Sterjournaal
Uitgaansagenda van Haaksbergen.
Heeft u tips? Mail de redactie via
haaksbergen@tctubantia.nl

Hoksebarge Preuft
lokale lekkernijen

P

roeven van de tonijnshashimi, de dijenkletsers of toch
liever de Flammkuchen?
Vijftien Haaksbergse restauranthouders laten zich deze vrijdag weer van hun culinaire kant
zien bij Hoksebarge Preuft. De
proeverij, steevast goed bezocht,
wordt voor de elfde keer gehouden en is daardoor niet meer weg
te denken uit de Haaksbergse evenementenagenda.
Voor het eerst wordt ook aan de
kleinste smulpapen gedacht. De
kinderdagverblijven Bloesem en
Eigenwijs bieden, behalve entertainment, speciaal op kinderen
gerichte gerechtjes aan: poffertjes
met vers fruit, zelfgemaakte pannenkoeken versieren, vla flip en
fruitspiesjes met marshmallows.
De volwassenen kunnen zich tussen 17.00 en 22.00 uur te goed
doen aan alle andere lokale lekkernijen op de Markt.
De Blanckenborgh, Buffalo Bill,
De Biester, ’t Stuupke, El Charro,
IJssalon Paul Wilderink, Grand Café Centraal, Restaurant Evers,
Markt 2, IJssalon Menotti, Notarishoes, Sirtaki, Bi’j de Watermölle
en Zeezicht zijn vertegenwoordigd.
Tijdens de proeverij is er livemuziek van de mobiele dixielandband Swing Masters. Als afsluiting geeft de Big Fun Showband,
tussen 22.00 en 00.30 uur, een optreden op de Markt.

Jarenvijftighuis
gaat weer open

D

e jarenvijftigwoning in
het voormalige CLV-gebouw, aan de Parallelweg, is weer geopend voor publiek. De Historische Kring
Haaksbergen en Ineke van der
Werff van museum de Sfeer
van Weleer, uit Rekken, hebben voor de tweede zomer op
rij het initiatief genomen om
het pand als een woning uit de
jaren vijftig en zestig in te richten. Behalve een nostalgische
keuken en een woonkamer is
dit jaar een slaapkamer in de
stijl van de jaren zestig aan de
woning toegevoegd.
Het CLV-pand is iedere zondag
geopend van 13.30 tot 17.00 uur.
Iedere week is er een ander thema. Aankomende zondag is er
extra aandacht voor de bouwgeschiedenis van de landbouwcoöperatie CLV. Entree: volwassenen 2 euro en kinderen vanaf
12 jaar 50 cent.

Terrasconcert
Haarmühle
Muziekvereniging Crescendo
geeft zondag bij goed weer een
terrasconcert bij de Haarmühle. Het groot orkest, de
jeugddrumband en de slagwerkgroep treden beurtelings
op. Op het repertoire staan
nummers van onder meer Abba, Coldplay en Queen. Tijdens
het terrasconcert worden er diploma’s uitgereikt aan de muziekleerlingen van Crescendo.
Aanvang: 14.00 uur. Het concert is rond vijf uur afgelopen.
Entree is gratis.

TANDEMTOCHT

door Esther Rouwenhorst
HAAKSBERGEN – Hij wilde iets

doen voor minderbedeelden en
haalde zijn contact met een blindenorganisatie weer aan. Dit jaar
organiseert Haaksbergenaar Dick
Hilarius (59) voor de vijfde keer
de fietsmidweken voor visueel gehandicapten.
De tandems staan weer klaar. Waren het er vorige week negen, deze week maken tien visueel gehandicapte mensen een fietstocht
van 50 of 100 kilometer door
Haaksbergen, de Achterhoek en
het Duitse grensgebied.
Organisator Hilarius zet de tochten uit, zorgt voor onderdak en begeleidt met een groot aantal vrijwilligers de blinden en slechtzienden. „De routes gaan altijd door
een rustige omgeving”, stelt Hilarius. „Bij drukte is de visueel gehandicapte niet gebaat.”
Vijf jaar geleden begon Hilarius
vanuit een ideologisch standpunt
met de fietsmidweken. Als vrijwilliger had hij al eens meegefietst
met een tocht voor blinden. Daar
hield hij goede contacten met een
blindenorganisatie aan over.
Toen hij constateerde dat het aantal fietstochten voor deze doelgroep afnam, nam hij zelf het initiatief. „De crisis kwam op en de
financiële situatie bij veel organisaties liet te wensen over. Steeds

Aan het eind lijkt
het alsof de voorrijder en deelnemer elkaar al
jaren kennen
Dick Hilarius

als een woning uit de jaren vijftig. foto Annina Romita

lose vestiging van kringloopbedrijf Wawollie is per direct gesloten. Gisteren is begonnen met het
leegruimen van het pand aan de
Plesmanweg in Almelo. De spullen zijn grotendeels bestemd voor
een vestiging in Utrecht, die onlangs is geopend. Wawollie heeft
ook een vestiging in Goor en
Haaksbergen.
De gemeente Almelo is uiterst
verbaasd over de sluiting van de
kringloopwinkel. Ook omdat op
een bord in de kringloopwinkel
wordt gemeld dat de sluiting op
last van de gemeente Almelo is gebeurd. Volgens wethouder Irene

ten Seldam is dat niet zo. „Dit is
een keuze van de eigenaar zelf.
We hebben een geschil over de
omgevingsvergunning, maar dat
is nog onder de rechter. De sluiting verbaast ons zeer.”
De gemeente haalde eerder al 55
mensen met een uitkering weg
bij Wawollie, omdat het kringloopbedrijf regels aan zijn laars
zou lappen. De arbeidskrachten
werkten met behoud van uitkering bij Wawollie, waar het volgens de gemeente schort aan begeleiding. Ook kwam Wawollie volgens de gemeente afspraken niet
na. Eigenaar Messie was niet bereikbaar voor commentaar.

䊳 De routes gaan altijd door
een rustige omgeving.
Bij drukte is de visueel
gehandicapte niet gebaat
䊳 Een aantal hobbykoks
zorgt voor een warme
maaltijd voor de deelnemers en de vrijwilligers

“

Ik zit achterop de
tandem en moet hard
meetrappen
Bert Vos

Schaatsbaan (2)

warme maaltijd.
En zo ontstaan er volgens Hilarius vriendschappen tussen de vrijwilligers en de deelnemers. „Het
kan voorkomen dat de voorrijder
en de deelnemer elkaar nog niet
eerder hebben ontmoet. Maar aan
het einde van de dag is het alsof
ze elkaar al jaren kennen.”
Een van de deelnemers aan de

䡵 Dick Hilarius (links) en Bert Vos, die voor de tweede keer

meefietst. „Dick heeft goede vrijwilligers, er is nog nooit iemand gevallen.” foto Wim Corduwener

fietsmidweken is de 48-jarige
Bert Vos, uit het Groningse Tolbert. „Ja, ik zit achterop de tandem, maar het is niet de bedoeling dat ik mijn voeten op de
stang zet. Ik moet hard meetrappen”, vertelt Vos lachend.
Begin jaren negentig draaide hij
voor fietstochten van 250 kilome-

ter zijn hand niet om. Totdat een
oogzenuwaandoening in 2007
zijn gezichtsvermogen aantastte.
„Ik zag toen nog slechts 60 procent. Nu is mijn gezichtsvermogen 8 procent en dat fietst toch anders. Mijn coördinatie is weg en
ik heb geen idee waar ik me bevind.”

Hoewel Vos nog een beetje kan
zien, is hij op zijn voorrijder aangewezen als het gaat om visuele
details. Door gebruik te maken
van de overige zintuigen ervaart
de goedlachse Vos de omgeving
echter wel degelijk.
„De meeste zienden denken dat
wij blinden heel veel missen. Na-
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Alzheimercafé
bij De Oude Molen

Nederlands kampioenschap
schapendrijven in Buurse

ASV in race voor extra
prijs Rabobank-fonds

VASH krijgt 3.700 euro

MBS verrast ouderen
als dank voor donatie

Bij zalencentrum De Oude Molen, aan de Fazantstraat, wordt
morgen weer een Alzheimercafé gehouden. De gasten praten
met elkaar over dingen die ze
meemaken, wisselen informatie uit over dementie en praten
over de mogelijkheden voor
hulp.
Gastspreker is Jos Schlütter. Onder het motto ‘de wondere wereld van de dementie’ probeert
hij aanwezigen inzicht te geven in de belevingswereld van
een Alzheimerpatiënt.
Het Alzheimercafé begint om
19.30 uur en is rond half tien afgelopen. De toegang is vrij.

De Border Collie Club Nederland (BCCN) houdt aankomend
weekeinde in samenwerking
met de Stichting Schaapskudde
Haaksbergen in Buurse de Nederlandse kampioenschappen
schapendrijven.
Het NK wordt voorafgegaan
door kwalificatiewedstrijden.
Deze wedstrijden vinden plaats
op vrijdag en zaterdag, aan de
Meddelerweg. Van beide dagen
gaan de acht beste combinaties
door naar de Nederlandse kampioenschappen, die aankomende
zondag op hetzelfde terrein wor-

Schaatsbaan (1)

Henk Dijksterhuis
Haaksbergen

meer commerciële organisaties
gingen ter ziele. Ik ben er toen
blind ingesprongen”, meldt de organisator.
De Haaksbergenaar organiseert
de fietstochten als particulier.
„Voor subsidies komen de tochten dan ook niet in aanmerking.
Met een bijdrage van de deelnemers en giften wordt het uitzetten van de tochten mogelijk gemaakt”, stelt Hilarius. Ook met
sponsoring in natura, zoals het beschikbaar stellen van tandems, is
hij blij.
Zeven tandems kreeg Hilarius
van particulieren, twee van welzijnsorganisatie Welzorg en ook
Erve Bruggert in Haaksbergen
stelt een tandem beschikbaar.
Die accommodatie geldt als starten finishpunt voor de fietstochten en als tijdelijke thuisbasis
voor de visueel gehandicapten.
Bovendien zorgt een aantal hobbykoks ervoor dat de deelnemers
en de vrijwilligers op die locatie,
na een lange rit door de omgeving, worden voorzien van een

Brieven (max. 200 woorden) naar
Getfertsingel 41, 7513 GA Enschede
of haaksbergen@tctubantia.nl.

In het artikel ‘Paardenbloemen’,
Gele middenstip op schaatsbaan,
wordt de IJs- en skeelerclub
Haaksbergen in mijn ogen redelijk negatief in het nieuws gebracht. De baan zou sporadisch gebruikt worden en het onkruid
tiert welig in het middenterrein.
Niets is echter minder waar.
Enkele avonden in de week wordt
er getraind op de baan, en buiten
de skeelercursusavonden hebben
we ook nog diverse skeelerwedstrijden op de agenda staan in
Haaksbergen.
Het middenterrein wordt intensief onderhouden door de mensen van de baancommissie. Paardenbloemen groeien in het gras
waar niet met verdelgingsmiddelen gespoten wordt.
Achter op het middenterrein is
een wild bloemenveld gerealiseerd voor de bijenvereniging.
Het valt dus allemaal wel mee en
het is niet zo negatief gesteld met
onze schaats- en skeelerbaan.

Haaksbergenaar Dick Hilarius
bezorgt blinden en slechtzienden
een mooie fietstocht op de tandem.

䡵 Het voormalige CLV-pand is met hulp van Ineke van der Werff ingericht

ALMELO/HAAKSBERGEN – De Alme-

Lezersbrieven

‘Ik geniet net zo veel als toen ik zag’

“
Kringloop Wawollie
sluit deuren in Almelo
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den gehouden. Deze wedstrijden
vinden plaats tussen 08.30 en 16.30
uur.
Bij de wedstrijdsport schapendrijven moeten de combinaties hond
(border collie) en baas aan verschillende opdrachten voldoen. Een
kudde schapen moet bijvoorbeeld
door de hond in beweging worden
gebracht, naar een aangewezen
plek worden gedreven of juist opgesplitst worden. De baas of herder
stuurt zijn hond aan door commando’s te geven.

www.schaapskuddehaaksbergen.nl

Atletiekvereniging ASV doet via
een extra nominatieronde mee
aan de verkiezing van het Rabobank Coöperatiefonds van de Rabobank Achterhoek-Oost. De club
hoopt op steun voor een wedstrijdklok en een jurytrap. Laatstgenoemde object is de zitplaats
voor de tijdwaarnemers langs de
baan. Beide zijn aan vervanging
toe. Alleen leden van de Rabobank Achterhoek-Oost kunnen
stemmen om ASV voor de extra
prijs in aanmerking te laten komen. Dit kan via de website van
de Rabobank, waarop normaal de
toepassing voor internetbankieren wordt gestart.

De onlangs gehouden collecte
voor het Fonds voor Gehandicaptensport (FGS) in Haaksbergen
heeft ruim 3.700 euro opgebracht.
Een kwart van deze opbrengst
komt ten goede aan de Vereniging voor Aangepast Sporten
Haaksbergen (VASH).

HAAKSBERGEN

Internetspreekuur
In de bibliotheek aan de Bouwmeester wordt morgen weer een
inloopspreekuur voor beginnende internetters gehouden. Tussen
13.30 en 15.30 uur kunnen mensen
met vragen over internet in de
bieb terecht. Ook kan er gratis geoefend worden op de computers.

Bewoners van verzorgingscentrum Het Saalmerink zijn gistermorgen door de Museum
Buurtspoorweg (MBS) in het
zonnetje gezet. Op het programma stond een rondleiding
en een ritje met de stoomtrein
naar Boekelo. De MBS heeft de
bewoners uitgenodigd als dank
voor een financiële bijdrage
die het ontving van Stichting
Dienstverlening Gezondheidszorg Haaksbergen. Mede dankzij de donatie heeft de MBS de
waterpomp, die jarenlang op
de markt stond, gerestaureerd
en een plekje voor het museum gegeven.

tuurlijk is ons zicht weg, maar we
hebben zo veel andere zintuigen
die genieten mogelijk maken. We
kunnen horen, ruiken, voelen en
proeven. Niet dat we in een boom
happen, maar wij ervaren echt
heel veel. Ik geniet nu minstens
zo veel als toen ik nog zicht had.
Misschien nog wel meer.”

IJsch is een actieve vereniging die
hard aan de weg timmert om de
schaats- en skeelersport te promoten. De baan in Haaksbergen is allerminst verlaten. Zo zijn er kennismakingsdagen voor kinderen
om in contact te komen met de
schaats- en skeelersport. Verder
wordt er door de week getraind
door de leden. Op maandag zijn
er de droogtrainingen. Op woensdag wordt er verzameld voor de
wielertraining. Vrijdag is de dag
dat er door IJsch getraind wordt
op de skeelers. De baan wordt tevens gebruikt door verenigingen
van omringende plaatsen.
Zondagochtend wordt er verzameld voor de wekelijkse wielertocht. Naast alle trainingen worden er in de zomer nog wedstrijden op de skeelers verreden.
Andere activiteiten, zoals een zomerkamp voor de jeugd, vindt tevens plaats op de locatie.
Sietse Butterhof
Enschede

Vier inloopochtenden
bij de Noaberpoort
HAAKSBERGEN – De Noaberpoort,
het centrum voor welzijn, jeugd
en zorg aan de Blankenburgerstraat, wijzigt haar openingstijden. Vanaf aankomende maandag
is er vier dagen per week een inloopochtend.
In de Noaberpoort werken
WMO-consulenten van de gemeente,
welzijnsmedewerkers
van Scala, opvoedspecialisten van
Loes en medewerkers van het
Steunpunt Mantelzorg, Bureau
Jeugdzorg, MEE Twente en de Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening samen. Tot nu toe hanteerden de partners aparte spreekuren
op verschillende dagen en tijdstip-

pen. Uit een enquête bleek dat deze manier van werken veel onduidelijkheden schept bij bezoekers.
De Noaberpoort heeft er voor gekozen om voortaan van maandag
tot en met donderdag tussen
09.00 en 12.00 uur een inloopochtend te houden. Gedurende deze
tijden kunnen inwoners in het
voormalige pand van basisschool
Dorp terecht met alle vragen op
het gebied van opvoeden, opgroeien, vrijwilligerswerk, mantelzorg, welzijn en zorg. Ook ’s middags is de Noaberpoort geopend,
maar dan alleen op afspraak. Afspraken maken kan via tel. 053 573
45 89.

