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Inhoud deze editie

Colofon

Activiteitenoverzicht tot en met december

‘SproakSaam’ is een seniorenmagazine dat elk 
kwartaal gratis wordt verspreid door 
vrijwilligers. Elke inwoner vanaf 65 jaar 
woonachtig in de gemeente Twenterand, de 
kernen Daarle en Daarlerveen, ontvangt dit 
blad.

Contact:
Burgemeester Koetjestraat 2
7681 ZP Vroomshoop
telefoon (0546) 481 456
e-mail: contact@zorgsaamtwenterand.nl

‘SproakSaam’ is digitaal in te zien via de
website www.zorgsaamtwenterand.nl

Oplage: 5.000 exemplaren
Formaat: magazine - A4
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LangGezond: over gezond ouder worden

Beste lezers,  

Voor u ligt de derde editie van SproakSaam. Met deze uitgave 
hebben we getracht u weer een fijn blad aan te bieden, boordevol  
voor u belangrijke informatie.  
  
U vindt hier enkele terugblikken op de activiteiten van onze 
Zomertour, een high tea en het Forever Young festival. Wij hopen 
dat mede met deze activiteiten de zomer voor een ieder goed 
was en dat u allen weer met goede zin de herfst tegemoet gaat. 

Daarnaast vindt u informatie over de diverse activiteiten die 
onlangs gestart zijn of de komende weken starten en de dag van 
de ouderen. De activiteitenagenda vindt u achterin deze 
SproakSaam. Wij kunnen hier niet volledig zijn en verwijzen wij u 
naar het ZorgSaam Twenterand magazine waarin onze activiteiten 
voor zowel jongeren als voor volwassenen te vinden zijn. Dit 
magazine kunt u opvragen bij één van de Zorginformatie•punten 
of is te raadplegen via onze website.  

Om de informatie op tijd bij u te krijgen moeten wij de kopij ruim 
van te voren ontvangen, aangezien het samenstellen van het 
blad, het drukken en bezorgen enkele weken in beslag nemen.  
Door de vormgeving van de SproakSaam kan de kopij 
aangepast moeten worden aan de ruimte en overige inhoud 
van het blad. Daar waar wij het nodig vinden gebruiken wij onze 
redactionele vrijheid om ingezonden kopij in gewijzigde vorm weer 
te geven, zonder de inhoudelijke informatie te wijzigen.  
Zijn er activiteiten of wilt u informatie voor de periode december 
2017 - maart 2018 delen via de SproakSaam, stuur dan uw kopij 
vóór 25 oktober 2017 naar contact@zorgsaamtwenterand.nl.

Wij wensen u veel leesplezier.

Namens de redactie: 
Siny Dekker - Gedicht
Berend Jan Immink - Redactie
Janny Kassies - Jantjes’ column / In de schijnwerper
Henk Pasterkamp - Redactie
Jo Smelt - Puzzel van Jo

Eindredactie onder verantwoording van ZorgSaam Twenterand.

Op de cover:  enkele deelnemers aan de high tea
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In haar resolutie 45/106 van 14 december 
1990, heeft de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties 1 oktober uitgeroepen tot 
Internationale dag van de ouderen.

“De Schellevissen” is een Viswijvenkoor.
De term viswijven is een geuzennaam en verwijst 
naar de glorietijd van de zeevaart. Het is een 
eerbetoon aan de zeemansvrouwen die op de kade 
afscheid namen van hun dierbaren. Hun mannen, 
zonen, broers, vaders en andere familieleden 
gingen naar zee. De viswijven zorgden voor het 
thuisfront. Het was hard zwoegen om rond te 
komen. De viswijven zochten steun en gezelligheid 
bij elkaar, waarbij samen veel gezongen werd.

Dag van de ouderen

In Twenterand hebben we een eigen Viering Dag 
van de ouderen. De werkgroep ‘Viering Dag van de 
ouderen’ heeft voor dit jaar weer een mooi 
programma samengesteld. Een feestelijke middag 
om gezellig met elkaar te genieten van een 
enthousiast koor, een kopje koffie en een verloting. 
Kortom een middag om naar uit te kijken en 
gezellig met elkaar door te brengen. Komt u ook? 
Op het programma van dit jaar  een enthousiast
koor uit Almelo dat bestaat uit 65 vrouwen die het

leuk vinden om mensen muzikaal te vermaken. 
Het repertoire is erg afwisselend en niet onder één 
noemer te vangen. Het zijn allemaal liederen over 
de zee en de binnenvaart. Oudhollandse, maar ook 
buitenlandse liederen worden gezongen.

Het programma op 25 oktober
13.30 uur: Zaal open in Kulturhus de Klaampe in Westerhaar. 
  Bij binnenkomst kunt u gelijk loten kopen à € 1,-
13.45 uur: Een gratis kopje koffie en thee voor iedereen.
14.00 uur: Welkomstwoord.

Vervolgens  wordt deze middag ingevuld met optredens 
van De Schelle Vissen. 

In de PAUZE hebben we voor alle gasten een gratis consumptie.

16.00 uur: De verloting.
16.30 uur: Einde van het programma.

“Een feest om ieder
 jaar naar uit te kijken. 
Komt u ook? We 
beginnen om 13.30 uur”
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Forever Young Festival voor herhaling vatbaar

Tijdens de Zomertour hebben velen mee kunnen doen 
aan een of meer bijzondere uitstapjes of activiteiten.

Woensdag 23 augustus is er een volle bus met ruim 60 Twenterandse senioren vertrokken naar het 
Forever Young Festival in Almere.  

TERUGBLIK

Een succes, want binnen twee weken was het 
maximaal aantal deelnemers al bereikt. ‘Natuur & 
Cultuur’ is een activiteit voor 50 plussers 
waarbij gezelligheid en beweging centraal stond.

Met ruim 6000 enthousiaste bezoekers was Forever Young Festival 2017 een 
groot succes. Het prachtige weer in combinatie met top artiesten en 
activiteiten waren het recept voor een heerlijke dag voor de vele bezoekers.

Natuur en Cultuur: Veenmuseum en De Johanneshoeve

horen kregen. De prachtige dag werd afgesloten 
met een heerlijk diner in Laren.

Bustocht Utrechtse Heuvelrug

De stemming was prima! De bus is uitgezwaaid door vertegenwoordigers van 
de Lions Twenterand en van ZorgSaam Twenterand.

‘Natuur & Cultuur’ was een Zomertouractiviteit 
die op 29 augustus plaatsvond.

Na koffie of thee en gebakje kregen we een film te 
zien over de bereiding van kaas op deze boerderij. 
Daarna mochten we rondkijken in het museum, dat 
onder hetzelfde dak zit als de zalen en er was ook 
een landwinkel. 

Op 17 mei jl, een hele zonnige en warme dag, zijn we met 57 personen op reis geweest naar  
‘de Weistaar’ in Maarsbergen. 

Het programma begon bij het Veenmuseum waar 
men uitleg kreeg over het ontstaan van het veen en 
werd rondgeleid door het mooie landschap. Na de 
rondleiding volgde een wandeling in de natuur. Als 
alternatief, voor de mensen die deze afstand niet 
konden lopen, werd er een huifkartocht geregeld. 
Als afsluiting genoot iedereen van de heerlijke 
verzorgde lunch bij De Johanneshoeve.

Na de lunch hebben we een mooie tocht gemaakt 
over de Utrechtse Heuvelrug. Een gids vertelde ons 
allerlei wetenswaardigheden. We hebben ook 
bezoek gebracht aan het Kijk- en Luistermuseum 
in Bennekom. Daar kregen we de geschiedenis te 
horen van heel veel soorten mechanische 
muziekinstrumenten. Die we ook te zien en te 
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Te zien is hoe het Sallandse boerenleven er in vroeger 
tijden uitzag. De voormalige deel is als oudheidkamer 
ingericht, met onder meer klederdrachten, foto’s, een 
familiearchief en werktuigen en gereedschappen. ‘De 
Pothaar’ dateert uit 1767. Sinds die tijd huisden vele 
generaties op de boerderij en lieten hun sporen na.

De twintig gasten zaten met elkaar aan één lange 
tafel. Onder het genot van thee en koffie werd er 
gezellig met elkaar gepraat en kon men 
genieten van scones, verschillende hartige- en 
zoete taarten, sandwiches en andere lekkernijen.  
De tafel zag er kleurrijk uit en de borden en 
etagères werden regelmatig bijgevuld door de 
organisatie. 
Een geslaagde activiteit en voor herhaling vatbaar.

Het warm buffet staat rond 17.00 uur klaar. We 
vertrekken om 13.30 uur bij ‘Rehoboth’. 

Kosten zijn € 22,00 per persoon. Opgave is mogelijk tot 2 oktober bij Martha Immink. Tel. (0548) 681 631. 
We hopen wederom op een mooie en gezellige middag met een goede opkomst.

We worden ontvangen met koffie en iets lekkers, daarna 
krijgen we een verhaal en een rondleiding. 

Jaarlijkse autotocht door Sallandse landgoed

High tea bij de Zomertour

Op 5 oktober wordt de jaarlijkse autotocht gereden. Er is een mooie toeristische route uitgezocht 
naar het Sallandse landgoed ‘De Pothaar’  in het buurtschap het Venne in Loo-Bathmen.

Op 1 augustus was er ook een  
Zomertouractiviteit. Namelijk een heuse 
Engelse high tea in het wijkgebouw 
‘Oos Plekkie’ in Vroomshoop.

Ouderenmiddag Daarlerveen met Slachtvisite

We hopen weer veel ouderen te ontmoeten. Maar ook 
mensen die nog jong(er) zijn: meer dan welkom bij ‘DE 
SLACHTVISITE’. Een aantal dames, waaronder “Tieke 
Meuje” en de andere “Mientje Meuje” vertellen op een 
humoristische manier over hoe het er vroeger aan toe ging 
wanneer er een varken werd geslacht. 

Het belooft een fantastische middag te worden, want we 
kunnen zien wat er vroeger zoal gebeurde wanneer er een 
varken werd geslacht op de boerderij. 

De slachtvisite ontpopt zich op woensdag 15 november aanstaande als een mega-event, want het is 
de negende ouderenmiddag in Daarlerveen.



Vertrouw op onze wijkzorg
Alle zorg in huis

•  Vertrouwde zorg dichtbij - ook ’s nachts

• Veilig thuis blijven wonen

• Van eenvoudige tot complexe zorg

• Samen zorgen met specialist en mantelzorger

•  Onze wijkzorg is o.a. actief in Vriezenveen, Den Ham,  

Westerhaar, Vroomshoop en De Pollen/Bruinehaar

Samen voor persoonlijke zorg

Personenalarmering van TMZ: 
een veilig gevoel
Woont u thuis en bent u op zoek naar zekerheid, veiligheid 

en – indien nodig – goede zorg? Dan is personen alarmering 

van TMZ wellicht iets voor u. U kunt kiezen voor een 

draagbare zender om de hals of om de pols. Met ons 

personenalarm kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag 

professionele hulp inroepen, als dat nodig is. Kortom, een 

vertrouwd gevoel.

www.triviummeulenbeltzorg.nl

Meer informatie
Zorg nodig? Kijk voor meer informatie op 

onze website of bel 085 – 77 38 777.
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Deelname is gratis. De gemeente betaalt de kosten 
van LangGezond Twenterand. 
Het is niet mogelijk uzelf als deelnemer aan te 
melden voor LangGezond. Indien uw huisarts zich 
heeft aangesloten bij LangGezond Twenterand 
krijgt u vanzelf een uitnodiging toegestuurd. U hoeft 
hier zelf geen actie op te ondernemen.

Speelt u liever op maandag mee in Vroomshoop, 
Koersbalgroep Op Koers speelt maandag van 
14.00 tot 16.00 uur in het Kerkelijk Centrum Irene 
te Vroomshoop. Zij zijn nog op zoek naar één of 
twee spelers. Hebt u belangstelling? Ga gerust 
eens kijken; u bent van harte welkom. 

Samen gezellig bezig zijn? Misschien is dan koersballen iets voor u. ZorgSaam Twenterand telt 
tien koersbalgroepen in de diverse kernen van en rondom de gemeente Twenterand. Met name de 
koersbalgroep uit Vriezenveen en de Koersbalgroep Op Koers uit Vroomshoop zoeken nieuwe 
deelnemers.

Koersbal is een populair spel bij met name 
senioren. Zo’n honderd koersballers staan al 
ingeschreven. In Vriezenveen, Vroomshoop, Den 
Ham, Westerhaar, Bruinehaar, Daarle en 
Daarlerveen zijn diverse koersbalgroepen actief. 
Vroomshoop alleen al telt drie groepen. Naast de 
liefde voor het spelletje telt voor deelnemers het 
meedoen, de sociale contacten en de fijne sfeer 
mee.

Koersbal is een activiteit op een vilten mat van acht 
bij twee meter. Er spelen twee koppels van twee 
personen. Het rollen van de bal naar de jack levert 
echter problemen op, omdat de ballen aan één 
kant verzwaard zijn. 

Iedereen wil graag gezond ouder worden, maar soms dienen zich toch gezondheidsklachten aan. 
Een reden om zo vroeg mogelijk actie te ondernemen. In Twenterand is daarom met het 
initiatief LangGezond Twenterand gestart. In opdracht van de gemeente Twenterand.

U krijgt toegang tot een website met 
trainingsmogelijkheden. Verder krijgt u informatie 
over de vele mogelijkheden om hier samen mee 
aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door te 
wandelen, te sporten, mee te doen aan sociale 
activiteiten of denksporten, door te bewegen onder 
leiding van fysiotherapeuten, het krijgen van 
voedingsadvies, enzovoort.

Dit initiatief wordt genomen door een aantal 
huisartsen in afstemming met de gemeente en in 
samenwerking met ZorgSaam Twenterand. 
In de toekomst wordt het aantal deelnemende 
huisartsen mogelijk uitgebreid.
In het najaar van 2017 wordt gestart in Westerhaar.

Wilt u meer weten, stel u vraag aan de coördinator 
LangGezond Twenterand Dineke Altink, 
bereikbaar via (0546) 481 450 of e-mail 
langgezond@twenterand.nl.

Koersbalgroepen op zoek naar aanwas

Bent u geïnteresseerd, woonachtig in Vriezenveen 
en lijkt u koersbal spelen wat? Kom gerust op 
dinsdagmiddag aan. De groep speelt van 14.00 tot 
16.00 uur in De Weemelanden te Vriezenveen.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met  
met Loes Leemrijse. Zij is elke werkdag 's 
ochtends bereikbaar via (0546) 481 450.

LangGezond Twenterand houdt in dat ouderen van 
65 tot 75 jaar, die bij de deelnemende huisartsen 
staan ingeschreven, een vragenlijst krijgen 
aangeboden. De vragenlijst gaat over gezondheid, 
beweging, voeding en het denkvermogen. 
Met het invullen van de vragenlijst krijgt u, als 
deelnemer, een goed beeld van uw gezondheid. 
Ook krijgt u een advies of het goed is hieraan extra 
aandacht te geven. 

: gezond ouder worden
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Ode aan hulpverleners  
Het antwoord op elke vraag is: Liefde.
Elke mantelzorger heeft er mee te maken,
over vragen waar ze niet uitgepraat raken.
Soms moeilijk te begrijpen waar het over gaat
verzin dan maar eens een antwoord op maat.
Maar bedenk hoe moeilijk het ook mag zijn.
Een antwoord uit Liefde gegeven is altijd fijn.

Wijkverpleging en thuisbegeleiding zij zijn altijd op 
pad
Zij zijn hun beroep nimmer zat.
Ook deze mensen komen heel wat tegen.
Toch ervaren ze hun werk als een zegen.
Met dit werk uit Liefde gedaan,
kunnen ze er tegen aan.

Op de dagopvang zijn veel mensen op hun plek.
Ze genieten en dat is niet zo gek,
want in deze fase van hun leven
wordt hen door de medewerkers veel liefde 
gegeven
Hier kunnen ze zichzelf zijn
en wat is dat fijn.

Ook de casemanager dementie komt graag even 
aan,
om te kijken hoe het verder kan gaan.
Liefst zo lang mogelijk thuis als het kan.
De familie profiteert er dan van.
Ook hier is het advies om in het leven,
zoveel mogelijk Liefde te geven.

Er zijn veel mensen in de zorg werkzaam.
Velen noemen niet hun naam,
maar als vrijwilliger doen ze heel veel.
Ze zijn een onderdeel van het geheel.
Evenals de fysio- en ergotherapeut zij zijn 
onmisbaar.
Zonder hen komt het niet klaar.

De zorgregelaars zij zetten hun beste beentje voor
en dat gaat prima hoor.
Alles loopt gesmeerd,
maar bedenk goed
Wie je ook bent en wat je ook doet 
een antwoord op een vraag met Liefde gegeven
brengt zonneschijn in andermans leven. 

Oplossing puzzel / winnaars
In de vorige SproakSaam werd gevraagd de 
gereedschapskist van oom Piet op te ruimen.
De juiste oplossingen zijn:
1.  hamer   7.  schroevendraaier
2.  duimstok   8.  moersleutel
3.  nijptang   9.  bijl
4.  drilboor  10. snoeischaar
5.  klauwhamer 11. spijkers
6.  beitel  12. ijzerboor

Uit de vele goede oplossingen hebben we de vol-
gende prijswinnaars getrokken: 
1. D. Schuurman uit Den Ham
2. D. Hilberink uit Vroomshoop
3. J. Alberts uit Westerhaar
4. A.J. Reekers-Abbink uit Vriezenveen

Heeft u de ontbrekende lichaamsdelen uit de nieuwe puzzel van Jo gevonden? En wilt u in aanmerking 
komen voor een prijs? Stuur dan de oplossing vóór 1 november a.s. per post naar: 
ZorgSaam Twenterand, Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop of e-mailen het naar 
contact@zorgsaamtwenterand.nl. U mag het ook afgeven bij het Zorginformatie•punt in uw kern.

De nieuwe puzzel van Jo
Deze keer een puzzel met gezegdes waarin 
lichaamsdelen voorkomen.  Vul de ontbrekende 
woorden in. Veel plezier bij het puzzelen.
 1. Hij zet zijn beste ………. voor.
 2. Hij wil graag een wit ……. halen.
 3. Je moet daar wel een …… in het zeil houden.
 4. De kinderen zongen uit volle ……. mee. 
 5. We zullen hem de ….. eens wassen.
 6. Zo, dat karwei is weer achter de ……
 7. Hij heeft  er zijn ….. vol van.
 8. Zij is schoon van top tot …..
 9. Je moet je …… goed de kost geven.
10. Samen zetten we onze …. er onder.
11. Dat werk had hij spoedig onder de ....
12. Hij haalde zijn diploma met de …. over de sloot.
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Old Stars Twenterand, voetbal
op eigen tempo

  Kom eens een keertje een training bijwonen op een vrijdagochtend bij Voorwaarts. Dan weet je het na 
  een aansluitende proeftraining zeker: dit wil ik niet missen! Neem voor nadere informatie contact op met: 
  Hans Nieboer, tel. (0546) 643 384 of Ad Voortman, tel. (0546) 644 463. Doen!

Walking football oftewel: wandelvoetbal. Old Stars Twenterand doet het ook en scoort! Op 
initiatief van Rein Vos, oud-voetballer uit Westerhaar, kwam medio 2015 dit mooie sportactiviteit 
voor 55-plussers tot stand. Op het voetbalcomplex Het Twistveen van vv Voorwaarts wordt wekelijks 
elke vrijdagochtend een balletje getrapt. 

Rein Vos benaderde ZorgSaam Twenterand, die de 
gemeente ook voor deze vorm van bewegen voor 
senioren warm kreeg. Daarna kwam er een 
kledingsponsor: Jumbo Supermarkt. En ook het 
interesseren van de senioren vanaf 55 jaar bleek 
geen enkele probleem te zijn. Er meldden zich al 
snel de nodige wandelvoetballers, die ontzettend 
veel plezier aan het spelletje beleven. 
Alles mag of beter moet in eigen tempo gedaan 
worden, waarbij rennen of sprinten evenals boven 
de heup schieten verboden is. Ook tackles zijn 
uit de boze, evenals koppen en een vaste keeper 
ontbreekt.  De technische en enigszins balvaardige 
voetballers hebben vrij spel en het draait vooral om 
combinatievoetbal. 

En natuurlijk allereerst om de recreatie en het 
spelplezier, dat er wekelijks vanaf spat. De 
Olympische gedachte overheerst: deelnemen is 
belangrijker dan winnen. De Old Stars Twenterand 
hebben al furore gemaakt op verschillende 
landelijke toernooien en sloegen daar met 
aansprekende resultaten een prima figuur. 

Op vrijdagmorgen 25 augustus j.l. is weer 
begonnen met een nieuwe najaar sessie die duurt 
tot 12 januari 2018. Direct daarna volgt weer de 
voorjaar sessie van een half jaar.  De deelnemers uit 
Twenterand omgeving, ook vrouwen zijn van harte 
welkom, zijn verzekerd van wekelijks enkele uren 
wandelvoetbalplezier onder leiding van 
trainer Bernd Bove en daarnaast van het spelen 
van meedere toernooien. 

Training bijwonen of proeftraining

Behoeftepeiling ouderen in minimasituatie
De gemeente Twenterand wil zich blijvend inzetten voor onze inwoners in een minimasituatie en 
heeft daarom een ruim minimabeleid met verschillende regelingen, waaronder de Meedoenregeling. 

Enkele specifieke doelgroepen hebben op dit 
moment extra aandacht, waaronder ouderen in 
een minimasituatie. Om de behoeften van deze 
doelgroep beter in beeld te krijgen horen we 
graag van u! Laat ons uw suggesties, ideeën en 
behoeften weten. 

U kunt reageren door een mail te sturen naar 
d.bartelink@twenterand.nl of u kunt uw reactie 
doorgeven via een medewerker van het 
Zorginformatie•punt. 

U kunt reageren tot 14 oktober 2017.
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Staand van links naar rechts: Jordy Kluitenberg (ex-trainer), Gerrit Zomer, Cor Peters, Stef Vlap, Berend Jan Altena, Chris Walraven, Ad Voortman, Hans Nieboer, Gerrit Berghuis, Jans 
Schuurs, Dick Aalderink en Bernd Bove (trainer);  
Zittend van links naar rechts: Mans Hekman, Albert Wessels, Eduard van der Heiden, Herman Kerkdijk, Gerrit Zandbergen, Freddy Veneberg, Jan Tijhuis, Mans Nijeboer en Max Schepers. 
Niet op de foto: Jan Hendriks, Guus Hoevenberg, Dick Kleinnijenhuis, Dick Netters, Bert Nieboer en Marinus Vos.
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0900-0678 (24 uur per dag, lokaal tarief)

www.zorgaccent.nl

U kunt bij ons terecht voor:
•  wijkverpleging
• wonen met zorg
• Wonen met een Plus: zelfstandig wonen in een 
• beschermde omgeving
•  palliatieve zorg thuis en in Hospice Noetsele 
•  revalidatie na een operatie of een beroerte
•  professionele zorgopvolging bij personenalarmering 
•  ondersteuning mantelzorg 
•  thuisbegeleiding

•  langer zelfstandig blijven met dagbesteding
•  verpleeghuiszorg: psychogeriatrie, somatiek, Korsakov en 
• geronto-psychiatrie
•  ZorgAccent PLUS met aantrekkelijke kortingen
•  hulp in de huishouding 
•  voedings- en dieetadvies
•  cursussen 
•  gemaksservices aan huis

ZorgAccent is KOPLOPER IN DE ZORG 2015

ZorgAccent
Actief in zorg, welbevinden, wonen en 
behandeling in Twente en Salland
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Ter gelegenheid van de Week tegen Eenzaamheid, die plaatsvindt van 21 september tot en met
1 oktober, organiseert ZorgSaam Twenterand de gedichtenwedstrijd ‘Eenzaamheid toegedicht’. 
Dicht u ook mee?

en dicht mee

Eenzaamheid is een onderwerp waar tegenwoordig veel over wordt gesproken. Diverse media en 
campagnes vertellen ons steeds vaker dat eenzaamheid een maatschappelijk probleem is waar we aandacht 
voor moeten hebben. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk? Betekent eenzaamheid voor iedereen hetzelfde?

Met ‘Eenzaamheid toegedicht’ nodigt ZorgSaam
Twenterand u uit om onder woorden te brengen 
wat eenzaamheid voor u betekent. Wat roept het 
begrip eenzaamheid bij u op? Welke gedachten of 
beelden komen er bij u boven als u aan 
eenzaamheid denkt? Hoe zou een wereld zonder 
eenzaamheid er volgens u uitzien? Kortom: welke 
eigenschappen dicht u eenzaamheid toe?

Mocht u nog vragen hebben over deze 
gedichtenwedstrijd of over de Week tegen 
Eenzaamheid, neemt u dan contact op met Charon 
Wessels van ZorgSaam Twenterand. 

De schrijver van het winnende gedicht wordt 
uiteraard beloond met een mooie prijs: een 
high-tea voor twee personen bij Lunchroom Bij 
Saartje. Tevens wordt het winnende gedicht, mits 
hiervoor toestemming is gegeven, gepubliceerd 
in de eerst volgende editie van dit blad en op de 
website van ZorgSaam Twenterand. Wenst u liever 
anoniem te blijven? Dan respecteren wij dat 
uiteraard ook. 

De gedichtenwedstrijd is één van de activiteiten die 
ZorgSaamTwenterand onder het motto ‘Kom erbij!’ 
tijdens de Week tegen Eenzaamheid organiseert. 
Een overzicht van deze activiteiten achter in dit 
magazine en op onze website.

U kunt met de gedichtenwedstrijd meedoen door 
uw dichtwerk vóór 15 oktober naar ons te 
zenden. Dit kan per post naar het adres 
Burgemeester Koetjestraat 2, 7681 ZP 
Vroomshoop of per e-mail naar: 
contact@zorgsaamtwenterand.nl. Maar u mag 
het gedicht ook inleveren bij één van onze Zorgin-
formatie•punten in de kernen. Voorzie uw inzending 
van naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en 
e-mailadres.

Doe mee met de gedichtenwedstrijd

Nieuw in Twenterand:  
Vindt u het leuk om andere mensen te ontmoeten? Of wilt u er gewoon even tussenuit? Kom dan 
gauw een keer langs of liever aan bij SamenZijn! 

SamenZijn is een plek waar inwoners uit 
Twenterand elkaar ontmoeten. Het is een plek waar 
gezelligheid en ontmoeting centraal staan en waar 
u mag zijn wie u bent. Niets moet, alles mag! 
Een bakkie koffie, een goed gesprek, een 
spelle-tje of een creatieve bezigheid ... alles is 
mogelijk tijdens het SamenZijn!

Tijdens SamenZijn is er mogelijkheid samen te 
lunchen. Het is dan de bedoeling dat u zelf het

brood meeneemt. Voor koffie, thee en een soepje
wordt gezorgd. SamenZijn is gratis.
• Elke dinsdag van 10.30-13.30 uur 
   in Oons Aaif, Grevinckhoffstraat te Vriezenveen 
• Elke woensdag van 9.00-13.30 uur  
   in Kulturhus De Klaampe te Westerhaar
• Elke donderdag van 10.30-13.30 uur 
   in Oos Plekkie Bijvank 18 te Vroomshoop
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Vrouwenlogica? 
- Jantjes' column -

Sinds een paar maanden heb ik een andere auto. Mijn “oude” beest(je) is me al die jaren trouw 
geweest. Maar hij had z’n “dienst”jaren er nu toch echt opzitten. Bij een andere auto gebeuren in het 
begin vaak dingen, die je in je vertrouwde vorige niet eens zouden opvallen. En daar reageert een 
vrouw als ik dan als volgt op:

Ten eerste: bij het achteruit rijden in het donker valt me op dat ik zo weinig licht heb. Ik controleer e.e.a. en 
constateer, dat er maar één achteruitrijlamp brandt. Ik bel met de garage en daar wordt het volgende 
antwoord gegeven: “Elke auto heeft maar één achteruitrijlamp. Of moet ik er bij jou nog eentje bij op zetten?”

zetten voor de fietsendrager. Als ik de versnelling in 
de achteruit zet, geeft hij eenmalig een geluidje en 
daar blijft het bij. Dat komt door die trekhaak en dat 
is geen probleem. Maar met de fietsen erop wordt 
dat anders. Het was toen wel heel toevallig, dat ik 
de auto al in de achteruit had staan, toen ik hem 
startte. En daar komt het..toeoet, toeoet, toeoet 
enz. enz. Wat nu? Zo kan ik toch niet de hele weg 
blijven rijden. Wat ben ik blij met het 
telefoonnummer van mijn garage! Antwoord: 
“Mevrouw, hij doet dat alleen als je hem in de 
achteruit zet.” Oh ja, natuurlijk.

Ten tweede: op een gegeven moment gaat mijn 
richtingaanwijzer niet meer uit. Ik doe hem naar 
links…tik..tik..tik. Ik doe hem naar rechts..tik..tik..
tik. Ik doe hem in het midden ..tik..tik..tik. Ik zet de 
auto aan de kant, zet de motor uit en start 
opnieuw. ..Tik..tik..tik. “Zo kan ik niet verder 
rijden”, denk ik bij mezelf. Dat is veel te gevaarlijk. Ik 
bel naar, inderdaad, de garage. “Welke kant geeft 
problemen?” vragen ze me. “Beide kanten”, is mijn 
antwoord. Tot ikzelf, ja ikzelf, op de gedachte kom 
om maar eens even uit te stappen en te kijken hoe 
het er buiten de auto met m’n knipperlichten uitziet. 
Ik stap weer in en zeg een beetje verbaasd tegen 
de garagehouder: “Aan beide kanten knipperen de 
lichten”. Toch nog een geluk dat  ikzelf plotseling de 
conclusie trek, dat ik de alarmlichten heb aanstaan. 
Blijkbaar per ongeluk ingedrukt! Gelukkig zien ze 
door de telefoon mijn schaamterode gezicht niet.

Ten derde: deze auto heeft een sensor om te 
voorkomen dat je achteruit tegen een paaltje o.i.d. 
rijdt. Mooi. Ik heb een trekhaak aan de auto laten

Ik ben benieuwd wat er straks weer aan  onverwachts gaat gebeuren. En of ik dan kan bedenken of ik dat 
probleem nu eens zonder telefoontje naar de garage in m’n eentje kan verhelpen. 

Digitaal Inloopcafé: voor advies over digitale apparaten
In het Digitaal Inloopcafé kan men terecht voor praktische hulp, advies en voorlichting over digitale 
apparaten. Problemen met het apparaat? Of info over cursussen? Ook daarvoor kunt u er terecht.

Locaties en openingstijden: september t/m april
• Bibliotheek Vriezenveen: 
   1e woensdag van de maand, 10.00-11.00 uur
• Bibliotheek Vroomshoop: 
   2e woensdag van de maand, 10.00-11.00 uur
• Bibliotheek Den Ham:
   3e donderdag van de maand, 10.00-11.00 uur

Begeleiding door ervaren vrijwilligers van 
SeniorWeb. Bijdrage is € 1,- (inclusief koffie of thee)

Meer informatie
Mail contact@zorgsaamtwenterand.nl of neem 
telefonisch contact met ons op en vraag naar 
Alie Menzo, (0546) 481 456.
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'Vroomshoop bevrijd' wordt in bevrijdingsreliëf 
5 april 1945 verbeeld 
4 Mei comité Vroomshoop wil graag met gegijzelde kinderen van destijds in contact komen.

In het boek ‘Vroomshoop bevrijd’ uit 1990 heeft 
Hans Nieboer de bewogen Bevrijdingsdag 5 april 
1945 van ons Kanaaldorp beschreven. De 
onvergetelijke Hoofdstraat-bewoonster Fennegien 
Dam-Kolkman schreef de gebeurtenissen in haar 
dagboek op. 

Op het laatste nippertje werd door tussenkomst 
van een Vroomshoopse vrouw, een ware 
reddende engel, door de genade en vrijheid 
schenkende Duitse commandant, een massa-
executie van 24 mannen voorkomen. Even later 
daverden de gevechtswagens met de soldaten van
de Canadese Manitoba Dragoons over de 
Puntbrug:  Vroomshoop was bevrijd. 

Daartoe kan door de betreffende (oud-)
Vroomshopers contact opgenomen worden met 
Hans Nieboer, De Elzen 34, 7681 HE Vroomshoop, 
tel. (0546) 643 384. E-mailen kan ook: 
nieboerhans@gmail.com. De kinderen van toen 
behoren tot de speciale gasten van nu bij de 
onthulling van het bevrijdingsreliëf op 5 april 2018. 

Op de vroege ochtend van 5 april 1945 ontplofte 
de Tonnendijkbrug en sneuvelde de 26-jarige 
verzetsman Gerrit Jan Kerkdijk uit Daarlerveen 
door vijandelijk geweervuur bij de Puntbrug. Er 
werd hevig gevochten bij de bruggen, waarbij bij 
de Tonnendijkbrug tenminste vijf Duitse soldaten de 
dood vonden. Dat moest gewroken worden door 
de woedende en in het nauw gedreven bezetter. 
De gehele Vroomshoopse bevolking langs het 
kanaal, zowel jong als oud, werd op gewelddadige 
wijze meegenomen in een dramatische gijzeling 
langs het Overijssels kanaal, dat nu kanaal Almelo-
De Haandrik heet. De vrouwen en kinderen werden 
vrijgelaten bij hotel Tebberman en de mannen 
moesten mee. 

Op 5 april 1945 en ook enkele dagen later kwamen 
nog wel de 10-jarige Herman Zandbergen aan de 
Nieuwstraat en de 13-jarige Fennigje Hendrika 
Koes aan de Petersweg door verdwaalde kogels 
om het leven.

Het 4 mei comité Vroomshoop bestaat in 2018 
30 jaar en zet daar onder meer luister bij door 
het realiseren van een bevrijdingsreliëf langs het 
Zwolsekanaal, dat de bewogen Bevrijdingsdag 
5 april 1945 in beeld brengt. De onthulling van het 
bevrijdingsreliëf vindt plaats op donderdagavond 
5 april 2018 om 18.30 uur. Het 4 mei comité 
Vroomshoop wil graag met diegenen in contact 
komen die destijds op 5 april 1945 als kinderen 
mee liepen tijdens de gijzeling langs het kanaal. 

Contactgegevens



18

GEEF HIER UW VISITEKAARTJE AF

Wilt u net als bovenstaande bedrijven voor een gering tarief uw visitekaartje afgeven? Neem dan contact met 
ons op. Mail: contact@zorgsaamtwenterand.nl of bel (0546) 481 456 en vraag naar Corrie van de Steenoven.

Geerdijk 4a, Den Ham 0546-672420 
Meyboomstraat 1a, Nijverdal 0548-612943

Vrijwillige hulpdienst Vriezenveen
De hulpdienst verzorgt vervoer naar het 
ziekenhuis, de huisarts of het 
verzorgingstehuis en dergelijke.
Voor het vervoer wordt echter wel een 
kleine vergoeding gevraagd. 
 
Voor meer info neem contact op met: 
• Alie Schepers (0546) 56 27 97 
• Joke Lensen (0546) 56 25 87

Blijk van waardering aanvragen voor mantelzorger
Heeft u als mantelzorger al een ‘blijk van 
waardering’ aangevraagd? Doe het, want 
mantelzorgers vervullen een belangrijke rol en 
daar zijn we zuinig op.

Het ophalen van deze VVV-bonnen kan op 
donderdag 7 december 2017 van 19.00 - 20.30 
uur in Fini’s Hoeve in Vriezenveen. En dan nog op 
dinsdag 7 november en dinsdag 19 
december 2017 van 9.00 - 10.30 uur bij het 
Zorginformatie•punt in Vroomshoop

De gemeente spreekt met het verstrekken van 
VVV-bonnen haar waardering uit voor alle 
mantelzorgers (ook buiten de gemeente) van de 
inwoners uit de gemeente Twenterand. 

U kunt elk jaar opnieuw aanvragen. U kunt ze 
inleveren bij alle Zorginformatie•punten. 
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Een “Goeijen” middag! 
“Wat was dat een leuk interview met meneer 
Folbert in ‘Sproaksaam’ Ik kom zelf uit 
Vriezenveen en het sprak me erg aan.”, zo 
werd ik onlangs aangesproken. Zeer zelden 
krijg ik reacties op mijn columns, laat staan 
complimenten, doch helaas, helaas, ook deze 
pluim was niet voor mij bedoeld! Onder het 
artikel in kwestie stond ten onrechte mijn naam 
vermeld. Degene, die de pluim echt verdient, is 
Jannie Kassies, dus bij deze!

In de zomermaanden juli en augustus ligt de Instuif 
stil, dus heb ik weinig te melden. Gelukkig werd ik 
uit de brand geholpen! De Hervormde Gemeente 
in Den Ham heeft een nieuwe herder en leraar 
gekregen. En deze Gert de Goeijen is zeer actief. 
Hij heeft een zevental jaren voor de GZB onder de 
Toradja’s in Rantepao op het Indonesische eiland 
Sulawesi (voorheen Celebes) gewerkt. 

Helaas was er geen echte gelegenheid om die te 
stellen. Als ik in alle bescheidenheid Gert de 
Goeijen een ‘goeije’ raad mag geven (‘k Heb 
namelijk vernomen, dat hij met deze lezing ‘op 
toernee’ gaat.) : Verdiep je in je doelgroep. Onze 
bezoekers, die in groten getale voor de dominee 
naar deze bijeenkomst gekomen waren, hadden 
zich, denk ik, meer aangesproken gevoeld, als ze 
bijvoorbeeld te horen en te zien hadden gekregen, 
hoe hun leeftijdgenoten in Rantepao leven. Of er 
ook ouderenzorg e.d. bestaat. Toch, al met al, was 
het een ‘goeijen’ middag, die veel stof tot 
nadenken gegeven heeft!

Samen met zijn vrouw Elizabeth wilde hij graag 
een middag op ’t Liefferdinck verzorgen om op 
deze manier de bezoekers kennis te laten maken 
met hun werkzaamheden aldaar. Elizabeth was 
betrokken geweest bij een project, dat probeerde 
kinderen met een beperking zodanig te prikkelen 
en te activeren, dat ze tot meer in staat waren dan 
voorheen. Ze liet een aantal dia’s zien over deze 
werkzaamheden. Echt zinvol, nuttig en praktisch. 

De bevolking wordt zo verder geholpen en 
ontwikkeld. Gert de Goeijen was meer theoretisch 
bezig. Hij was onder meer betrokken bij de opleid-
ing van predikanten in die regio, waarna ze vaak 
uitgezonden werden naar zeer onherbergzame, 
afgelegen streken. Of deze opleiding ook meer 
inhield dan louter theologie is niet goed uit de verf 
gekomen. ‘k Kan me voorstellen, dat bij zulke 
primitief levende mensen er ook veel behoefte is 
aan kennis op het gebied van landbouw en veeteelt 
en allerlei medische zaken. Dus eigenlijk aan breed 
opgeleide ontwikkelingswerkers met een 
evangelische achtergrond. Kortom, deze 
middag heeft allerlei vragen bij mij opgeroepen. 

   De instuif in het Liefferdinck
      Met een verse krop sla uit de prachtige tuin van Teuny, kom ik weer thuis. Maar goed, dat 
was niet de reden dat ik Teuny Lindenhovius bezocht vanmorgen. We willen de instuif dit keer eens 
voor het voetlicht brengen. Teuny schrijft er zelf ook altijd over in ons blad, maar nu ga ik haar eens 
vragen haar verhaal over alles rond de instuif te doen.

“De “soos” bestaat al zo’n 40 jaar. Het is iets om 
elke week weer naar uit te kijken. Een doel om naar 
toe te gaan en mensen te ontmoeten. En er 
gebeurt wat. ’t Is echt een middagje uit.
Rond 2005 heeft Teuny het coördineren van haar 
voorgangster overgenomen. Het is ook goed dat na 
verloop van tijd, het stokje eens wordt 
overgedragen. Zo’n 11 vrijwilligsters zijn er om mee 
te helpen op de instuifmiddagen. Afwisselend zijn

er elke soosmiddag 4 à 5 dames van deze 11, 
actief. Voor aanvang van de middag wordt er koffie 
geschonken op kosten van het Liefferdinck. En 
na afloop kan men nog een glaasje nuttigen. Dit 
betaalt de bezoeker zelf. Maar voor een bijna 
verwaarloosbaar bedrag. Degenen die komen 
optreden, vragen daar natuurlijk geld voor. Vroeger 
bracht het jaarlijkse tuinfeest geld in het laadje, 
maar dat is helaas afgeschaft. Nu gaat er soms een 
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er gelukkig nog velen “van buiten” naar deze 
middagen. Maar, ik begrijp wel van Teuny, dit 
zouden er veel meer kunnen zijn. Misschien dat 
deze “schijnwerper” mensen aan het denken zet!

Sprekers, koren, bingo. We kunnen het allemaal 
weten, want het programma staat elke keer weer 
in ons kwartaalblad. Er is genoeg afwisseling. Ik 
vraag, of het moeilijk is om steeds weer aan nieuwe 
invulling te komen, maar dat blijkt mee te vallen. 
Er zijn gelukkig genoeg mensen te vinden, die wat 
interessants te melden hebben en boeiend kunnen 
vertellen. Verder is er ook veel op muziekgebied te 
vinden. Om gezondheidsredenen is Teuny al 
verscheidene jaren geleden gestopt met het zoeken 
en benaderen van sprekers. Dit onderdeel is door 
één van de andere vrijwilligers overgenomen.

Op mijn vraag of ze me van al die jaren nog een 
gebeurtenis kan vertellen, begint Teuny over 
Sinterklaas. Zijzelf heeft jarenlang de rol van 
Sinterklaas gespeeld. Haar laatste Sinterklaasrol, 
heeft ze als volgt afgesloten. Mijter af, baard af, 
pruik af….hier zat Teuny. De mededeling die ze 
daarbij deed was: “Zo wordt ons Sinterklaasfeest 
ook, door de bezuinigingen uitgekleed”. 
Sinterklaas zelf komt trouwens altijd nog wel op 
het feest dat naar hem is genoemd, die rol wordt 
nu door iemand anders vertolkt. Maar zijn Pieten 
komen niet meer mee. Dat het mes aan twee 
kanten snijdt, komt naar voren als Teuny de 
volgende opmerking maakt:  “Zo omzeilen we ook 
mooi de Zwarte Pieten discussie”.
Laten we hopen, dat we nog heel lang mensen 
hebben zoals Teuny en haar groep vrijwilligsters 
om haar heen, zodat dit soort activiteiten kunnen 
blijven bestaan.

Jammer is het, dat ook hier de trend is, dat het 
bezoekersaantal afneemt. Waren er in het begin 
zo’n 50 gasten, nu zit het aantal gemiddeld rond 
de 35, terwijl dit “uurtje” zoveel ontspanning kan 
geven. Dat komt ook wel, doordat de bewon-
ers van het Liefferdinck zelf, lang niet allemaal de 
gezondheid hebben, om naar zoiets toe te gaan. 
Vroeger, in de tijd van “bejaardenhuis / 
verzorgingshuis” woonden hier mobielere mensen. 
Door de tijd en het landelijke beleid aangaande 
verpleeghuizen is dit anders geworden. Wel komen 

Noot: Teuny’s kwartaalbijdrage is in de vorige uitgave 
er zeer ingekort in terechtgekomen, wat ook absoluut 
niet de bedoeling was. We zullen er nog alerter op 
zijn. 

De zomer is achter ons en vele wekelijkse activiteiten zijn weer van start gegaan. Op deze en 
volgende pagina’s een overzicht van de diverse activiteiten.

28 sept. Diapresentatie over Oman en Dubai
5 okt    Vollksdansgroep “de Heemdansers” 
12 okt    Bingo
19 okt   Spelletjesmiddag
26 okt   kinderkoor “Hakiko” uit Den Ham
2 nov    Harmonicagroep “de Vrolijke Noot” 
9 nov    Gemengd koor “Cantate Deo” 
16 nov  Jan Visser vertoont foto’s van Rome
23 nov  de “Esrandsingers” uit Den Ham treden op
30 nov  Sint /bingo
7 dec    Henk Nieuwerth met natuurbeelden

Activiteitenoverzicht tot en met december

‘t Liefferdinck - Den Ham

Vertrekpunt bij Rehoboth Daarle 
Jaarlijkse autotocht op 5 oktober. Opgave is 
mogelijk tot 2 oktober bij Martha Immink, tel. 
(0548) 681 631. Voor meer info: zie pagina 6

“busje” rond tijdens een soosmiddag en er komt, 
heel fijn, ook subsidiegeld van ZorgSaam 
Twenterand binnen. Tot nu toe kunnen ze zich 
financieel nog draaiende houden.

Kerkelijk centrum ‘Irene’ - Vroomshoop
Op 4 oktober, 1 november en 6 december
gezellige dansavonden voor 50-plussers. Voor 
informatie:  Evert Hoek (0546) 659 283 of e-mail 
everthoek@live.nl

De Rank, Brinkstraat in Den Ham
Erna van Dalen en Talkea Zwier geven voorlichting 
over hun beroep als verpleegkundige op 
11 oktober. Organisatie: PCOB afdeling Den Ham,
aanvang 14.30 uur.
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15 november tijdens de 9e ouderenmiddag krijgen 
we “slachtvisite” Aanvang: 14.00 uur. Er is koffie /
thee en iets lekkers erbij. Dit alles voor een vrije gift.  
Iedereen is van harte welkom.

De Suite, Kerkstraat 2 - Vriezenveen
Contactmiddag in De Suite op 16 oktober. Henk 
Hooijer uit Zwartsluis met babbelegoegies. Liedjes,
verhalen en gedichten in streektaal en vol humor.

ZGT Hengelo Albert Schweitzerzaal
11 oktober  is er een lezing door Prof. dr. Manu 
Keirse met als titel “Helpen bij verlies en verdriet”. 
De avond is georganiseerd door Netwerken 
Palliatieve Zorg Twente. Aanvang 19.30 uur, zaal 
open 19.00 uur.

Prismare Enschede, Roomweg 167d
14 oktober  De internationale dag van de 
Palliatieve zorg. De Twentse Netwerken Palliatieve 
Zorg organiseren een bijeenkomst ”Rondom het 
levenseinde” met interessante sprekers. Op de 
infomarkt kunt u meer te weten komen over 
palliatieve zorg en ondersteuningsmogelijkheden 
Aanvang 9.00 uur.

Het Punt - Vroomshoop
Stichting Evenmens organiseert op 19 oktober een 
Filmavond voor mantelzorgers. Film: “Het doet zo 
zeer’. Met deze film schetst Helen van Royen een 
portret van haar moeder bij wie beginnende 
dementie is geconstateerd. Inloop vanaf 18.15 uur. 
Aanvang film 18.30 uur.

Kulturhus De Klaampe - Westerhaar
20 oktober Rollatorrace Ouderen maar ook 
jeugdigen kunnen meedoen en met elkaar de strijd 
aan gaan. Er zijn mooie prijzen te winnen! 
De race is tussen 15.30 en 17.00 uur. 

25 oktober Dag van de ouderen. Aanvang 14.00 
uur. Entree is gratis. Meer info op pagina 4

Ook vorig jaar was de Dag van de ouderen goed 
bezocht in Kulturhus De Klaampe te Westerhaar

Gereformeerde kerk - Den Ham (Ommerweg)
Op 8 november ontvangt PCOB afdeling Den Ham 
Mevrouw Ella Roelfs- Rijzebol. Onderwerp is 
“De Regge kronkelt weer”. Aanvang 14.30 uur.

De Schoof, Brugstraat 10 - Daarlerveen
9 november zal de 8e jaarlijkse bijbelquiz worden 
gespeeld. De quiz is weer mooi vormgegeven met 
illustraties en filmpjes. Goed voor een avondje 
ontspanning en leren rondom de Bijbel. De avond 
begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur afgelopen. 
Toegang is gratis. Wel is er een collecte! 

Het Punt - Vroomshoop
9 november Dag van de Mantelzorg. Stichting 
Evenmens verzorgt de uitnodigingen voor de 
mantelzorgers. Het feest begint om 17.00 uur.

De Suite - Vriezenveen
Contactmiddag in De Suite op 20 november met 
als onderwerp ‘Kom erbij, gezellig’ met Charon 
Wessels. Na de pauze vertellen Gert Brink en Peter 
Verbraeken u over hun gemaakte reis met de titel 
“New York in vogelvlucht”. Aanvang 14.00 uur.

U kunt individueel meedoen met de quiz, maar u 
kunt uiteraard ook als toeschouwer komen. Ook dit 
jaar kunnen er weer teams van drie personen aan 
meedoen. Teams kunnen zich tot 6 november 
opgeven bij Roelof Hekman, tel. (0546) 643 151.

31 oktober  Kookcursus voor mannen onder het 
motto ‘Alle mannen kunnen koken’. De cursus 
bestaat uit 5 bijeenkomsten en is bestemd voor 
mannen die de kookkunst onder de knie willen 
krijgen. Het is de bedoeling om enkele 3 gangen 
maaltijd te leren bereiden en kennis te maken met 
de verschillende mogelijkheden van aardappelen, 
groente en vlees/vis. Na het koken wordt er samen 
gegeten. Opgeven kan via (0546) 481 456, vraag 
naar Alie Menzo. De totale kosten voor de cursus 
bedragen € 50,-.



22

Elke week kan er worden gegeten in één van de kernen van de gemeente 
Twenterand. De maaltijden worden verzorgd door vrijwilligers die, samen 
met de kok iedere keer weer zorgen voor een betaalbare lekkere maaltijd.

Woensdag 6 september, 4 oktober, 8 november en 20 december :  Kultürhus - Westerhaar
Dinsdag 12 september, 10 oktober, 14 november en 19 december :  Restaurant Harwig - Den Ham
Maandag 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december :  Het Punt - Vroomshoop
Maandag 25 september, 23 oktober, 27 november en 18 december :  Grand café Seven - Vriezenveen

Opgave is mogelijk tot drie werkdagen voorafgaand aan de maaltijd. Telefoonnummer (0546) 481 456, te 
bereiken van 09.00 tot 13.00 uur. Opgave kan tevens via de website www.eetmeetwenterand.nl     

Vrijdag 22 september
BINGO Dorpskamer Westerhaar
Aanvang 14.00 uur in Kulturhus De Klaampe.
€ 5,- per kaart, opgave vooraf niet nodig. 

SPELLETJESMIDDAG (sjoelen, rummikub, etc) 
Aanvang 14.30 uur. In De Vriezenhof Vriezenveen. 

Zaterdag 23 september
BURENDAG 
Gezellige middag met Bingo in CCK2, Kerkstraat 
2 in Vriezenveen. Aanvang 14.30 uur. Deuren open 
vanaf 14.00 uur. Kosten € 3,50 per persoon.

Zondag 24 september
ZONDAGMIDDAGACTIVITEIT 
In TMZ ’t Haarhuus in Westerhaar. Gezelligheid en 
ontmoeting van 14.00 tot 17.00 uur.

Maandag 25 september
EET MEE Vriezenveen 
Aanvang 17.30 uur (vanaf 17.00 uur open). Locatie 
is Grand Café Seven te Vriezenveen

Dinsdag 26 september
INFORMATIEBIJEENKOMST ‘Eenzaamheid, nader 
beschouwd’. Aanvang 19.30 uur (zaal open vanaf 
19.00 uur) in Kulturhus De Klaampe te Westerhaar.

BROODJE GEZELLIGHEID
SamenZijn Vriezenveen. Kom kennismaken met 
SamenZijn Twenterand en eet gezellig een 
broodje mee (broodjes en beleg staan voor u klaar). 
Inloop vanaf 10.30 uur. Bereiden broodjes en lunch 
11.30 tot 14.00 uur. Locatie: Oons Aaíf, 
Grevinckhoffstraat, Vriezenveen

Vrijdag 29 september

                              WANDELEN Vroomshoop 
Iedereen die wil kan meedoen. Afhankelijk van uw 
wensen wandelt u een half uur of een uur. 
Verzamelen 12.50 uur bij Het Punt.

Woensdag 27 september
WORKSHOP HANDLETTEREN  
Dorpskamer Westerhaar in Kulturhus De Klaampe. 
Aanvang 9.30 uur. Gratis workshop. Aanmelden tot 
25 september bij Charon Wessels, (0546) 481 456. 

SOOS De Vriezenhof Vriezenveen
Aanvang 14.30 uur. Drankje kost € 0,50.

Donderdag 28 september
SAMENZIJN Vroomshoop
Plek voor ontmoeting en gezelligheid. Voor alle 
leeftijden. Van 10.30 tot 13.30 uur. Oos Plekkie, 
Bijvank 18.

INSTUIF ‘t Liefferdinck Den Ham 14.30 tot 16.30 
uur. Een ontmoetingsplek voor senioren, met 
wekelijks een wisselend programma. 

Activiteitenoverzicht

STAMPPOT BUFFET Dorpskamer Westerhaar
Aanvang 17.30 uur in Kulturhus De Klaampe. 
Kosten € 7,50 per persoon. Opgave voor 
22 september via (0546) 805 151.

HAPPY HOUR De Vriezenhof Vriezenveen
Aanvang 14.30 uur. Kosten € 2,50 inclusief patat, 
snack en drankje. Meer info (0546) 561 661.

KOFFIEKAMER Vroomshoop
Van 9.30 tot 11.30 uur in Kerkelijk centrum ‘Irene’ 
aan de Julianastraat in Vroomshoop.

Data en locaties Eetmee in Twenterand






