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Sinds 2016 een begrip 
in Nijverdal. Loop eens 
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naar onze concurrende 

huismerk cartridges 
en toners.
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• Best betalende  
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Heinink Media - info@heininkmedia.nl
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• Makkelijk te combineren  
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• Ongeveer 1,5 uur per week

• Folders worden extra betaald

Ontvang € 25,-*
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Bij elektro-kopen.nl vindt u elektro materialen tegen groothandelsprijzen. 

schakelmateriaal - groepenkasten  
vd draad kabel - rookmelders - enz.

Snelle levering in heel Nederland!  

Elektro-kopen.nl: Snel, eenvoudig & goedkoop

Elektro-kopen.nl | Nijverdal | 0548 727004
FAULTY TOWERS VELDHUIS & KEMPER
DINNERSHOW CABARET

28
MRT

29
MRT

Brugstraat l • 7687 BD Daarlerveen
 www.bertushuisman.nl

Inclusief montage 
en 21 % btw *

NAJAARSACTIE:
NIEUWE CV-KETEL

INCLUSIEF INSTALLATIE

1095,-

     High Tea 
Bij S� rtje
High Tea

Bij S� rtje
High Tea

Bij S� rtje
High Tea

Da’s wel �  wat anders!

Een

Reserveer op lunchroombijsaartje.nl
Bij Saartje Vroomshoop • Tel: 0546 644 481• info@lunchroombijsaartje.nl

DE JUISTE
KEUZE MAAKT
U SAMEN MET
AGROFUNDUS

Rien Huisjes // Den Ham // T 0546 841012 // r.huisjes@agrofundus.nl // www.agrofundus.nl

Johan Kippers // Wierden // T 0546 575296 // 06 51 209 214 // j.kippers@agrofundus.nl

Met onze vakspecifi eke kennis 
adviseren en bemiddelen wij graag 
bij al uw aan- en verkopen en taxaties 
van agrarisch onroerend goed!

Alle voordelen van  Elementenbouw
Hagen op een rij: 

NU MET OVERHEIDS-
SUBSIDIE!

Kledingbeurs bij Kandjoli 
voor mannen en vrouwen
WIERDEN – De werkgroep 50 Plus van stichting Kandjoli organiseert zaterdag 
12 november een kledingbeurs voor mannen en vrouwen. Wilt u uw gebruikte 
of bijna nooit gebruikte, zelfgemaakte kleding kwijt, dan is dit een mooie 
gelegenheid. De beurs wordt gehouden in wijkgebouw Kandjoli in de Molukse 
wijk aan de Chris Soumokilstraat 69a (voorheen Jan Jansweg) in Wierden. De 
beurs begint om 9.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Een tafel (170x80) huren 
kan voor tien euro. Aanmelden kan via e-mail: kandjoliwerkgroep50pluss@
gmail.com of via 06 – 41 67 78 52 of 0546 – 57 37 03.

Aangepaste 
openingstijden 
Tourist Info
WIERDEN/ENTER – De winkels van 
Tourist Info in Wierden en Enter hante-
ren met ingang van dinsdag 1 novem-
ber 2016 tot 1 mei 2017 aangepaste 
openingstijden. De winkels zijn dan nog 
halve dagen open voor gasten en inwo-
ners. 

De winkel in Wierden is op de ochten-
den geopend van dinsdag tot vrijdag 
van 9.30 uur tot 12.30 uur. De winkel in 
Enter is op de middagen geopend van 
maandag tot vrijdag van 13.30 uur tot 
16.30 uur. 

Trends en ontwikkelingen maken dat er 
steeds meer ingezet wordt op online in-
formeren, verbinden en samenwerken. 
Hierdoor nemen de werkzaamheden op 
de achtergrond juist toe, terwijl het fy-
siek aanwezig zijn in de winkel juist min-
der noodzakelijk wordt.

Wierdense 
kunstgrasvelden 
SBR-granulaat; 
risico te verwaarlozen

WIERDEN – Sinds het televisie-
programma Zembla vorige 
maand aandacht heeft besteed 
aan mogelijke gezondheidsri-
sico’s verbonden aan het 
sporten op kunstgrasvelden 
die zijn ingestrooid met rub-
bergranulaat zijn er ook in de 
gemeente Wierden vele vragen 
ontstaan over het sporten op 
deze velden. 

In de gemeente Wierden liggen ze-
ven kunstgrasvelden, één pupillen-
veld en één miniveld. 

Deze velden zijn verdeeld over de 
vier sportparken en worden be-
heerd door de Stichting Accom-
modaties Wierden Enter (SAWE). 
De vier aanwezige voetbalvereni-
gingen (Juventa ’12, SVZW, Enter 
Vooruit en SV Enter) maken ge-
bruik van deze velden. Deze zijn 
alle ingestrooid met rubbergra-
nulaat. Uit recent onderzoek blijkt 
echter dat de kunstgrasvoetbalvel-
den in Wierden en Enter zijn inge-
strooid met SBR-rubber en dat is 
veilig.

Rubbergranulaat is een fijngema-
len rubber en wordt gemaakt van 
rubberproducten zoals oude auto-
banden. 

Het granulaat zorgt ervoor dat 
het kunstgrasveld zoveel moge-
lijk dezelfde eigenschappen krijgt 
als een natuurgrasveld zodat de 
bal niet te snel rolt en niet te hoog 
stuit. Daarnaast is het beter ge-
schikt om slidings te maken. In het 
granulaat zitten stoffen die moge-
lijk kankerverwekkend zouden kun-
nen zijn.

Er wordt echter nadrukkelijk on-
derscheid gemaakt in SBR en an-
der granulaat. Diverse instanties 
geven aan dat SBR-rubber veilig 
is. Alhoewel er geen wettelijke 
grenswaarde is voor de hoeveel-
heid PAKs in granulaat bestemd 
voor kunstgrasvelden, wordt door 
meerdere instanties waaronder de 
Nederlandse Voedsel en Warenau-
toriteit ten aanzien van rubberen 
tegels onder speelvoorzieningen 
gesteld dat wanneer de waarde 
van het totaal pakgehalte onder de 
50 mg/kg ligt, het risico verwaar-
loosbaar is. 

Deze waarde geldt ook voor bouw-
stoffen. Boven ongeveer 1000 mg/
kg kan bij langdurig spelen het 
maximaal toelaatbare risico over-
schreden worden. Of deze waar-
den ook door getrokken kunnen 
worden naar granulaat in kunst-
grasvoetbalvelden is niet bekend 
en daarom worden deze gegevens 
uitsluitend gehanteerd als indica-
tie.

De onderzoeksresultaten van het 
totaal Pak-gehalte in het rubberg-
ranulaat van de velden in Wierden 
en Enter liggen tussen elf en maxi-
maal 26 mg/kg. 

Deze resultaten geven met in-
achtneming van de huidige kennis 
en inzichten geen aanleiding ons 
standpunt te wijzigen. 
Voorlopig mag er dus gewoon 
gevoetbald worden op de kunst-
grasvelden en daarmee wordt 
aangesloten bij de adviezen van 
het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieu, het Ministerie 
van Volksgezondheid en Sport, de 
GGD en de KNVB. 

Eind december van dit jaar worden 
de resultaten verwacht van een 
nieuw onderzoek van het RIVM en 
in februari 2017 komt in opdracht 
van de Europese Commissie het 
European Chemicals Agency met 
de resultaten van een onderzoek 
naar de samenstelling van het rub-
bergranulaat en de effecten hier-
van op de gezondheid van men-
sen. 

Minister Slob bezoekt de Es
HELLENDOORN – Onderwijsminister Arie Slob heeft afgelopen zater-
dag een werkbezoek gebracht aan basisscholen de Es in Hellendoorn 
en De Schaapskooi in Nijverdal. Bij De Schaapskooi kreeg de minis-
ter informatie over de actieweek, waarbij leerlingen lieten zien wel-
ke creatieve projecten zij bedacht hebben om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor Stichting Beat Batten en de Stichting Hartekind.

Op de Es liet Arie Slob zich informeren 
over het project tutoring en de ontwikke-
ling van het Groene Eiland. Hij werd er 
ontvangen door de directie, enkele team-
leden en leerlingen van school. Daarnaast 
waren er ook een aantal buurtbewoners, 
mensen van Reggesteyn en stichting Ieder 
Kind Telt aanwezig. Uiteraard was er ook 
een flinke delegatie van de ChristenUnie, 
omdat deze politieke partij het bezoek 
geïnitieerd heeft.
Directeur Roel Roelofs presenteerde het 
project tutoring. In deze samenwerking 
tussen de Es, basisschool de Meander, 
Reggesteyn en hogeschool Windesheim 
zijn leerlingen van het voortgezet onder-
wijs als tutor aan het werk in de groepen. 
Hiermee ondersteunen ze leerkrachten bij 
het onderwijsproces, geven ze individu-
ele hulp aan leerlingen en ontlasten ze 
leerkrachten. 
Bij de presentatie van adjunct Robbert 
Flim over het Groene Eiland werd met 
name het proces van totstandkoming van 
het Groene Eiland belicht: in nauwe sa-

menwerking tussen de Es, buurtbewoners, 
de gemeente Hellendoorn, stichting Ieder 
Kind Telt en de provincie Overijssel. Het 
resulteerde in een groen park voor school 
en buurt waar iedereen kan spelen, leren 
en sporten. Zo zijn er diverse (groene) 
speelelementen, is een wandeling door 
het park meteen een Daily Mile en is het 
gebied duurzaam gemaakt.

Tijdens het zeer ontspannen werkbezoek 
heeft Arie Slob gesproken met teamle-
den, leerlingen en overige betrokkenen. 
Alle aanwezigen kijken terug op een zeer 
geslaagde ochtend, waarbij de minister 
zei graag nog eens een bezoek te wil-
len brengen aan de Es. Hij gaf aan in 
de voorliggende week voldoende op zijn 
bordje te hebben gehad met de stakin-
gen in het onderwijs en de perikelen op 
sommige (voortgezet onderwijs) scholen 
in het land. Een bezoek aan de Es laat 
zien hoe het ook kan en geeft hem weer 
energie om door te gaan, aldus Arie 
Slob.

Foto: Hanneke Flim



NIJVERDAL
SINT ANTONIUS VAN PADUA-
KERK  Grotestraat 150, zo 11.00 
u: pastor Weldam, eucharistieviering 
m.m.v. Himig Natin.
DE REGENBOOG  Grotestraat 
127, zo 9.30 u: ds. Hans van Dalen.
HET CENTRUM Constantijnstraat 
7a, zo 10.30 u: ds. Wil Kaljouw.
DE LEVENSBRON  Nijkerkendijk 
20, zo 10.00 u: ds. J. Zwart (Zwol-
le); 16.30 u: ds. A. Siebenga (Zwol-
le).
PROT. GEM. DE SCHAAPS-
KOOI  Kuperserf 49, zo 10.00 u: 
ds. R.J. Perk, Net ff Anders.
VRIJE EVANGELISCHE GE-
MEENTE NIJVERDAL  Grotestraat 
68, zo 9.30 u: ds. L. van Weijen;  
18.30 u: ds. B. van de Weg.
VOLLE EVANGELIE BETH-SHA-
LOM  Maasstraat 2, zo 10.00 u: 
Niek Kuipers.
CHRISTENGEMEENTE THE 
CROSS Constantijnstraat 31, zo 
10.00 u: Hans Middag.

HELLENDOORN
PROTESTANTSE GEMEENTE 
HELLENDOORN  Dorpsstraat 39, 
zo 8.45 en 10.30 u: ds. L.M. Aan-
geenbrug; 19.00 u: ds. A. H. van 

Veluw (IJsselmuiden).
KRÖNNENZOMMER  Sanato-
riumlaan 20, zo 10.15 u: drs. J. 
Kroeskop.
R.K. SINT SEBASTIANUSKERK  
Bibenstraat 36, za 19.00 u: pastor 
Wichers Schreur, woord- en commu-
nieviering m.m.v. Pajoko.

DAARLE
GEREFORMEERDE KERK  Dal-
voordeweg 12, zo 9.30 u: ds. R.D. 
van Hornsveld; 15.00 u: ds. B.J. 
Heusinkveld.
HERVORMDE KERK  Dalvoor-
deweg 2, zo 9.30 u: ds. E.J. Prins; 
15.00 u: ds. J.H. van Wijk 
(Windesheim).

DAARLERVEEN
PROTESTANTSE GEMEENTE DE 
SCHOOF  Brugstraat 10, zo 9.30 
u: ds. M. Zoeteweij (Lemele).
GKV DE KRUISKERK  Kerkstraat 
1, zo 9.30 en 19.00 u: ds. M.A. 
Bos.

HAARLE
H. SEBASTIANUSKERK  Kerk-
weg 1, za 19.00 u: em. pastor B. 
Wolters, H. Mis.

Kerkdiensten

Leo Kemper
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Winst voor 
Hulzense Boys
HULSEN – Voor Hulzense Boys 
stond afgelopen zaterdag de tra-
ditioneel lastige uitwedstrijd te-
gen ASC’62 uit Dalfsen op het pro-
gramma. De wedstrijd eerder dit 
jaar in Hulsen eindigde in een 3-1 
overwinning voor de thuisploeg. 
In die wedstrijd kwam ASC’62 
vroeg op voorsprong, maar wis-
ten de Hulsenaren de stand nog 
om te buigen en de punten te 
pakken.

Op het drassige veld in Dalfsen was het 
ook nu ASC’62 dat beter aan de wedstrijd 
begon. Daarna kwam Hulzense Boys wat 
beter in de wedstrijd en kreeg meer spe-
laandeel. Na dertien minuten spelen kreeg 
de ploeg een corner, welke genomen werd 
door Danny Schoenmaker. ASC’62, met 
11 man in het eigen strafschopgebied, wist 
desondanks niet te voorkomen dat Devin 
Poorterman de bal in kon knikken en zo de 
0-1 op het scorebord wist te zetten.
Niet lang daarna viel de 0-2. Een vrije bal 
vanaf de zijkant, genomen door Danny 
Schoenmaker, werd door alles en ieder-
een gemist. Ook de doelman kon er niet 
meer bij, waardoor het scorebord ineens 
0-2 voor de roodhemden aangaf. Dit was 
tevens de ruststand.

De rust bleek de mannen uit Hulsen goed 
gedaan te hebben. De Boys zochten de 
aanval en zetten ASC’62 onder druk. Dit 
resulteerde dan ook al snel in de 0-3 en 
daarmee de beslissing in de wedstrijd. Het 
verzet van de Dalfsenaren was daarmee 
gebroken en de roodhemden gingen op 
zoek naar een grotere voorsprong.

Na een prima aanval kwam de bal in de 
voeten van Jordy Wolfkamp. Hij zette de 
bal voor op Richard Wolters, die in de 
rug geduwd werd. De scheidsrechter kon 
niets anders dan de bal op de stip leggen, 
waarna Richard Wolters beheerst het ron-
de speeltuig in het doel deponeerde, 0-4. 
Ook daarna bleef de ploeg van trainer 
Bram Freie het spel dicteren. Jasper de Jong 
had een scherpe voorzet op Machiel van 
Keulen in huis. Met een fraaie snoekduik 
wist Machiel de bal terug te leggen op de 
inlopende Richard Wolters, die de 0-5 te-
gen de touwen knalde.

Al met al een ruime overwinning voor 
Hulzense Boys. De ploeg staat nu op de 
zevende plaats in een competitie waar de 
verschillen klein zijn. Aanstaande zaterdag 
staat op Sportpark Smidserve om 14.30 
uur de thuiswedstrijd tegen titelkandidaat 
WVF op het programma. 

DAMESSELECTIE
Hulzense Boys heeft het contract met de 
trainster van de eerste damesselectie, Jan-
neke Kleinlugtenbeld, met één seizoen ver-
lengd. De spelersraad van Dames 1 had 
eerder al aangegeven volgend seizoen 
weer heel graag met Janneke te willen wer-
ken.

Ook Janneke en de TC hadden de intentie 
om volgend seizoen met elkaar verder te 
gaan. De club is tevreden met de ingesla-
gen weg en hoopt door de contractverlen-
ging met Janneke Kleinlugtenbeld het da-
mesvoetbal verder te ontwikkelen.

Herdenking bombardement 
1945
NIJVERDAL –  Ook dit jaar herdenkt de gemeente Hellendoorn op vrij-
dag 22 maart samen met nabestaanden en inwoners de 73 mensen 
die zijn omgekomen bij het bombardement op Nijverdal tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze her-
denking in het Huis voor Cultuur en Bestuur bij te wonen.

Koffie en thee staan klaar vanaf 9.30 uur. 
De herdenking vindt plaats om 10.00 uur. 
Dan houdt burgemeester Raven een toe-
spraak. Een delegatie van de muziekver-
enigingen Hellendoornse Harmonie, KWS 
en Advendo draagt zorg voor de muzikale 
ondersteuning.
Leerlingen van de Sint Sebastianusschool 
en hun leraar Coen Eilert zijn ook aanwe-
zig. De leerlingen hebben in samenwer-
king met Ludwien Rouweler, kunstenares 
en vrijwilliger van het Memorymuseum, 
een wensboom met een wens voor de toe-
komst gemaakt. Medewerker Renate Zee-
valkink van het Memorymuseum draagt 
een gedicht in het dialect voor.
Burgemeester Anneke Raven en wethouder 
Beintema leggen namens het gemeentebe-
stuur een bloemstuk bij de gedenksteen. 

Vervolgens is er gelegenheid voor een 
ieder die dat wenst bloemen bij de ge-
denksteen in de binnentuin te leggen. Na 
afloop is er koffie en thee in het Huis voor 
Cultuur en Bestuur. 

Overigens is er de gehele dag door, tot 
20.00 uur, gelegenheid om bloemen te 
leggen bij de gedenksteen in de binnen-
tuin in het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Inwoners van de gemeente Hellendoorn 
die de omgekomen inwoners ook thuis 
willen herdenken, worden uitgenodigd 
de vlag halfstok te hangen tot zonsonder-
gang. In totaal zijn in de periode 1940 
tot en met 1945 85 personen omgekomen 
bij bombardementen in de gemeente Hel-
lendoorn.

Marilyn Roelofs wint 
Gouden IJzertje

HELLENDOORN –  Ponyruiters streden afgelopen 
weekend in Luttenberg om ‘het Gouden IJzertje’. Hier-
bij reden de deelnemers twee dressuurproeven. Ma-
rilyn Roelofs van PSV Hertruiters maakte haar debuut 
in de klasse L1 categorie D met haar pony Popping’s 
Soraya. Zij reden twee mooie proeven en dit werd 
beloond met twee keer de eerste prijs met 220,5 en 
223 punten.

Hiermee kreeg zij ook een startbewijs voor de fina-
le. En in die finale stak Marilyn met kop en schou-
ders uit boven de rest: zij won het Gouden IJzertje 
met 69,333 procent. Ook Liz Jannink maakte haar 
debuut in de klasse L1 met haar pony Evenveen’s 
Victory in de categorie A/B. En zij reed met 187 
punten naar de eerste prijs en ook zij mocht door 
naar de finale. Nické Miskotte kwam met haar pony 
Brouwershaven’s Leonie uit in de klasse Z2. En dit 
deden zij met succes, want zij wisten beide proeven 
te winnen met 65,75 en 65,732 procent.

Corinda Hutterd ging twee keer van start met haar 
paard Indy in de dressuurklasse B in Den Ham. Hier 
werd zij twee keer eerste met 199 en 208,5 punten.



SLANK & FIT 
in 6 X per mnd. 35 min. trainen

GEGARANDEERD Juist als u niet graag 
sport en weinig tijd hebt

PLEZIERIG
EFFICIËNT

VEILIG
SNEL

nu GRATIS

kennismaken

Corpus
m lon
clubs

www.corpusmilonclubs.nl

Nijverdal
Rijssen

Wierden
Borne

Oldenzaal
Hengelo

Haaksbergen
Tubbergen

Ervaar het verschil met de gewone sportschool

Dé specialist in het aanmeten 
van hardloop- en wandelschoenen

Koemaste 2C, 7447 AV Hellendoorn 
t. (0548) 615889  |  www.zorgsaamloperscompany.nl   

Godfried Bomansstraat 32, 7442 TH Nijverdal  |  Koemaste 2C, 7447 AV Hellendoorn
t. (0548) 615889  |  www.zorgsaamnijverdal.nl

U kunt bij ons terecht voor: 
Fysiotherapie, manueel therapie, sportfysiotherapie, 

(sport)podotherapie, (sport)diëtetiek, 
echografi e, dry needling en shockwave

Broekland    Van Dongenstraat 38 Tel: 0570 - 531019 www.uwtuinenpark.nl

Showdagen
30 & 31 maart 2019

10.00 - 17.00 uur Vestiging Tuin & Park Broekland

- Springkussen voor de kinderen
- Vangspel van Robomow

- Proefrijden Toro

Afscheid
Leo Oosterlaar gaat met pensioen!

Na ruim 45 jaar dienstverband 
gaat Leo met pensioen.

Tijdens de showdagen kunt u 
hem feliciteren met het behalen 

van zijn pensioen!

Met diverse 
activiteiten o.a.:

www.deweekvanhellendoorn.nl

DE WIEZER
column van de week

DOORPAKKEN
 
Doorpakken: krachtdadig handelen, 
doortastend te werk gaan.
Wanneer ik tien personen op straat 
zou aanspreken met de vraag of ze van 
doorpakken houden, dan zal ‘Ja’ acht of 
negen keer het antwoord zijn. Met het 
doorpakken zijn wij als Nederlanders 
groot geworden, het zit in onze genen.

Stel   dat  de tien personen die ik ga 
aanspreken, geselecteerd zijn. Geselecteerd 
op leeftijd en gezinssamenstelling. Een 
persoon met een jong gezin. Partner en 
kleine kinderen dus. Ook zij antwoorden 
bijna voltallig dat zij van doorpakken 
houden.
Ik stel ze nu twee vragen, in de juiste 
volgorde:

1. heb je al eens nagedacht over het 
regelen van voogdij voor de kinderen?
2. waarom heb je het nog niet 
geregeld?

De eerste vraag is een gesloten vraag, met 
Ja of Nee te beantwoorden. Bij een jong 
gezin met kleine kinderen zal praktisch 
iedere jonge ouder nagedacht hebben over 
het regelen van de voogdij, voor het geval 
beide jonge ouders iets overkomt.

De tweede vraag wordt minder direct 
beantwoord. We zijn druk, we zitten midden 
in een verhuizing, net een andere baan, we 
weten nog niet wie de voogd moet worden, 
we willen haar broer aanwijzen maar mijn 
zus eigenlijk ook niet passeren. Nu ben ik 
er als notaris niet voor om hierover een 
oordeel te vellen. Ik constateer enkel en 
alleen een gewoonte. Een gewoonte is een 
algemeen aangenomen gebruik, iets wat je 
gebruikelijk (onbewust soms) doet.

Vaak blijft het bij het nadenken over de 
voogdij. Ik zou kunnen zeggen dat u het dan 
al heel goed doet. U denkt er in ieder geval 
over na. Dan heeft u al een streepje voor 
op uw buurman of buurvrouw. Maar ik denk 
dat u pas echt indruk maakt als u doorpakt. 
Niet echt natuurlijk om indruk te maken op 
omstanders, maar slechts om één reden: 
het belang van uw kinderen.

Indien u denkbeeldig een van de 
geïnterviewde personen bent die 
volmondig Ja zei op de vraag of die van 
doorpakken houdt, dan is het goed om te 
gaan overwegen om de daad bij het woord 
te voegen.

U bent van harte welkom om eens 
vrijblijvend over voogdij te komen sparren. 
Graag tot ziens, uw notarissen Rudy van 
Goor en René Schuurman. 
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De koude kant?
Testamenten is een onderwerp 
dat vaak vooruit wordt geschoven. 
Toch is het verstandig er al over na 
te denken. Sinds 2003 is het erfre-
cht voor gehuwden met kinderen 
weliswaar in de wet geregeld, maar 
dat is slechts een beknopte basis-
regeling. En bovendien: niet ieder 
van u is gehuwd en niet ieder van u 
heeft kinderen. 

Heeft u wel kinderen en wilt u dat al-
leen eigen kinderen van u erven, dus 
niet de aangetrouwden van de kinde-
ren, dan kunt u een zogenaamde “uit-
sluitingsclausule” in het testament 
opnemen. 

Dat is natuurlijk een juridische vak-
term, maar de “anti-koale-kant-rege-
ling” zal u genoeg zeggen.

Wanneer uw dochter van u heeft ge-
erfd en zij in gemeenschap van goe-
deren is getrouwd en vervolgens in 
een echtscheiding terecht komt (“zie 
hebt ‘t nös onder ‘n boom ligg’n”), 
dient uw dochter ook de van u verkre-
gen erfenis met de ex te verdelen. 

Dit kunt u voorkomen door in uw tes-
tament de genoemde clausule op te 
nemen. 

Mocht u hierover meer willen weten, 
maakt u dan gerust een afspraak 
voor een vrijblijvend gesprek. Neemt 
u daarbij uw eventuele huidige testa-
ment wel mee ?
Graag tot ziens. 

Uw notarissen, Rudy van Goor en 
René Schuurman

Almelosestraat 42a te Wierden. 
Tel: 0546-808080.
www.vangoorschuurman.nl
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MUZIEK MAKEN ZONDER INSTRUMENT

“Dag René, nog even de reminder voor 
de column voor week 12”.
Na het ontvangen van dit emailbericht 
ga ik aan de slag. De columns schrijf ik 
pas na het ontvangen van deze e-mail. 
Ik heb geen setje columns klaar liggen 
om naar de krant te versturen. Ik kijk op 
dat moment wat er in mij op komt.
In dit geval kijk ik even naar buiten. Het 
regent. Voor dag tien op een rij. Pfffff, 
voorjaar. Maar het kan ook anders! Even 
snel op internet kijken wat het weerbe-
richt zegt voor Twente. Ik klik het 14 da-
gen overzicht aan. Yes! Binnenkort weer 
zon en 15 graden. Wat een mooi voor-
uitzicht. Je krijgt meteen zin om allerlei 
dingen te gaan doen. Iedereen maakt 
plannen. Op kantoor zijn wij aan het kij-
ken wie van de collega’s mee gaat doen 
aan de Wiezoloop in juni. Je hoort zelfs 
al veel mensen praten over de planning 
van de zomervakantie.
Het voorjaar maakt mensen actiever. 
Ook de tuin krijgt deze periode extra 
aandacht. En, wie had dat gedacht, ook 
de notaris. Het voorjaar is vanouds een 
periode waarin wij veel lezingen mo-
gen verzorgen. Je staat dan voor een 
groep enthousiaste mensen die er voor 
gekozen hebben om naar jou te luiste-
ren. Hoe mooi is dat. Het geven van een 
lezing is echt een van de krenten in de 
pap.
De lezing gaat vaak over erven, over 
schenken, over besparen van zorgkos-
ten, over wat je moet doen als je zelf niet 
meer weet dat het woensdag is, wie kan 
en mag er dan voor mij beslissen? Zelfs 
het mogen stemmen voor de Provincia-
le Statenverkiezing is iets dat je in een 
akte kunt regelen, voor het geval je zelf 
dement bent geworden. Zo’n akte heet 
een Algemene Volmacht of een Leven-
stestament.
Het mooie van ons vak is tevens dat je 
met de uitleg over de inhoud van wel-
ke akte dan ook, meteen uitleg kunt 
geven over de fiscale gevolgen van de 
akte. Hoe kijkt de belastingdienst naar 
dit testament, hoeveel eigen bijdrage in 
de zorgkosten en hoeveel Inkomsten-
belasting of Erfbelasting kan ik hiermee 
besparen. Die besparing van belasting 
klinkt alle klanten als muziek in de oren. 
Wij maken dus graag muziek voor u.
Wilt u hierover meer weten, maakt u dan 
gerust een afspraak voor een vrijblij-
vend gesprek. 

Graag tot ziens. Uw notarissen, 
Rudy van Goor en René Schuurman.
Almelosestraat 42a te Wierden. 
Tel 0546 – 80 80 80.
 

Almelosestraat 42a te Wierden. Tel 0546-808080

‘Inwoners 
betrekken bij
oplossingen crisis 
gemeente’

NIJVERDAL –  Lokaal Hellendoorn 
houdt op maandag 25 maart en 
woensdag 27 maart bijeenkomsten 
in de wijken en dorpen, om van 
inwoners en maatschappelijke or-
ganisaties te horen wat zij van de 
bezuinigingsvoorstellen en/of belas-
tingverhogingen vinden en of er an-
dere oplossingen mogelijk zijn.

De gemeente Hellendoorn heeft 
grote financiële tekorten. Lokaal Hel-
lendoorn is van mening dat goed 
uitgezocht moet worden hoe deze 
tekorten zijn ontstaan. De financiële 
tekorten van de gemeente Hellen-
doorn zijn bovendien zo veelom-
vattend, dat grote ingrepen al snel 
noodzakelijk zijn. De rekening zal 
ook bij de inwoners terechtkomen 
in de vorm van aantasting van het 
voorzieningenniveau en/of belas-
tingverhoging.

De door het college voorgestelde 
planning om de impact van de be-
zuinigingsvoorstellen voor te berei-
den en de inwoners hierbij te betrek-
ken, is volgens Lokaal Hellendoorn 
te beperkt. Daarom zijn raadsleden 
en fractieleden van Lokaal Hellen-
doorn aanwezig tijdens bijeenkom-
sten waar iedereen vrijblijvend naar 
binnen kan lopen en zijn mening 
mag geven.
Deze zijn op maandag 27 maart 
om 19.30 uur in het Kulturhus (Krui-
denwijk/Hulsen), Sportorant (Haar-
le), ‘t Noaberhuus (Hellendoorn) en 
‘t Trefpunt (Daarlerveen). Op woens-
dag 27 maart om 19.30 uur zijn 
er bijeenkomsten in De Huiskamer 
en De Blokkendoos (Nijverdal), ’n 
Kadiek (Daarle) en in de Leemkamp 
(Marle).

Jaarvergadering 
DorpsRaad
HELLENDOORN –  De Dorps-
Raad Hellendoorn houdt op dins-
dag 2 april haar jaarvergadering 
voor de bestuurders van alle wijken 
en buurten in het dorp.

Naast de gebruikelijke onderwer-
pen als jaarverslagen van voorzit-
ter/secretaris Gerard Mensink en 
penningmeester Han Scholten, geeft 
Jasper Huzen een presentatie over 
de uitkomsten van het onderzoek 
naar de woonwensen voor jongeren 
in het dorp.

Maureen Viet licht de subsidiever-
strekkingen voor 2018 toe en blikt 
vooruit op de 28 aanvragen die 
zijn gedaan voor het dorpsbudget 
voor het jaar 2019. Verder staat de 
stand van zaken van de Noord-Zuid-
verbinding op de agenda en vraagt 
wijkagent Bert van Eijk aandacht 
voor buurtpreventie. Na de pauze 
geven Wim Poorterman (gemeente 
Hellendoorn) en Alexander ter Kuile ( 
Plaatselijke Belang Haarle) een pre-
sentatie over energietransitie.
Vanaf 19.15 uur  staat de koffie 
klaar in het Noaberhuus aan de 
Dorpsstraat 15 in Hellendoorn, 
waar om 19.30 uur de DorpsRaad 
start met de bijeenkomst. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.



Open Huis Kunstfabriek

NIJVERDAL – De Kunstfabriek houdt op zaterdag 30 maart van 11.00 tot 16.00 
uur Open Huis. De kunstenaars zijn sinds vorig jaar gevestigd in het voormalige 
laboratorium van d’Oale Bleeke aan de P.C. Stamstraat in Nijverdal.

Vijftien kunstenaars in de leeftijd van 30 tot 73 
jaar hebben elk hun eigen atelier in dit mooie 
oude historische gebouw op een prachtige plek 
aan de Regge. De groep bestaat uit academisch 
opgeleide kunstenaars en autodidacten. Ze hou-
den zich bezig met beeldhouwen, tekenen, schil-
deren, boetseren en andere uitingen van creativi-
teit. Tijdens het Open Huis verkopen en verhuren 
ze kunst en kunnen belangstellenden zich bij som-
mige kunstenaars opgeven voor creatieve work-
shops en lessen.
De firma Ter Steege uit Rijssen is eigenaar van het 
oude fabrieksterrein van Nijverdal Ten Cate. Na 
verkoop van Ten Cate Technical, waar voorheen 
de Kunstfabriek gevestigd was, moesten de kun-
stenaars deze plek verlaten en konden ze verhui-

zen naar d’Oale Bleeke
Het laboratorium heeft geen huisnummer, maar ligt 
pal achter d’Oale Bleeke. De ingang bevindt zich 
echter ongeveer 300 meter voorbij de fabriek. 
Daar loopt een pad naar de Kunstfabriek. De toe-
gangsweg wordt op 30 maart aangegeven door 
middel van borden aan de P.C. Stamstraat.

Inspiratiefair rondom overlijden
ZENDEREN – Boom afscheidszorg houdt op zondag 31 maart een informatieve 
dag over alles wat geregeld moet en/of kan worden rondom het overlijden. Deze 
‘inspiratiefair’ vindt plaats in De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 in Zenderen van 
10.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. 

Organisator Natasja Kroese: “Veel mensen vin-
den het moeilijk om over de dood te praten. Met 
deze laagdrempelige fair hopen we het onder-
werp bespreekbaarder te maken. Want ook de 
laatste levensfase kan op eigen wijze ingevuld 
worden. Maar ook die periode daarvoor en 
daarna vergt veel van mensen. Het geeft rust om 
hierover na te denken en wensen te bespreken 
met dierbaren. In een aangename sfeer kan men 
tijdens de inspiratiefair kennis maken met verschil-
lende mogelijkheden.” 
Er zijn meer dan 40 organisaties vertegenwoor-

digd. Kroese: “De dag is heel breed opgezet en 
gaat bewust niet alleen over overlijden. Zo kunnen 
mensen hun levensverhaal op een bijzondere ma-
nier voor het nageslacht vastleggen en is er een 
seniorencoach die ouderen bijstaat. Daarnaast is 
er informatie over bijvoorbeeld 3D gipsafdrukken, 
rouwverwerking en blijvende herinneringen aan 
overleden baby’s.”
Op 31 maart komen bezoekers verder meer te 
weten over onder andere bijzondere thuisopba-
ringen, persoonlijk bewerkte urnen, handgemaak-
te stenen gedenkbloemen, herinneringssieraden, 
rouwfotografie, etc. Er zijn lezingen over het le-
venstestament, hoe op te ruimen voor én na over-
lijden, vitaal ouder worden, erfrecht en ritueelbe-
geleiding. Ook kan men demonstraties bekijken 
van een steenhouwer, edelsmid, beeldhouwer en 
een kistkunstenares.
Het koor Völle Wille uit Borne opent om 10.30 
uur de inspiratiefair. Voor meer informatie: www.
boomafscheidszorg.nl/inspiratiefair.
De inspiratiefair is een initiatief van Natasja Kroe-
se van Boom afscheidszorg uit Borne. Zij startte 
enkele jaren geleden deze onderneming nadat zij 
voor haar eigen schoonmoeder, op diens verzoek, 
een zeer persoonlijke uitvaart mocht verzorgen. 

Coconkist van De Groene Uitvaartkist, net nieuw 
op de markt.

Kinderboek ‘Waanzinnige boomhut’
omgetoverd tot theatervoorstelling

NIJVERDAL – Het kinderboek ‘De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen 
hoog’ is omgetoverd tot een theatervoorstelling. Het tikkeltje bizarre jeugdthe-
ater vol humor en muzikaliteit is leuk voor jong en oud. De voorstelling vindt 
plaats op zondag 31 maart om 15.00 uur in het ZINiN Theater.

Vliegende katten, een zaal vol apen, een zee-
meermin die een zeemonster blijkt te zijn en reus-
achtige bananen. In de voorstelling ‘De waan-
zinnige boomhut van 13 verdiepingen’ met een 
totaal losgeslagen verhaal, krankzinnige humor 
en magische theatertovenarij kan het allemaal. 
‘De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen’ 
is een productie van Meneer Monster en CDP The-
atre Producers.
Net zoals in het populaire kinderboek draait het 
tijdens de voorstelling om Andy en Terry, die in 
een waanzinnige boomhut wonen. Zij moeten 
voor Meneer Grootneus een voorstelling beden-
ken, maar na alle gekte en chaos is er een uur la-
ter nog steeds geen voorstelling. In die tijd weten 
Andy en Terry wel zo’n beetje alle theaterwetten 

te doorbreken, totdat toneelmeester Bob met een 
oplossing komt.
Kaarten kosten €11,00 en zijn verkrijgbaar via 
www.zinin.com. Tickets reserveren kan ook via 
tel. 0548-624489 of aan de theaterkassa bij de 
VVV/Tourist Info in Nijverdal.

Susan Smit over ‘De Moeder, 
De Vrouw’
NIJVERDAL – Hoe gangbaar is de rol van vrouwen en moeders nog in onze voort-
denderende maatschappij? Dat is een van de vele vragen die Susan Smit zich op 
woensdag 27 maart om 19.30 uur stelt tijdens het Boekenweek Theatercollege 
in De Smidse.

Heeft een vrouw twee identiteiten; moeder en 
vrouw? En hoe zijn die twee identiteiten met el-
kaar verbonden? En hoe is het anno 2019 ge-
steld met de gelijkheid tussen de seksen? Smit laat 
haar licht schijnen over deze onderwerpen en zij 
nodig je uit om daarover met haar mee te denken.
Susan Smit heeft maar liefst 21 boektitels op haar 
naam staan. De onderwerpen variëren van hekse-
rij tot roman en van zwangerschap tot liefdesver-
driet. Haar eerste boek ‘Heks’ kwam uit in 2001 
en werd een veelgelezen boek onder met name 
vrouwen. Daarna maakte haar carrière een vlucht 
en verscheen ze ook in diverse televisieprogram-
ma’s, zoals ‘Goedemorgen Nederland’ en ‘Ran-
king The Stars’.
Eerder dit jaar werkte Susan Smit mee aan een 
interview in het ZINiN Magazine, dat in de eerste 

week van februari 2019 verscheen. Hierin vertel-
de ze dat de huidige rol van de vrouw helemaal 
niet meer zo gangbaar is en dat ze in de toe-
komst grote verschuivingen ziet aankomen in de 
rol van de vrouw, maar ook in die van de man. 
“Het eerlijk verdelen van zorg en carrière zal er in 
de toekomst anders uit gaan zien. Zodra jongens, 
die bijvoorbeeld door een scheiding ook voor 
een deel door hun vader werden verzorgd, zelf 
kinderen gaan krijgen, wordt die verdeling veel 
vanzelfsprekender en minder traditioneel”, licht ze 
een tipje van de sluier op.

Kaarten kosten €10,00 (leden ZINiN Bibliotheek) 
of €12,50 (niet-leden) en zijn verkrijgbaar via 
www.zinin.com, telefonisch via 0548-6124489 
of via de Tourist Info in Nijverdal.

Word een echte uitvinder
HELLENDOORN – Hé jij daar, wil je nu nog steeds een oplossing voor zeurende 
ouders? Of ben je op zoek naar een middeltje tegen stinkende spruitjes of lastige 
monsters onder je bed? Dan zit je op woensdag 27 maart om 14.30 uur goed bij 
de ZINiN Bibliotheek in Hellendoorn. Daar kun je leren hoe je een bijna briljante 
uitvinder kunt worden en bovenstaande akkefietjes oplost.

Kinderen gaan in deze workshop als echte uitvin-
ders aan de slag om ‘bijna briljante uitvindingen’ 
te verzinnen. Ze verzinnen een oplossing voor 

zeurende ouders, stinkende spruitjes en vervelen-
de monsters onder hun bed.
Dat doen ze onder begeleiding van Saskia Pekel-
haring, die fantasie en creativiteit hoog in het 
vaandel heeft staan. Ze leert de kinderen, naast 
hun fantasie en creativiteit te gebruiken, technische 
vaardigheden. Werken op ieders eigen niveau 
staat voorop. Kinderen maken tijdens de lessen 
illustraties, waarvan ze zelfs niet eens wisten dat 
ze dat konden. Maar vooral is het leuk! Saskia 
Pekel, ook wel bekend onder de naam Pekeltje, is 
gediplomeerd BIK-docent.
De toegang bedraagt €5,00 en aanmelden kan 
via www.zinin.com, www.zininbibliotheek.nl/
agenda en via de Tourist Info in Nijverdal. Telefo-
nisch opgeven mag ook: 0548-624489.



Vacatures
Word jij onze nieuwe collega...?

Het grootste bereik in de regio!

• U kunt kiezen uit 1 of meerdere regio’s in 8 huis aan huiskranten.

• Een totaal bereik van 155.000 adressen huis aan huis!

• Zeer goed gelezen huis aan huisbladen.

• 47 procent van de lezers neemt actie n.a.v. een advertentie in onze 

kranten.

• Adverteren in onze huis aan huisbladen heeft effect.
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Vacatures
Word jij onze nieuwe collega...?

Voor uw vacature het grootste bereik in de regio!

•	 U kunt kiezen uit 1 of meerdere regio’s in 10 huis aan huiskranten.

•	 Een totaal bereik van 155.000 adressen huis aan huis!

•	 Zeer goed gelezen huis aan huisbladen.

•	 62 procent van alle		Nederlanders lezen wekelijks huis aan huisbladen.

•	 Adverteren in onze huis aan huisbladen heeft effect.

•		47 procent van de lezers neemt actie n.a.v. een advertentie in onze

kranten.
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UW VACATURE OOK OP MEER DAN 225.000
 ADRESSEN HUIS-AAN-HUIS IN TWENTE?
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• Wekelijks aparte vacaturepagina in maximaal 13 regio’s

• De best gelezen huis-aan-huis kranten per gemeente

• Scherpe tarieven, groter bereik!  

Vestiging Vriezenveen
De Watergang 27
7671 SV Vriezenveen 
0546-561473

Vestiging Roosendaal
Schotsbossenstraat 20
4705 AG Roosendaal
0165-555200

ZOEK JiJ EEN  
UiTDAGiNG?
WiJ ZOEKEN 
CE-CHAUFFEURS!

Wat ga je doen? 
• Besturen van en manoeuvreren 
met trekker + oplegger 
• Zorgen voor de levering van 
brood bij onze klanten 
• Signaleren van oponthoud en 
melden hiervan 
• Passend reageren op vragen en 
klachten van klanten.

Wat verwachten we van je? 
• Dat je in bezit bent van een CE 
rijbewijs
• Dat je altijd  ’s nachts wilt werken
(00:30 uur – 12:00 uur / 6 tot 10 
uur per dienst) 
• Dat je 4 of 5 nachten beschikbaar 
bent, inclusief zaterdag

Wat kun je van ons verwachten?  
• Een boven gemiddelde beloning 
• Een leuke groep collega’s
•  Je krijgt bij ons een fijne
 leer- / werkplek.

Interesse?
Stuur dan je motivatie en CV naar: vacaturesvv@bakkerijholland.nl
of bel met ons op: 0546- 561473
Voor meer informatie: www.bakkerijholland.nl

Als vrijwilliger aan de slag 
met HellendoornDoet!
NIJVERDAL – Bij dit portaal voor vrij-
willigerswerk kunnen potentiële vrij-
willigers terecht, maar ook organisa-
ties die vrijwilligers zoeken en cliënten 
met hulpvragen waarvoor vrijwilli-
gers ingezet worden (vervoer, klusjes, 
boodschappen, administratie en ritten 
Mooi Meegenomen).

HellendoornDoet! Is op momenteel zoek naar:

BOSWACHTER
Vind jij het fijn om in de natuur te wandelen of te 
fietsen? En maak jij makkelijk contact met men-
sen? Combineer deze twee en ga bij ons aan 
de slag als vrijwillige boswachter bij Landgoed 
Eerde en/of Sprengenberg. Jij bent namens Na-
tuurmonumenten gastvrouw/-heer van het natuur-
gebied en het gezicht van onze beheereenheid.
hellendoorndoet.nl/zoeken/zoomresultaat.
net?r=45753

VRIJWILLIGER VASTGOED
Altijd al op een landgoed willen werken? Dit is 
je kans! Ben jij een handige Harry die graag met 
zijn handen werkt? Wij zoeken vrijwilligers die 
timmerwerkzaamheden en/of elektrische klussen 
willen verrichten op Landgoed Eerde.
hellendoorndoet.nl/zoeken/zoomresultaat.
net?r=45752

WELZIJNSCOACH
De vrijwillige welzijnscoach wordt op basis van 
karakter, interesses en beschikbaarheid één op 
één gekoppeld aan deelnemer(s) van het project 
Welzijn Op Recept. Hij of zij kijkt samen met de 
deelnemers naar hun wensen, talenten en behoef-
ten.
hellendoorndoet.nl/zoeken/zoomresultaat.
net?r=45755

SECRETARIS
De nieuwe organisatie AGON in Nijverdal (be-
langenbehartiging voor gehandicapten) is op 
zoek naar een secretaris.
hellendoorndoet.nl/zoeken/zoomresultaat.
net?r=45754

Zoek je vrijwilligerswerk of wil je een vacature 
aanmelden? Neem dan contact op met Hellen-
doornDoet! of kom langs aan de Constantijn-
straat 32a in Nijverdal. Geopend op maandag 
en dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur. Of bel voor 
een afspraak: tel. 0548-638829, www.hellen-
doorndoet.nl.

Successen voor Fysion

NIJVERDAL – Vier jongens van de herenselec-
tie van gymsportvereniging Fysion turnden afgelo-
pen zaterdag in Hoofddorp hun kwartfinale, met 
als doel zich plaatsen voor de halve finale NK. 
Ook streden achttien turnsters van de Nijverdalse 

club die dag in Nieuwleusen om een finaleplek 
tijdens de play-off vijfde divisie.

In Hoofddorp turnden Thijs Roosendaal, Masai 
Boertje en Bas Leusenkamp hun wedstrijd. Bas 
begon de wedstrijd op pupilniveau 15 in de der-
de divisie sterk en behaalde zelfs op sprong de 
derde score. Uiteindelijk is Bas als negende door 
na de halve finale NK. Thijs en Masai turnden 
hun wedstrijd op instapniveau 17 in de derde 
divisie. Beiden turnden een mooie wedstrijd en 
uiteindelijk werd Thijs 28-ste en Masai 24-ste, 
waardoor ze zich niet hebben geplaatst voor de 
halve finale.
Daarna was het de beurt voor Sem Aalderink. Hij 
begon positief aan zijn wedstrijd en heeft zichzelf 
goed verbeterd op voltige. Een fout op sprong 
koste hem echter veel punten, waardoor Sem met 
een 24-ste plek uiteindelijk niet kan doorstromen 
naar de halve finale.

DAMES
De dames kwamen in Nieuwleusen uit in zes ver-
schillende leeftijdscategorieën, verdeeld over drie 
rondes, met twee banen. Vijf turnsters sleepten 
een medaille in de wacht. Meike Jansen (jeugd 2) 
heeft in ronde één een bronzen medaille gewon-
nen en voor Yinthe Huisman (jeugd 1) leverde 
deze wedstrijd zelfs een gouden plak op. Naast 
deze turnsters mogen ook Linde Vliek (vierde, in-
stap), Indy Oldersma (vierde, jeugd 2) en Imke 
Kamerling (vijfde, jeugd 2) de finale turnen. 

In ronde twee ging het bij de pupil-2 turnsters 
zo goed dat Eva Blankhorst het zilver en Wieke 
Hobert het brons mee naar huis mochten nemen. 
Ook Malou Blaauwgeers heeft zich met een vijf-
de plek voor de finale weten te plaatsen. Op de 
andere baan mocht Lisa Dijkgraaf na fantastische 
oefeningen het hoogste podium betreden. Ze 
heeft net als Julia Koldewé (zevende) een plaatsje 
in de finale verdiend.

In de laatste ronde was het de beurt aan de senio-
ren, waar Joy Kelder (negende) het lijstje finalisten 
compleet maakt. De finalisten mogen op 6 april 
nog een keer hun oefeningen turnen in Rijssen

Ledenvergadering 
wijkvereniging

NIJVERDAL – Wijkvereniging de Kruidenwijk 
houdt op maandag 25 maart om 20.00 uur haar 
jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Kul-
turhus. 

Tijdens deze vergadering worden de bezighe-
den van de wijkvereniging in 2018 besproken 
en wordt er goedkeuring gevraagd voor de wis-
seling in het bestuur. 
Dit alles onder het genot van een kopje koffie of 
thee. 



MEDISCH CENTRUM BEST
Vrijdag 22 maart, 20.15 uur.
Deze heerlijke klucht is een knipoog naar ‘Me-
disch Centrum West’. Het wordt een avondje 
onbezorgd lachen! Prijs: €22,50.
ZINiN Theater, Willem Alexanderstraat 7, 
Nijverdal, 0548-624489, www.zinin.com.

BOO BOO DAVIS LIVE AT DE SMIDSE
Vrijdag 22 maart, 20.30 uur.
Boo Boo Davis (USA) is een overlever die 
behoort tot de laatste generatie bluesmuzi-
kanten die hun muziek nog direct baseren op 
het harde leven in de Mississippi Delta. Prijs: 
€10,00.
De Smidse, Hoge Dijkje 4A, Nijverdal, 
0548-624489 info@zinin.com.

HERMAN KAMPMAN EN JAN 
NIEWOLD
Zaterdag 23 maart, 17.30 uur.
Gratis entree.
Grandcafé N-Joy, de Joncheerelaan 6-8, 
Nijverdal, 0548-613703, www.grandca-
fe-njoy.nl.

TIM KNOL: ‘LOST & FOUND’
Zaterdag 23 maart, 20.15 uur.
Tim neemt fingerstyle-gitarist Mart Hillen als 
supportact mee naar het ZINiN Theater. Prijs: 
€19,00.
ZINiN Theater, Willem Alexanderstraat 7, 
Nijverdal, 0548-624489, www.zinin.com.

NAAR DE KNOPPEN
Zondag 24 maart, 14.00 uur.
In de lente ontwaakt de natuur uit haar winter-
slaap: een mooi moment om met de gids van 
Staatsbosbeheer mee op pad te gaan over 
de Sallandse Heuvelrug. Prijs: €4,00, t/m 
12 jaar €2,50.
Buitencentrum, Grotestraat 281, Nijverdal, 
0548-612711, www.np-desallandseheuvel-
rug.nl.

TWENTSE CONFERENCE
Maandag 25 en dinsdag 26 maart, 
20.00 uur.

Jan Riesewijk en collega’s presenteren een 
avondvullende voorstelling. Prijs: €17,00.
Grandcafé N-Joy, de Joncheerelaan 6-8, 
Nijverdal, 0548-613703, www.grandca-
fe-njoy.nl.

ANDERE TIJDEN SPORT
Dinsdag 26 maart, 20.00 uur.
Documentaire over Gerrit Wolsink, een van 
Nederlands beroemdste motorcrossers. Prijs: 
€10,00.
ZINiN Theater, Willem Alexanderstraat 7, 
Nijverdal, 0548-624489, www.zinin.com.

THEATERCOLLEGE SUSAN SMIT
Woensdag 27 maart, 19.30 uur.
In het kader van de Boekenweek praat schrijf-
ster, columniste en spreekster Susan Smit over 
het thema moeder en vrouw. Prijs: €10,00 
(leden bieb), €12,50 (niet-leden).

FILMHUISCOLLEGE DICK SMITS
Donderdag 28 maart, 20.00 uur.
College cinematografie om je een nog betere 
toeschouwer te maken. Prijs: €10,00.
ZINema, Willem Alexanderstraat 7, Nijver-
dal, 0548-612729, www.zinin.com.

DOORLOPEND

PUBLIEKSAVOND STERRENWACHT
Vrijdag, 20.00 uur (deur open 
19.30 uur).
Na een korte presentatie kun je het planetari-
um en de waarneemkoepel bezoeken.
Sterrenwacht Hellendoorn, Grotestraat 281, 
Nijverdal, sterrenwachthellendoorn.nl.

Voor een actueel overzicht, kijk op:
www.visithellendoorn.nl/agenda.
Evenementen en activiteiten aan-
melden kan via 
promotie@vvvhellendoorn.nl.

Wandeltocht Folkloristische Dansgroep

HELLENDOORN – De Folkloristische Dansgroep Hellendoorn houdt op zondag 31 
maart weer haar traditionele wandeltocht. Met afstanden van ongeveer 6, 11 
en 20 kilometer heeft iedereen voldoende keuze om mee te doen. Zo is de korte 
tocht zeer geschikt voor gezinnen met kinderen.

De routes zijn zeer gevarieerd en 
bevinden zich in de mooie bosrijke 
omgeving van Hellendoorn en het 
Reggedal. Hierbij heeft de organi-
satie zoveel mogelijk voor wandel-
paden gekozen die nog niet zo 
bekend zijn. Tijdens de tocht is er 
een hapje en een drankje en zorgen 
de muzikanten van de Folkloristische 
Dansgroep Hellendoorn voor muzi-
kale ondersteuning.

De start is vanaf 9.30 uur in de Valk-
hof aan de Ninaberlaan 66 in Hel-
lendoorn. Meelopen kost €3,50 en 
is gratis voor kinderen tot 12 jaar.

Speciaalbierfestival in De Lantaarn
HELLENDOORN – Jessica Brouwer houdt op zondag 31 maart opnieuw het speci-
aalbierfestival ‘Proeven met een Brouwer’ in De Lantaarn in Hellendoorn. Deze 
keer staan er niet alleen Overijsselse, maar ook Gelderse brouwerijen. En ‘De 
Wijnmakers’ zijn aanwezig, met wijnen van wijngaard ‘Bi’j de Regge’ in Wier-
den.

Er komen zes brouwerijen, die allemaal verschil-
lende bieren in hun assortiment hebben. Je kunt 
gerstenat proeven van Black Baron Beer & Spirits 
(Nijverdal), de Mop van Dalfsen, Hettinga bier 
(Zwolle), Bierbrouwerij Borne, Leroy Brown Bre-
wery (Arnhem) en Wentersch bier (Winterswijk). 
Met akoestische dialectrock verzorgt Half Gas de 
muzikale omlijsting en bij Berend’s Bar zijn lekkere 
hapjes verkrijgbaar. Het festival vindt plaats van 
14.00 tot 20.00 uur en de entree is gratis.
Het eerste speciaalbierfestival afgelopen najaar 
was een groot succes, aldus Jessica Brouwer: 
“Het was een warme zondagmiddag en voor ve-
len een reden om te genieten van een biertje in de 
zon. Binnen in De Lantaarn waren zes brouwerij-
en uit de regio aanwezig met hun eigen gebrou-
wen bieren. Bert Jansen verzorgde de muziek op 

de achtergrond en buiten op het terras verkocht 
Berend’s Bar spareribs.”
Voor meer informatie, zie de Facebookpagina ‘Le-
ven in de Brouwerij’

Canticum Novum en sopraan
brengen Requiem van Rutter

HELLENDOORN – Het projectkoor Canticum Novum zorgt op zaterdagavond 30 
maart om 20.00 uur voor een cultureel hoogstandje door het Requiem van Rut-
ter uit te voeren in de ‘Oaln Griezen’ in Hellendoorn. Er treedt een ensemble op, 
bestaande uit zes instrumentalisten en de sopraan Tineke Roseboom, een opko-
mend talent van wereldformaat.

“Onder de muziekliefhebbers is het Requiem van 
Rutter een bekend en geliefd stuk. Het is jaren 
geleden ook door de Nijverdalse oratoriumver-
eniging Soli uitgevoerd. Velen zullen het kennen”, 
vertelt Albert Roetman van Canticum Novum. Het 
Requiem van de hedendaagse componist is bij-
zonder mooi, maar ook lastig om te zingen, legt 
hij uit. “Wij als vocaal ensemble hebben er hard 
aan gewerkt. Sopraan Tineke Roseboom maakt 
het helemaal af.”
Op het programma staat ook Funeral Music van 
Henry Purcell met de liederen ‘Thou knowest 

Lord’, ‘Man that is born of a woman’ en ‘In de 
midst of life’. ‘Totus Tuus’ van Henryk Górencki 
is gecomponeerd voor de pelgrimage van paus 
Johannes Paulus II naar Polen in 1987. In ‘Only 
in sleep’ van de Letse componist Ēriks Ešenvalds 
denkt een dame, in haar dromen, terug aan haar 
jeugdvriendinnen.

De entree voor het concert bedraagt €15,00 en 
kaarten bestellen kan op www.canticum-novum.
nl. Aan de deur zijn tickets verkrijgbaar voor 
€17,50 (studenten/CJP €12,50).

Collecteweek ZOA
NIJVERDAL – In de week van 24 tot en met 30 maart collecteren vrijwilligers 
in de gemeente Hellendoorn voor stichting ZOA. Deze hulporganisatie vraagt 
aandacht voor de ruim 68 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn voor 
oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. ZOA zet de opbrengst van de collecte 
in op plekken waar de nood het hoogst is.

Hulp ter plekke Klaas Berenst organiseert de col-
lecteweek in de gemeente Hellendoorn. Hij ver-
telt: “Je moet er niet aan denken dat je door een 
oorlog of een natuurramp alles kwijtraakt! Toch 
overkomt dit ieder jaar tienduizenden mensen. De 
medewerkers van ZOA vangen hen ter plekke of 
in een buurland op en helpen daar de mensen 
met de meest noodzakelijke goederen. Ook na 
een ramp blijft ZOA om te helpen totdat de men-
sen weer op eigen kracht verder kunnen.”
Met de opbrengst van de collecte kan ZOA man-
nen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden 

ondersteunen. Heb je geen geld in huis of loop 
je de collectant mis? Dan kun je doneren door 
‘ZOA’ te sms’en naar 4333 (eenmalig €1,50).



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van maandag 25 maart t/m zondag 31 maart 2019. Week 13. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Geniet van heel veel voordeel

Noord-Hollandsche 
35+ of 48+ stuk kaas     

 romig jong of jong belegen  
2 stukken à 500 gram vers verpakt  

alle combinaties mogelijk 

 12.70  6.35 
1+1 GRATIS*

 bijv. 2 stukken 
romig jonge 48+ kaas à 500 gram 

 6.50  4.87 

Alle 
kipschnitzels 

of -burgers 
   2 pakken à 2 stuks 

 alle combinaties mogelijk 

 2e HALVE PRIJS* 
  bijv. scharrel

kipkrokantschnitzels 

1.22

1.49 1.-
Snijbonen, fijne 

soepgroenten of 
andijvie fijn

zak 200/250 gram

5.13

8.55 5.-

Geldig op 
vleeswaren 
met deze 
sticker! 

3 VOOR

5,- Diverse soorten 
Coop vleeswaren

3 pakjes à 100/150 gram
alle combinaties mogelijk

3 STUKS

Lipton Ice Tea  
of thee

2 flessen/pakken à 1500 ml  
of doosjes à 20-50 zakjes 
alle combinaties mogelijk

4.30 2.15
1+1 GRATIS*

bijv. 2 flessen 
Lipton Ice Tea 

sparkling à 1500 ml

1.55

1.65 0.99

Vers uit eigen oven! 

Authentiek vloerbrood
heel brood

 Eetrijp! 

Bramen bakje 125 gram

Eat Me mango per stuk

Pitloze rode druiven bak 500 

gram 

2 STUKS
ALLE COMBINATIES MOGELIJK3.- 3.58 - 5.98 

Danio kwark
beker 450 gram

1.94

2.051.49

Coop Leon Haanstra Holten
Dorpstraat 20

Coop Leon Haanstra Nijverdal
Smidsweg 7c

Holten,               Dorpsstraat 20      Openingstijden Ma Di. Woe. Zat.  8.00 - 20.00 uur        
       Do.en Vrij.     8.00 - 21.00 uur
Nijverdal,             Smidsweg 7 c      Openingstijden Ma t/m Zat.         8.00 - 21.00 uur
Filiaal Nijverdal Portland,   Portlandweg 9      Openingstijden Ma t/m Zat.  8.00 - 21.00 uur



Fotowedstrijd Earth
Hour groot succes

NIJVERDAL – De door Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn georganiseerde 
fotowedstrijd in het kader van Earth Hour is een groot succes. In de afgelopen 
weken stuurden 46 fotografen in totaal 145 foto’s op om deel te nemen aan de 
fotowedstrijd in het kader van het thema ‘Licht in de duisternis’.

In voorgaande jaren was het enkel een wedstrijd 
voor leerlingen van Reggesteyn. Dit jaar is de 
wedstrijd voor het eerst opengesteld voor ieder-
een. De coördinatoren van Earth Hour, Jos van de 
Born en Wilma Paalman, zijn blij verrast met het 
aantal deelnemers, het aantal foto’s en de grote 
diversiteit aan inzendingen. De oudste deelnemer 
is 75 jaar, de jongste 13 jaar. Sommige inzen-
ders doken in hun archief om foto’s passend bij 
het thema op te sturen, anderen gingen in de af-
gelopen weken op pad om foto’s te maken.
De foto’s zijn doorgestuurd naar de jury. Zij selec-
teerden in totaal 50 foto’s die vanaf afgelopen 
woensdag worden geëxposeerd. Jan Willem en 
Rinke van den Brink van Oudelaar Optiek hebben 
daarvoor de etalages van hun nieuwe winkel be-
schikbaar gesteld. De voormalige winkel van Ko-
nijnenbelt Beddenmode, naast hun huidige pand, 
wordt momenteel verbouwd, maar het echtpaar 
zegde meteen spontaan hun medewerking toe.
De vakjury, bestaande uit Emile Willems, Len-
neke Lingmont en Herro de Roest, selecteert per 
categorie (jong talent en volwassenen 18+) drie 
prijswinnaars. In beide categorieën zijn er ook pu-
blieksprijzen. Inwoners van Hellendoorn kunnen 
stemmen op hun favoriete foto in beide catego-

rieën. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij 
Oudelaar Optiek (Grotestraat 164). Formulieren 
kunnen daar ingeleverd worden tot en met vrijdag 
29 maart.
De winnaars worden bekendgemaakt tijdens 
Earth Hour op zaterdag 30 maart. Burgemeester 
Anneke Raven reikt rond 19.45 uur de prijzen uit 
in het voormalige pand van Renata aan de Wil-
lem Alexanderstraat 5. Vanaf 19.30 uur is ieder-
een welkom.

Aansluitend aan de prijsuitreiking is er een optre-
den op het Henri Dunantplein en wordt er geza-
menlijk afgeteld, waarna om 20.30 uur overal 
de lichten uitgaan. Zelfs de verlichte toren van de 
RK-kerk komt in het donker te staan. Daarna zijn 
er vanaf 20.45 uur in vijf leegstaande panden 
in het centrum korte optredens. Te horen en te 
zien zijn een ensemble van het mannenkoor, Her-
man Kampman en Jan Niewold, Annet Nikamp, 
leerlingen van de Pop Rock Factory en de jazz-
dansgroep Disguise (JONIconnect). De toegang 
is gratis en een route/toegangskaart is vanaf 
20.15 uur verkrijgbaar op het Henri Dunantplein. 
Bezoekers dienen wel zelf een lampje, kaarsje of 
lampion mee te nemen.

Schuurtje voor dekenproject
NIJVERDAL – Stichting Chamanfrance schenkt het dekenproject van zuster Petro-
nella een nieuw schuurtje voor het pand aan de Koninginnestraat 20 in Nijverdal. 
Dit is nodig, omdat vooral het magazijn boordevol staat met opslagspullen en 
tuingereedschap.

De afgelopen maanden waren de vrijwilligers van 
het dekenproject druk bezig om geld in te zame-
len voor de nieuwe opslag. Zo stonden ze met 
een verkoop- en informatiestand op de voorjaars-
beurs en proeverij op 10 maart. Daar sloeg het 
knopen raden aan, er werd flink gegokt waarbij 
het aantal van 4107 knopen dat in de vaas zat 
niet werd geraden. De prijzen gingen naar de 
personen die er het dichtste bij zaten.
Op de beurs liep de verkoop goed, met als eind-
resultaat een mooi bedrag. Nog niet genoeg voor 

een schuurtje, maar wel een mooi begin. Stichting 
Chamanfrance kwam ook langs en wilde graag 
weten waar het dekenproject het schuurtje voor 
nodig heeft. Na de uitleg beloofde de stichting de 
volgende dag al contact op te nemen. Er kwam 
inderdaad iemand kijken, die een schuurtje aan-
bood en deze ook direct heeft besteld.
Het dekenproject spreekt van een supermooi resul-
taat. De vrijwilligers bedanken iedereen die heeft 
bijgedragen en zijn blij met alle mooie, warme 
reacties.

De kraam van het dekenproject tijdens de voorjaarsbeurs en proeverij, eerder deze maand.

SVVN doet goede zaken in Ommen

NIJVERDAL – Het eerste elftal van SVVN reisde afgelopen zaterdag af naar Sport-
park Westbroek in Ommen om het daar op te nemen tegen OZC. SVVN harkte 
sinds de winterstop slechts vier punten binnen en was mede daardoor afgezakt 
naar de negende plaats in de derde klasse.

Sinds OZC op Westbroek voetbalt waait het al-
tijd in Ommen. Dat is afgelopen weekend niet 
anders. Een krachtige wind sneert recht over het 
veld. SVVN heeft in de eerste helft de wind mee. 
Letterlijk dan. Want het eerste half uur gebeurt er 
niets op het sfeerloze sportpark in Ommen.
Hierna is het de beurt aan SVVN. Op de achter-
lijn wordt van een verdediger van OZC de bal 
ontfutseld. De bal komt in de 16 voor de voeten 
van Delano Burnama. Die laat in kansrijke positie 
de bal over aan Frank Bolink, die er nog beter 
voor staat. Frank schiet de bal echter wild huizen-
hoog over het doel.

De doeltrap komt bij een verdediger die de bal 
uiterst belabberd terugspeelt op doelman Schul-
dink van OZC. Frank Bolink komt tussenbeide 
en de doelman tikt Frank achter op zijn benen, 

waardoor hij neer gaat. Penalty dus. Ondanks 
alle protesten van OZC gaat de bal gewoon op 
de stip. Roy Mulder schiet de strafschop onberis-
pelijk binnen en zorgt voor een 0-1 voorsprong 
voor SVVN. Deze stand komt niet meer in gevaar, 
zodat SVVN met een fijn gevoel aan de thee kan.
Hoe saai het eerste bedrijf was, des te boeiender 
is de tweede helft. Met de wind mee moet OZC 
op zoek naar de gelijkmaker. Toch komt de voor-
sprong van SVVN nauwelijks in gevaar. Zo pak-
ken de Nijverdallers drie zeer belangrijke punten.
Ook de uitslagen op de andere velden zijn de 
voetbalclub gunstig gezind. Daardoor neemt 
SVVN afstand van de gevarenzone en keert het 
en passant ook weer terug in het linker rijtje. SVVN 
staat nu zevende. Volgende week gaat de reis 
naar Almelo, tegen koploper PH. Deze wedstrijd 
op Sportpark Schelfhorst begint om 15.00 uur.

Winst en verlies voor Het Ravijn

NIJVERDAL – De waterpoloheren van Het Ravijn wisten afgelopen zaterdagmid-
dag twee perioden lang in het spoor van UZSC te blijven. De Nijverdalse heren 
verloren uiteindelijk met 9-5 van de Utrechters. De waterpolodames wonnen met 
9-6 van UZSC. 

De waterpoloheren moesten uiteindelijk de meer-
dere erkennen in de gastploeg. Aanvoerder Lars 
Gottemaker: 

“De eerste twee periodes speelden we goed. In 
de eerste vier minuten van de derde periode la-
ten we de gemaakte teamafspraken los en kregen 
daardoor te gemakkelijk goals tegen. Daarna 
pakken we het weer goed op, maar de nummer 
één in de competitie was verdedigend te goed".
De waterpolodames speelden een overtuigende 
wedstrijd tegen UZSC van Gerrit Jan Schothans. 

Woordvoerster Laura Boerdam: “We hebben de 
hele wedstrijd gevochten voor de punten en daar-
door beloonden we onszelf met die doelpunten. 

Ook verdedigend speelden we goed en daarmee 
moeten we goed doorwerken naar de play-offs.”
Zowel Heren 1 als Dames 1 spelen zaterdag-
avond in Gouda een uitwedstrijd tegen Widex/
GZC-Donk.
Dames 1 starten om 18.00 uur in het Groen-
hovenbad met hun wedstrijd. Heren 1 volgt om 
19.15 uur.

Emiel Wolters scoort in de wedstrijd tegen UZSC. Foto: Wim Beunk





Een foto... een herinnering
Foto van de week

NIJVERDAL – Van de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal plaatsen we 
wekelijks beelden uit lang vervlogen tijden. Dit keer is dat een foto van vlak 
voor de bevrijding. Op 22 maart 1945 beleefde Nijverdal namelijk de zwart-
ste dag uit haar geschiedenis.
Het was een zonnige voorjaarsdag. Veel inwoners waren een eindje aan het 
wandelen, deden boodschappen of waren op weg naar familie of vrienden. 
Toen er Amerikaanse vliegtuigen in de lucht verschenen, keken ze daar niet 
meteen raar van op. De spoorlijnen Almelo-Zwolle en Almelo-Mariënberg 
waren al vaker doelwit geweest van de bommenwerpers. Met de bombar-
dementen trachtten de geallieerden de aan- en afvoerroutes van de Duit-
sers te blokkeren. Ook het Ruhrgebied werd vaak bestookt door de gealli-
eerde bommenwerpers.

Maar deze vliegtuigen hadden hun doel in Duitsland niet bereikt en kregen 
de opdracht een gelegenheidsbombardement op een kruispunt van wegen 
en/of spoorlijnen uit te voeren. Ze kozen voor Nijverdal. De gevolgen waren 
afschuwelijk: er vielen 73 doden en vele gewonden. Veel mensen raakten 
gehandicapt of verminkt voor het leven. De doden werden naar de open-
bare lagere school gebracht. Daar probeerde men ze te identificeren. De 
NSB-burgermeester wilde alle doden in een massagraf begraven, maar de 
heren Boontje, commandant Luchtbeschermingsdienst, en Visscher (van 
de Geneeskundige Dienst) wisten dit te voorkomen. Om het half uur vond 
er in de dagen daarna een begrafenis plaats.

De materiële schade van het bombardement was enorm. Er werden 37 wo-
ningen, 22 winkelpanden en een school met hoofdonderwijzerswoning 
verwoest. Veel mensen waren alles kwijtgeraakt. De meesten kregen on-
derdak bij familie of bekenden. In sommige boerderijen zat men met ruim 
20 tot 30 mensen opgepropt. Zo werd er in een boerderij het varkenshok 
als slaapkamer gebruikt.

Mensen die geen onderdak konden vinden, werden ondergebracht in Rijks-
kamp Twilhaar. De panden die nog gedeeltelijk overeind stonden en waar 
nog inboedel aanwezig was, werden bewaakt tegen plunderaars. Dat was 
geen overbodige maatregel: sommige doden waren zelfs van hun kostbaar-
heden beroofd.

Meerdere plaatsen in Overijssel zijn tegen het einde van de Tweede We-
reldoorlog getroffen door Amerikaanse bombardementen. Deze op Nij-
verdal was bijzonder zwaar: zo kort voor de bevrijding met zoveel doden 
en gewonden en enorme materiële schade. Bovendien was er bij de aanval 
geen enkel doel geraakt. Het zal niet de bedoeling van de geallieerden zijn 
geweest om in Nijverdal burgerslachtoffers te maken, maar een hoge prio-
riteit om burgers te sparen was er ook niet.

De ingrijpende gebeurtenis laat nog altijd diepe emotionele sporen na. Bij 
de gedenksteen in de binnentuin van het Huis voor Cultuur en Bestuur is 
jaarlijks een korte plechtigheid, waarbij de Stichting Evenementen Nijver-
dal en de nabestaanden bloemen leggen. Hier worden niet alleen de slacht-
offers van dit bombardement herdacht, maar de slachtoffers van alle bom-
bardementen in onze gemeente. (bron: Canon Hellendoorn).

‘Ballet Black & White’ van De
Dutch Don’t Dance Division
NIJVERDAL – Waarom is de stervende zwaan altijd wit? Onder leiding van cho-
reografen Rinus Sprong en Thom Stuart laat De Dutch Don’t Dance Division een 
nieuwe voorstelling zien die gaat over tegenstellingen, verschillen en contrasten. 
Het Haagse dansgezelschap staat op vrijdag 29 maart om 20.15 uur op de plan-
ken met ‘Ballet Black & White’ in het ZINiN Theater.

In de voorstelling, die als trein voorbijraast door 
het soms ruige landschap van dans en ballet, 
ziet het publiek tien prachtige, jonge dansers met 
ieder een geheel eigen achtergrond. De groep 
danst veertien verschillende stukken die net zo di-
vers zijn als zijzelf. Korte stukken met eenvoudige 
maar sterke toneelbeelden, humor en veel afwis-
seling.

Het Haagse dansgezelschap De Dutch Don’t 
Dance Division is in 1996 opgericht door Rinus 
Sprong en Thom Stuart. Zij zijn onder andere be-
kend als de twee balletchoreografen die de finale 
haalden van het tv-programma ‘The Ultimate Dan-
ce Battle’. De projecten die zij maken voor De 
Dutch Don’t Dance Division staan vaak lijnrecht te-

genover opvatting van hedendaagse stromingen 
in de Nederlandse danswereld.
Kaarten kosten €21,00 en zijn verkrijgbaar via 
www.zinin.com. Tickets reserveren kan ook via 
tel. 0548-624489 of aan de theaterkassa bij de 
VVV/Tourist Info in Nijverdal.

Eurol Hellendoorn Rally
terug naar Hellendoorn

HELLENDOORN – De 38-ste Eurol Hellendoorn Rally start dit jaar op 20 en 21 sep-
tember weer in manege ’t Oale Spoor in Hellendoorn. Naast het start- en finish-
podium zijn ook het parc fermé en de hergroepering in de manege. Een prachtige 
en vooral ruime locatie, waar alles overdekt kan plaatsvinden.

In 2013 verhuisde het podium al eens terug naar 
zijn ‘roots’ in de Dorpstraat in Hellendoorn en de 
afgelopen twee jaar was alles geconcentreerd 
op het industrieterrein in Nijverdal. De komende 
editie is het centrum van de rally dus weer terug 
in manege, al blijft het servicepark net als voor-
gaande jaren in Nijverdal, op industrieterrein ’t 
Lochter. De organisatie streeft dit jaar naar een 
compactere opzet van het serviceterrein.
Manege ’t Oale Spoor is goed bereikbaar voor 
het publiek en weer vrij toegankelijk. Vorig jaar 

stond het podium nog op het servicepark en daar-
voor gold betaalde toegang. De kritiek daarop 
heeft de organisatie zich ter harte genomen en 
zodoende heeft men besloten om de toegang tot 
het start- en finishpodium, de hergroepering en het 
parc fermé gratis te houden.

Met de manege als middelpunt van de vrijdag-
avond zijn ook de proeven daarop afgestemd. 
Over die nieuwe opzet van de proeven volgt later 
meer informatie.

Stempel je eigen kaarten
HAARLE – Hoe leuk is het om je eigen stempels van ‘softcut lino’ door middel van 
linosnede zelf te maken en te ontwerpen? Tijdens de workshop op woensdag 27 
maart om 19.30 uur in de ZINiN Bibliotheek Haarle leer je veel over deze linosne-
detechniek en maak je de mooiste kunstwerken.

Tijdens deze workshop leer je een ontwerp te ma-
ken met de linosnede hoogdruktechniek. Daarbij 
snijd je een afbeelding uit een stuk linoleum, zo-
dat je je eigen stempels of kunstwerk kunt maken. 
Je tekent en ontwerpt op ‘softcut lino’, daarna ga 
je de stempel gutsen en afdrukken. Daarvoor zijn 
er meerdere kleuren drukinkt aanwezig. Aan het 
eind van de avond heb je je eigen stempels en 
een set van vijf bedrukte kaarten met enveloppen.
Een aardige wetenswaardigheid: kunstenaars 

Pablo Picasso en Henri Matisse gebruikten in het 
begin van de vorige eeuw ook al deze techniek 
en maakten er de mooiste werken mee.
Kosten voor deelname bedragen €26,00 (inclu-
sief materialen). Je moet je wel even aanmelden 
via www.zinin.com, www.zininbibliotheek.nl/
agenda of via de Tourist Info in Nijverdal. De li-
nosnedeworkshop wordt ook gehouden op maan-
dag 8 april in de ZINiN Bibliotheek in Daarler-
veen.



Gezellig wonen in ’n Kaamp  
in Nijverdal

Het kleinschalige 
wooncomplex  
’n Kaamp is gebouwd 
in de Kruidenwijk,  
voor senioren (55+)  
die rust zoeken en 
graag zelfstandig 
 willen blijven wonen.

’n Kaamp ligt in een groene omgeving met op loopafstand  
een winkelcentrum, scholen, sporthal, medisch centrum met 
o.a. huisartsen, apotheek, fysiotherapie.

Te huur: driekamerwoning speciaal voor senioren

•  Woonkamer met half open keuken, twee slaapkamers, 
 inpandige berging, badkamer en loggia. Woningen begane 
grond hebben een tuintje.

•  Oppervlakte woningen 60 m2

•  Recreatieruimte aanwezig  en gemeenschappelijke 
 binnentuin

•  Gezamenlijke fietsenstalling met oplaadpunten  
voor e-bikes cq scootmobielen

•  Bushalte binnen 65 meter

•  Kale huurprijs vanaf € 583,- per maand

•  Voorschot servicekosten € 50,- per maand

Meer informatie:  
bewonersconsulent telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 13.00 uur
ereprijs@woonzorg.nl / 088 - 921 05 41
www.woonzorg.nl/n_kaamp

Ereprijs 24 t/m 238, 7433 JJ Nijverdal

Douglas/Lariks
Zweeds rabat
zwart (18 cm)

vanaf € 3,35/m1
(incl. BTW, excl. korting)

Douglas/Lariks
Zweeds rabat
blank (18 cm)

vanaf € 2,62/m1
(incl. BTW, excl. korting)

Betonpoer
Grijs of antraciet 
15x15x50 cm (Taps)
incl. verstelbare plaat!

€ 23,95
(incl. BTW, ACTIEPRIJS)

De grootste voorraad tuin- 
en Douglas hout in Twente!

KWANTUMKORTIN
G 

TOT W
EL 12%!*

Klavermaten 14 - 7472 DD  Goor  - Tel: 06-42 10 83 06 - BGG: 06-53 24 87 84
info@houthandelrtt.nl - www.houthandelrtt.nl - Bekijk ook onze online Houtshop!

HOUT / BETON SCHUTTING
vanaf € 73,00 per meter geplaatst
21 planks scherm en gladde betonpalen

Kijk voor de voorwaarden op de site
*Korting geldt niet voor schuttingen, poorten en actieproducten

PAK DE HOOGSTE KORTING
Koop samen met vrienden, buren en familie!

Dick Smits maakt filmkijken leuker
NIJVERDAL –  Tijdens zijn Filmhuiscollege op 
donderdag 28 maart biedt Dick Smits je de kans 
om in de diepere lagen van een film door te 
dringen. Na zijn verhaal ben je een nog betere 
toeschouwer en worden filmhuisfilms nog toegan-
kelijker voor jou.
Met name de filmhuisfilmbezoekers waarderen 
de filmhuisfilms, die tweewekelijks bij ZINema te 
zien zijn, bijzonder goed. Met dit filmhuiscollege 
leer je om nog meer de diepte van een film in 
te gaan waar het gaat om filmhistorie, thema’s, 
tradities en trends. Door de avond heen zal Dick 
Smits, eigenaar van het Filmkenniscentrum in Nij-
megen, met zijn jarenlange ervaring en kennis je 
aan de hand van filmfragmenten meenemen naar 

een dieper niveau in de film.
Soms gebeurt er in de film iets recht voor uw neus, 
maar valt het helemaal niet op. Als je op een an-
dere manier naar een film leert kijken, kom je dan 
ook vaak verrassende zaken tegen. Dick Smits 
laat je zien hoe een film is opgebouwd, hoe een 
film manipuleert en wat jouw eigen rol daarbij is. 
Na het filmhuiscollege ben je je dan ook meer 
bewust van het medium film, kijk je op een an-
dere manier naar films en zie je meer. Zo wordt 
filmkijken nog leuker.

Kaarten kosten €10,00 en zijn verkrijgbaar 
via www.zinin.com, via de reserveerlijn 0548-
624489 en via de Tourist Info in Nijverdal

Hardloopclinic voor beginners
NIJVERDAL – Atletiek en Survival Vereniging Atletics start op woensdag 3 april om 
10.15 uur met een hardloopclinic voor beginners. In 10 weken wordt je stap voor 
stap begeleid, zodat je uiteindelijk een half uurtje achter elkaar kunt hardlopen.

De trainingen zijn bedoeld voor echte beginners. 
Zij trainen met gerichte oefeningen de techniek 
en er is aandacht voor een goede loophouding. 
Onder deskundige begeleiding van de enthousi-
aste en gediplomeerde trainer van Atletics merken 
deelnemers dat ze al snel vooruitgang boeken. 
Ook het voorkomen van blessures komt aan bod.
De trainingen worden gegeven op de atletiek-
baan van Atletics, maar als de omstandigheden 
er geschikt voor zijn kan er ook buiten de baan in 
de omgeving getraind worden. Deelnemers ont-
vangen een ‘beginnersschema’. Dat geeft houvast 

en zicht op elke volgende stap. Naast de geza-
menlijke training op de woensdagochtend is het 
de bedoeling dat de deelnemers zelf ook weke-
lijks een looptraining doen.

Niet het zo snel of zo ver mogelijk lopen, maar 
vooral het genieten van hardlopen staat bij deze 
clinic voorop. Het inschrijfgeld bedraagt €40,00 
en er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. 
Voor meer informatie of inschrijven, neem con-
tact op met Bertus van Elburg, e-mail:bertusvanel-
burg@ziggo.nl, tel. 06-2443975.

Kort nieuws
SAMEN AAN DE SOEP

NIJVERDAL – Alleenstaanden en/of senioren 
kunnen op donderdag 28 maart van 17.00 tot 
18.30 uur aanschuiven in De Cirkel. Vrijwilligers 
van De Welle serveren dan een heerlijke maal-
tijdsoep. De kosten bedragen €6,50 per per-
soon, inclusief een dessert. Bij voorkeur contant 
betalen na afloop. Opgeven kan tot uiterlijk één 
dag van tevoren bij Stichting De Welle, via tel. 
0548-638810.
Voor deze activiteit kun je twee keer per maand 
terecht in de socioruimte, namelijk elke tweede en 
vierde donderdag van de maand.

SCHUBERTIADE

NIJVERDAL – Het Christelijk Zangkoor Nijver-
dal voert op zaterdag 30 maart een Schubertcon-
cert uit in Het Centrum aan de Constantijnstraat 
7a in Nijverdal. Dit concert heeft als naam Schu-
bertiade meegekregen, met een knipoog naar 
een muzikale traditie uit de Schuberttijd. Er komen 
zowel vocale als instrumentale werken van Franz 
Schubert voorbij, waaronder ‘Die Deutsche Mes-
se (D872)’ en delen uit de opera ‘Rosamunde’.
Het concert begint om 20.00 uur. Frank Kaman 
heeft de algemene leiding, en aan het concert 
werken mee sopraan Judith Sportel, Gezinus Veld-
man (vleugel) en strijkkwintet het Van Wassenaar 
Consort. De entree bedraagt €10,00.

INLOOPSPREEKUREN IPAD/TABLET

NIJVERDAL – In de BreinReis serie staat weer 
het inloopspreekuur op stapel waarin je leert hoe 
je het beste gebruik kunt maken van jouw iPad 
en/of tablet. Heb je vragen over apps, e-books 
of loop je tegen problemen op met jouw tablet, 
iPad, smartphone of laptop? Docente Alice Zand-
bergen geeft op dinsdag 26 maart om 15.00 uur 
uitleg en heeft leuke tips en trucs om het maxima-
le uit jouw tablet of telefoon te halen. Dit inloop-
spreekuur vindt elke tweede woensdagochtend 
van de maand plaats van 10.00 tot-12.00 uur en 
elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 
15.00 tot 17.00 uur. Aanmelden is niet nodig, je 
kunt zo even binnenlopen in de ZINiN Bibliotheek 
in Nijverdal en het is geheel gratis.

TOESLAGENZITTING

NIJVERDAL – Het aanvragen van huur- of zorg-
toeslag of andere belastingtoeslagen kan soms 
lastig zijn, je moet immers aan allerlei voorwaar-
den voldoen. Daarom kun je op vrijdag 29 maart 
om 9.00 uur weer terecht op de Toeslagenzitting 
in de ZINiN Bibliotheek in Nijverdal. Vrijwilligers 
van Stichting De Welle geven deskundig advies 
en helpen je verder.
Er zijn allerlei voorwaarden waaraan je moet vol-
doen om in aanmerking te komen voor huur- en/
of zorgtoeslag en andere belastingtoeslagen. Dat 
varieert van de hoogte van jouw inkomen tot aan 
jouw leeftijd en van jouw woonadres tot aan een 

ondertekend huurcontract.
De Toeslagenzitting wordt meestal iedere laatste 
vrijdag van de maand gehouden van 9.00 tot 
9.30 uur in de ZINiN Bibliotheek in Nijverdal, 
in samenwerking met Stichting De Welle. De vol-
gende zittingen zijn op vrijdag 26 april en 24 
mei. De toegang is gratis, maar je moet je wel 
even aanmelden via www.zinin.com, www.zi-
ninbibliotheek.nl/agenda of via de Tourist Info in 
Nijverdal.

TOCH GEEN CIRCUS

NIJVERDAL - Circus Renz International komt 
toch niet naar Nijverdal. Dat heeft te maken met 
wateroverlast op het evenemententerrein aan de 
Koersendijk. Mensen die vrijkaarten hebben ont-
vangen zijn van harte welkom op zondag 24 
maart aan de Rembrandtlaan in Almelo. Voor 
meer informatie, zie www.circusrenzinternational.
nl.

LENTECONCERT

NIJVERDAL – Levensliederenkoor Met Hart en 
Smart geeft op zaterdag 23 maart een lentecon-
cert in Het Centrum aan de Constantijnstraat 7 a 
in Nijverdal. Het optreden begint om 20.00 uur 
en de zaal is open om 19.30 uur.
Het wordt een avond met een hoog meezinggehal-
te. Kaarten voor het lenteconcert kosten €10,00 
en zijn verkrijgbaar bij de leden van Met Hart 
en Smart, via e-mail: freddyroelofs59@gmail.com 
of via tel. 06-41544909 en 06-15174839. Tic-
kets zijn die avond ook verkrijgbaar aan de zaal.

LENTE IN TWENTE

NIJVERDAL – Het begin van de lente is een 
mooi moment om op zondag 24 maart met het 
hele gezin naar buiten te gaan. Wandel mee met 
een gids van Staatsbosbeheer en laat je verrassen 
door al het moois dat de Sallandse Heuvelrug in 
het voorjaar voor je in petto heeft. De start van de 
wandeling is om 14.00 uur bij het Buitencentrum 
van Staatsbosbeheer aan de Grotestraat 281 
in Nijverdal. Kosten voor volwassenen bedra-
gen €4,00, kinderen tot en met 12 jaar betalen 
€2,50.
Aanmelden kan via www.staatsbosbeheer.nl. 
Voor meer informatie, tel. 0548-612711.

AUTISME TREFPUNT

HELLENDOORN – Autisme en speciaal onder-
wijs’ luidt het thema van het Autisme Trefpunt op 
dinsdag 26 maart. Gastspreker is Ben Tempert, 
hij werkt voor het overkoepelend samenwerkings-
verband Twente Noord. Ben begeleidt teams en 
docenten op de scholen om zo goed mogelijk les 
te kunnen geven aan kinderen met autisme. De bij-
eenkomst in de Gezelligeit aan de Bibenstraat 40 
in Hellendoorn start om 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur. Meer informatie geeft Inge Blanken-
voorde, e-mail: autismetrefpunt@evenmens.nl.



Zo mooi is de 
gemeente Hellendoorn

Onze oproep om foto’s in te sturen uit de gemeente Hellendoorn leverde 
mooie plaatjes op. Heb jij ook een foto gemaakt die je wilt delen met onze 

lezers? Mail deze dan naar redactie@deweekvanhellendoorn.nl.

Amanda Willems was afgelopen zondag de absolute topper tijdens de 
Dutch Masters of MTB, een 200 kilometer lange monstertocht voor moun-
tainbikers. De winnares kreeg een stalen handgesmede draadnagel en 
een bos bloemen. Ze poseert trots met haar moeder.
Foto: Leo Kemper

Maart roert zijn staart. Stormachtig weer, zon, wind, regen en hagel wis-
selen elkaar af.
Foto: Leo Kemper.

Ton van Gaal signaleerde deze vreemde vogel boven het Wierdenseveld.

Genieten van vogelconcerten
NIJVERDAL – Staatsbosbeheer introduceert dit jaar twaalf Buitengewone Beleve-
nissen: elke maand staat een bijzonder natuurfenomeen centraal om zo iedereen 
uit te dagen de natuur in te gaan. In maart start de lente en de eerste vogels laten 
zich horen. Op de zaterdagen 30 maart om 14.00 uur en 13 april om 19.00 uur 
en op zondag 28 april om 7.30 uur kun je dit natuurfenomeen op de Sallandse 
Heuvelrug ervaren.

De lente hangt in de lucht en de vogels zingen 
er al flink op los. En nu er nog niet veel blad aan 
de bomen zit, is de kans groot dat je ze ook kunt 
zien. Maar welke vogel maakt dat mauwende 
geluid vanuit de lucht? En zal de vinkenslag al te 
horen zijn? Onderweg vertelt de gids je over de 
soorten die hier in de bossen en op de heidevel-
den leven.
De excursie duurt ongeveer 2 uur en vooraf aan-
melden is verplicht via www.staatsbosbeheer.nl. 
De kosten bedragen € 5,00 voor volwassenen, 

kinderen tot en met 12 jaar betalen €3,50. Start-
punt is het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug 
aan de Grotestraat 281 in Nijverdal.

De Zweef verliest opnieuw
NIJVERDAL – De Zweef heeft de uitwedstrijd tegen FC Winterwijk van afgelopen 
zondag verloren met 2-0. De thuisploeg kwam goed uit de startblokken. Drukte 
De Zweef naar achteren. Was fel in de duels. Veroverde bijna alle tweede ballen. 
Kortom, was beter dan de blauwwitten.

Niet verwonderlijk dat de ploeg na een kwartier 
de leiding nam na slecht wegwerken van de bal 
in de blauwwitte verdediging. De Zweef speel-
de zonder vertrouwen. Verloor niet alleen veel 
duels, maar was bij tijden niet eens in staat een 
pass over twee meter goed te geven. Alle zeilen 
moesten worden bijgezet om Winterswijk van het 
scoren te houden. Dat kostte Boris Vermeulen en 
Nick Snelling geel.Natuurlijk had Winterswijk in 
de eerste helft het voordeel van de wind, maar 
De Zweef had geluk dat de thuisploeg het niet 
afmaakte. Als het 2-0 of 3-0 was geweest, had je 
er niets van kunnen zeggen. Nu bleef het – alleen 

vanwege de stand – spannend.
Na rust konden de blauwwitten iets meer druk zet-
ten, maar niet meer dan dat. Tekenend is dat pas 
na 55 minuten voetbal het eerste serieuze schot 
van De Zweef op het vijandelijke doel te noteren 
was en dat schot ging ook nog eens een meter of 
vijf over. Veel meer is er niet te vertellen. Er was 
nog geel voor Tom Heuver en Jacco ten Hove.
Ver in blessuretijd probeerde De Zweef de ge-
lijkmaker te forceren en ging zelfs keeper Dennie 
Hogenkamp mee naar voren. Toen Winterswijk 
uit deze situatie de bal veroverde, was de 2-0 in 
het verlaten doel een kleine moeite.

Samen wandelen en fietsen 
met Evenmens
NIJVERDAL – Evenmens Samen Verder wil lotgenoten met elkaar in contact bren-
gen. Lotgenotencontact vindt onder andere plaats in de vorm van fiets- en wan-
delcoaching. Deelnemers wandelen samen met een gids. De eerstvolgende wan-
deling is op donderdag 28 maart en fietsen kan op maandag 8 april.

De wandeling vertrekt om 10.00 uur vanaf het 
Buitencentrum aan de Grotestraat 281 in Nijver-
dal. De fietstocht gaat om 13.00 uur van start 
vanaf het station Nijverdal (kant van de bushal-
tes).
Bij rouwen wordt vaak gedacht aan het verwer-
ken van het verlies van een dierbare. In de mees-
te gevallen is dit ook zo. Maar verliesverwerking 
hoeft niet alleen om het verlies van een dierbare 
te gaan. Je kunt bijvoorbeeld ook rouwen om het 
verlies van een baan, of na een scheiding. Ook 
een kinderwens die komt te vervallen is een vorm 
van rouw- en verliesverwerking.
Praten met lotgenoten kan troost en steun geven. 
Zij begrijpen wat je bedoelt en hoe verdriet kan 
voelen, terwijl voor anderen het leven weer verder 

gaat, waardoor het lastiger kan zijn om met hen 
jouw verhaal te delen.
Heb je behoefte aan deze vorm van ondersteu-
ning, dan kun je deelnemen aan deze wandeling 
of fietstocht. Deelname is kosteloos, een kopje kof-
fie/thee onderweg is voor eigen rekening. Graag 
van tevoren aanmelden bij Ina Versmissen, e-mail: 
iversmissen@evenmens.nl of tel. 0548-638830.



Fysiotherapie ZorgSaam
is al 40 jaar in beweging
NIJVERDAL – Wat 40 jaar geleden begon als een fysiotherapiepraktijk in een 
woonhuis aan de Mensinkweg in Nijverdal, is inmiddels uitgegroeid tot een grote 
praktijk met twee vestigingen in Hellendoorn en Nijverdal. Fysiotherapie ZorgS-
aam is en blijft voor jong en oud een vertrouwd adres als het gaat om het verhel-
pen van blessures of lichamelijke ongemakken.

In maart 1979 startten Hermien en Leo Steur in het 
souterrain van hun woonhuis aan de Mensinkweg 
1b met hun praktijk voor fysiotherapie. Beiden 
waren in 1975 afgestudeerd aan de opleiding 
fysiotherapie in Deventer en hadden enkele jaren 
ervaring opgedaan in particuliere praktijken en in 
een psychiatrisch ziekenhuis. Zij hadden toen ook 
al bij- en nascholing gevolgd over manuele the-
rapie, sportfysiotherapie, acupunctuur, kinderfysio-
therapie en oedeemtherapie. Genoeg invalshoe-
ken dus om de verschillende patiënten te kunnen 
behandelen.
Toch verliep de start moeizaam. Er was ook een 
andere fysiotherapeut met een praktijk begon-
nen en de reeds gevestigde collega’s zaten niet 
te wachten op nog meer concurrentie. Nadat 
zowel Hermien als Leo wereldkampioen fietsen 
werden bij de medische wielerkring kregen ze 
enige bekendheid. Ook het verzorgen van de 
sportblessures bij alle voetbalclubs in Nijverdal en 
bij waterpoloclub Het Ravijn gaf ze meer naams-
bekendheid.
Het souterrain werd te klein, zeker toen er kinde-
ren kwamen in het gezin. Leo en Hermien Steur 
kochten het bouwkavel naast hun woonhuis van 
de buren en lieten daarop een nieuw pand bou-
wen. De praktijk groeide nu gestaag, er kwamen 
regelmatig collega’s bij. Langzamerhand werd 
ook deze locatie te klein, en keek het echtpaar 
uit naar een nieuwe locatie. Samen met dokter 
Harmsen besloten ze in 2008 om een kleinscha-
lig gezondheidscentrum te bouwen aan de God-
fried Bomansstraat.
Deze praktijk in Nijverdal groeide flink door, mede 
dankzij de inbreng van de deskundige en enthou-
siaste jonge collega’s. In 2013 besloten Hermien 
en Leo om zelf een stapje terug te doen en droe-
gen ze de praktijk over aan Patrick ter Brugge en 
Rob Alferink. Patrick werkte al sinds 1995 in de 
praktijk en Rob kon er na het afronden van zijn 
studie in 2009 een vaste baan krijgen.
Toen zij de praktijk overnamen werkten er 6 fy-
siotherapeuten. Maar door nieuwe onderzoeks- 
en behandelmethoden, zoals echo en shockwa-
ve, werd het steeds drukker en was een tweede 

geschikte locatie gewenst. Die werd op 1 april 
2016 geopend in de voormalige VESOS-kanti-
ne op sportpark de Voordam in Hellendoorn. In 
het pand opende ook de hardloopspeciaalzaak 
ZorgSaam Lopers Company. Mensen kunnen hier 
hardloop-, wandel- en trailschoenen kopen, hard-
loopclinics voor beginners volgen en lezingen 
bijwonen over bijvoorbeeld voeding of blessures.
“Het is een prachtige locatie, die één al en sport 
ademt door de ligging pal aan het hoofdveld van 
v.v. Hellendoorn”, zegt Rob Alferink. Door de nau-
we samenwerking met de sportdiëtist en sportpo-
dotherapeut is ZorgSaam volgens hem het adres 
om mensen met een sportblessure te behandelen.
Ook veel ouderen zijn cliënt bij ZorgSaam. Om 
senioren met veelal complexe en meerdere li-
chamelijke klachten te behandelen heeft collega 
Henri Enserink de 3-jarige opleiding tot geriatriefy-
siotherapeut gevolgd en is Gerbert Baan in oplei-
ding. Er is een goede samenwerking met de huis-
artsen en praktijkondersteuners om (kwetsbare) 
ouderen tijdig te zien en te behandelen. Goede 
oefeningen en begeleiding dragen er aan bij dat 
senioren op een prettige en verantwoorde manier 
zelfstanding thuis kunnen blijven wonen.
Fysiotherapie ZorgSaam is afgelopen 40 jaar 
flink in beweging geweest en wil dit ook blijven, 
met als doel om de beste zorg te kunnen leveren. 
Volgens Rob is het in beweging blijven op kennis-
vlak ook zeker nodig om te werken volgens de 
laatste inzichten. Daarom opende Fysiotherapie 
ZorgSaam onlangs het Hielpijn Centrum Twente, 
om mensen met langdurige achillespeesklachten 
of een hielspoor te helpen.
Binnen de praktijk werken de therapeuten veel 
met elkaar samen om tot het beste behandelresul-
taat te komen. “Elke therapeut heeft zijn of haar 
specialisatie, het kan dus zijn dat er voor één bles-
sure meerdere specialisaties of behandelmogelijk-
heden worden ingezet”, legt Rob Alferink uit. Ook 
voor Hermien en Leo Steur blijft kennisoverdracht 
nog steeds een uitdaging. Beiden zijn wekelijks 
nog een aantal uren actief in de praktijk.
Voor meer informatie over Fysiotherapie ZorgS-
aam, zie fysiotherapie.zorgsaamnijverdal.nl.

Hermien en Leo Steur (beiden links op de foto) werken nog steeds in de praktijk die ze 40 jaar geleden 
begonnen en die is overgenomen door Patrick ter Brugge (tweede van rechts) en Rob Alferink (geheel 
rechts).

Bie Olthof beste ondernemer

NIJVERDAL – Autobedrijf Bie Olthof heeft de titel ‘Ondernemer van 2019’ van de 
Businessclub Hellendoorn Nijverdal (BCHN) gewonnen. De andere genomineer-
den waren Wijn & Whiskyhuis Nijverdal en Zeevishandel Zwaan Spakenburg.

Juryvoorzitter Henk Fokke omschreef alle genomi-
neerden als ‘sterk gemotiveerde en servicegerich-
te ondernemers’. Toch liet Bie Olthof de concur-
rentie ver achter zich. Het familiebedrijf aan de 
Collenstaartweg in Hulsen bestaat sinds 1988, 
heeft ook mensen met een arbeidsbeperking in 
dienst en verkoopt 100 procent elektrische auto’s. 
Klanten hebben veel vertrouwen in het autobedrijf 
en roemen de vriendelijke bejegening. 

Het was de dertiende keer dat de BCHN de on-
dernemersverkiezing hield. De prijs werd uitge-

reikt door de Hellendoornse burgemeester Anneke 
Raven.
Overigens nam Joke van Nijen-Klink afscheid  van 
de BCHN. Vanaf de oprichting, nu 22 jaar gele-
den, heeft zij met veel plezier en inzet secretares-
sewerk voor de businessclub gedaan. Een jaar 
geleden kondigde Joke aan dat dit haar laatste 
jaar als secretaresse zou worden, zodat het be-
stuur genoeg tijd had om maatregelen te nemen. 
Er zijn inmiddels wat taken herschikt en er is een 
goede opvolger gevonden in de persoon van Hel-
ma Dommerholt.

Blije gezichten bij de winnaars. Foto: Mike Rikken

Medisch Centrum Best
NIJVERDAL – ‘Medisch Centrum West’ is al een lange tijd niet meer te zien op de 
buis, maar op vrijdagavond 22 maart om 20.15 uur is er wel een heerlijke klucht 
met een knipoog naar de oude serie te zien in het ZINiN Theater. Tijdens de komi-
sche voorstelling ‘Medisch Centrum Best’ wordt het ziekenhuis  op zijn kop gezet.

De klucht heeft geen andere verhaallijn. Het pu-
bliek kan net zoals in de oude serie genieten 
van de strenge hoofdzuster, de flirtende arts en 
de slungelige stagiaire. De ziekenhuiscollega’s 
geven elkaar onderling voldoende aandacht, de 
patiënten zijn immers maar bijzaak. Na een be-
zoek aan absoluut het gekste streekziekenhuis van 

Nederland, verlaat het publiek als herboren de 
theaterzaal.
Kaarten kosten €22,50 (leden Zorgaccent 
€15,00) en zijn verkrijgbaar via www.zinin.com. 
Tickets reserveren kan ook via tel. 0548-624489 
of aan de theaterkassa bij de VVV/Tourist Info in 
Nijverdal.

Tim Knol: ‘Lost & Found’
NIJVERDAL – De getalenteerde singer-song-
writer Tim Knol staat op zaterdag 23 maart om 
20.15 uur in het ZINiN Theater met zijn voorstel-
ling ‘Lost & Found’. Met enkel drie microfoons en 
een paar gitaren laat Tim het publiek tijdens zijn 
voorstelling genieten van eerlijke muziek. De voor-
stelling is gevuld met een aantal mooie covers, 

nieuwe materiaal en enkele nummers van zijn al-
bum ‘Cut the Wire’. Tim neemt fingerstyle-gitarist 
Mart Hillen als supportact mee naar het ZINiN 
Theater. Kaarten kosten €19,00 en zijn verkrijg-
baar via www.zinin.com. Tickets reserveren kan 
ook via tel. 0548-624489 of aan de theaterkas-
sa bij de VVV/Tourist Info in Nijverdal.

Alzheimercafé
HELLENDOORN – Thema van het Alzheimercafé op woensdag 27 maart is 
‘Onderzoeken op de Poli Geriatrie’. Medewerkers van de poli-geriatrie ge-
ven deze avond uitleg over het onderzoek (NPO) dat ze uitvoeren om wel of 
niet de diagnose dementie vast te stellen. 

Ook vertellen over de verschillende vormen van 
dementie en is er speciale aandacht voor de 
diagnose MCI en het al dan niet autorijden na 
de diagnose Alzheimer/dementie.
 Uiteraard is er ook weer volop gelegenheid 
voor het stellen van vragen en het uitwisselen 

van ervaringen.
Het Alzheimercafé in de Gezelligeit aan de Bi-
benstraat 40 in Hellendoorn begint om 19.30 
uur, de zaal is open om 19.15 uur. Meer in-
formatie geeft Henriëtte Veneberg, tel. 0548-
638830, e-mail: info@evenmens.nl.



Crowdfunding-actie om
Roy weer te laten lopen

NIJVERDAL - Tijdens de derby SVVN- DES, op zaterdagmiddag 30 maart, wordt 
een crowdfunding-actie gehouden voor Roy Scholten uit Nijverdal. Roy zit door 
een noodlottig ongeval op zijn werk gedwongen in een rolstoel, maar met een 
dure operatie in Zwitserland maakt hij kans om weer te kunnen lopen. Het inge-
zamelde bedrag wordt gebruikt om die operatie mogelijk te maken.

Na afloop van de derby die middag op sportpark 
Groot Lochter, wordt bezoekers gevraagd een gift 
te doen om Roy weer te helpen lopen. Mensen 
die op deze zaterdagmiddag niet naar de wed-
strijd gaan, maar Roy wel willen steunen kunnen 
klikken op de link van crowdfundingorganisatie 
Dream or Donate en de aanwijzingen volgen: 
https://nl.dreamordonate.com/dromen/opera-
tie-zwitserland-lion-procedure.
Roy Scholten is iemand met een positieve in-
stelling, echt een mentale doorzetter die alleen 
daarom al alle kansen verdient om geholpen te 
worden. De familie Scholten is bekend bij zowel 
SVVN als DES. Vrienden en kennissen van Roy 
hopen dan ook dat alle bezoekers van de Nijver-
dalse derby ook in dit opzicht sportief zijn en hem 
genereus zullen helpen met een gift.
Voor de operatie – die niet wordt vergoed door 
de zorgverzekering – is ongeveer €80.000,- no-
dig. Momenteel staat de teller op ca. €13.000,-, 
er moet dus nog wel wat gebeuren.

Hartverwarmend
“Het is hartverwarmend als ik zie welke acties 
er voor mij op touw worden gezet. Alle hulp is 
welkom en wordt echt heel erg gewaardeerd! 
Gelukkig ondervind ik veel steun van mijn directe 
familie, vrienden en kennissen”, vertelt Roy Schol-
ten. Hij is 37 jaar oud, getrouwd, vader van twee 
kinderen van 7 en 10 en werkte als elektricien in 
de woningbouw.
In december 2016 kreeg Roy een noodlottig 
ongeval op zijn werk. Hij viel van ruim 6 meter 
hoog naar beneden in een trapgat en hield daar 
een incomplete dwarslaesie aan over. “Na twee 
weken ziekenhuis en drie maanden in de revali-
datiekliniek kwam ik weer thuis. Ze zeiden me dat 
ik weer contact kon opnemen als het me lukte om 
mijn benen op te tillen, want de artsen konden 
niets meer voor mij betekenen. Daar sla je bij wij-
ze van spreken van achterover, mijn leven stond 
volledig op de kop”, zegt Roy.
Het zit niet in zijn karakter om bij de pakken neer 
te blijven zitten, en dus is Roy Scholten na het 
ongeval actief gaan rolstoeltennissen en ging hij 
er op uit met zijn aankoppel handbike. “Ik had 
van meet af aan en nog steeds het gevoel dat er 
meer in zit dan maar passief te blijven afwachten 

en ben daarom actief op zoek gegaan naar alles 
wat kan helpen bij het revalideren”, aldus Roy.
Zo heeft hij zeer intensieve fysiotherapie gevolgd 
bij de Roode Draak in Biddinghuizen en schafte 
hij een zogenaamde molli suit aan, een pak met 
elektroden voor spierstimulatie. “Ook heb ik bij de 
Sint-Maartenskliniek meegedaan aan het testen 
van een exoskelet en vervolgens nog 6 weken in 
de lokomat gelopen. Helaas kreeg ik geen strek-
king in de knie en moest daarmee stoppen.”
Ondertussen trekt Roy nog steeds de molli suit 
aan, zet hij zijn benen in een elektrische hometrai-
ner om te fietsen en staat hij in een ‘sta op tafel’. 
Daarnaast gaat hij naar de sportschool voor zijn 
buikspieren en om zijn bovenarmen sterk te ma-
ken.

Pacemaker
Tegelijkertijd is hij ook gaan zoeken of er een be-
handeling in het buitenland mogelijk is. “Een col-
lega-patiënt in Nederland vertelde me dat hij een 
aantal maanden geleden succesvol een operatie 
in heeft ondergaan in Zurich bij professor Mark 
Possover. De informatie die ik hierover hoorde 
was zo hoopvol, dat ik besloot om zelf contact 
op te nemen met het International Medical Center 
AG in Zurich. Ik moest filmpjes opsturen van mijn 
rompstabiliteit en spasmen, waarna ik begin deze 
maand een afspraak heb gemaakt in de kliniek.”
Professor Possover was enthousiast over wat Roy 
kon met zijn benen. “Hij was zeer positief over 
mijn kansen, waardoor ik in aanmerking kom 
voor een operatie volgens de zogenaamde Lion 
Procedure. Tijdens die operatie wordt er een op-
laadbare pacemaker in mijn buik geplaatst, daar 
zitten draadjes aan welke continu stroom afgeven 
aan mijn zenuwen. Hierdoor ontstaat er activiteit 
in mijn benen, waardoor er weer spiermassa ont-
wikkeld wordt en ik weer een normale doorbloe-
ding krijg.”
Na de operatie hoopt de Nijverdaller weer te 
kunnen staan en kleine stukjes te lopen. Ook nare 
bijverschijnselen, zoals een verstoorde blaas- en 
darmfunctie, kunnen weer verbeteren. Roy Schol-
ten is zeer gemotiveerd en gaat voor het maxi-
male. Zodra het geld bij elkaar is, hoopt hij naar 
Zwitserland te kunnen voor de operatie die hem 
meer kwaliteit van leven geeft.

Grandcafé N-Joy sluit
dialectmaand in stijl af
NIJVERDAL – Bij Grandcafé N-Joy in Nijverdal vinden tussen zaterdag 23 en 
maandag 26 maart alweer de laatste voorstellingen plaats van ‘Maart dialect-
maand’. Maar dat zijn zeker niet de minste!

Geniet bijvoorbeeld op zaterdag 23 maart om 
17.30 uur van de verhalen en de muziek van 
de legendarische Herman Kampman en Jan Nie-
wold. Een voorstelling in het dialect en met veel 
humor. De entree is gratis.
Jan Riesewijk en collega’s staan op maandag 25 
en dinsdag 26 maart op het podium van Grand-
café N-Joy in Nijverdal. In hun avondvullende 
Twentse conference komen verschillende soorten 
humoristische conferences in het dialect langs. 
Deze voorstelling begint om 20.00 uur.
Kaarten voor de voorstelling van Riesewijk kosten 
€17,00 en zijn te reserveren via tickets@grandca-
fe-njoy.nl, tel. 06-30027335 (alleen WhatsApp) 
of koop ze aan de bar. De Tourist Info/VVV Hel-
lendoorn-Nijverdal verkoopt ook tickets voor de 
Twentse conference. Aan de balie aan de Willem 
Alexanderstraat 7c in Nijverdal en via tel. 0548-
612729.

Jan Riesewijk en collega’s staan met hun Twentse 
Conference het podium van Grandcafé N-Joy. 
Foto: Stefan Schipper

Feestelijke opening Grotestraat
NIJVERDAL - De officiële opening van de vernieuwde Grotestraat staat gepland 
op vrijdag 29 maart. De opening luidt de start in van een feestelijk weekend in 
het centrum van Nijverdal.

Om 15.30 uur begint de feestelijke opening met 
een speciale openingsloop. Gehuld in paarse 
T-shirts vormen basisschoolleerlingen van scholen 
uit Nijverdal een paars lint tijdens hun wandeling 
vanaf het Staatsbosbeheer Buitencentrum Salland-
se Heuvelrug over de Grotestraat naar het Hen-
ri Dunantplein. Op het plein staan verschillende 
springkussens klaar en treedt de streetdancegroep 
Joni Connect Nijverdal op. Zij voeren samen met 
de basisschoolleerlingen een dans uit.
Daarna volgt rond 16.00 uur de officiële ope-
ningshandeling door gedeputeerde Monique van 
Haaf van de provincie Overijssel en wethouder 
Margreet Overmeen-Bakhuis van de gemeente 
Hellendoorn. Daarbij stellen zij voor het eerst de 
nieuwe waterpartijen in de Grotestraat in wer-
king, ter hoogte van het Henri Dunantplein.
Modeshow
De opening van de vernieuwde Grotestraat is 
de start van een feestelijk weekend. Klanten van 
Nijverdalse centrumwinkeliers ontvangen het hele 
weekend speciale koffiebonnen bij hun aanko-
pen. Die zijn goed voor een gratis kop koffie met 
iets lekkers erbij. Speciaal voor de kinderen lig-

gen er bij winkeliers kleurplaten. Die kunnen ze tot 
en met zaterdag 13 april inleveren bij de ZINiN 
Bibliotheek. Daar worden de kleurplaten geëx-
poseerd, waarna kunstenares Lidwien Rouweler 
de mooiste exemplaren uitkiest. De makers ervan 
worden beloond met een prijs.
Op zaterdag 30 maart vindt om 13.30 uur, 
14.30 uur en 15.30 uur de jaarlijkse modeshow 
van Op naar Nijverdal plaats. Tussendoor is er 
leuk entertainment en genoeg tijd om meteen de 
winkels in te duiken om je favoriete items te sco-
ren. De show kent een zeer groot aantal deel-
nemende modebedrijven met een grote diversiteit 
aan stijlen en merken. Voor jong tot oud en van 
klassiek tot trendy zal geshowd worden. En daar-
naast zijn de laatste trends op het gebied van 
sportmode te zien.
Maar dit is nog niet alles. Op zondag 31 maart is 
het koopzondag in het centrum van Nijverdal. De 
winkels en supermarkten zijn die dag geopend. 
En het is deze keer extra gezellig met springkus-
sens voor de kinderen en mobiel entertainment.
Voor meer informatie, zie de Facebookpagina 
‘Op naar Nijverdal’.

De nieuwe fontein is bijna klaar voor gebruik.



Nieuw boek Ben Middelkamp eerbetoon aan 
overleden zoon
NIJVERDAL – In augustus 2017 stapte zijn 31-jarige zoon Koen geheel onverwacht 
uit het leven. Erover schrijven hielp Ben Middelkamp in de verwerking en resul-
teerde in het boek ‘Hey Pa’. Het gaat over de tragische gebeurtenis en de manier 
waarop hij en zijn gezin hiermee omgaan. “Het is een eerbetoon aan mijn bijzon-
dere zoon Koen en aan mijn fantastische gezin”, vertelt Ben.

De mental coach vindt het tijd dat mensen meer 
gaan praten met elkaar. “Over het leven, de lief-
de en de dood. We zijn hier, dit is het, dit is 
nu.” Vandaar dat zijn nieuwste boek een pleidooi 
bevat voor meer openheid. Want zelfdoding is 
nog altijd een enorm taboe in onze samenleving, 
terwijl er meer doden vallen door suïcide dan 
door verkeersongelukken en aanslagen, weet Ben 
Middelkamp.
“De preventie over zelfdoding faalt enorm. Door 
erover te praten en echte diepe gesprekken aan 
te gaan met kinderen, partners, familie, vrienden 
en collega’s, kunnen wij hierin veel betekenen”, 
denkt hij. Middelkamp vertelt over de brief die hij 
kreeg van een 32-jarige vrouw uit Dordrecht. Zij 
schreef dat ze na het lezen van zijn verhaal had 

besloten om niet langer met zelfdodingsplannen 
rond te lopen, maar ging praten over haar proble-
men. Iedereen bleef haar steunen.
Met ‘Hey Pa’ hoopt hij meer mensen wakker te 
schudden en geeft hij tips en adviezen voor de 
preventie van suïcide. “Het is een boek dat echt 
helemaal uit mezelf komt”, aldus Ben Middel-
kamp. Zijn zoon Ido en dochter Jorien leverden 
ook een belangrijke bijdrage aan het boek. Bei-
den hebben hun gevoelens naar aanleiding van 
het verlies van hun broer omschreven en Jorien 
heeft de vormgeving gedaan.
Ben Middelkamp schreef ‘Hey Pa’ als eerbetoon 
aan zijn zoon, maar wil lezers ook helpen om 
sterker te worden, ondanks alle weerstanden die 
ze kunnen tegenkomen in hun leven. “Ik beschrijf 

hoe je kunt leren omgaan met spanning, woede, 
zorgen, teleurstelling, verdriet en eenzaamheid. 
Kracht en geluk liggen voor ieder mens binnen 
handbereik. Leer inzicht te krijgen in jezelf en 
word jouw eigen coach, want kracht en geluk ko-
men van binnenuit.”
Het is zijn missie om zoveel mogelijk mensen te 
helpen meer geluk te ervaren en alles uit het leven 
te halen wat er in zit. “Ik wil jou laten zien hoe 
jij eigenaar kunt worden van jouw systeem. Hoe 
jijzelf altijd de mogelijkheid hebt om leiding over 
jouw gevoel te nemen. Hoe je iedere keer weer 
de essentie van het bestaan kunt vinden.”
Ben Middelkamp hoopt door zijn boek veel men-
sen te bereiken en hun het verhaal over Koen te 
vertellen. “Mijn zoon komt nooit meer terug, en 
dat is ongelooflijk hard, maar ik hoop dat zijn 
dood niet voor niets is geweest.”
‘Hey Pa’ verschijnt op woensdag 17 april. Het 
boek kost in de actiemaand april €20,00, inclu-
sief verzendkosten. Voor meer informatie of bestel-
lingen, zie www.gewoon-doen.nu.

Schrijfmeditatie

NIJVERDAL – ‘Op weg in de stilte’ houdt op 
donderdag 28 maart om 20.00 uur een creatie-
ve meditatie-avond in het Vischnet (bij de VEG) 
aan de Grotestraat 68 in Nijverdal. In deze 40 
dagen tijd richten de deelnemers hun aandacht 
op een schilderij, een kruiswegstatie. Ze kijken 
naar de afbeelding, laten zich hierdoor inspireren 
en gaan vervolgens individueel hierover schrij-
vend mediteren. Francien Kaljouw-Segers zorgt 
voor de begeleiding. De afsluiting van de avond 
is met een avondgebed in de kerk.

Undercoversessie Johnny Cash 
HELLENDOORN – Johnny Cash staat 
centraal tijdens de undercoversessie 
op zaterdag 30 maart in De Lantaarn 
aan de Schapenmarkt in Hellendoorn. 
Rocco Ostermann en zijn mannen van 
de fameuze Arnhemse band Donner-
wetter zingt de nummers van Cash op 
geheel eigen wijze.

Toch heeft Ostermann overduidelijk het koffiebrui-
ne profiel van Cash op zijn stembanden. Naast 
Rocco Ostermann, zang, gitaar en banjo, be-
staat Donnerwetter uit Wout Kemkens (gitaar), 
Ruben van Asselt (drums) en Matthijs Stronks (bas 
en toetsen). De sessie begint om 22.00 uur en 
de zaal is open om 21.00 uur. Kaarten kosten 
€14,00 en zijn online verkrijgbaar via de link op 
de site van De Lantaarn (www.lantaarn.nl). Je kunt 
ze ook kopen bij VVV Hellendoorn/Nijverdal en 
bij Café de Barbier in Hellendoorn.

Nostalgische ochtend
HULSEN – Plaatselijk Belang Hulsen en 
de Historische Kring Hellendoorn-Nij-
verdal houden op zaterdag 30 maart 
in gebouw Sion een nostalgische och-
tend over de Eversberg, Hulsen, Mar-
le, Overwater, Regge, Schuilenburg en 
het Wierdense veen.

Het accent ligt op Hulsen en directe omgeving 
(Henk Piksen en Johan Alferink), maar er is ook 
veel materiaal over de omliggende buurtschap-
pen (Johan Alferink). Er zijn mappen met oude 
foto's, artikelen, kaarten en powerpoints te zien. 
Waarschijnlijk te veel om in een paar uur te be-
kijken. Tevens is er gelegenheid kennis te nemen 
over het boek over de Eversberg van Jan Lohuis 
dat (bij voldoende inschrijvingen) in het najaar 
verschijnt.De ochtend begint om 10.00 uur en 
duurt tot 13.00 uur. De toegang is gratis.

StrongmanRun neemt 
Ultimate Buffalo over
HELLENDOORN – StrongWEB, de organisa-
tor van de Fisherman’s Friend StrongmanRun en 
StrongSisterRun in Hellendoorn, neemt de Ultima-
te Buffalo over. Ultimate Buffalo is een obstacle 
run met krachtoefeningen en werd vanaf 2014 
georganiseerd op Vliegveld Twenthe. Ultimate 
Buffalo gaat vanaf nu dan ook verder onder de 
naam StrongmanRun Throwdown.“Wij geloven 
in het concept en onderscheidend vermogen van 
deze run ten opzichte van andere obstacleruns. 
Wij zien mogelijkheden om het evenement te 
laten groeien en in aangepaste vorm nog spec-
taculairder te maken voor deelnemers en het pu-
bliek. Daarnaast is het een mooie aanvulling op 
onze reeds bestaande evenementen”, aldus Bas 
Wispels van StrongWEB. Het nieuwe evenement 
vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 juni 
in het FBK stadion in Hengelo. De StrongmanRun 
Throwdown bestaat uit obstakels in combinatie 
met kracht- en crossfitoefeningen op kortere loop-
afstanden, namelijk: 1,6, 3,2 en 4,8 kilometer. 
Meer informatie staat binnenkort op www.strong-
manrunthrowdown.nl.



dinsdag 1 januari (Nieuwjaardag) en - woensdag 26 december geopend (2e Kerstdag) - donderdag koopavond tot 
20.00 uur

DE MOOISTE SCANDINAVISCHE BEDDEN... 

KOM LANGS VOOR ONZE KNALLENDE EINDEJAARSAANBIEDINGEN! 

Eekboerstraat 71
7575 AW Oldenzaal
0541 - 522 9222
www.slaapspecialist.nl
info@slaapspecialist.nl

Uw gastheer: 
Hans Bruinsma Robin BruinsmaRobin Bruinsma

2e kerstag geopend 11:00 - 17:00 | oudejaarsdag gesloten | nieuwejaarsdag gesloten2e Kerstdag geopend 11:00 - 17:00 | Oudjaarsdag gesloten | Nieuwjaarsdag gesloten | Zondag koopzondag van 12.00  tot 17.00 uur 

Slaapspecialist Oldenzaal introduceert een nieuw merk op de 
Slaapafdeling: North Beds. Dit Scandinavische merk heeft in-
middels al meer dan 20 jaar ervaring in de branche. De prioriteit 
van North Beds is het opdoen van nieuwe kennis op het gebied 
van materialen, technologieën en slaappatronen om op deze 
wijze het beste slaapcomfort te kunnen bieden. Daarnaast zijn 
ze bij North Beds prijsbewust zonder dat dit afbreuk doet op de 
kwaliteit en het comfort.
 
Scandinavisch ontwerp
De bedden van North Beds worden ontworpen in Noorwegen 
en gemaakt in hun nieuwe en hyper moderne fabriek, die 
voldoet aan alle milieu en kwaliteitsnormen. Hierdoor wordt 
ervoor gezorgd dat alle producten voldoen aan de Scandinavi-
sche normen van hoge kwaliteit. Tevens worden voortdurende 
tests uitgevoerd in Noorwegen door
Møbellaboratoriet zodat de hoge kwaliteit en veiligheid wordt 
gewaarborgd. Een  belangrijk onderdeel bij het investeren in 
een goed matras! 
Wanneer u slaapt op een North Beds bed, bent u er zeker van 
dat u slaapt op het beste van het beste op het gebied van slaap-
comfort en -kwaliteit.

Boxspringsets
De collectie van North Beds bestaat uit verschillende model-
len boxspringsets. Deze sets kunt u geheel op uw persoonlijke 
wensen afstemmen waardoor een heerlijk slaapcomfort wordt 
gegarandeerd. De verschillende modellen zijn leverbaar in di-
verse afmetingen zowel lengtematen als breedtematen. Daar-
naast is het mogelijk om te kiezen uit diverse kleuren stof, 
hoofdborden en poten en matrastoppers. Nog meer luxe? 
Diverse North Beds modellen hebben de mogelijkheid om deze 
uit te breiden met een draadloze afstandsbediening motor 
waardoor u uw bed elektrisch kunt verstellen. 
Tevens beschikt de collectie van North Beds over diverse
accessoires die uw boxspringset helemaal compleet maken!

Donderdag koopavond tot 20.00 uur  - Zondag koopzondag van 12.00 - 17.00 uur Donderdag koopavond tot 20.00 uur 

Iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur


