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LOSSER ‘Behoud poli-zorgplein
Losser’. Onder die titel is de lokale
politieke partij Burgerforum een
Facebook-pagina begonnen die
steunbetuigingen moet opleveren
voor het behoud van de polikliniek
van het Enschedese ziekenhuis
MST in Losser. De poli staat ter dis-
cussie bij ‘eigenaar’  MST. Volgens
het ziekenhuis heeft Losser meer
behoefte aan extra ouderenzorg
dan aan een poli die door ‘maar’
3.000 mensen per jaar wordt be-
zocht. Een standpunt dat door lang
niet iedereen in Losser wordt ge-
deeld, zegt Lies ter Haar, fractie-
voorzitter van Burgerforum en ini-
tiatiefneemster van de Facebook-
pagina. „Wij willen onze poli niet
kwijt. Wij pleiten altijd voor zorg
dicht bij de deur en de poli is daar
een goed voorbeeld van.”

Met haar actie wil Ter Haar de
poli ook onder de aandacht bren-
gen. „Ik weet dat relatief weinig
mensen de poli bezoeken en dat
moet anders. Als Lossernaren wor-
den doorverwezen, moeten ze ook
aangeven dat ze in Losser naar de
poli willen. Ze moeten er zelf ook
wat voor doen.” Hoewel het besluit
over de poli nog niet is genomen,
neemt Ter Haar het zekere voor het
onzekere. „Toen de poli in Olden-
zaal flink werd gepimpt, voorzag ik
al dat er discussie over Losser zou
komen. Het voelt een beetje alsof
wij opgeofferd worden.”

Op de Facebook-pagina kunnen
mensen alles kwijt over de poli,
zegt Ter Haar. “Ideeën, acties,
steunbetuigingen, opmerkingen,
zolang de poli onder de aandacht
komt, vind ik het goed.”

In actie
voor poli
Facebook-pagina moet aanzet zijn
voor ideeën en acties tot behoud van poli-
zorgplein Losser.

Op initiatief Burgerforum SCHAPEN GESCHOREN

� OLDENZAAL De schaapsscheerdersdag op Het Hulsbeek is terug van weggeweest en staat vol-
gend jaar ook weer op de kalender. Enkele honderden bezoekers waren er gisteren op het terrein
van Erve Huiskes getuige van hoe de schapen snel en vakkundig van hun dikke vacht werden ont-
daan.  Een uitgebreid randprogramma zorgde volgens Gerard Davina, met Jan Oldekamp en Frits
Vink initiatiefnemer van deze middag, uiteindelijk voor een ‘superdag’ . FOTO CARLO TER ELLEN
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Twee jaar geleden werd er nog met
champagne geproost op nieuwe rönt-
genapparatuur voor de poli in Losser.
„Toen zijn ons allerlei beloftes gedaan
over behoud van de poli”, weet Joop
Koopman nog.

Sinds enkele weken staat hij op de
barricaden. Vandaag staat hij met de
leden van de actiegroep ‘Behoud de
poli-zorgplein Losser’ voor café-res-
taurant Smit om handtekeningen in te
zamelen. 

Eerder deze week schreef de actie-
groep nog een brief naar het bestuur
van het MST met als afsluiting: laat ‘de
zorg dicht bij huis’ geen loze kreet
worden. Op de brief is nog geen ant-
woord gekomen. „Maar dat had ik ook
niet verwacht”, zegt Lies ter Haar, lid
van de actiegroep en fractievoorzitter
van Burgerforum. „Ik heb heel sterk
het gevoel dat het MST niet het achter-
ste van zijn tong wil laten zien, maar
al wel weet wat het wil. Financieel ge-
zien kan het openhouden van de poli
niet uit. En in Oldenzaal en Enschede
is de specialistische hulp alleen maar
verder uitgebreid.”

Krimpend aanbod
Het aantal terreinen waarop in Losser
nog specialistische hulp wordt aange-
boden, wordt steeds kleiner. Na het
verdwijnen van de uroloog, oogarts en
huidarts is het ook bijna niet meer
mogelijk om een afspraak te maken

Inwoners Losser bundelen krachten voor behoud poli

‘MST laat niet achterste
van zijn tong zien’

� Er zijn al honderden
handtekeningen inge-
zameld voor het be-
houd van de MST-poli
in Losser. FOTO ROBIN HILBE-

RINK

Er zijn steeds meer
burgerinitiatieven om
te voorkomen dat de
buitenpoli in Losser
verdwijnt. Maar de
scepsis overheerst.

met een kno-arts en een longarts.
Op de site van het MST wordt geen
enkele arts nog gekoppeld aan een
discipline in Losser. Dat wekt de
indruk dat de aandacht voor Losser
steeds minder wordt. Lies ter Haar:
„Maar als dat zo is, zeg dat dan ge-
woon en speel geen verstoppertje.
Dat beetje respect moet er toch
kunnen zijn voor al die patiënten
uit Losser.”

Eerder al liet MST-woordvoerder
Lars Wormgoor weten dat het van-
uit Losser heel makkelijk is om
rechtsaf (Oldenzaal) of linksaf (En-
schede) te slaan. „Maar dat is veel te
makkelijk”, vindt Joop Koopman.
„Wat denk je van gezinnen die
geen auto hebben of van oudere

mensen die zich moeilijk kunnen
verplaatsen. Dat mag je niet over
het hoofd zien.”

Nog betere poli
Deze zomer moet er een voorstel
komen over de toekomst van de to-
tale zorg in Losser. Volgens het
MST zou Losser meer baat hebben
bij uitbreiding van de ouderenzorg. 

Huisarts Ton Boermans is juist
van mening dat hij en zijn collega’s
samen met de inwoners van Losser
en Overdinkel moeten bepalen aan
welke zorg er behoefte is. Daar zou-
den dan vervolgens specialisten en
zorgaanbieders bij gezocht moeten
worden, niet per se afkomstig van
het MST. Voor Losser zou dat een
nog betere poli moeten opleveren.

Speel geen
verstoppertje.
Heb respect
voor patiënten

– Lies ter Haar

OLDENZAAL Hoe kom ik van 100
gebruikte terrasstoelen af? Dat
vroeg Bas Boerrigter van het Ol-
denzaalse café De Engel zich gis-
termorgen af toen de opkoper het
had laten afweten. Hij zette de
stoelen voor 5 euro per stuk te koop
op Facebook. Vervolgens liep het
storm. „Binnen een half uur was ik
er al 32 kwijt. Sommigen kwamen
toevallig voorbij en namen er vier
tegelijk mee.” 

De laatste 68 raakte Boerrigter
kwijt aan collega-horecaonderne-
mer Reinhold Hutten uit Rossum.
„Als ik er 500 had gehad, was ik ze
vast ook kwijtgeraakt”, zegt Boer-
rigter met een lach. Hij heeft zijn
terras aan de Groote Markt inge-
richt met nieuw meubilair.

Stormloop op
terrasstoelen

Rubriek Zijdelings over 
herinneringsmonument-
jes op plekken in Noord-
oost-Twente. Zoals het
kruisje in Ootmarsum
ter nagedachtenis aan
de overleden Gerben.
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Kruisje bij het
landkruis op de
Kuiperberg

Pagina 10 & 11

Het Franse
leven trekt
Hanny IJland
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Dat de raad van bestuur van het
Medisch Spectrum Twente in En-
schede twijfelde over het openhou-
den van de buitenpoli in Losser was
al enige tijd bekend. Maar nu is de
kogel door de kerk. Bestuursvoor-
zitter Bas Leerink van het MST
heeft het college van B en W van
Losser meegedeeld dat de buiten-
poli per 1 september dichtgaat.

Een kleine twee maanden gele-
den werd door het MST een werk-
groep in het leven geroepen, die
zich - zo was de opdracht - zou bui-
gen over de zorg in Losser. De
werkgroep bestond uit leden van
het MST, Zorggroep St. Maarten, de

Losserse huisartsen en de ge-
meente Losser. De werkgroep
kwam één keer bij elkaar. De
tweede keer had gisteravond moe-
ten zijn, waarbij de focus zou liggen
op verbetering van de ouderenzorg
in Losser. 

,,We zijn zeer, maar dan ook zeer
teleurgesteld. Dit is nooit de insteek
geweest van de werkgroep”, aldus
wethouder Jan Martin van Rees.
,,Op deze manier verliest Losser
weer een basisvoorziening. Dit is
een verslechtering die niet nodig
was”. 

Ook huisarts Ton Boermans re-
ageert teleurgesteld: ,, Ik snap dat er
sprake is van een teruglopend aan-
tal bezoekers van de poli in Los-
ser.   En dat het MST twee uitste-

kende medische posten heeft in Ol-
denzaal en Enschede. Maar dat wil
niet zeggen dat je de zorg in Losser
terug moet dringen. Dat de poli in
Losser minder werd bezocht had
alles te maken met de sterfhuiscon-
structie die het MST had losgelaten
op de poli in Losser. Er waren steeds
minder specialisten. En als ik als
huisarts mensen doorverwees,
werden ze automatisch ingeroos-

terd in Oldenzaal of in Enschede.
Losser telde al heel lang niet meer
mee.” Wethouder Van Rees: „Hier
is duidelijk sprake van de arrogan-
tie van de macht en pure minach-
ting van je gesprekspartner.
Waarom zet je een werkgroep op en
besluit je dan zonder enig overleg
om de poli te sluiten. Verbetering
van de ouderenzorg in Losser? Ik zie
niet in wat het MST daar voor rol in
zou kunnen spelen.” 
De actiegroep Behoud Poli en Zorg-
plein Losser is ook over het besluit
van het MST ingelicht. „Schanda-
lig”, zegt woordvoerder Lies ter
Haar van de actiegroep. „We gaan
nu maar eens kijken of het zieken-
huis in Hengelo wat voor ons kan
betekenen.”

College van B en W van de gemeente Losser voelt zich ‘zwaar belazerd’

Doek valt voor buitenpoli MST
De vestiging van

het MST in Losser
sluit. Per 1

september. „We
voelen ons zwaar

belazerd”, zegt
wethouder Jan Martin

van Rees. Hier is sprake van de
arrogantie van de
macht
– Jan Martin van Rees

LOSSER De tot ‘industriebrand’
opgeschaalde brand bij saladepro-
ducent Johma in Losser liep gister-
morgen met een sisser af. Dankzij
kordaat ingrijpen van de bedrijfs-
hulpverlening (bhv) bleef de
schade van  de frituurbrand in de
keuken, die via de afzuiging door-
sloeg naar het dak, beperkt. De in-

geschakelde brandweer compli-
menteerde  nadien dan ook de
bhv-medewerkers. Behalve dat ze
de brand als eerste bestreden,
loodsten ze de brandweer ook via
de kortste weg naar de brand-
haard. Bovendien wisten ze het
pand binnen zes minuten te ont-
ruimen.

„Meerdere keren per jaar hou-
den we met de bhv-mensen grote
oefeningen. Dat heeft zich nu
waarschijnlijk uitbetaald”, zei
mede-directeur Remco Rijsenbrij
van Johma. Een uur na het uitbre-
ken van de brand werd de produc-
tie in het bedrijf hervat. De exacte
schade is nog niet bekend.

Brand bij Johma loopt met sisser af
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Activiteiten
van FC Noaber
slaan ook in
Losser aan

SPOORSTRAAT TIJDELIJK DICHT
� OLDENZAAL De Spoor-
straat in Oldenzaal is
sinds deze week afgeslo-
ten voor al het verkeer.
Dat heeft te maken met
de werkzaamheden die
onder andere aan deze
belangrijke doorgaande
straat worden uitgevoerd.
Op de kruispunten met de
Lyceumstraat en de Prins
Bernhardstraat wordt
onder meer nieuwe riole-
ring aangelegd. Dat ge-
beurt ook elders in de Ly-
ceumstraat. Ook de weg-
fundering wordt ver-
nieuwd. De afwerking ge-
schiedt met een asfalt-
laag. De werkzaamheden
aan dit wegvak duren tot
en met 24 mei. Het ver-
keer wordt omgeleid.
Vanaf 29 mei gaat ook

de kruising van de Prins
Bernhardstraat met de
Spoorstraat op de schop.
Ook hier komt een nieuwe
riolering die in de Prins
Bernhardstraat wordt
doorgetrokken tot aan de
Watertorenstraat. De krui-
sing wordt na de ingreep
voorzien van een nieuwe
verkeerslichteninstallatie.
De klus hier duurt tot 23
juni. FOTO CARLO TER  ELLEN


