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De Tankenberg als een van de twaalf summits. FOTO RIET VOS

Schoonmaakactie op
top van Tankenberg
OLDENZAAL Met een hoogte van
85 meter boven het Nieuw Amsterdams Peil is de Tankenberg de
hoogste top van de provincie Overijssel. Komende zaterdag is de Tankenberg ook het decor voor een bijzondere actie. In het kader van de
internationale Let’s Clean Up Europe Week wordt de Tankenberg
vrij gemaakt van zwerfafval.
Dat de Tankenberg is uitverkozen
voor deze schoonmaakactie is geen
toeval. In opdracht van de Stichting
Nederland Schoon wordt dit weekend namelijk een bewustwordingsevenement gehouden onder
de naam 12 Summits op de twaalf
hoogste punten van Nederland. In
onder meer Schoorl, op Urk en op
Vlieland worden soortgelijke acties
gehouden. Alle locaties hebben met
elkaar gemeen dat ze niet vrij zijn

van zwerfafval. Het idee achter de
Clean Up Week is dat natuurliefhebbers (publiek, organisaties en
overheid) zich samen inzetten voor
een schonere buurt. De gemeente
Losser zorgt zaterdag voor een afvaleiland, waardoor het ingezamelde afval ook daadwerkelijk afgevoerd kan worden. De vrijwilligers
verzamelen zich om 14.00 uur op
de parkeerplaats bij hotel Het Landhuis aan de Bentheimerstraat 118 in
Oldenzaal. Vanaf dat punt gaan ze,
gewapend met prikstokken en zakken, op weg naar de Tankenberg.
Op de top genieten de deelnemers
van het uitzicht, wordt een groepsfoto gemaakt en lopen ze weer
terug naar het startpunt. Tegen uiterlijk 16.00 uur moet de actie zijn
afgerond. Aanmelden kan op
www.12summits.nl.

Banenmarkt van FNV
in café De Boom
OLDENZAAL Met name voor

werkzoekenden uit NoordoostTwente houdt de vakbond FNV
dinsdag 16 mei een banenmarkt in
café De Boom aan de Bentheimerstraat 43 in Oldenzaal. Diverse bedrijven uit deze regio zullen zich
daar van 13.00 tot 16.00 uur presenteren en er ook hun vacatures aanbieden.
De banenmarkt is niet alleen toe-

OLDENZAAL

gankelijk voor FNV-leden. Ook
niet-leden kunnen er kennis
maken met bedrijven uit hun omgeving. Zowel werkzoekenden als
studenten krijgen de mogelijkheid
in een ongedwongen omgeving te
netwerken. De vakbond is ook aanwezig in De Boom om informatie te
geven over haar dienstverlening
waaronder rechtsbijstand en loopbaanadvies.

‘Deze parel
moet nog meer
gaan glanzen’
Losser heeft er
een nieuw
pareltje bij: het
kulturhus ’t
Trefhuus in
Overdinkel. Nu nog
de extra glans.
René Beune
Geesteren

L

osser zette zich ooit
neer als een parelsnoer, met het
aloude riviertje de
Dinkel als verbin- 䊱 De bestuursleden Hans ter Heijne, Lianne Venema-Veenvliet, Ridend
element. anne Nijland en Ellen Bijkerk-Jansink (vanaf links). FOTO RENÉ BEUNE
Sinds enkele maanden blinkt er een nieuw pareltje hier ontmoet je elkaar. Dat heeft paar maanden geleden stom veraan dat snoer: kulturhus ’t Tref- Overdinkel heel lang niet gehad. baasd dat haar inzending werd behuus in Overdinkel. „En het is aan Dit is een plek voor Overdinkelna- schouwd als de beste naam voor
ons om die parel verder te laten ren, maar ook voor toeristen”, het kulturhus. Ze zit vol ideeën.
glanzen”, zegt Hans ter Heijne, vindt Ellen Bijkerk-Nijland, zelf Nu nog zijn basisschool Het Komvoorzitter van het stichtingsbe- eigenaresse van een bed and pas, kinderopvang Kinderdobreadfast in Overdinkel.
mijn en stichting Fundament de
stuur.
De naam ’t Trefhuus is bedacht belangrijkste gebruikers. Maar
Het vijf man sterke bestuur bestaat sinds 1 januari. Hans ter door Rianne Nijland. Ze was een daarmee zijn alle ruimten nog
lang niet gevuld.
Heijne is voorzitter, Jan Krakers
„Waarom geen maandelijks
penningmeester en Ellen Bijkerkfilmhuis, een moderne knutselJansink, Lianne Venema-Veenmiddag, discoavonden, optredens
vliet en Rianne Nijland zijn de bevan bands of bijvoorbeeld Jan Riestuursleden met ieder een eigen
sewijk. Of in de zomervakanaandachtsgebied. Rianne geldt als
tie kinderen - die anders niet op
programmeur, Lianne Venema is
vakantie gaan - een lekker vakanverantwoordelijk voor personeel
tiegevoel geven. Het plein hieren organisatie en Ellen Bijkerkvoor, maar ook het kulturhus zelf
Jansink richt zich op de horeca.
gebruiken om met kinderen leuke
„We hebben eindelijk weer een
dingen te doen.”
gemeenschapsplek. Dit verbindt, — Ellen Bijkerk, bestuurslid

HOfkERk

Zilver voor stepper
Peter Groeneveld
Peter Groeneveld van Stepteam
Twente werd afgelopen weekeinde tweede in de klassieke
tijdrit over de Afsluitdijk. De rit
telde 38 kilometer met windkracht 4 tegenwind. Oldenzaler
Groeneveld (53) liet zien dat de
veteranen het in deze sport nog
prima doen. Hij eindigde op een
mooie tweede plek en liet daarmee Nederlands kampioen Machiel Steenbergen uit Zwolle
achter zich.
Ook bij de dames werd ondankds de tegenwind uitstekend
gepresteerd. Het jonge talent
Fiona Olthof (18) uit Hengelo
legde beslag op het zilver.

Hier ontmoet je
elkaar. Dat
hebben we lang
niet gehad

DENEkAmp

Bedrijventerrein Sombeek
uitgebreid in noordelijke richting

Open op zaterdag
■ OLDENZAAL Tot en met september is de Hofkerk aan de Ganzenmarkt op zaterdagen van 13.30 tot 16.30 uur open voor publiek.
Dat kan er terecht voor bezinning of een luisterend oor. Er zijn vrij
willigers aanwezig. FOTO CARLO TER ELLEN

Het Denekampse bedrijventerrein Sombeek wordt uitgebreid.
Het gaat om een groei van het
bedrijventerrein met 2,25 hectare
in noordelijke richting. De plek
waar de uitbreiding plaatsvindt
is de ‘oksel’ tussen het huidige
bedrijventerrein, de Nordhornsestraat en de rondweg Scandinaviëroute.
Volgens de gemeente Dinkelland
gaat het om een allang beoogde
uitbreiding van het bedrijventerrein Sombeek. Reeds in 2010 was
daar rekening mee gehouden. De
gemeente heeft het plan daarom

al besproken met directe betrokkenen en met mensen in de omgeving wonen.
Omdat ook aangetoond is dat de
bedrijven concreet behoefte hebben aan meer grond, krijgt Dinkelland toestemming voor de
uitbreiding. Concrete behoefte is
een van de eisen die gesteld worden aan groei van een bedrijventerrein in het buitengebied. De
gemeente wil binnenkort de
gronden die nog niet in bezit
zijn, verwerven. Daarna kan de
bestemmingsplanwijziging
doorgevoerd worden.
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 De Overdinkelse jeugd heeft het plein voor het nieuwe kulturhus ’t Trefhuus al ontdekt en maakt er
gretig gebruik van. FOTO CARLO TER ELLEN

Vlak voor de opening ontstond er
enige commotie over het horecagebruik van het kulturhus. Toen,
gaf de huidige penningmeester Jan
Krakers aan, was het mogelijk dat je
voor familiefeesten of jubilea de
grote zaal afhuurde tegen een
vooraf afgesproken prijs. Partijtjes
tot misschien wel 150 man konden
er dan worden gehouden. Je mocht
daarbij zelf voor drank zorgen. Maar
die mogelijkheid is er niet meer. ,,Er
moet een activiteit gekoppeld worden aan het feestje. Bijvoorbeeld
eerst een fietstocht en dan een buffetje. Dat kan. We zijn een sociaalcultureel centrum. Geen café”,
weet Ellen Bijkerk.
Inkomsten uit de horeca moeten
straks een van de pijlers worden
onder het kulturhus. „Over drie jaar

moeten we onszelf financieel kunnen bedruipen”, zegt Hans ter
Heijne. ,,Nu krijgen we nog subsidie van woningcorporatie Domijn.
Dat is over een paar jaar afgelopen.”
Het bestuur gelooft er heilig in dat
’t Trefhuus het hoofd boven water
kan houden. „We hoeven ook niets
te verdienen, werken zonder winstoogmerk”, stelt Lianne Venema.
Het kulturhus draait volledig op
vrijwilligers. Nu al zijn er 25 mensen die zich belangeloos inzetten
voor het pareltje van Overdinkel.
,,Maar dat worden er nog wel
meer”, schat Rianne Nijland in.
,,Mensen vinden het mooi erbij te
horen. Overdinkel heeft door de
mooiere aankleding van wijken en
het kulturhus meer zelfvertrouwen
gekregen. Dat merk je. Mensen

worden weer trots op het dorp.”
De anderen knikken instemmend. Voorzitter Hans ter Heijne:
„Dat is ook een van de redenen dat
deze plek zo veel potentie heeft.
Het dorp heeft weer een hart. Dat
wordt straks door veel meer mensen ontdekt. Ook toeristen. Let
maar op.”

Het dorp
Overdinkel
heeft weer
echt een hart

Opening belevingsplein
Overdinkel op 7 juli
Aan het mooiste plein van Overdinkel wordt nu nog volop gewerkt. Over iets minder dan
twee maanden, op 7 juli, wordt
het nieuwe belevingsplein voor
en opzij van het kulturhus oﬃcieel geopend.
De nieuwe inrichting van de
Hoofdstraat moet ervoor zorgen
dat automobilisten automatisch
hun snelheid minderen.
De oﬃciële ingebruikname van
het gebied wordt ingeluid met
vuurwerk vanaf het dak van het
kulturhus en diverse muziekop-

tredens in een grote tent.
Het gebied is nu al geliefd bij de
Overdinkelse jeugd, die veel gebruik maakt van het voetbalveldje met kunstgras en de
zandbak. Opvallend is de stoominstallatie die het plein een levendige aanblik geeft en de diverse lange banken met daarop
de plaatsnamen van de Losserse dorpen en Gronau, Bad
Bentheim en Gildehaus. Er is
een zitje voor het restaurant
waar bezoekers koﬃe met
gebak kunnen bestellen.

— Hans ter Heijne, voorzitter

Filmavond ter ere van
start Boeskoolstroom

Noabershof Olnzl vraagt
om prioriteit gemeente

OLDENZAAL Met ingang van vandaag levert Boeskoolstroom 100
procent duurzame stroom en gas.
Om dat te vieren, houdt de Oldenzaalse energiecoöperatie vandaag
een openbare filmavond in stadstheater De Bond.
Boeskoolstroom is volgens voorzitter Harry Smijders een burgerinitiatief zonder winstoogmerk.
„We willen duurzame energie lokaal opwekken en leveren. Dat is efficiënter en zorgt ervoor dat de opbrengsten van energieverkoop lokaal blijven. Op die manier kunnen
we lokale maatschappelijke projecten ondersteunen.” De nieuwe coöperatie is in gesprek met Olden-

In samenwerking met de landelijke stichting Knarrenhof willen
de initiatiefnemers van Noabershof Olnzl een hofjescomplex realiseren. Een plek waar
gelijkgestemde ouderen langer
en leuker zelfstandig kunnen
blijven wonen.

zaalse bedrijven, die hun dak beschikbaar willen stellen voor collectieve zonnepanelen. Wie geen
geschikt dak heeft, kan door deel te
nemen aan Boeskoolstroom toch
duurzaam energie opwekken. Totdat de coöperatie zijn eigen energieprojecten heeft, wordt (duurzame) gas en stroom van collegacoöperaties afgenomen. Vanaf
20.00 wordt vanavond in De Bond
Samuel in the clouds vertoond. Een
film over het Andesgebergte, die
laat zien wat de gevolgen zijn van
klimaatverandering. De film is voor
iedereen toegankelijk tegen Filmhuis-tarief; nieuwe leden van Boeskoolstroom krijgen vrijkaartjes.

Stephan Scheper
Oldenzaal

Een half jaar nadat dit idee werd
gelanceerd, staan er ruim 160 personen ingeschreven bij Knarrenhof. In totaal zijn dat ruim „90
huishoudens”, meldt Otto Engels,
voorzitter van de vereniging (in

oprichting) Noabershof Olnzl.
Na een presentatie van het project aan de raad volgden diverse
sessies met ambtenaren, waarbij
meerdere locaties werden bekeken
op haalbaarheid en geschiktheid.
Vanuit Noabershof Olnzl is al wel
een voorkeur uitgesproken. Omdat ‘de onderhandelingen in stilte
moeten verlopen’, wil Engels daar
nu nog niets over kwijt. „We moeten kansen en processen voorzichtig benaderen.”
Inmiddels is er een brief verstuurd naar het college. In dat
schrijven wordt gepleit voor het
instellen van een ambtelijk team,
met daarin niet alleen ambtenaren

van Stedenbouw, maar ook collega’s van de afdelingen Grondzaken, Financiën en het sociale domein.
Engels: „De gemeente moet ons
nu prioriteit geven. We hebben
nog niet het gevoel dat dit initiatief
echt wordt omarmd. Terwijl we na
Zwolle, waar vorige maand de
bouw van een Knarrenhof is begonnen, al wel het verst zijn met
de voorbereidingen.”
Belangstelling is er meer dan genoeg, de organisatie is er en een
goede locatie is gevonden. Het
wachten is nu op het moment dat
Noabershof Olnzl wordt omarmd
door de gemeente.

