitstek geschikt voor. Ook de inname van de juiste vitaminen zijn van belang, zoals vitamine B12 en D. Vitamine D zorgt voor stevige botten en tanden. Deze vitamine krijgt u binnen door onder andere de zon, maar dit is
niet voldoende. Vitamine D zit ook in vette vis, vlees, eieren en (bak)boter. Vitamine B12 en ijzer zorgen voor de aanmaak van rode bloedlichaampjes en een goede werking van het zenuwstelsel. Deze vitamines vindt u met name
terug in vlees, groene groenten en eieren.

verse, lekkere &
gezonde maaltijd

Bekleden
Montage

De gemeente Oldenzaal heeft, in samenwerking
met WBO Wonen, het CBS (Centraal Bureau voor
de Statistiek) opdracht gegeven voor een woononderzoek in Oldenzaal. De uitkomsten van het
onderzoek worden gebruikt om het woningaanbod en de woonomgeving te verbeteren. Als het
nodig is, kunnen plannen voor de toekomst
daarop aanpast worden. Zodat Oldenzaal nu en
in de toekomst een aantrekkelijke stad blijft om
in te wonen en te leven.

Gezond, maar bovenal lekker eten
De warme maaltijd is bij uitstek de kans om te variëren. Traditioneel gezien is dit een hoogtepunt van de dag! Wissel
vlees, vis en vegetarische gerechten met elkaar af om alle voedingsstoffen binnen te krijgen. Vis bevat veel omega3 vetzuren. Dit zijn onverzadigde vetzuren die meerdere gunstige effecten op de gezondheid hebben zoals verlaging
van de bloeddruk of het op peil houden van de cholesterol. En varieer met vette vissoorten (zalm, haring, makreel)
en magere vissoorten zoals kabeljauw, roodbaars en koolvis.

Fluitend het voorjaar in met een

Productie
Reparatie

Studenten ROC van Twente lopen
stage bĳ Buro B
OLDENZAAL

Studenten van het MBO College voor Vormgeving, Mode & Media
van ROC van Twente die geen stageplek kunnen vinden door corona
kunnen terecht bij Buro B. Bij dit zelf opgerichte mediabureau gaan de komende tijd vijftig studenten
stage lopen.
Corona heeft nog steeds grote invloed op het onderwijs. Veel studenten hebben bijvoorbeeld moeite een
stageplek te vinden. Daar hebben ze
bij het MBO College voor Vormge-

ving, Mode & Media van ROC van
Twente iets op gevonden. Docent Roy
Snippers legt uit: “We zagen veel studenten worstelen met het vinden van
hun stageplek. Daarop hebben we

bedacht om zelf een bureau te beginnen en zo de studenten de kans te
geven toch stage te lopen bij een
echt bedrijf.”

Samenwerken
Vijftig studenten zijn vanaf 1 februari
aan de slag bij Buro B dat huist in de
Performance Factory in Enschede. Ze
zijn afkomstig van diverse opleidingen: Sign, Ruimtelijk vormgever, Mediavormgever,
Mediamaker,
Productpresentatie, Software developer en Fotograaf. “Heel afwisselend
qua kennis en kunde en daarmee
een motiverende omgeving voor de
studenten. Ze gaan samenwerken
met én leren van veel verschillende
mensen.”
Creatief klimaat
Voor de externe begeleiding is onder
andere designer Ton Nieuwenhuis

gevraagd; hij vormt samen met Snippers de directie. “Ik vind het leuk om
deze studenten te begeleiden en te
inspireren. Ik vind het ook belangrijk
dat we bij Buro B een creatief klimaat
creëren zoals dat er ook bij vergelijkbare mediabureaus is.”
Acht externe begeleiders uit het
werkveld, met ieder hun eigen expertise in de mediabranche, begeleiden
de studenten. “Dit zijn de mensen
die de studenten laten groeien qua
beroepshouding, en die de studenten persoonlijk verder helpen met
hun opdrachten.” De eerste opdrachten zijn al afgerond, waaronder een
huisstijl, een 3-D interieurtekening

en een ontwerp voor een tentoonstelling.
Leuke tijd
De studenten lopen 36 uur per week
stage bij Buro B. Nieuwenhuis: “De
opdrachten komen vooral uit cultureel-maatschappelijke hoek. We willen geen concurrentie worden van
onze reguliere stagebedrijven.” Snippers ziet veel enthousiasme bij de
studenten. “Het is een volwaardige
stage waar hard gewerkt moet worden, maar net zo belangrijk is dat de
studenten later op een boeiende,
leerzame en vooral leuke tijd terug
kunnen kijken.”

Henk Jan Pool krĳgt een leven lang gratis
brillen van Specsavers Oldenzaal
De oog- en hoorzorgspecialist trakteert ter ere van twintigste verjaardag
OLDENZAAL

Vorig jaar vierde oog- en hoorzorgspecialist Specsavers haar
twintigjarige bestaan in Nederland. Ter ere van dit jubileum maakte
iedereen, die in de maand september een bril of hoortoestel aanschafte bij Specsavers Oldenzaal, kans op een leven lang gratis brillen. Henk Jan Pool is de gelukkige winnaar.

denzaal ook hoorzorg met een duidelijk doel voor ogen: professionele
hoorzorg bereikbaar maken voor iedereen. De actie ‘de tweede bril is
gratis’ is inmiddels handelsmerk geworden van Specsavers.

retailpartner van Specsavers in Oldenzaal.

Lokale binding
Vincent Christiaans begon 8 jaar geleden de Oldenzaalse vestiging van
Specsavers, hij heeft sinds drie jaar
ook een vestiging in Hengelo. Vincent: “De binding met Oldenzaal is
voor mijn zaak erg belangrijk. De gunfactor en service zijn hier in Oldenzaal
bepalend en niet het verkoopraatje.
Ons team bestaat uit vier dames voor
de opiticiënsafdeling en twee dames
voor de audiciënsafdeling. Inmiddels
bestaat mijn team uit enkel Oldenzaalse medewerksters, dat geeft een
goede binding met onze klanten.”

Klanten vieren het feestje mee
Twintig jaar geleden opende Specsavers haar eerste winkel in Nederland
en inmiddels zijn er 141 in het hele
land gevestigd, waaronder natuurlijk
Specsavers Oldenzaal “Dat Specsavers dit jaar twintig jaar bestaat in
Nederland is natuurlijk een feestje
waard. En ondanks de onzekere tijden waar we in zitten wilden we dit
niet stilletjes voorbij laten gaan. Wij
zijn ontzettend blij dat we één van
onze klanten hebben mogen verrassen met een leven lang gratis brillen,” zegt Vincent Christiaans,

Al 20 jaar voorop in oog- en
hoorzorg
In de afgelopen twintig jaar heeft
Specsavers zich onderscheiden met
innovaties op het gebied van oog- en
hoorzorg. Zo kun je sinds 2018 bij
Specsavers Oldenzaaal terecht voor
het ooggezondheidsonderzoek door
een optometrist, waarbij signalen
van oogaandoeningen in een vroeg
stadium kunnen worden gedetecteerd. Daarnaast biedt Specsavers Ol-

Corona
Corona maakt het ook voor de oogen hoorzorgspecialisten lastig, maar
als essentiele winkel kunnen ze
onder de berperkingen nog wel door
blijven werken. Vincent: “Alles gaat
op afspraak en we maken een half
uur per klant vrij. We kunnen de
klant prima helpen ondanks de corona beperkingen.”
Cool
Henk Jan Pool was blij verrast met de
prijs, hij mag zijn leven lang elke
twee jaar een nieuwe bril uitzoeken.
“Cool”, zegt hij, “Dit was mijn eerste
bril van Specsavers en dan val ik meteen in de prijzen!” Henk Jan is gespecialiseerd fotograaf en levert
virtuele tours door het maken van
hoogwaardige 3D-foto’s. Over optiek
hoeft niemand hem iets te vertellen!

Henk Jan Pool ontvangt de prijs uit handen van Vincent Christiaans

Cosmetisch arts
drs. Robin Snĳders bĳ
Huidinstituut Michaëla
Huidinstituut Michaëla heeft
vanaf vrijdag geregeld cosmetisch arts drs. Robin Snijders in huis. Elke 6-8 weken is hij aanwezig
voor botox & fillers.
OLDENZAAL

Na zijn ervaring binnen de plastische
chirurgie en algemene chirurgie
heeft hij besloten om zich te specialiseren tot cosmetisch arts. Op dit
moment is Robin werkzaam in de
Amsterdamse kliniek van bekende
cosmetisch arts Drs. Annebeth Kroeskop.

Henk Jan Pool ontvangt de prijs uit handen van Vincent Christiaans

Michaëla Moorman: “Zijn doel is om
een frisse uitstraling te realiseren
zonder het karakter van het gezicht
te verliezen. Hij staat bekend om zijn
luisterend oor waarbij hij zorgvuldig
de wensen van zijn cliënten in kaart
brengt om vervolgens een passend

behandeladvies op te stellen. Robin
staat bekend om zijn goede medische zorg, waarbij hij samen met de
cliënt toewerkt naar een optimaal resultaat. Natuurlijke schoonheid bereiken én behouden is de gouden
standaard voor hem. Zijn sociale
vaardigheden en esthetische visie
maken hem tot een zeer prettige en
zorgvuldige arts.”
U kunt een afspraak maken (ook
voor een vrijblijvend advies gesprek)
op telefoonnummer 0541-515972 /
06-3051 1185 of per mail:
info@michaelamoorman.nl

VW CADDY 75 KW (102 PK)
Km stand 21.702

Bj. 2020
Prĳs € 15.500,00

Netto

OPEL CORSA 51 KW (69 PK)
Bj. 2018
Prĳs € 10.900,00

Km stand 26.719
Marge & BPM

OPEL KARL 55 KW (75 PK)
Bj. 2018
Km stand 19.000
Prĳs € 10.900,00
Marge & BPM

RENAULT TWINGO 68 KW (92 PK)
Bj. 2020
Km stand 4
Prĳs € 16.950,00
21% BTW & BPM

5 jaar garantie
5 jaar onderhoud
Nu tot € 5.000 voordeel!*

Autobedrijf

SUZUKI SWIFT 61 KW (83 PK)
Bj. 2020
Prĳs € 18.900,00

HYUNDAI KONA 88 KW (120 PK)
Km stand 8
21% BTW & BPM

Bj. 2020
Prĳs € 24.950,00

Km stand 18
21% BTW & BPM

Voor onze complete aanbod: www.auto-wessel.nl
Autobedrĳf G.H. Wessel, Bentheimerstraat 62 | 7587 NJ De Lutte
Bel: (0541) 55 55 55 | E: info@auto-wessel.nl

www.auto-wessel.nl

HENGELO

Autobedrijf Lesscher Hengelo
Zilverstraat 5, Hengelo, T. (074) 242 41 58

www.autolesscher.nl

*De actie is uitsluitend geldig op nieuwe klantorders in de periode van 01/03/2021 tot en met 31/03/2021, niet geldig voor fleet en (private) lease orders en
niet inwisselbaar tegen contanten. Rentewijzigingen en typfouten voorbehouden.

QASHQAI

143 - 153 G/KM

6,3 - 6,7 L/100 KM ( WLTP)

NISSAN.NL

LIEFS VAN…
Truus Groeneveld
90 jaar

LIEFS VAN…
Hiep Hiep Hoera
Marc Tigcheler
50 jaar

LIEFS VAN…
Een dikke knuffel,
een zoen of gewoon een
gezellig praatje
Het liefst gaan we persoonlijk naar onze geliefden om een verjaardag of een huwelijksjubileum te vieren. Maar omdat dat in deze
gekke tijd niet kan, doen we het nu in de rubriek ‘Liefs van…’ met een mooie foto en een
lief berichtje.
Wil jij ook iemand verrassen met
een verjaardag of huwelijksjubileum?
Mail een foto van je pa, ma, opa, oma,
buurvrouw, buurman, tante, oom,
vriend, vriendin etc.
Vergeet niet je eigen lieve of bijzondere tekst bij de foto te mailen, de
voor- en achternaam en woonplaats.
Vermeld ook dat het voor De Glimlach is en wanneer het geplaatst
moet worden!

Lieve Ma, Oma en overgrootoma wij willen je van harte
feliciteren met deze mijlpaal. Helaas door Corona geen
feest, maar we willen je toch in het zonnetje zetten.
Tonny en Diane, Nick en
Janneke, Leon, Maurice, Sophie, Floris
Jos+ en Jolanda, Daniek en
Julian, Maudi en Lars
Huub en Tekla, Linda en Bas, Tom en
Lisse, Wendy
Irma en Theo, Nathalie en
Nick, Veronique en Tim

Ook wij willen graag een positieve bijdrage leveren in deze bizarre tijd, dus wij plaatsen dit
gratis!

Buurman Marc, van harte gefeliciteerd
met je 50e verjaardag.
Helaas geen feestje maar de borrel
houden we tegoed!
De buurtjes nr 10 & 13

Mail je foto en gegevens voor
vrijdag 10.00 uur naar:
mail@drukkerijvanbarneveld.nl
ter attentie van: Liefs van Glimlach
Dan maken we er samen iets
liefs van!

Wĳ zoeken BEZORGERS voor de Glimlach
De straten:

Cato Elderinklaan
Hulsbekenkamp

Marellenkamp
Bolkskamp

Wat kunnen wĳ je bieden:
• Je verdient lekker, folders worden extra betaald!
• je bezorgt zoveel mogelijk in je eigen buurt, een paar uur per week
• je kunt je eigen tijd indelen, de krant moet worden
bezorgd op dinsdag
• Wij bezorgen de kranten bij je aan huis!

Minimum
leeftĳd
13 jaar,
maar ook
zeer geschikt
voor vutters.

Neem snel contact met ons op 0541-355974 of
email bezorging@heininkmedia.nl

Heb jij passie voor ouder wordende cliënten?
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan als begeleider bij Aveleijn?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Aveleijn zoekt

ervaren ondersteunend begeleiders (24 uur per week)
voor de gedreven teams in Tubbergen en Oldenzaal.
Waar ga je werken?
De Wiekhof in Tubbergen is een voorziening waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.
Er wonen 24 cliënten. De zorgvragen variëren van individuele ondersteuning en begeleiding tot veel
persoonlijke verzorging.
De Hunenborgh in Oldenzaal is ook een locatie waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. Hieronder
vallen de 5 ‘buitenhuizen’ (eengezinswoningen in de wijk "de Thij") waar totaal 11 cliënten wonen met
een (licht) verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 72 jaar. Ze wonen vrij zelfstandig. De begeleiding is grotendeels gericht op ontwikkeling en het in stand houden van vaardigheden. Het team bestaat
uit 5 mensen. Je werkt regelmatig individueel, waardoor een hoge mate van zelfstandigheid gewenst is.
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.
Wat vragen wij?
• Je hebt een relevant zorgdiploma op minimaal niveau 3. Denk hierbij aan Maatschappelijke Zorg en/of
Verpleegkunde of VZ-IG.
• 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 relativeren
• Je bent enthousiast, betrouwbaar en je kunt goed in teamverband werken
Wat bieden wij?
Je gaat werken in een waarden gedreven en ﬁnancieel gezonde organisatie waar goed werkgeverschap
hoog op de agenda staat. Wij zetten jou als medewerker centraal en bieden daarom het volgende:
• Veel ontwikkelingsmogelijkheden
• Een baan in een uitdagende werkomgeving
• De functie ondersteunend begeleider is conform CAO ingedeeld in functiegroep 30 (maximaal € 2.633,bij een 36-urige werkweek) en de salariëring is afhankelijk van je achtergrond en werkervaring
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals collectieve ziektekostenverzekering, het meerkeuzesysteem en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Hoe ziet de procedure er uit?
Ben jij geïnteresseerd in de functie van ondersteunend begeleider bij woonlocatie Wiekhof in Tubbergen
of wil je graag werken bij de buitenhuizen in Oldenzaal? Solliciteer dan vóór 15 maart met jouw CV en
motivatie op één van deze vacatures via onze website www.aveleijn.nl.
Heb je vragen over deze functie? Hiervoor kun je contact opnemen met Marion Schildkamp,
manager, via m.schildkamp@aveleijn.nl.

VIND DE MEEST GESCHIKTE KANDIDAAT UIT UW REGIO
PLAATS OOK UW ADVERTENTIE OP DEZE VACATUREPAGINA
MAIL OF BEL NAAR mail@drukkerijvanbarneveld.nl, of 0541 - 35 18 69

De MAAKERS: kweekvĳver voor Twents
jong theatertalent
ENSCHEDE / TWENTE– Waar je vroeger op de fiets sprong, door weer en
wind richting de afgesproken plek
ging, met de wind door je haren,
regen op je kop, muziek in je oren, en
een hele bak motivatie, rol je in coronatijden gewoon uit je bed en klik je
op een link. En zo belandden alle
MAAKERS al een aantal weekenden
in dezelfde virtuele ruimte voor de
workshops en repetities van project
De Maakers. Poëtische zinnen klonken zowel duidelijk als zeer langzaam
en onduidelijk over verschillende laptop-speakers in heel Twente. De Maakers zaten vol enthousiasme te
pennen op papier achter hun scherm.
Er werd geschreven, gepraat, gespeeld en verteld. Verbindingen wer-

den gemaakt, zowel online als offline.
Niemand, zelfs niet corona, stopt
deze Maakers van maken.
De Maakers
De Maakers is een samenwerking
tussen de Nederlandse Reisopera en
de Theatermakerij Enschede: een
kweekvijver voor jong theatertalent
van 15 tot 25 jaar uit Oost-Nederland.
De Maakers spelen, zingen en musiceren zelf in een nieuwe muziektheatervoorstelling die ze maken met een
aantal theaterprofessionals. De muziektheatervoorstelling is gebaseerd
op het thema van een van de operaproducties van de Reisopera in dat
seizoen. In 2020/21 is dat Tristan en
Isolde: Als liefde gevaarlijk wordt die

aansluit bij Wagners Tristan und
Isolde. Vanwege het coronavirus kon
de “grote” productie van de Reisopera helaas geen doorgang vinden,
maar De Maakers gaan er toch mee
aan de slag! Dit jaar zal de voorstelling niet in het theater zijn, maar buiten plaatsvinden, als een ware
locatietheater voorstelling. De voorstelling zal eind juni in première
gaan.
Online
Online zullen de eerste repetities
plaats gaan vinden. Er zullen verschillende workshops zijn van onder andere Heleen van Wiechen, Mark de
Greef, Harold Schraven en Thijs Borsten. Zodra het weer mag, willen De
Maakers en de professionals die erbij
betrokken zijn het liefst weer face to
face afspreken. Karine Roldaan en
Nadieh Graumans-Tigchelaar, artistiek leiders van de Theatermakerij en
van De Maakers, kunnen niet wachten! ‘Het is fijn dat we online kunnen
afspreken. Dat maakt de technologie
allemaal mogelijk. Maar theater
maak je in het echt. We kunnen niet
wachten tot alle Maakers hier weer in
studio zijn. Dan kunnen we eindelijk
weer echt samen theater maken’. ickets kunnen binnenkort gereserveerd worden.
Voor meer informatie over het project, kijk op: www.theatermakerijenschede.nl en www.reisopera.nl

Diensten Lumen Christi
DE LUTTE - Parochie Lumen Christi kondigt de volgende diensten in de Heilige Plechelmus in De Lutte aan:
Zondag 7 maart, 9.00 uur: Gebedsviering, parochieel voorganger
Zondag 13 maart, 9.00 uur: Eucharistie, pastoor Munsterhuis, pr.

Dienst Hofkerk
Zondag 7 maart, de 3e zondag in de 40- dagentijd, gaat ds. Rienke Vedders-Dekker uit Markelo voor in de dienst,
aanvang 10 uur. De dienst is te volgen via www.hofkerk-oldenzaal.nl
Ds.Vedders-Dekker is geestelijk verzorger bij Carintreggeland. Koos Schollaardt is organist.

ROC van Twente start campagne voor
Twentestage.nl
Deze week gaat een campagne van start waarin bedrijven en organisaties in de regio Twente worden opgeroepen
om stageplekken aan te bieden aan mbo-studenten via een nieuw initiatief: Twentestage.nl. Door corona zijn
veel stageplekken in de afgelopen tijd weggevallen en de nood neemt toe. Nog even en ruim 1.000 studenten
zijn dringend op zoek naar een stage- of leerwerkplek. Alle reden voor ROC van Twente om een tandje bij te
zetten en regionaal initiatief te tonen. De campagne is een initiatief van ROC van Twente en het is de bedoeling
dat de krachten worden gebundeld met andere regionale onderwijsinstellingen als Saxion en netwerken en
platforms van de ondernemers in Twente. De komende tijd worden werkgevers uit de regio actief benaderd om
stage- en leerwerkplekken aan te bieden via Twentestage.nl.
Nĳpend tekort aan stageplaatsen door corona
Voor mbo-studenten is leren in de praktijk nodig om het vak te leren en voor het halen van hun diploma. Er is
vooral een tekort in stageplekken voor functies in de zorg en voor kwetsbare niveau 2-studenten. Maar ook de
studenten in de horeca, detailhandel, veiligheid en zakelijke dienstverlening komen lastig aan een goede leerwerkplek. John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur ROC van Twente: “Als regio Twente doen we het tot
nu toe relatief goed. Noaberschap op z’n best! De toekomst van ons beroepsonderwijs is voor ons allemaal van
groot belang en regionaal talent moet de kans kunnen krijgen om de juiste praktijkervaring op te doen. Investeren
in talent en vakmanschap blijft broodnodig voor de kracht van onze regio. Maar de nood is hoog en neemt toe.
Daarom starten we nu met het intensiveren van de werving van stageplaatsen via Twentestage.nl. De site is live
en leerbedrijven kunnen zich melden. Ik zeg: doen!”
Twentestage.nl
Op Twentestage.nl kunnen (mogelijke) leerbedrijven stageplekken melden en gematcht worden met mbo-studenten die een plek zoeken. Hierbij worden zij actief ontzorgd om een (ruimere) erkenning te krijgen als leerbedrijf en geholpen met het aanvragen van een speciale subsidie op stageplaatsen van de Provincie. Per BBL-plek
is dat € 5.000,- en voor elke BOL-plek is dat € 1.500,-.

Zo. 07 mrt. 10:00 uur Eucharistieviering

de gemeenschap.’ Met deze woorden in
gedachten, vraagt het pastoresteam iedereen
die naar de kerk wil gaan, biddend na te
denken hoe zij of hij kan bijdragen aan een
verantwoord aantal mensen in onze kerkelijke
vieringen.

m.m.v. koor Triple One en
Pastor B. Visschedijk pr.

Wo. 10 mrt. 19:00 uur
Woord- en communieviering
m.m.v. Pastor I. Wilbers pw.

Do. 11 mrt. 20:00 uur Bijbellezen
in de 40 dagentijd via Facebook
m.m.v. Pastor M. Sleegers pw.
(meer info: www.plechelmus
parochie.nl bij Laatste berichten)

Vieringen en Bijeenkomsten
> ROOSTER 3 - 17 MAART 2021 <

Plechelmusbasiliek
Vanaf 9 februari is Nederland nog steeds in
een lockdown. Om het risico van besmetting
zoveel mogelijk te beperken mogen er max.
30 personen aanwezig zijn bij de vieringen.
Aanmelden voor de vieringen is verplicht en
dat kunt u doen bij uw secretariaat. Natuurlijk
zijn de vieringen via de livestream te volgen.
Aanmelden voor de Basiliek kan via e-mail:
plechant@xs4all.nl. Denk bij het te Communie
gaan aan het ontsmetten van de handen.
Wat betreft uitvaarten mogen er voorlopig 50
mensen aanwezig zijn. Zie voor alle maatregelen onze website: www.plechelmusparochie.nl,
ook voor de actuele situatie.

Wo. 03 mrt. 19:00 uur uur
Woord- en communieviering
m.m.v. Pastor I. Wilbers pw.

Do. 04 mrt. 20:00 uur uur Bijbellezen
in de 40 dagentijd via Facebook
m.m.v. Pastor M. Sleegers pw.
(meer info: www.plechelmus
parochie.nl bij Laatste berichten)

Vr. 05 mrt. 09:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Pastor B. Reerink pr.

Vr. 12 mrt. 09:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Pastor B. Reerink pr.

Za. 13 mrt. 19:00 uur Gezinsviering
m.m.v. koor Trippeltjes en
Pastor I. Wilbers pw.

Zo. 14 mrt. 10:00 uur Eucharistieviering
m.m.v. Oldenzaals Lat/Greg
Basiliekkoor, Pastor B. Reerink pr.
en Pastor I. Wilbers pw.

Antoniuskerk
Geen viering

Pastoraal Steunpunt
Emmaushuis
Geen viering

Mariakerk
Geen viering
Op de zaterdagen is de Mariakapel open
voor het opsteken van een kaarsje of
een persoonlijk gebed.

Zorgcentra
Geen vieringen

Het pastoresteam

Mededelingen en activiteiten

> Bericht over de Drieëenheidkerk

> Het inloopcentrum aan de Kerkstraat
is, i.v.m. corona, tijdelijk gesloten.

Kardinaal Eijk heeft het decreet uitgevaardigd
waarbij de Drieëenheidkerk aan de eredienst
wordt onttrokken.

> Aanmelden voor vieringen
Al een aantal maanden is het kerkbezoek
beperkt. Van het RIVM en onze Bisdommen
mogen maximaal 30 mensen in de kerk
komen. En dat om een goede reden: we
moeten voorkomen dat het coronavirus zich
verder uitbreidt. Sinds een paar weken is dit
maximum aantal nog belangrijker geworden,
omdat de Engelse variant van het virus zich
razendsnel verspreidt over ons land.
Dat betekent voor onze Plechelmusbasiliek
dat het niet voor iedereen die wil, mogelijk
is om elke zondagmorgen naar de kerk te
gaan. Het aantal mensen dat zich hiervoor
opgeeft is hiervoor veel te groot. Het pastoresteam verzoekt een ieder dan ook, keuzes te
maken.

Binnen de peremptoire termijn van 10
nuttige dagen na betekening van dit decreet
kan overeenkomstig canon 1734 van het
Wetboek van Canoniek Recht 1983 aan
Willem Jacobus kardinaal Eijk Aartsbisschop
van Utrecht een verzoek om verbetering of
herziening van dit decreet gedaan worden.
Datum van betekening is 19 februari 2021.
Voor meer informatie verwijzen
wij u graag naar onze website:
www.plechelmusparochie.nl.

In Oldenzaal zijn drie momenten van kerkbezoek: woensdagavond om 19.00 uur,
vrijdagmorgen om 9.00 uur en zondagmorgen
om 10.00 uur. Met name op de woensdag en
de vrijdag zijn nog ruim voldoende plekken
beschikbaar.

Ziekenzalving/zegening
Maak een afspraak met een
van de pastores.
Pastor B. Reerink pr.
T. 0541-53 02 91
Pastor C. Janssen pw.
T. 06-53 71 56 35
Pastor M. Sleegers pw.
T. 06- 23 37 36 47

De grote apostel Paulus schrijft in zijn brief
aan de christenen van Korinthe: ‘Ik tracht
allen zoveel mogelijk terwille te zijn en ik
zoek niet mijn voordeel, maar dat van

Heeft u ook iets te melden voor in de
Kerktijdrubriek?
pastor-janssen@plechelmusparochie.nl,
T. 06 53 71 56 35

Dinsdag 2 maart 2021

Contact
Gemeente Oldenzaal
Bezoekadres Stadhuis
Ganzenmarkt 1
Postadres
Postbus 354
7570 AJ OLDENZAAL
Telefoon
(0541) 58 81 11 of
14 0541
E-mail
info@oldenzaal.nl
Internet
www.oldenzaal.nl
Openingstijden Publieksbalie &
Maatschappelijk Plein
Openingstijden
Publieksbalie
Let op! Vanwege
het coronaMet
afspraak
virus
kunt u alléén op afspraak
ma.
08.30
bij ons terecht.
Maak– 20.00
eerst uur
di.telefonisch een
13.30
– 16.00
afspraak
viauur
wo.
08.30 – 16.00 uur
(0541) 58 81 11.
do.
13.30 – 16.00 uur
vr.Maatschappelijk
08.30
– 12.30 uur
Plein
Maandag: 08.30 - 16.00 uur
Zonder
afspraak
Publieksbalie
di.Maandag:
+ do.
08.30
– 12.30
08.30
- 20.00
uuruur
Publieksbalie & Maatschappelijk
Afspraak
Plein maken
ViaDinsdag:
oldenzaal.nl/afspraakmaken
08.30 - 12.30 uur of
telefonisch
(0541)
81 11. uur
Woensdag:
08.3058- 12.30
Donderdag: 08.30 - 12.30 uur
Openingsijden
Vrijdag: 08.30Maatschappelijk
- 12.30 uur
Plein
Met
afspraak
Afhalen
paspoort, rijbewijs of
maID-kaart
t/m do kan bij
13.30-16.00
uur
de receptie:
hiervoor heeft u géén afspraak
Zonder
nodig.afspraak
ma t/m vr
08.30-12.30 uur
Neem contact met ons op
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op.
• Telefoon (0541) 58 81 11 of
14 0541
• WhatsApp-nummer
+ 31 6 22 86 03 83
• Contactformulier of
info@oldenzaal.nl
• Ganzenmarkt 1,
7571 CD Oldenzaal

Raadslid aan het woord:
Gemeente benadert
Harry Snijders, raadslid GroenLinks
gedupeerden toeslagenaffaire Door
Harry = vrijheid, humor, creativiteit en denken
GroenLinks = Progressief, Sociaal en Natuur
uit Oldenzaal
nemen we namens de Belastingdienst contact op met
gedupeerden in Oldenzaal.

Collectes
28 februari t/m 6 maart
geen collecte
7 maart t/m 13 maart
Jantje Beton

Oldenzaal Digitaal
Volg ons.
Blijf op de hoogte en volg onze
social media kanalen!

De Belastingdienst compenseert gedupeerden financieel, maar voor wie
in de problemen is geraakt is dat
niet altijd voldoende.

• Ondersteuning vanuit
de gemeente
Naast de financiële problemen kunnen er bijvoorbeeld ook problemen
zijn ontstaan rondom huisvesting,
psychisch welbevinden, schulden,
inkomen, zorg of de opvoeding van
kinderen. De komende periode

Wethouder Rob Christenhusz: “We denken graag
mee met gezinnen als er
problemen zijn die het gevolg zijn van deze affaire.
Professionals van de gemeente kunnen ouders helpen door
over de volle breedte hulp te bieden. Wij staan voor ouders klaar om
snel met ze in gesprek te gaan en
naar hun verhaal te luisteren”.

• Gedupeerden van de
toeslagenaffaire
Op dit moment zijn de gegevens
van 24 Oldenzaalse gedupeerden
bekend. Mogelijke andere slachtoffers kunnen zich melden door contact op te nemen.

• Kwaad

• Blij

Ik word kwaad van machtsmisbruik, vriendjes
politiek en onrechtvaardigheid. Na de uitzending van Zembla over Kroondomein het Loo en
de schimmige deals van de oranjes was voor
mij de maat wederom (het vakantiefoutje) vol.
Wat mij betreft is er in het gemeentehuis niet
langer plek voor de afbeeldingen van de koning
en zijn gemaal.

Ik word blij van vrolijke mensen. Ik heb een
dikke huid en kan heel wat hebben. Kritiek
brengt een discussie op gang, maar van die
azijnpissers daar kan ik niks mee. Gewoon eerlijke mensen, die dan een leuk moment bezorgen. Een glimlach en een beetje hulp kosten
weinig. Dát is het leven.

• Tegeltjes wijsheid
• Rijkdom preventie
Ik mag graag denken, filosoferen. Ik vraag me
heel vaak af of politiek niet knaagt aan het IQ
van de groep. Zijn de genomen beslissingen
wel de beste voor de stad? Van beroep ben ik
ICT-er, daar draait alles om de logica. De logica
in de politiek ontgaat me vaak. Eerlijkheidshalve moet ik ook bekennen dat ik niet direct
een beter systeem kan voorstellen dan het huidige. Behalve dan dat we zouden moeten meedeinen met de werkelijkheid. Sneller reageren.
Misschien is niet elke beslissing de beste maar
echt de bietenberg op gaan we ook niet.

Als je zorgt dat je leuke dingen doet, dan heb
je altijd een leuke tijd gehad, ook als het resultaat tegenvalt.

Kom per e-mail ontvangen? Mail dan naar info@oldenzaal.nl

Dinsdag 2 maart 2021

Wegafsluitingen in Oldenzaal
Er wordt veel aan de weg gewerkt in Oldenzaal dit jaar. De
wegwerkzaamheden zijn nodig om onze stad te verbeteren
bijvoorbeeld op het gebied van riolering, voor onderhoud
van het wegdek en om de wegen veiliger te maken. Helaas
zorgt dit tijdelijk voor overlast.
De komende periode zijn de volgende straten geheel of
gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen. Een actueel overzicht van de tijdelijke wegafsluitingen,
wegwerkzaamheden en omleidingen in Oldenzaal is ook
online te bekijken op www.oldenzaal.nl/wegafsluitingen.

1 Dr. Poelsstraat
Deel Ootmarsumsestraat - Prof. Aalbersestraat,
afgesloten van 11 jan. t/m medio maart 2021.
Reconstructiewerkzaamheden.

1

2 Stakenkamplaan
Tussen de Burg. Wallerstraat en Helmichstraat,
afgesloten van 18 jan. t/m eind mei 2021.
Reconstructiewerkzaamheden.

Meer informatie: telefoon (0541) 58 81 11. Volledig overzicht gevonden voorwerpen: www.oldenzaal.nl/gevondenvoorwerpen

Politiek forum maandag 8 maart 2021
Aanvangstijd 19.30 uur
N.B.: door de maatregelen rondom de coronacrisis is deze vergadering voor publiek uitsluitend te volgen via de livestream van de
gemeente Oldenzaal: www.oldenzaal.nl/gemeenteraad
Het volgende onderwerp staat op de agenda:
• Voorstel tot het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs

Politiek forum dinsdag 9 maart 2021
Aanvangstijd 19.30 uur
N.B.: door de maatregelen rondom de coronacrisis is deze vergadering voor publiek uitsluitend te volgen via de livestream van de
gemeente Oldenzaal: www.oldenzaal.nl/gemeenteraad
De volgende onderwerpen staan op de agenda:
• Voorstel tot vaststellen van de (tussen)evaluatie Corona
• Voorstel tot vaststellen van de Eerste financiële bijstelling 2021
Wijzigingen voorbehouden.
Voor de volledige agenda en meer informatie:
www.oldenzaal.nl/gemeenteraad

Op woensdag 17 maart 2021 kunt u naar de stembus voor de
Tweede Kamer verkiezing. Hierbij informeren wij u over het stemmen in een andere gemeente en stemmen bij volmacht. Als u hierover vragen heeft kunt u terecht bij team verkiezingen, e-mail:
verkiezingen@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.
Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
Het is bij deze verkiezingen toegestaan om uw stem uit te brengen
in een andere gemeente binnen Nederland. Dit kan praktisch zijn
als u elders die dag verplichtingen heeft. Met een kiezerspas kunt
u in heel Nederland stemmen. U kunt deze speciale kiezerspas op
drie manieren aanvragen:

len om een verzoek in te dienen om in een andere gemeente binnen
Nederland aan de stemming te mogen deelnemen (verzoek om een
kiezerspas);
b. Dit verzoek, evenals de stempas (indien al in uw bezit) moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur door u worden ingediend
bij uw gemeente;
b. Bij inwilliging krijgt u een kiezerspas toegestuurd.
3. Mondelinge aanvraag
a. Een mondeling verzoek kan uiterlijk 12 maart 2021 tot 17.00 uur
bij de gemeente worden ingediend. U kunt dit doen bij de publieksbalie van het stadhuis. De toegestuurde stempas moet worden ingeleverd, neemt u die dus graag mee.
c. Bij inwilliging van het verzoek krijgt u een kiezerspas uitgereikt.
Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer aan u is toegestaan om
bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. En een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen
Stemmen bij volmacht
Het is bij deze verkiezingen toegestaan bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende regels:
1. De gemachtigde moet op 1 februari 2021 als kiezer zijn
geregistreerd;
2. De gemachtigde moet in Nederland als kiezer geregistreerd staan;
3. Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen;
4. De volmacht stem dient tegelijk met de eigen stem te worden
uitgebracht.
U kunt een volmachtiging op twee manieren regelen:
1. Machtiging door schriftelijke aanvraag
a. Bij de publieksbalie van het stadhuis is een formulier verkrijgbaar
waarmee u een verzoek in kunt dienen om bij volmacht te mogen
stemmen;
b. Dit verzoek moet uiterlijk op vrijdag 12 maart 2021 worden ingediend door de kiezer;
c. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in
te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. Het verzoek
om bij volmacht te mogen stemmen kan niet worden ingediend
door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
2. Machtiging door overdracht van de stempas
a. De kiezer kan een andere kiezer voor hem/ haar laten stemmen
door het formulier op de stempas in te vullen en laat de kaart
door de gemachtigde ondertekenen;
b. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette,
stempas aan de gemachtigde over;
c. De kiezer geeft een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan
de gemachtigde mee. Deze kopie moet de gemachtigde aan de
voorzitter van het stembureau laten zien.

1. Online aanvragen
a. Via onze website www.oldenzaal.nl/verkiezingen kunt u met behulp van uw DigiD online een kiezerspas aanvragen.
b. Dit verzoek dient uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 ingediend te zijn.
c. Bij inwilliging krijgt u een kiezerspas toegestuurd.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Westwal 11,
Oldenzaal’

2. Schriftelijke aanvraag
a. Bij de publieksbalie van het stadhuis kunt u een formulier opha-

Met ingang van 3 maart 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan
‘Westwal 11, Oldenzaal’ zes weken lang ter inzage. Dit gebeurt op
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basis van artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de voormalige kerk gelegen aan de Westwal 11. Het plan voorziet in de verbouw van het
voormalige kerkgebouw tot één woning.
Inzagetermijn
Met ingang van 3 maart 2021 kunt u zes weken lang tot en met 13
april 2021 schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal. Als u
mondeling een zienswijze wilt indienen moet u een afspraak maken.
Een afspraak maken telefonisch via 0541-588111 of via e-mail:
info@oldenzaal.nl .
Bestemmingsplan inzien/bekijken
Het inzien van het uitgeprinte exemplaar van het plan kan alleen
op afspraak. Een afspraak maken telefonisch via 0541-588111 of via
e-mail: info@oldenzaal.nl .
Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via
www.oldenzaal.nl/bestemmingsplannen . Ook kunt u het plan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer:
NL.IMRO.0173.BP03020-on01.

Ingediende meldingen Activiteitenbesluit
Melding o.g.v. art. 8.40 Wm
• Zutphenstraat 6 (33249-2020), voor het starten van een bedrijf,
verzonden 19 februari 2021.
Meer informatie: info@oldenzaal.nl en/of
www.oldenzaal.nl/bekendmakingen

Ingekomen evenementenaanvragen
• Ada Kokstraat (5593-2021), voor het houden van het evenement
Rotary Streetsoccer toernooi van 31 mei 2021 tot en met 11 juni
2021, ontvangen 16 februari 2021;
• Stadstuin Bombazijn (6284-2021), voor het houden van een
muziekevenement Hemelvaart op 13 mei 2021, ontvangen 22
februari 2021;
• Binnenstad Oldenzaal (5610-2021), voor het houden van het
evenement Wielerronde van Oldenzaal op 27 juni 2021, ontvangen 16 februari 2021.
Belanghebbenden kunnen tot en met twee weken na de publicatiedatum een zienswijze over de aangevraagde vergunningen naar
voren brengen bij de burgemeester, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal of via info@oldenzaal.nl
Meer informatie: info@oldenzaal.nl en/of
www.oldenzaal.nl/bekendmakingen

Kennisgeving ontwerpbeschikking uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Voorgenomen vergunning
• Morslaan, ter hoogte van huisnummer 75 (4755-2021), voor het

Dinsdag 2 maart 2021
reserveren van twee parkeerplaatsen bestemd voor het opladen
van elektrische auto’s, verzonden 23 februari 2021 en gepubliceerd in de Staatscourant op 2 maart 2021.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 3 maart 2021 tot en met 13 april 2021
ter inzage bij het bouwloket in het stadhuis in Oldenzaal. Voor het
inzien van de stukken moet u een afspraak maken via het e-maildres
bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer.
Tijdens deze periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk
zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal, postbus 354,
7570 AJ Oldenzaal. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor moet u binnen de zienswijze termijn een afspraak
maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer.
Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.
Meer informatie: info@oldenzaal.nl en/of
www.oldenzaal.nl/bekendmakingen

• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die
bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht
tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van
kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het verzoek om voorlopige voorziening
moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Overijssel, afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Aan zowel het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
Een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening kunt u
ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via de website
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Meer informatie: bouwloket@oldenzaal.nl en/of
www.oldenzaal.nl/bekendmakingen

Kennisgeving verlenging beslistermijn
Kennisgeving beschikking uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Verleende vergunning
• Marktstraat 15 (51330-2020), voor het realiseren van een dak
doorvoer met deflectorkap, verzonden 24 februari 2021.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 3 maart 2021 tot en met 13 april 2021 ter inzage bij het
bouwloket in het stadhuis in Oldenzaal. Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder
vermelding van uw telefoonnummer.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking.
• Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid
advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

Termijn van 6 weken
• ’t Leemer 1 t/m 9 (55983-2020), voor het bouwen van negen
woningen, verzonden 22 februari 2021.
Meer informatie: bouwloket@oldenzaal.nl en/of
www.oldenzaal.nl/bekendmakingen

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
• Ootmarsumsestraat 106 (5576-2021), voor het realiseren van 2
appartementen boven de winkel, ontvangen 16 februari 2021;
• Oostwal 23 (4626-2021), voor het bouwen van een schuur met
carport en veranda, ontvangen 8 februari 2021;
• Asterstraat 9 (5333-2021), voor het realiseren van een erker,
ontvangen 12 februari 2021;
• Erve Lambertman 32 (5890-2021), voor het uitbouwen van het
woonhuis aan de voorzijde, ontvangen 18 februari 2021;
• Haerstraat 110 (6292-2021), voor het kappen van een boom,
ontvangen 2 februari 2021;
• In den Vijfhoek 96 (6091-2021), voor het wijzigen van de winkel
unit, ontvangen 19 februari 2021;

• Oude Rossumerstraat (4806-2021), voor het nieuwbouwen van
een woning, ontvangen 9 februari 2021;
• Spoorstraat 31 (6778-2021), voor het kappen van een boom,
ontvangen 23 februari 2021.
Meer informatie: bouwloket@oldenzaal.nl en/of
www.oldenzaal.nl/bekendmakingen

Kennisgeving beschikking reguliere
voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
• Alleeweg 33 (49756-2020), voor het realiseren van een kapopbouw op het bestaande woonhuis, verzonden 18 februari 2021;
• Jaartsveldstraat 2 (48516-2020), voor het plaatsen van een
entresolvloer, verzonden 23 februari 2021;
• Richter Bosstraat, gelegen naast Denekamperstraat 13 (28342021), voor het kappen van een boom, verzonden 23 februari
2021;
• J.H. Molkenboerstraat 57 (3792-2021), voor het verbreden van
een uitweg, verzonden 24 februari 2021.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na verzending van bovengenoemde besluiten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal.
Belanghebbenden kunnen ook digitaal bezwaar maken via www.oldenzaal.nl/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u ingelogd bent met DigiD kunt
u het bezwaarschrift digitaal invullen.
Gelijktijdig kunnen belanghebbenden bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank, postbus 10067, 8000 GB in Zwolle een verzoek
om voorlopige voorziening of schorsing doen.
Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u ook digitaal indienen
bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het in behandeling nemen van zo’n verzoek zijn
griffierechten verschuldigd.
Meer informatie: bouwloket@oldenzaal.nl en/of
www.oldenzaal.nl/bekendmakingen

Volg ons op Twitter
via@StadOldenzaal

Lablearning@Home webinar-serie Wearables maken
OLDENZAAL

Voor jongeren en volwassenen start 16 maart de Lablearning@
Home webinar Wearables maken met het thema textiel. Deelnemers kunnen in de driedelige webinar-serie een gepersonaliseerde tas maken met verlichting. De Lablearning@Home webinars zijn een coproductie van de Twente Maakplaatsen en bibliotheken uit
Overijssel en Gelderland in samenwerking met Tetem. Met de nieuwe webinar-serie sluit Tetem aan
bij het Textiel Festival Twente, dat dit jaar in samenwerking met acht musea wordt georganiseerd.

Lablearning@Home webinars zijn
online real-live trainingen gericht op
(jong) volwassenen waarbij je op
een interactieve manier kennis
maakt met de modernste technologieën en de softwarepakketten die
daarbij horen. Wil je bijvoorbeeld
meer weten over de lasercutter en
borduurmachine? Ga dan aan de
slag met het ontwerpen van een gepersonaliseerde tas tijdens de
nieuwe serie.
Aanbod
In de driedelige online webinarserie Wearables maken ontwerpen

deelnemers met het softwareprogramma Inkscape een programmeerbare linnen- of heuptas. De tas
wordt naar eigen ontwerp gelasercut
en geborduurd in het lab van Tetem
en in de laatste sessie door de deelnemers zelf in elkaar gezet. Een uitdagende webinar-serie met als
resultaat een eigen gepersonaliseerde tas met verlichting!
Deelname
Deelname
aan
de
Lablearning@Home webinar Wearables maken - die als reeks gevolgd
moeten worden - bedraagt € 15,-

per deelnemer. De prijs is inclusief
drie webinars, materialen, lasercutten en borduren van het ontwerp en
verzendkosten.
Lablearning@Home webinar Wearables maken:
• Webinar 1: lasercutter - 16 maart
19:00 – 20:30 uur
• Webinar 2: Borduurmachine 20 april 19:00 – 20:30 uur
• Webinar 3: Wearable maken 18 mei 19:00 – 20:30 uur
Kijk voor meer informatie en wijze
van aanmelden op tetem.nl/athome/lablearninghome

