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• voedings- en dieetadvies

Hoezosaai       

Talent voor ZorgAccent        

ZorgAccent       

ZorgAccent_nl        

ZorgAccent Almelo       

 
 

Heeft u
zorg nodig? 
Kijk op onze website 

voor een team of locatie 

van ZorgAccent in 

uw buurt.

www.zorgaccent.nl         
T. 0900 0678 



33

Inhoud deze editie

Colofon

Activiteitenoverzicht tot en met juni

‘SproakSaam’ is een seniorenmagazine dat elk 
kwartaal gratis wordt verspreid door 
vrijwilligers. SproakSaam is bedoeld voor  
inwoners vanaf 65 jaar woonachtig in de 
gemeente Twenterand, de kernen Daarle en 
Daarlerveen. Ontvangt u het blad onbedoeld 
niet, neem dan contact met ons op.

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

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

Oplage: 5.100 exemplaren
Formaat: magazine - A4
sluitingsdatum kopij  - 5 mei 2020 
Uitgave van ZorgSaam Twenterand Projecten

Terugblik  ‘De jeugd van vroeger’ en meer

Alie Menzo neemt afscheid

Koersbaltoernooi - editie 2020

Paasvieringen

Saam’n op Stap

Vrijheid en vrede 

Nieuwe donorwet 

Seniorenraad Twenterand i.o.

Jantjes’ column:  Toevallig

Alzheimer Café

In de schijnwerper:  Jo Smelt

Afsluitavond activiteitenseizoen

Beste lezers, 

Op de cover: Deelnemers van Soos ‘t Kooykershuus

Namens de redactie:
Siny Dekker   - Gedicht
Berend Jan Immink - Redactie 
Janny Kassies  - Jantjes’column / In de schijnwerper 
Henk Pasterkamp - Redactie  
vacature  - o.a. puzzelrubriek

Zijn er activiteiten of wilt u informatie voor de periode juni tot en 
met september 2020 delen via de SproakSaam? Stuur dan uw 
kopij vóór 5 mei 2020 naar ons e-mailadres 
sproaksaam@zorgsaamtwenterand.nl 

Wij wensen u veel leesplezier.

Bereikbaarheid Zorginformatie•punten van 09.00 tot 12.00 uur
• Vriezenveen, Koningsweg 28 - t. (0546) 481 450, ma t/m vrij
• Vroomshoop, Oranjeplein 7h - t. (0546) 481 460, ma, di en do 

• Den Ham, Goosensplein 1d  - t. (0546) 481 465, woensdag

• Westerhaar, Hoofdweg 132j - t. (0546) 481 455, vrijdag 

info@zorginformatietwenterand.nl

Als u wilt, kunt u de SproakSaam lezen op een e-reader of 
tablet. Stuur ons dan e-mail met uw naam, adres en e-mailadres. 
Geef dan aan dat u het blad via de mail wilt ontvangen. Wij zullen 
ervoor zorgen dat u de SproakSaam voortaan digitaal ontvangt. 

Voorjaar! 
De meesten van u zullen weer zin hebben om naar buiten te 
trekken, de fiets te pakken, de wandelschoenen aan te doen, op 
de koffie bij iemand. Wilt u dat niet alleen en zoekt u een maatje. 
Kijk eens naar de advertenties op bladzijde 8, daar worden 
liefhebbers van gezelligheid gezocht. 

In deze SproakSaam kunt u lezen dat onze collega afscheid heeft 
genomen en dat er een Seniorenraad in oprichting is. Ook zijn er 
ingezonden gedichten en artikelen te lezen. U ziet voor elk wat 
wils. Zelfs de puzzel is aanwezig voor de ijverige  
puzzelaar. Natuurlijk zijn de vertrouwde rubrieken zoals  Siny’s 
gedicht, ‘Jantjes’column’ en ‘In de schijnwerper’ ook te vinden in 
deze SproakSaam.

Ook in 2020 zijn er weer veel nieuwe lezers, de groep nieuwe 
lezers wordt ieder jaar groter, dat betekent dat er meer bladen 
gedrukt en bezorgd moeten worden. Daarom verzoeken we 
degene die het magazine digitaal kunnen en willen lezen 
dit aan ons te melden. 

Seniorenvoorlichters op huisbezoek
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TERUGBLIK De afgelopen maanden vonden enkele activiteiten plaats. 
Van enkele ervan ontvingen wij een verslag.

Volle zaal bij ‘De Jeugd van Vroeger’

Koersbaluitslagen en Twenterand Koersbaltoernooi 2020
De afgelopen maanden is er door veel koersbalgroepen gespeeld, geoefend, gelachen en gekletst.  

Enkele groepen meldden ons de uitslagen van de groepswedstrijden.

In De Klaampe te Westerhaar werd door 16 teams 
op 20 februari gestreden om de wisselbeker tijdens 
het Twenterand Koersbaltoernooi.

Op woensdag 12 februari was de veertiende seniorenmiddag in ‘De Schoof’ te Daarlerveen.

Ruim 120 mensen vulden de gehele zaal en genoten van een toneelstuk in vier bedrijven. De dochter van 
Greet en Dirk de Vries woont in Canada, te ver om zo maar langs te gaan. Greet wil er dolgraag naar toe, 
maar ja ... dat is nogal kostbaar! Dat geld heeft ze niet. Buurvrouw Herma besluit hulp te bieden en heeft een 
slim plannetje bedacht. 

Dorcas Vroomshoop heeft het interieur van de 
huiskamer beschikbaar gesteld. 

Wilt u ook graag bij een koersbalgroep wekelijks of twee wekelijks spelen; meld u aan bij 
ZorgSaam Twenterand. Er zijn bij diverse groepen nog een paar open plaatsen. Voordeel van het spel is dat 
het bijna door iedereen gespeeld kan worden en het biedt ook veel ruimte voor gezelligheid en ontmoeting.

Er werd volop gelachen, want in huize De Vries 
speelde zich van alles af.  

Het was één groot feest en het applaus 
onderstreepte het plezier tijdens deze 
seniorenmiddag waar volop is genoten. 

De koersbalclub ‘Doarle’ heeft de uitslagen per 
maand aan ons doorgegeven. De winnaars van de 
maand staan hieronder genoemd. 
september:   Dinie Jansen met 86 punten
oktober: Klaas van Lenthe met 61 punten
november:  Jenny Lusseveld met 86 punten
december:  Jenny Lusseveld met 32 punten

De koersbalgroep ‘De Tyehof’ in Den Ham heeft 
2019 afgesloten met op de eerste drie plaatsen:
1.  Dinie Velding met 396 punten
2.  Henk Reefhuis met 381 punten
3.  Dieks Stokvis met 348 punten

Twenterand Koersbaltoernooi 2020

Het is alweer de 13e keer dat de werkgroep, 
bestaande uit Jeanet Langendonk, Wout Gritter, 
Hennie Kramp en Albert Eising, de nodige teams 
gevonden heeft, die deel willen nemen. Het 
programma voor de middag is daar op afgestemd.

De wisselbeker werd ingeleverd door Daarle; zij 
hadden vorig jaar de 1e prijs in de wacht gesleept. 
Op Koers 2 werd nu winnaar.

1. Op Koers 2 uit Vroomshoop
2. Doarle 1
3. Loat Mar Kuul’n 1 uit Daarlerveen 
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Na het bezoek aan de synagoge gaan naar 
Beim Schweinswirt in Halle - Uelsen, alwaar een 
brunchbuffet voor ons klaar staat.

Ze rijden wekelijks en iedereen kan meedoen. Er is 
geen wekelijkse verplichting.
Uiterlijk 12.00 uur is men weer terug met 
tussendoor een koffiestop.

Afsluitavond activiteitenseizoen Vriezenveen
Op maandag 20 april organiseert de commissie welzijn ouderen afdeling Vriezenveen de jaarlijkse 
afsluitavond.

Op deze avond zullen vele senioren zich presenteren vanuit hun wekelijkse activiteit; vaak ook met een 
vleugje humor. Denk hierbij aan de Keep Fitgroep, de volksdansgroep en de gymnastiekgroep. Ook deze 
keer met een verrassingsoptreden. Dat moet u gewoon komen zien!  

Als afsluiting is er een mooie verloting. 

Welkom op deze gezellige avond
U bent welkom in CCK Kerkstraat Vriezenveen. De zaal gaat om 19.00 uur open, het programma start om 
19.30 uur. Voor deze avond betaalt u 5 euro entree. Dit is inclusief twee consumpties en een lot voor de  
verloting. U hoeft zich niet van tevoren op te geven.

Fietsgroep Vroomshoop

Busreis Welzijn ouderen Daarle

Vanaf de eerste woensdag in mei (6 mei) start de fietsgroep uit Vroomshop weer om 9.00 uur met 
een fietstocht.

Ook interesse? Kom 6 mei dan naar Het Punt met 
uw fiets en fiets mee. 

Vragen over deze fietsactiviteit
Informeer dan bij mevrouw Hankamp; tel. (0546)  641 527 of bij ZorgSaam Twenterand, tel. (0546)  481 456 
en vraag naar Loes Leemrijse.

09.00 uur in de ochtend, de fietsgroep vertrekt

Op donderdag 4 juni organiseren we onze jaarlijkse busreis. We vertrekken om 08.45 uur vanaf 
Rehoboth. 

Wij rijden naar Enschede voor koffie en een 
bezichtiging van de synagoge.

Na dit buffet rijden we richting Ootmarsum om 
Hot Marks Glasblazerij te bezoeken. 

We sluiten de jaarlijkse busreis af met een diner in 
de Klaampe te Westerhaar. 

Naar verwachting is de de thuiskomst om ongeveer 
20.15 uur. We hopen op een gezellige dag net als 
de voorgaande jaren. 

Opgave kan tot 1 juni bij Martha Immink. Ook 
eventuele dieetwensen kunt u doorgeven, tel. 
(0548)  681 631. 
De kosten voor deze dag zijn 60 euro.
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Bezorger SproakSaam
Voor het bezorgen van de SproakSaam zijn wij 
regelmatig op zoek naar nieuwe bezorgers.

Vier keer per jaar kost het rondbrengen van  
SproakSaam een uur tijd. Houdt u van wandelen / 
fietsen en zo af en toe een praatje? Meld u dan aan 
als bezorger of inval bezorger. In o.a. Daarlerveen, 
Den Ham en Westerhaar zoeken we bezorgers.

Meer informatie
Corrie van de Steenoven, tel. (0546) 481 450 of per e-mail Sproaksaam@zorgsaamtwenterand.nl

Paasmiddag Daarlerveen Paasviering Westerhaar

Paasviering Daarle

Paasviering Den Ham

D.V. houdt Welzijn Ouderen Daarlerveen
woensdag 8 april de jaarlijkse 
paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden.

De paasmiddag wordt gehouden in Kulturhus 
‘t Trefpunt. We beginnen om 14.00 uur met koffie / 
thee. De zaal is open vanaf 13.45 uur.

Samen zingen we bekende liederen, luisteren naar 
het ouderenkoor Zanglust en een meditatie door 
ds. H.J. Visser.

De commissie Welzijn Ouderen Daarlerveen Marion 
Wesselink uitgenodigd als gast, voor na de pauze.

Marion Wesselink gaat voor humor zorgen. 
Theater terug in de tijd

naar hun jeugdjaren. Het is voor velen een mooie 
ervaring om voorwerpen van ongeveer vijftig tot 
zestig jaar geleden terug te zien. “Oh, dat hadden 
wij ook” of “Zo deden wij dat vroeger” en “Goh wat 
leuk was dat toen, hé?”

We sluiten de paasmiddag af met een 
gezamenlijke broodmaaltijd. Dit alles voor een vrije 
gift. We hopen dat we velen mogen begroeten.

De paasviering Welzijn Ouderen Daarle wordt  
D.V. donderdag 2 april gehouden in Rehoboth.

Om 14.30 uur bent u welkom. 

De vrouwengroepen van de plaatselijke kerken 
organiseren weer een gezellige en muzikale 
paasmiddag voor alle ouderen en 
alleenstaanden uit ons dorp.

Deze paasmiddag wordt D.V. 
dinsdag 7 april gehouden en 
begint om 15.30 uur.

Na de paasviering is er een gezamenlijke 
broodmaaltijd. U bent allen van harte welkom in het 
Hervormd Centrum aan de Hoofdweg, Westerhaar.

Vrouwengroepen Ruth, Martha en Diaconia.

Woensdag 8 april is er de paasviering van de 
gezamenlijke kerken en de PCOB in de kerk 
Ommerweg.

Aanvang 14.30 uur. U bent welkom. 

Vacature redactie
De SproakSaamredactie zoekt vrijwilligers die 
schrijven en / of puzzelen leuk vinden. 

Momenteel hebben we geen redactielid voor de 
puzzelrubriek. We zijn daarom op zoek naar 
iemand die de puzzel kan verzorgen. 

De redactie komt 4x per jaar bij elkaar, beoordeelt 
de ingekomen stukken en brengt eigen stukjes in. 
Nieuwsgierig? Laat het ons weten.

Lachen terwijl 
men terugkijkt 
in de tijd. Veel 
mensen kijken 
vaak met een 
glimlach terug
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 Alie Menzo stopt ermee
De tijd om te gaan is gekomen, vindt Alie Menzo. Ze zal het 
welzijnswerk missen, maar aan de andere kant ziet ze er naar uit 
haar eigen tijd te kunnen indelen.

In de maart 2000 begon Alie Menzo haar werkzaamheden als sociaal 
cultureel werker bij Buurtwerk. Het was één van de vier welzijnsorganisaties 
in de gemeente Twenterand. Toen kon ze niet bevroeden dat 13 jaar later, 
na drie fusies, er nog maar één welzijnsorganisatie over zou blijven voor alle 
inwoners: ZorgSaam Twenterand. Nu, na exact 20 jaar, houdt ze ermee op.

“Op 1 maart stop ik met mijn werk. Ik heb veel meegemaakt en gezien. 
Een welzijnsorganisatie beweegt mee met de veranderingen in de 
maatschappij. Zowel het werk zelf als de manier van werken heeft in de 

afgelopen 20 jaar volop ‘meebewogen’ met de maatschappelijke veranderingen. Mijn eigen motivatie en 
plezier in het werk bestond voor een groot deel uit het feit dat ik hier een bijdrage aan kon leveren. Ik kijk 
dan ook met plezier terug op de vele mensen die ik heb ontmoet. Hoewel ik het werk en de collega’s zal 
gaan missen vind ik het een heerlijk vooruitzicht om mijn eigen tijd in te delen en te vullen met eigen 
activiteiten.”

Twee decennia welzijnswerk

Afscheidsetentje op 12 februari in de Klaampe met 
de vrijwilligers van Eetmee 

Dit prachtige land
tekst: Marga Kool

De zon op zijn hoogst, het licht vogelvrij 
En duizenden bloemen in iedere wei.
God heeft het bos met blad getooid
miljoenen vogels uitgestrooid
Dit prachtige land van jou en van mij 

Het glooiende zand, het drassige veen 
Daar glinstert het lint van het water doorheen 
Een landschap vol geschiedenis,
bewoond sinds mensenheugenis. 
Dit prachtige land is van iedereen

De midzomerdag, de nacht komt langszij 
Dan drijven de oude verhalen voorbij
Ik droom mij in de tijd terug,
daar bij de Groene Jagerbrug.
In dit prachtige land, van jou en van mij.

De muziekvertelling “Droom de Dag” naar de sage van “De Groene Jager” is vorig jaar in Vroomshoop en Den Ham met 
succes uitgevoerd. De Stichting Midzomeravond vroeg ons de tekst van het lied te plaatsen. 

“Wat echter in het werk altijd hetzelfde is gebleven is 
dat het welzijn van de mens voorop staat. Of het nu 
gaat om kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen; 
iedereen wil graag ondersteuning als het nodig is en 
heeft behoefte aan aandacht en waardering waardoor 
zijn of haar welzijn wordt vergroot.”
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Samen er op uit

Saam'n op Stap,.. toch prettiger
Wilt u iets ondernemen op het gebied van activiteiten en dit gezamenlijk doen, omdat u het minder 
leuk vindt om het alleen te ondernemen, dan kan ZorgSaam Twenterand u wellicht op weg helpen. 

Er zijn altijd mensen die op stap willen. Vaak is de 
stap om er alleen op uit te trekken te groot of is het 
ongezellig. Samen vinden we vaak prettiger. Hier 
bent u dus niet alleen in, maar het is lastig om de 
ander met dezelfde interesse te vinden.

De opzet is om senioren, die dezelfde interesse of 
hobby hebben, met elkaar in contact te brengen. 
Het gaat bijvoorbeeld om:
 •  Er meer op uittrekken
 •  Nieuwe mensen ontmoeten
 •  Uw kennissenkring uitbreiden
 •  Samen met iemand naar een beurs, 
     museum, theater of winkelen

Meld u aan bij Saam’n op Stap

Om de ander te laten weten wat u zoekt, kunt u 
een advertentie plaatsen op onze website en in de 
SproakSaam. 

U kunt u ook uw vraag plaatsen op 
helpendehanden.zorgsaamtwenterand.nl en 
verzoeken vinden.

Reageren of zelf een advertentie plaatsen?

Ik (man van 56 jaar) zoek een paar mensen in 
Vriezenveen om op vrijdagavond gezellig samen te 
kaarten. Denk aan ‘schoppen jagen’, ‘ jokeren’
en/of ‘ 31-en’. 

Advertentie - 19003: Kaartclub gezocht

Ik vind het leuk om in een gemengde groep te 
kaarten; mannen en vrouwen welkom. 
Het mag bij mij thuis.

Advertentie - 20001: Een avond gezelligheid
Ik, vrouw van 86 jaar uit Vriezenveen, zoek extra 
gezelligheid. 

Liefst op een avond om samen een praatje te 
maken en/of te rummikuppen. 
Dat mag bij mij in huis.

Vissen - advertentie op helpende handen 
Ik, man van 78 jaar uit Vroomshoop, ben op zoek 
naar iemand die mij zou willen ondersteunen 
tijdens het vissen en dit zelf ook leuk vindt.
In overleg kan afgestemd worden wanneer en hoe 
vaak dit plaats vindt.

Neem dan contact op met Helpende Handen door 
te bellen naar (0546) 481 460 of te mailen naar 
helpendehanden@zorgsaamtwenterand.nl

Reageren of zelf een advertentie plaatsen?

Gezelligheid aan huis
Mogelijk ziet u ze ook in uw wijk: senioren die 
om één of andere reden aan huis gebonden zijn 
Deze senioren willen graag dat iemand af en toe 
eens op bezoek komt.

Het gaat hier om eens even langsgaan voor een 
kop koffie, even een praatje, de andere keer voor 
een wat serieuzer gesprek, een spelletje of een 
korte wandeling in de buurt. Dit kan wekelijks zijn of 
eens in de twee weken.

Voor enkele senioren die graag thuis bezoek 
ontvangen, doen we bij deze een oproep aan u. 
Zoekt u gelegenheid om een praatje te maken, 
samen koffie te drinken, even gewoon gezellig 
samen te zijn of bent u bereid iemand thuis te 
bezoeken? Neem dan contact op met ons. 

Reageren
Bel Loes Leemrijse, (0546) 481 456 of mail naar 
lleemrijse@zorgsaamtwenterand.nl

Bel Loes Leemrijse, (0546) 481 456 of mail naar 
lleemrijse@zorgsaamtwenterand.nl
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In het nieuwe Donorregister vult u in of u na uw overlijden wel of geen organen en weefsels aan een patiënt 
wilt geven. Voorbeelden van organen zijn een nier of longen. Voorbeelden van weefsels zijn huid of 
bloedvaten. Als u uw keuze invult, weet uw familie, partner of vriend(in) of u wel of niet orgaandonor wilt 
worden.

Vanaf 1 juli: Nieuwe donorwet 
De nieuwe donorwet, die vanaf 1 juli aanstaande van kracht wordt, is voor mensen in Nederland 
vanaf 18 jaar die ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. 

U vult uw keuze in op de website 
www.donorregister.nl of via een papieren 
formulier. Heeft u uw keuze al ingevuld? Dan hoeft 
u niets te doen. Uw keuze blijft staan.

Iedereen in Nederland krijgt van de overheid 
informatie over de nieuwe wet.
• Als u na 1 juli 2020 nog niets heeft ingevuld in 

het register krijgt u een brief met de vraag of u 
uw keuze wilt invullen.

• Als u na de eerste brief niets invult krijgt u na 6 
weken een tweede brief.

• Als u opnieuw niets invult, komt bij uw naam 
‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ te staan. 
Hierover krijgt u weer een brief.

Wat als u uw keuze niet invult?

SproakSaam ook milieuvriendelijker
Een gezonde leefomgeving is voor ieder levend wezen van belang.  
Daarom dienen we  behoedzaam om te gaan met het millieu. 

Omdat het milieuvriendeiijker is, willen we dat meer 
mensen de SproakSaam digitaal lezen. 

U kunt de SproakSaam digitaal lezen op uw pc, 
tablet, e-reader of smartphone. Het digitaal lezen is 
milieuvriendelijker en goedkoper. 

Wij streven ernaar zoveel mogelijk lezers te 
bereiken die ons magazine uitsluitend digitaal 
ontvangen.  

Vanaf de juni versie ontvangt u dan de 
SproakSaam in uw mailbox en niet meer in de 
brievenbus. 

Wilt u het blad uitsluitend digitaal ontvangen? Geef 
dit dan op via: 
sproaksaam@zorgsaamtwenterand.nl 
Meld als onderwerp: “SproakSaam digitaal”
en meld uw naam en adres.

Wat kunt u kiezen?
Er zijn vier keuzemogelijkheden.

U kunt uw keus altijd veranderen!

Keuze 1: Ja, ik geef toestemming.
U wilt donor worden. Misschien wilt u 
sommige organen en weefsels niet doneren.  
U kunt dit ook invullen op het formulier.

Keuze 2. Nee, ik geef geen toestemming.    
U wilt geen donor worden.

Keuze 3. Mijn partner of familie beslist.                
U wilt dat uw partner of familie voor u kiest na uw 
overlijden.

Keuze 4. Een door mij gekozen persoon beslist.   
U wilt dat iemand anders voor u kiest na uw  over-
lijden.
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Seniorenraad i.o. op zoek naar u

Aanleiding

Aandachtspunten

Om de ouder wordende inwoners een stem en invloed te geven over onderwerpen die hen 
rechtstreeks raken is er een Seniorenraad Twenterand in oprichting. “Senioren en ouderen zijn een 
bron van kennis en ervaring. Dit willen wij niet verloren laten gaan, maar koesteren en er juist gebruik 
van maken”, aldus Marcus Elzinga. Bent u een betrokken inwoner of gewoon geïnteresseerd, meld u 
dan aan!

GemeenteBelangen Twenterand [GBT] is initiatiefnemer, maar benadrukt dat u geen lid van de partij hoeft te 
zijn of te worden. Het wordt een onafhankelijke seniorenraad ongeacht politieke overtuiging, religie of 
achtergrond. Als de seniorenraad daadwerkelijk aan de slag is gegaan trekt GBT zich direct terug.  

Belangrijke aandachtspunten die hierbij van grote 
betekenis zijn: wonen, mobiliteit, veiligheid, zorg, 
welzijn en meedoen (= participatie). Onderwerpen 
die vallen onder Wmo-beleid horen hier niet bij, 
want hiervoor heeft de gemeente een Adviesraad 
Sociaal Domein.

E-mail: seniorenraadtwenterand@gmail.com
Tel.: (06) 13 19 28 33

Het is de bedoeling de Seniorenraad officieel door de gemeenteraad te laten installeren om hiermee hun 
status te onderstrepen.

Het aantal oudere inwoners zal net als elders in 
Nederland ook in de gemeente Twenterand 
toenemen en daarmee een steeds groter deel van 
de bevolking uitmaken. Door allerlei 
omstandigheden hebben ouderen niet allemaal 
dezelfde mogelijkheden. Meer of aangepaste 
voorzieningen zullen nodig zijn om het leven 
leefbaar te houden.  Ter bevordering van de 
participatie van ook de ouder wordende inwoners 
is het zaak een Seniorenraad in te stellen, die in het 
openbaar vergadert.

GBT is ervan overtuigd dat er in de gemeente 
Twenterand genoeg mensen zijn die uitermate 
geschikt zijn om deel te nemen in een seniorenraad. 
Vooral door de ervaring die zij in hun werkzame 
leven hebben opgedaan. 

Om te benadrukken hoe belangrijk de 
seniorenraad Twenterand in oprichting moet 
worden is er een logo ontwikkeld, waar de kleuren 
van de gemeente Twenterand in zijn verwerkt en 
waar de wijsheid van de Seniorenraad uitstraalt. 

Het is de bedoeling deze ervaring en 
deskundigheid vooral te benutten voor 
vraagstukken waar inwoners vanaf  55 jaar 
mee in aanraking komen. Er wordt nu gepraat over 
senioren en ouderen, terwijl het mét senioren en 
ouderen moet zijn. Door ze te verenigen kunnen ze 
beter een vuist maken als spreekbuis of klankbord 
meepraten, gevraagd of ongevraagd advies 
uitbrengen.  

Daarom bij deze de oproep aan iedere inwoner 
vanaf 55 jaar: meld u aan voor de seniorenraad 
Twenterand. Wij hebben uw kennis en ervaring hard 
nodig.

Aanmelden
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Meer dan alleen fysiotherapie

Fysiotherapie richt zich onder meer op beweging 
en dingen waardoor beweging beperkt zou 
kunnen zijn. Bij verschillende klachten horen 
verschillende soorten fysiotherapeuten. 
De fysiotherapeuten scholen zich na het behalen 
van hun opleiding steeds bij, vaak in een bepaalde 
richting passend bij een bepaalde groep patiënten. 

Ergotherapie

Bij Fysio Twenterand maken nu ook ergotherapeuten en logopedisten deel uit van de organisatie. Voor u 
als lezer is het misschien lastig. Wat doen ze? Wat kunnen ze voor mij doen? Al die soorten fysio … 
Daarom zetten we het voor u hieronder uiteen.

Fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

Er zijn diverse fysiotherapiepraktijken in Twenterand. Eén ervan is de 
praktijk Fysio Twenterand. Echter deze praktijk bestaat al heel lang niet 
meer alleen uit fysiotherapeuten en het secretariaat. 

De geriatriefysiotherapeut heeft zich 
gespecialiseerd in de complexe problematiek die 
vooral voorkomt bij ouderen en patiënten met 
bepaalde aandoeningen, zoals de ziekte van 
Parkinson. Omdat men op oudere leeftijd minder 
goed in staat is om veel en intensief te bewegen, 
gaat de conditie snel achteruit. ‘Rust roest’, 
oftewel: niet bewegen zal de achteruitgang 
versnellen. Door ouderdom of ziekte is een goed 
functionerend lichaam niet meer vanzelfsprekend. 
Alledaagse dingen worden moeilijk uitvoerbaar en 
de kans op vallen neemt toe.

Het doel van geriatrische fysiotherapie is het 
verminderen van lichamelijke achteruitgang en het 
behouden of vergroten van zelfstandigheid. De 
patiënten krijgen vooral oefentherapie gericht op 
het verminderen van klachten bij hun dagelijks 
bewegen en het voorkomen van achteruitgang.

Ergotherapie is een vak op zich, dat erg goed bij 
fysiotherapie past. Een ergotherapeut heeft de 
opleiding ergotherapie gedaan. Ergotherapie is er 
voor de mensen die in het dagelijkse leven geremd 
worden op het gebied van de alledaagse 
handelingen thuis óf op het werk/school, het 
zorgen & verzorgen, hobby & vrije tijd en mobiliteit. 

Ergotherapie  is er voor de mensen, jong en oud, 
die door fysieke, mentale en/of psychische 
problemen minder mee kunnen draaien in de 
maatschappij. Het doel van ergotherapie is om 
mensen zoveel mogelijk deel te laten nemen aan 
de samenleving en ze weer betekenisvol te kunnen 
laten handelen. Daarnaast staat het verbeteren van 
de zelfredzaamheid centraal. Tijdens de 
behandeling wordt er niet alleen op zoek gegaan 
naar wat men  nog kan, maar vooral naar wat men 
nog wil.

Logopedie
Logopedie past ook in deze multidisciplinaire 
samenwerking. Ook bij volwassenen kunnen 
problemen ontstaan in de taal. Afasie is een 
taalstoornis, veroorzaakt door bijvoorbeeld een 
beroerte (CVA), een hersentumor, maar ook en 
ongeval of andere aandoening. Afasie ontstaat 
door problemen met het spreken, het lezen en het 
schrijven. De mate en ernst van de problemen met 
taal verschillen per afasiepatiënt. Sommige 
patiënten hebben veel moeite met het begrijpen 
van de taal, andere patiënten ervaren door 
bijvoorbeeld woordvindingsproblemen moeite met 
het spreken van de taal. Ook het lezen en 
schrijven kunnen moeilijkheden geven. De 
logopedist helpt om het begrijpen, spreken, lezen 
en schrijven te verbeteren. Ook kunnen er voor de 
patiënt en zijn omgeving communicatie-  
hulpmiddelen worden ingezet. De logopedist zal 
dan begeleiding bieden. 

Kortom voor veel patiënten is er een juiste 
therapeut, en dat is niet altijd de fysiotherapeut. 
Wilt u meer weten? Bezoek de website 
www.fysiotwenterand.nl of bel (0546) 898 000. 
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Het Alzheimer Café Twenterand 
Het Alzheimer Café Twenterand is een ontmoetingspunt voor mensen die te maken hebben met 
vergeetachtigheid of dementie. 

Maar het is ook voor hun naasten, voor mantelzorgers, voor begeleiders en voor iedereen die (professioneel) 
betrokken is bij vergeetachtigheid of demente. Eens per 2 maanden kunnen bezoekers in alle openheid met 
elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van een deskundige gespreksleider.

Elke bijeenkomst heeft een thema en begint met een inleiding van een deskundige. Ook is er voldoende 
gelegenheid om vragen te stellen en om ervaringen met elkaar te delen. Het Alzheimer Café heeft een 
leestafel met informatiemateriaal, zoals boeken en folders, die u mee kunt nemen of kunt lenen.

Kijk naar wat ik nog kan……
  denken in mogelijkheden
Laat mij meedoen en genieten
Denk met mij mee….
  elkaar begrijpen en ondersteunen
Geef mij duidelijke informatie…..
  herkennen en erkennen van problemen  
  waar je tegenaan kunt lopen
Blijf met mij in gesprek 

Hartenkreet van mensen met dementie

Wist u dat?
• Wij in Twenterand hebben getekend voor een dementievriendelijke samenleving
• Bewegen belangrijk is voor mensen met dementie
• Muziek een manier is om contact te (blijven) houden
• U veel informatie vindt op 
   www.alzheimernederland.nl,  www.samendementievriendelijk.nl of www.mezzo.nl
• Wij informatie met u delen via facebook-pagina @evenmenstwenterand 
• U de Alzheimer telefoon (0800) 5088 dag en nacht kunt bereiken

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten van het Alzheimer Café Twenterand 
zijn in de maanden januari, maart, mei, juni, 
september en november. Bent u benieuwd naar het 
programma? Deze kunt u vinden in de folder of op  
www.alzheimernederland.nl

Belangstellenden zijn van harte welkom bij
basisschool de Linde, Linderveld 4a in 
Vroomshoop. De zaal is vanaf 19.15 uur geopend 
en het programma start om 19.30 uur. De avond 
duurt tot ongeveer 21.30 uur. Koffie en thee is 
gratis voor de bezoekers, maar een vrije gift is 
welkom.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Stroot van Evenmens Twenterand (0546)  898 372 
of per mail via astroot@evenmens.nl Wilt u op de hoogte worden gehouden? Stuurt u dan een mail naar 
Anita Stroot, zodat u een mail ontvangt van het programma. 

  GOED staat voor:
 •  Geruststellen
 •  Oogcontact maken
 •  Even meedenken
 •  Dank je wel



13

De werkgroep van het Alzheimer Café Twenterand bestaat uit:

Hoe betrek je de buurt bij 
het Alzheimer café?

Winanda Reefhuis Casemanger dementie ZorgAccent
Carla Wever            Casemanger dementie Carintreggeland
Henrieth Flierman*   Casemanger dementie Trivium Meulenbelt Zorg  
Wilma Haarman         Ervaringsdeskundige
Anja van der Vegt     Ervaringsdeskundige
Henriette Harmsen  Ervaringsdeskundige
Marlies Haarman     Zorgbemiddeling Trivium Meulenbelt Zorg
Jeannet Klinkien         Adviseur informele zorg De Vriezenhof
Anita Stroot                Mantelzorg consulent Evenmens    

Eigenlijk zouden we onze buren,
Een briefje moeten sturen.
Zoals: Beste buurtgenoten ga eens met ons mee, 
Naar het Alzheimer café!

Wij zijn allemaal mensen die,
Op de 1 of andere manier te maken hebben met dementie.
Als mantelzorger vinden we het fijn,
Dat u erbij zou willen zijn.

Mocht dit niet lukken, kom dan eens een praatje maken. 
Ook hiermee zult u een gevoelige snaar raken.
Mensen met dementie en hun naasten worden vaak gemeden.
Kom eens langs om misschien te praten over het verleden.

Op foto ontbreekt H. Flierman

Vaak gaat alles per telefoon, we hebben het druk,
Dat maakt heel veel stuk.
Alles moet via de app daardoor ontstaat er gebrek,
Aan een goed gesprek.

Daarom buren, vrienden en familie ga mee,
Naar het Alzheimer café Hulpverleners en vrijwilligers staan klaar.
Om samen met elkaar,
Allerlei dingen door te nemen en te bespreken.
Naar alle problemen en zorgen word gekeken

Dus kom op en ga mee,
Naar het Alzheimer café!
Vanaf maart zijn wij  in Vroomshoop te vinden, 
In de oude basisschool de Linde
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Hoorpraktijk Twenterand luistert naar u!

Dat komt omdat ze echt de tijd nemen voor de klant, daarin flexibel zijn en in alle gevallen 
voor de persoonlijke begeleiding kiezen. Het is desnoods mogelijk dat men op 
huisbezoek komt. Een bijzondere service voor kwetsbare inwoners. 

”Het belangrijkste is dat we net zo lang doorgaan, totdat er een oplossing is voor het 
gehoorprobleem van de klant”, aldus de bevlogen Adri, Ronald en Larissa Dissel van Hoorpraktijk 
Twenterand, te vinden aan de Sibculoseweg 17 in Westerhaar. 

Daarnaast houdt Hoorpraktijk Twenterand elke maandag spreekuur in steeds een ander 
Twenterands verzorgingstehuis.
“We bieden altijd eerst een gratis hoortest aan. Daarna laten we zien wat er aan de hand 
is. Ook al zit de klant bij een ander, dan nog zullen we proberen de hoorproblemen die er 
zijn op te lossen.”

De keuzevrijheid uit het aanbod van hoortoestellen is groot. “Men kan bij ons terecht met 
een vergoeding van de zorgverzekeraar. Ook al zegt een zorgverzekeraar soms van niet.”

Meer weten?
Bel 0546 -  433 611 of ga naar de website www.hoorpraktijktwenterand.nl
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Vrijheid en Vrede
Door: Siny Dekker

Na 5 bange oorlogsjaren
Begon het eindelijk op te klaren
De oorlog was voorbij
Wij waren eindelijk vrij 

De vlaggen konden weer naar buiten
We konden onze vreugde uiten
Het Wilhelmus mocht weer klinken
Tijd om een traantje weg te pinken

Naast vreugde was er ook verdriet
Want velen haalden de bevrijding niet
Veel mannen en jongens keerden niet weer 
En dat deed geweldig zeer

Daarom moeten we 4 mei in ere houden
Zowel voor de jeugd als ook voor de ouden
Herinneren en gedenken voor mensen uit het verzet 
en de soldaten
Die voor ons hun leven hebben gelaten

Daarom kunnen wij de vrijheid vieren op 5 mei
En iedereen kan vrolijk en blij
In grote of kleine kringen
De Nederlandse volksliederen zingen

Laat deze oorlog een boodschap zijn
Dat geldt voor groot en klein
De vrede die wij hebben gekregen
Mogen wij ervaren als een zegen

Vrede voor alle mensen
Dat is wat we wensen
Misschien dat het ooit nog eens zal gebeuren
Dat mensen niet meer met elkaar zeuren
Maar elkaar de hand kunnen geven
Zodat ze in vrede kunnen leven

Hulp bij aangifte inkomstenbelasting 2019
ZorgSaam Twenterand biedt aan de 65-plussers - inwoners van Twenterand - hulp bij het invullen 
van de formulieren voor de ‘Inkomstenbelasting 2019’.

ZorgSaam Twenterand schakelt hiervoor in maart 2020 geschoolde belastingconsulenten in. Zij vullen 
belastingformulieren in voor 65-plussers die een AOW-uitkering hebben, eventueel aangevuld met een klein 
pensioen; een eenvoudige aangifte dus. Zij controleren ook of u in aanmerking komt voor toeslagen.

Ook al geeft de belastingdienst aan dat u misschien 
geen aangifte hoeft te doen, wij adviseren u toch 
uw aangifte na te laten kijken. De belastingdienst 
kent uw aftrekposten niet! Krijgt u geen geld terug 
dan zijn aan die check geen kosten verbonden.

Kosten voor het invullen zijn 22,50 euro, contant te 
voldoen aan de belastingconsulent. Aan het 
invullen van een tweede aangifte binnen een fiscale 
eenheid (echtpaar, geregistreerd partnerschap) zijn 
geen extra kosten verbonden.

Recht op huurtoeslag?
Heeft u op 1 januari 2020 in box 3 meer vermogen 
(bestaat vaak alleen uit spaargeld) dan 30.846 euro
per persoon, dan heeft u voor het hele jaar 2020 
geen recht op huurtoeslag. Is dat het geval, dan is 
het verstandig de huurtoeslag stop te (laten) 
zetten om terugbetalen te voorkomen. Iedere 
andere medebewoner mag overigens ook niet 
meer dan genoemd bedrag aan vermogen bezitten.

Wim de Jong heeft zijn werkzaamheden als 
belastingconsulent gestopt. Cliënten die vorig jaar 
door Wim de Jong zijn geholpen worden 
overgenomen door een andere consulent. 

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen 
met één van de Zorginformatie•punten in 
Twenterand. 

Gestopt
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GEEF HIER UW VISITEKAARTJE AF

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

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: 
•  Joke Lensen (0546) 56 25 87
  of 06 - 11 38 17 18
•  Hanny Mulder  (0546) 56 34 23
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Oplossing puzzel van Jo / winnaars

Door het insturen van de oplossing gaat u bij winst akkoord met vermelding van naam en woonplaats in de 
volgende SproakSaam.

Uit de vele goede inzendingen hebben we de 
volgende prijswinnaars getrokken:
Mw. H. Bosch Noltes, Den Ham
Mw. J. Schutte van de Kamp, Vroomshoop
Mw. G. Kikkert, Vriezenveen
Mw. D. Jansen, Daarle

In december vroegen we u de spreekwoorden 
aan te vullen. De goede oplossingen waren:  
  1.  Jasje
  2.  Wind 
  3.  Haas 
  4.  Nergens
  5.  Gasten

De puzzel die hieronder staat is een woordzoeker. Zoek de woorden uit de lijst op in de puzzel. 
Ze staan op verschillende manieren verborgen: van links naar rechts en van rechts naar links, van 
boven naar beneden en van beneden naar boven, van linksboven naar rechtsonder, van rechtsboven 
naar linksonder, van rechtsonder naar linksboven en van linksonder naar rechtsboven.
De letters kunnen meer dan één keer gebruikt worden. Als alle woorden uit de lijst in het diagram 
doorgestreept zijn, dan blijven er nog een paar letters over die niet gebruikt zijn. 

 6.  Vriend
 7.  Dop
 8.  Put
 9.  Kruisje
10. Gronden

Puzzel - een woordzoeker

Van harte gefeliciteerd met uw prijs.

De overgebleven letters vormen een zin. Deze zin is 
de oplossing van deze puzzel. Wilt u kans 
maken op een prijsje, stuur dan de oplossing met 
uw naam en adres op naar ZorgSaam Twenterand, 
Burg. Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop.

Ook per e-mail is uw oplossing welkom. Mail de 
oplossing (ook voorzien van naam en adres) 
sproaksaam@zorgsaamtwenterand.nl  U mag het 
ook afgeven bij het Zorginformatie•punt in uw kern. 
De oplossing willen wij voor 5 mei a.s. ontvangen 
hebben. 

Voorjaar
april
bevrijdingsdag
bloesem
bos
buiten 
dauwtrappen
eieren
geur
hooikoorts
hyacint
kievitten
koningsdag
krokussen

maart 
magnolia
narcissen
paasvuur
schoonmaak 
tuinieren 
tulpen
vijfenzeventig
vrijheid
wandelen
weide
zonnetje
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Huisbezoek seniorenvoorlichters

Brief
Gelukkig komen onze seniorenvoorlichters 
nooit onaangekondigd bij u langs. Wij zullen u vooraf 
een brief sturen waarin wij het bezoek en de 
seniorenvoorlichter aankondigen. In de brief staat 
heel duidelijk de naam van de voorlichter. 

De huisbezoeken zijn er voor u, omdat u waarschijnlijk allerlei vragen hebt. Vragen over wonen en zorg, 
vragen over de financiën, vragen over maaltijden etc. Maar ook gewoon een keer uw verhaal wilt kunnen 
vertellen. Of vertellen waar u allemaal tegenaan loopt, wat er niet goed gaat en vooral wat er wel goed gaat, 
waar u trots op bent. Misschien zit u wel boordevol met goede ideeën en heeft u geen idee waar u deze 
ideeën kwijt kan. Voor al deze redenen en al die andere redenen die u zelf bedacht is het huisbezoek. 

De hierboven genoemde huisbezoeken worden gedaan door vrijwillige seniorenvoorlichters. Deze 
seniorenvoorlichters vormen samen het Senioren Advies Team. 

In Twenterand kunnen mensen in het jaar dat zij 75 jaar worden bezoek krijgen van de 
seniorenvoorlichter.  

De seniorenvoorlichter belt u op voor het maken 
van een afspraak. U kunt u zich voorbereiden op 
het gesprek. Natuurlijk is de vrijwilliger goed op de 
hoogte van allerlei zaken dus kunt u hem of haar 
echt van alles vragen. Is er niet direct een antwoord 
te geven dan wordt de vraag bij ons (ZorgSaam 
Twenterand) neergelegd en krijgt u achteraf alsnog 
antwoord op uw vraag. 

In dit gesprek bent u het uitgangspunt. Natuurlijk is 
het voor ons van belang dat wij van u te horen 
krijgen wat uw wensen zijn, zodat we daar waar 
mogelijk is op in kunnen spelen. Laat uw ideeën 
horen, misschien zijn ze goud waard voor uzelf en 
andere senioren binnen onze gemeente. 

Ook indien er voor u geen vragen zijn kan het huis-
bezoek heel veel verhelderen. 

Indien u een bezoek op prijs stelt, ook als u ouder of 
jonger bent dan de genoemde 75, kunt u altijd zelf 
een bezoek aanvragen bij ons. Blijf niet rondlopen 
met uw vragen of ideeën, een gesprek kan 
verhelderd zijn. 

Zijn er nog vragen of wilt u een seniorenvoorlichter op bezoek, dan kunt contact opnemen met 
Corrie van de Steenoven, mail: cvandesteenoven@zorginformatietwenterand.nl of tel.: (0546)  481 450. 

Meer informatie

Senioren Advies Team zoekt vrijwilligers

Voor versterking van het Senioren Advies Team 
(SAT) zoeken wij nog seniorenvoorlichters. 
De seniorenvoorlichter heeft ruime
levenservaring en vooral een luisterend oor, kan 
adviezen geven en informatie verstrekken. 

Als seniorenvoorlichter wordt u begeleid vanuit 
ZorgSaam Twenterand. 

Voelt u zich aangesproken en wilt u enkele uren per 
maand besteden aan deze informerende 
en heel vaak inspirerende gesprekken met 
senioren dan kunt u contact opnemen met Corrie 
van de Steenoven. Zie haar mailadres en 
telefoonnummer hierboven. 
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Jo Smelt 
Jarenlang zat ik naast haar aan de redactietafel. Wat doe je daar. In grote lijnen vergaderen. Best 
ook gezellig, maar ons gesprek ging voornamelijk over de volgende uitgave van Sproaksaam. 
Hier vertel ik niks nieuws mee. Vandaag nemen we ruim de tijd voor elkaar, Jo en ik.

Corrie Bosboom was toentertijd verantwoordelijk 
voor de puzzelrubriek. “Toen Corrie aankondigde 
ermee te willen stoppen, werd mij gevraagd of ik 
dat voor mijn rekening wilde nemen. Ik wilde dat 
best proberen en warempel, dit werd voor mijn een 
leuke uitdaging, die ik met plezier aanging.”

De puzzelrubriek

Haar dichtcarrière” begon met het gedicht 
“ ‘n Kastònjeboom. “Deze boom moest omgehakt, 
omdat de wortels de fundamenten van een 
woning bedreigden. Wij waren daar als 
buurtbewoners bedroefd om”, zo vertelde Jo. 
“Dit inspireerde mij, om hier een gedicht over te 
schrijven.”

De reden hiervoor is, dat Jo onze redactie gaat verlaten. Haar volste recht, ze heeft heel lang haar steentje 
bijgedragen, maar voor ons een gemis. Vandaar dat ik naar haar toe ben gegaan om een gesprek voor deze 
rubriek met haar te voeren. Het werd een uiterst gezellig gesprek.

Dit gedicht trof vele Vriezenveners in het hart en al 
gauw werd haar gevraagd of ze niet meer 
gedichten zou willen schrijven. “Voor de 
Vriezenveense Courant heb ik in totaal 39 
gedichten geschreven. In het dialect, zo kun je 
gevoelens beter omschrijven”, zegt Jo. 

Uiteindelijk zouden we natuurlijk uitkomen op haar 
bijdrage voor “Sproaksaam” met haar populaire 
puzzelrubriek. Maar we begonnen met haar 
prachtige boekje “ ‘n Kastònjeboom”. Dit was 
namelijk het begin van uiteindelijk haar
redactiewerk bij de “Vjennepluuze” en later bij ons 
huidige “Sproaksaam”.

“Via deze gedichten kwam ik in aanraking met 
de redactie van de Vjennepluuze. Ze vroegen me 
of ze mijn gedichten mochten gebruiken voor dit 
kwartaalblad. Dit had al snel tot gevolg dat ik in de 
redactie belandde.”

En zo kennen wij Sproaksaamlezers Jo al weer 
heel veel jaren. Er komen elk kwartaal heel veel 
oplossingen binnen, waar wij als redactie “blind” uit 
alle goede inzendingen 4  winnaars kiezen.

In 1988 zijn deze gedichten dus in boekvorm 
verschenen. 500 stuks zijn er gedrukt en deze 
bundels namen flink aftrek.

“We zullen je bijdrage en aanwezigheid erg missen 
Jo”, zeg ik tegen haar. Maar ik proefde uit haar 
opmerking, dat ze “in geval van nood”, best nog 
wel eens een puzzeltje in elkaar wil zetten.

We hebben aan Siny Dekker gelukkig een waardige 
opvolgster op het terrein van de gedichten.

Nu kom ik even terug op mijn opmerking aan het 
begin van mijn verhaal. Persoonlijke verhalen krijgen 
meestal geen of weinig ruimte op een vergadering. 
Daar hadden we nu dus mooi de gelegenheid voor.

’n Kastònjeboom

Schrijven, gevoel voor taal, het zit haar in de genen.
En een brede maatschappelijke interesse heeft Jo. 
Ze is o.a. ook een tijdje lid geweest van het VOS
(Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving).
“Van mijn 28ste tot mijn 82ste was ik lid van het 
Vriezenveens Gemengd Koor.” Leuk, die getallen 
trouwens. “Mijn stem wou niet zo goed meer”, 
maar het stoppen op 82 was misschien toch 
stiekem een beetje gekozen? Ze haakt veel, voor 
het goede doel en zit momenteel in de cliëntenraad 
van de Vriezenhof namens de Grevinckhoff. 

Kortom, een veelzijdige vrouw, met wie het 
plezierig praten is.  Jo, heel hartelijk dank voor wat 
je voor ons kwartaalblad hebt gedaan en ook voor 
ons persoonlijk gesprek. 
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Toevallig
- Jantjes' column -

In de bioscoop spraken we een Vroomshoper. Hij 
zei ons dat hij met zijn zoon naar Starwars ging. Wij 
ook? Nee, wij niet, wij gingen naar Cats.
We gingen naar onze zaal en tot onze verbazing 
was die nog helemaal leeg. Twijfel rees of we wel 
in de juiste zaal waren, maar het nummer op het 
kaartje klopte echt. Er kwamen nog twee tieners 
binnen …. en dat was het! De “katten”film was 
apart, maar het werd voortreffelijk gespeeld. De 
katten waren lichtvoetig en het kattengedrag werd 
geweldig nagespeeld.. 

Zo togen mijn vriendin en ik een maand geleden 
naar Hardenberg, Cats zouden we gaan bekijken. 
De musical, die nu ook als film in de bioscopen 
draait. Mijn vriendin had van tevoren kaartjes 
besteld. Dit bioscoopbezoek was nog een 
cadeautje van haar voor mij.

Toch ga je met een wat vreemd gevoel naar buiten. 
Tjonge zeg, draait de film hier te lang? Hebben ze 
zich daarop verkeken? We dronken een glaasje in 
een gezellige bistro en onze avond voelde verder 
goed. Natuurlijk, twee hartsvriendinnen!

Lekker gezellig naar de bios. Bioscopen draaien dacht ik beter dan het een tijdlang is geweest. Al 
weer heel veel jaren en dat is mooi. Een film op de TV kijken is toch anders. Erop uit gaan en lekker 
op een groot doek een mooi verhaal bekijken, dat wordt veel gedaan en is fijn. Je bent even uit.

Katten

Vorige week was ik in het hoge Noorden bij m’n 
zus. Het toeval wil, dat we weer in een bioscoop 
belandden. We hadden ontdekt, dat er een film 
draaide, waarvan het onderwerp ons erg trok.

Dat beloofde nu niet direct een volle zaal! Wel 
waren er in de foyer veel moeders met kinderen. 
Onze film draaide deze dag namelijk op middag. 
Oh jee, zeiden we, die gaan niet naar onze film. 
Nee, inderdaad. We hadden de zaal voor ons 
alleen. Laten nou de stoelnummers op onze 
kaartjes precies die nummers zijn van de stoelen 
die we (keus genoeg immers) als beste uitkozen. 

Het voordeel van alleen in een bioscoopzaal zitten 
is, dat je gewoon hardop tegen elkaar opmerkingen 
kunt maken over het filmverhaal. We bleken niet 
verkeerd gekozen te hebben, het was een film met 
diepgang.
In de pauze kwam de filmman naar binnen en 
vroeg ons of we pauze wilden houden, of dat hij de 
film maar gewoon weer zou doorstarten. Hij zag 
namelijk dat we op onze stoelen bleven zitten. Druk 
in gesprek waren we. Draai maar mooi door, zo 
zeiden we. Aardige, meedenkende man!

En toch….ook hier kwamen we ietwat bevreemd 
weer naar buiten. We hebben na afloop ergens 
heerlijk gegeten en nog eens lekker doorgepraat 
over de film, maar zoals dat bij zussen gaat, verder 
ook over alles wat ons op dat moment bezig hield.
Ook dit was goed, maar toch….. 
een bioscoopbezoek is een uitje. Dan ga je met 
medefilmgangers genieten. Zo stel je het je voor.  
Dat me dat twee keer achter elkaar overkomt, is 
voor mijn gevoel toch echt toeval!

Gezellig, samen naar de film

Weer hadden we vooruit kaartjes besteld. Bij de 
bioscoop ging het bij de kassa meteen al vreemd. 
De dame achter de kassa snapte eerst niet voor 
welke film we nu eigenlijk kwamen. 
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Lienzer Dolomieten en Osttirol
Dit jaar staat er een 9-daagse reis op het programma. We houden deze reis van zaterdag 
13 tot en met zondag 21 juni aanstaande. De bestemming is de Lienzer Dolomieten en Osttirol, met 
standplaats Matrei.

Let wel! Deze reis is anders dan andere jaren. In 
het verleden was het altijd volpension. Omdat 
dit steeds moeilijker en stukken duurder is, is er 
besloten om over te gaan tot halfpension dus een 
reis met ontbijt en diner. Voor de lunch dient u dan 
zelf te zorgen. 

Meer informatie

Activiteitenoverzicht tot en met juni 2020
Op deze en de volgende pagina vindt u een overzicht van de diverse activiteiten die de komende 
maanden naast de vele wekelijkse activiteiten, worden georganiseerd. 

Het Liefferdinck - Den Ham  (14.30 -16.30 uur )
26 mrt   Modeshow en verkoop firma Ruben    
    Jansen uit Wierden
 2 april   Bingo  
 9 april    Koor ‘Jubilate’ uit Vroomshoop 
   (Witte Donderdag)
16 april  Jan Geerdink uit Hengelo met een 
   foto-presentatie
23 april  ’Edelweissspöllers’ uit Vroomshoop, 
    harmonicagroep
30 april  Bingo
  7 mei   ’Elshofdansers’ uit Haarle, volksdansgroep
14 mei   ’Hup2 Trio’ uit Nijverdal, 3 dwarsfluitistes
21 mei   Hemelvaartsdag - geen soos
28 mei   Bingo
  4 juni    Schoolkoor ‘de Maten’ komt zingen
11 juni    Harmonicagrop ‘De vrolijke noot’ uit  
    Wierden
18 juni   ’Esrandsingers’ uit Den Ham treden op
25 juni   Bingo

Kerkelijk centrum Irene - Vroomshoop
elke dinsdag Koffiekamer 09.30-11.30 uur.

‘t Atelier, Grevinckhoffstraat  5,  Vriezenveen
elke dinsdag van 10.30-13.30 uur, Samenzijn.

Kulturhus De Klaampe -  Hoofdweg 132f
elke woensdag van 09.30-12.00 uur, Samenzijn.

Oos Plekkie, Bijvank 18m - Vroomshoop
elke donderdag van 10.30-13.30 uur, Samenzijn.

De prijs voor deze reis bedraagt 769 euro dit is 
exclusief de lunches. Voor de verzekeringen, 
reis- en annuleringsverzekering betaalt u  
81 euro. De toeslag voor een éénpersoons 
kamer is 120 euro. 

1ste dag: via diverse stops naar het  
overnachtingshotel in Zuid-Duitsland.
2de dag: rijden we door naar het hotel.
3de dag: ‘s morgens vrij, na de middag naar het 
Kalsertal.
4de dag: door een van de mooiste dalen naar 
Sankt Jakob en later naar de stad Lienz.
5de dag: naar Italië met wonderschone uitzichten.
6de dag: naar de bergwereld van de 
Grossglockner.
7de dag: naar het National Park Hohe Tauern.
8ste dag: we gaan weer richting huis, naar ons 
overnachtingshotel in Zuid-Duitsland.
9de dag: vanuit Zuid-Duitsland terug naar huis met 
een afscheidsdiner onderweg.

Reisprogramma

Neem contact op met Harrie Drenth, telefoon 
(0546) 641 213 of (06) 130 112 32.

Muziekgebouw, Slingerweg 3 - Den Ham
elke donderdag van 10.00-12.00 uur bent u 
welkom in het Ontmoetingscentrum.

‘t Haarhuus, Oranjestraat 24 - Westerhaar
elke 2e en 4e zondag van 14.00-17.00 uur, 
Zondagmiddagactiviteit.

‘n Esch- Den Ham
elke woensdag  Biljarten van 13.00-16.30 uur. 
elke donderdag Biljarten van 13.00-16.30 uur.



22

Hervormd Centrum - Westerhaar

Rehoboth - Daarle

Kerkelijk centrum “Irene” - Vroomshoop
1 april Dansavond, 20.00 uur. 

Gereformeerde kerk - Den Ham 

De Suite in CCK2 - Vriezenveen

Kerkelijk centrum “Irene” - VroomshoopBasisschool De Linde - Vroomshoop 

Eetmee Twenterand is
samen eten

Kulturhus De Klaampe -  Westerhaar
8 april, 6 mei en 3 juni

Café-restaurant Harwig - Den Ham
14 april, 12 mei en 9 juni

Het Punt - Vroomshoop
20 april, 18 mei en 15 juni

Kosten 6 euro per persoon. Gezin 12 euro, inclusief 
2 kinderen tot en met 12 jaar. Opgave via tel. 
(0546) 481 456 of www.eetmeetwenterand.nl 

25 maart Alzheimer café - Een goed leven met 
Dementie? Aanvang 19.30 uur.

7 april Paasmiddag georganiseerd door de 
vrouwengroepen van de plaatselijke kerken. 
Aanvang 15.30 uur. Zie pagina 6.

8 april  PCOB en gezamenlijke kerken nodigen u 
uit voor de Paasviering. Zaal open 14.00 uur, 
aanvang 14.30 uur. Zie pagina 6.

Kulturhus ‘t Trefpunt - Daarlerveen
8 april Paasmiddag. Zaal open 13.45 uur, 
aanvang 14.00 uur. Zie pagina 6.

Gereformeerde kerk - Den Ham 
15 april Passage Den Ham. Geloven met je 
handen, christelijke schilderkunst. 
Aanvang 19.30 uur. Iedereen hartelijk welkom.

Bibliotheek - Vriezenveen

d’ Oale Skoele -  Vroomshoop
21 maart Workshops van 9.30-16.30 uur.

2 april  Paasviering, aanvang 14.30 uur. Zie  
pagina 6.

d’ Oale Skoele -  Vroomshoop
3 april Open atelieravond van 19.00-22.00 uur

16 april inloopspreekuur “Ervaar het OV”  
10.00-11.30 uur. 

d’ Oale Skoele -  Vroomshoop
18 april Workshops van 09.30-16.30 uur.

20 april Afsluitavond activiteitenseizoen. Zaal open 
19.00, aanvang 19.30 uur. Zie pagina 5.

Het Punt - Vroomshoop

Basisschool De Linde - Vroomshoop 
13 mei Alzheimer café - Door de ogen van de 
mantelzorger. Aanvang 19.30 uur.

6 mei Dansavond, 20.00 uur. 

6 mei Eerste wekelijkse fietstocht. Zie pagina 5.

d’ Oale Skoele -  Vroomshoop
16 mei Workshops van 9.30-16.30 uur.

Bibliotheek - Vriezenveen
28 mei inloopspreekuur “Ervaar het OV”  
10.00-11.30 uur. 

Wijksteunpunt de Schout - Hardenberg
28 mei Parkinson café - Parkinson en Stress, 
aanvang 14.00 uur.

Rehoboth - Daarle
4 juni Busreis naar Enschede / Ootmarsum. Zie 
pagina 5. Opgave kan tot 1 juni bij Martha Immink  
(0546)  681 631.

d’ Oale Skoele -  Vroomshoop
1 mei  Pop-up Gallery - Vrijheid 18.00-21.00 uur
2, 3 en 4 mei  Pop-up Gallery -Vrijheid  
12.00-16.00 uur.

Bibliotheek - Vriezenveen
18 juni inloopspreekuur “Ervaar het OV” 10.00 - 
11.30 uur. 



We zien en horen u. We luisteren. 

Ook wanneer het dagelijks leven 

moeilijker wordt doen we er alles aan 

uw leven waardevol te laten zijn. 

We zijn er wanneer u ons nodig heeft. 

Op ieder moment in uw leven. 

Iedere dag.

Wij bieden wijkverpleging en

casemanagement dementie in

heel Twenterand.

Voor dagvoorziening kunt u terecht bij:
  Dagvoorziening Den Ham, 

 Goosensplein 1 A, Den Ham

  Dagvoorziening Carintreggeland DOET, 

 Schout Doddestraat 48, Vriezenveen

Daarnaast bieden wij:
  Verpleeghuiszorg
  Revalidatie
  Tijdelijk verblijf
  Thuisbegeleiding
  De Ledenservice

088 367 70 00  (lokaal tarief)

www.carintreggeland.nl  

Perfecte zorg op mij
afgestemd in Twenterand




