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OVERDINKEL LEEGLOOP

Zorgen
De middenstand in Overdinkel heeft het zwaar, steeds
meer winkels sluiten de deuren.
Binnenkort gaan weer drie zaken
aan de Hoofdstraat op slot.
een zorgelijke ontwikkeling. „In
vergelijking met een jaar of vijf terug zijn er veel winkels weggeet toch al afkalven- gaan”, constateert Johnnie
Smoors. „Je kunt hier al geen
de winkelbestand
schroefje meer kopen. En als je
in Overdinkel
krijgt de komende straks voor het plakken van een
maanden nog eens fietsband ook al naar Losser moet,
is dat weer een stukje afbraak van
flinke tikken. Drogisterij Jasmijn, fietsenzaak Nijhuis en ta- de leefbaarheid van ons dorp. Een
baksspeciaalzaak Japin sluiten al- zorgelijke ontwikkeling.” De andere twee knikken bevestigend.
ledrie de deuren. Voorgoed. En
„Misschien moeten Overdinkeldaarmee verdwijnt er steeds
meer middenstand uit het grens- naren meer in eigen dorp besteden”, oppert Henk de Boer. „Het
dorp.
In het gloednieuwe Trefhuus kan best zijn dat dat onvoldoende
zitten de Overdinkelnaren Henk gebeurt”, antwoordt Bennie Olde
de Boer, Bennie Olde Beverborg Beverborg. „Maar je kunt niet in
de portemonnee van mensen kijen Johnnie Smoors bijeen. De
ken. Over het algemeen is de Overdrie betrokken inwoners zien
dinkelnaar niet rijk. Dat hij dan
kiest voor goedkopere boodschappen buiten het dorp, kun je die
mensen niet kwalijk nemen.”
Henk de Boer voorziet met de
leegloop een probleem voor de
toekomst. „Dat de winkels verdwijnen is nu nog niet zo’n probleem. Ik kan overal komen met
de auto: Losser, Gronau, dat
maakt mij niet zoveel uit. Maar ik
vraag mijn dochter die elders
woont wel eens wanneer ze terugkeert naar Overdinkel. ‘Nooit’,
luidt haar antwoord dan. In Overdinkel is niets meer te doen.”
En De Boer kan haar geen onge■ In het centrum van Overdinlijk geven. „Zelfs een terrasje pakkel sluiten nog dit jaar maar
ken in het dorp kan al bijna niet
liefst drie winkels de deuren.
meer. Jongeren die het dorp verlaHet gaat om drogisterij Jasten om te gaan studeren, komen
mijn, tabaksspeciaalzaak Janiet meer terug. En dat is wel zorpin en Nijhuis Tweewielers.
gelijk.” Smoors wijst op het beeld
Bert Holst
Overdinkel

䊱 Ouderen,

mindervaliden en andere mensen met een beperking genoten zaterdag met volle teugen
van de voorstelling. FOTO CHRISTIAN VAN DER MEIJ

Speciale uitvoering Eensgezindheid
voor mindervaliden slaat aan
OVERDINKEL

Toneelvereniging Eensgezindheid
toonde zaterdag zijn sociale gezicht. Er werd een extra voorstelling van Back to the sixties gegeven,
speciaal voor mensen met een lichamelijke, danwel een geestelijke
beperking. Het initiatief van Henk
Maat, al meer dan 40 jaar actief lid
van de Overdinkelse toneelvereniging, sloeg geweldig aan.
De voorzaal was helemaal leeggehaald, om zoveel mogelijk plek
te maken voor rolstoelen. In het
achterste deel konden de tafels en
stoelen blijven staan, hier konden
de begeleiders genieten van de
voorstelling, die terugging naar de
jaren 60.
Met een hoofdrol voor Henk
Maat, die de opa des huizes speelde. In dit huis dacht zoonlief dat
hij door een klap stroom in de six-

Overdinkelse
toneelvereniging
kiest elk jaar een
goed doel uit, dit jaar
een exta uitvoering
ties terecht was gekomen. Dat dit
hilarische taferelen tot gevolg
geeft, hoeft geen betoog.
De spelers van van de Overdinkelse toneelvereniging kwamen
de afgelopen weken liefst zeven
keer op de bühne, inclusief de
extra middagvoorstelling van zaterdag. Gezien het applaus werd
de geste van Eensgezindheid zeer
gewaardeerd. Buiten dat de bezoekers gratis entree kregen, werd
hen ook nog koffie en iets lekkers
aangeboden.

Henk Maat vertelt hoe hij op
het idee kwam voor de extra voorstelling. „Ik heb een zoon die door
een hersenbloeding aan een kant
verlamd is en daardoor in Oldenhove in Losser zit”, vertelt Maat.
„Ook deze mensen moeten een
voorstelling kunnen zien, maar
dan moet je de zaal wel aanpassen. Zo kwam ik op het idee om
een speciale uitvoering te houden
voor deze doelgroep.”
Het idee werd door zijn vrienden van Eensgezindheid meteen
omarmd. Vorig jaar in de ledenvergadering is al afgesproken om elk
jaar een deel van de opbrengst
van de verloting te doneren aan
een goed doel. Dit jaar dus in de
vorm van een extra uitvoering
voor een bijzondere doelgroep.
De bezoekers klapten zaterdagmiddag in hun rolstoel hun handen bijkans kapot. Inclusief Gerben, de zoon van Henk Maat.
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OOTMARSUM

OOTMARSUM

Pauselijke onderscheiding
Luttikhuis en Swennenhuis

Ootmarsum
schittert

Niet één, maar twee keer werd
gistermorgen na de zondagmis
in de Simon en Judaskerk de
pauselijke onderscheiding Pro
Ecclesia et Pontifice uitgereikt.
Jan Luttikhuis en Frans Swennenhuis waren de gelukkigen.
Zij kregen de bijzondere onderscheiding opgespeld door pastor Theo Munsterhuis.
Swennenhuis, geboren Luttenaar, en Luttikhuis hebben veel
betekend voor de Simon en Judaskerk en de parochie Lumen
Christi.
Luttikhuis heeft ontzettend
veel tijd gestoken in de productie van het parochieblad. Jaren-

lang gebeurde dat op welhaast
primitieve wijze met een typeen stencilmachine. In totaal
heeft hij vele duizenden parochiebladen geproduceerd, hetgeen hem jaarlijks tussen 400
en 500 uur kost.
Frans Swennenhuis heeft zich
op diverse fronten ingezet voor
de geloofsgemeenschap. Hij
was de eerste gekozen voorzitter en trad ook toe tot het Liturgisch Beraad. Ook maakte hij jarenlang deel uit van de werkgroepen avondwake, lectoren
en kerkbalans en de technische
commissie.

䊱 Pastor

Munsterhuis speldt Jan Luttikhuis en Frans Swennenhuis de
pauselijke onderscheiding op. FOTO LENNEKE LINGMONT

Veel Ootmarsumse ondernemers
slaan vrijdagavond de handen ineen. Met meer dan vijftig deelnemende winkels, horeca en galerieën wordt er een koopavond’ gehouden.
Onder de noemer ‘Ootmarsum
schittert’ zullen de winkelstraten
sfeervol verlicht zijn met kaarsjes. Ook de feestverlichting
brandt en de andere kerstversieringen worden dit jaar iets eerder
neergezet. Ook is er livemuziek.
De koopavond is ook bedacht
om eigen inwoners de kans te
bieden om bij lokale winkels te
snuffelen.
Ootmarsum schittert vrijdag van
18.00 tot 21.00 uur.
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over de leegstand
Drie winkels
stoppen
ermee

䊱 Drogisterij

Jasmijn stopt er per 1 december mee. De zaak wordt
voortgezet in Denekamp. FOTO’S CARLO TER ELLEN

䊱 Tabaksspeciaalzaak

䊱 Het

winkelpand op de hoek van de Hoofdstraat en de Pastoor ter
Laakstraat staat al vele jaren leeg.

䊱 Overal

van het dorp. „Wie via de Hoofdstraat door Overdinkel rijdt, krijgt
door al die leegstand geen gunstig
beeld van het dorp. Zo is het voor
toeristen ook niet aanlokkelijk.”
Edwin Reiling, de beheerder
van het gloednieuwe kulturhus,
probeert in te springen op de ontwikkelingen. „Natuurlijk is leegstand van winkels zorgelijk voor
de leefbaarheid. Wij als kulturhus

proberen daarop in te springen.
We willen proberen een team vrijwilligers bijeen te brengen die
klussen willen gaan doen voor
mensen, zoals het vervangen van
een stekker of het plakken van
een band. Kleine dingen, die voor
een dorp heel belangrijk kunnen
zijn.” En dat geldt ook voor bijvoorbeeld de horeca. „Wij zijn de
hele dag open voor bijvoorbeeld

De leefbaarheid
in Overdinkel
staat onder druk
---Edwin Reilink

Japin sluit begin volgend jaar de deur. „Voor
het vergeten rolletje plakband kan de winkel niet open blijven.”

langs de Hoofdstraat hetzelfde beeld: lege winkelpanden,
die vaak al jaren leegstaan.

LOSSER

OLDENZAAL

OLDENZAAL

‘Suiker is
witte gif’

‘The Idol’ in
filmhuis

Reünie van Joost
van den Bogert

Zo gezond mogelijk
leven. Daarover gaat
diëtiste Marianne
van der Graaf het
dinsdag hebben tijdens een lezing over
gezond eten voor CuSo55+ Losser. ‘Suiker is het witte gif’,
‘gluten zijn uit den boze’, en ‘van E-nummers worden we
ziek’. De bijeenkomst
begint om 14.00 uur
in de Böggelschuur
aan de Sportlaan, ingang Erve Kraesgenberg. Entree 5 euro.
www.cusolosser.nl

Filmhuis Oldenzaal
vertoont morgen en
woensdag, in samenwerking met Amnesty Oldenzaal, het biografische drama The
Idol. De voorstelling
van Hany Abu-Assad
gaat over de Palestijn Mohammed Assaf, die de gevaarlijke reis naar Egypte
maakt om mee te
doen aan de show
Arab Idol. The Idol begint beide avonden
in De Bond om
20.00 uur, kaarten
vanaf 5,50 euro.

Er wordt een reünie georganiseerd voor oud-leerkrachten,
ouderraadsleden en ouders die
hebben meegewerkt in de vele
ondersteunende werkgroepen
van de openbare basisschool
Joost van den Bogert.
In de jaren 1972 tot en met 1992
had deze school een sterk samenwerkingsverband van leerkrachten met diverse ouderraden en ondersteuners van werkgroepen.
De reünie vindt plaats op vrijdagavond 7 april.

OLDENZAAL

Verkoop
Mooi Vondel
Vrijdag 9 december
begint de verkoop
van de twaalf appartementen en twee
penthouses in Mooi
Vondel aan de Vondellaan.
Die dag is er van
16.00 tot 18.30 uur
een info-middag aan
de Vondellaan 2.

■ Aanmelden, tot 15 december:
joostvandenbogertreunie@
gmail.com

een kop koffie. En in de zomer hebben we hier een terras. Zo proberen ook wij een steentje bij te dragen aan de leefbaar van Overdinkel, want die staat wel degelijk onder druk.”
Maar, haasten de drie zich te zeggen, het is niet alleen maar negatief. „We hebben nog twee goede
supermarkten en bij tuincentrum
Wolters is heel veel te krijgen.”

Drogisterij Jasmijn, tweewielerzaak Nijhuis en tabaksspeciaalzaak Japin stoppen nog
dit jaar met hun winkels in
Overdinkel.
„Laat het duidelijk zijn, ik
stop niet omdat het zo druk
is”, zegt Ilona Japin van de gelijknamige zaak aan het einde van de Hoofdstraat. „Ik sta
wekelijks zestig uur in de
winkel, maar als ik naar de
omzet kijk, loont het gewoon
niet meer.”
Ze wijst rond in haar winkel.
„Ik verkoop onder meer speelgoed. Maar daarvoor gaan
mensen naar andere, veel
goedkopere winkels. En van
het vergeten rolletje plakband of een pakje sigaretten
in de week kan ik dus niet bestaan.”
De sluiting doet haar pijn.
„Ik ben niet failliet en het
gaat ook niet per se om het
geld. Ik heb altijd met heel
veel plezier in de winkel gewerkt, maar dat plezier is de
laatstje jaren verdwenen.”
De aanstaande sluiting van
fietsenhandel Nijhuis, naast
Japin, heeft een andere reden, vertelt eigenaar Vincent
Nijhuis. „Ik ga mijn werkzaamheden aan fietsen centraliseren in De Lutte. De
winkel in Overdinkel verdwijnt daarom. Maar voor
klanten in het dorp zet ik
een haal- en brengservice op.
Ze kunnen mij bellen en dan
haal ik de fiets op, zorg voor
een leenfiets en als de fiets
weer klaar is, komt ie weer terug.”

Vanavond 19.00 uur
informatieavond groep 8
voor leerlingen & ouders
Het Stedelĳk Vakcollege

Wethouder Beversstraat 195, 7543 BK Enschede

TIPS?
oldenzaal@tctubantia.nl

