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Rob Welten bezoekt diamanten paar

Gelukwensen en bloemen voor Gerrit en Dini Wes
Ze kenden elkaar al langer, maar toen hij in

1957 ging varen kwamen ze erachter: 'wij

horen bij elkaar'. Op 21 mei 1962 stapten

Gerrit Wes (84) en Dini Wonnink (83) in het

huwelijksbootje. Burgemeester Rob

Welten feliciteerde het diamanten paar op

hun60stetrouwdag.

Terwijl de in Twekkelo geboren Dini bij een
kruidenier werkte, zat haar Gerrit op de grote
vaart. Als scheepswerktuigkundige zorgde hij
dat in de machinekamer alles gesmeerd liep.
Enondertussenzaghijheelwatvandeaarde.

Al gauw zaten Welten en de bruidegom
aandachtig over een imposante wereldkaart
gebogen en namen tal van scheepvaartroutes
door. Vóór hun huwelijk maakten Gerrit en
Dini een heldere afspraak. Zodra de eerste
baby zich aandient zou hij stoppen met varen.
Met de komst in 1964 van Karin, was dat zover.
Het jaar erop kwam haar broertje Wim erbij.
Enin1969werdmetIngehetgezincompleet.

Twente

De eerste zeven jaar van hun huwelijk woon-
den ze bij de ouders Wes in Usselo, vlakbij de
kerk. Moeder Wes had een kruidenierswinkel.
Vader Wes runde een zaak in landbouwwerk-
tuigen en fietsen. Met zijn technische ervaring
was Gerrit van plan het bedrijf uit te bouwen.
Maar hij zag de bui hangen. De stad Enschede
breidde gestaag uit richting Usselo. Boeren
zouden verdwijnen met minder klandizie tot
gevolg. Hij gooide het roer om. Via avond-
studie bekwaamde hij zich tot leraar wis- en
natuurkunde. Voor zijn eerste aanstelling
verhuisde het jonge gezin naar Woudenberg,
met Twente in hun hart. In 1974 keerden ze
terug naar hun geboortestreek. Om precies te
zijn naar Haaksbergen, waar Gerrit docent
werdaandeplaatselijkeLTS.

Kruipafstand

Het diamanten paar hee� graag mensen om
zich heen. Ze stonden en staan met beide
benen in de Haaksbergse samenleving. De
bruidzettezichactief inbijVrouwenvanNuen
de bijbehorende boerendansgroep. Gerrit
maakte zich verdienstelijk bij de Historische

Kring. AlsBABS bij de gemeente Haaksbergen
hee�hijheelwatstellenindeechtverbonden.
Samen brachten ze tot 2020 maaltijden rond
voor Tafeltje Dekje. Trots zijn ze op hun vijf

kleinkinderen. “En we hebben twee achter-
kleinkinderen. Dat is zo bijzonder”, vindt Dini.
“Zewonenopkruipafstand”,grapthaarman.
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Over zestig gelukkige huwelijksjaren valt véél
te vertellen, zeker voor ondernemende
mensen als Margje (78) en Anne (81) Kooistra.
“Hoe belandt een geboren Groninger op
Twentse bodem?”, vroeg Jan-Herman
Scholten zich af. Onder het genot van koffie en
taart deed de bruidegom zijn verhaal.
“Eigenlijk waren we gastarbeiders, op zoek
naar een betere toekomst. We gingen naar
Enschedeomindetextieltewerken.Laterben
ik bij Boekelo Foliën aan de slag gegaan. Daar
hebikveertigdienstjarenvolgemaakt.”

Aanpakken

Op 18 mei 1962 beloofden Anne en Margje
elkaar eeuwig trouw. In een zomerhuisje op
het Usselose platteland werden hun drie
kinderengeboren:Marianne,ArneenAnnette.

De voortuin van Anne en Margje Kooistra-

van Delden was 18 mei bezaaid met gouden

en zilveren hartjes. De enorme 60 voor de

gevel lichtte een tipje van de sluier op: het

stel was die dag zestig jaar getrouwd.

Namens de gemeente bracht loco-

burgemeester Jan-Herman Scholten de

hartelijke gelukwensen over aan het

diamantenpaar.

In 1967 verhuisde het jonge gezin naar een
splinternieuwe huurwoning in Haaksbergen.
Jong getrouwd en drie kids vlot achter elkaar,
dat was flink aanpakken. Anne draaide een
drieploegendienst, hielp mee in de huishou-
ding en verdiende een extra centje met
tuinonderhoud bij senioren. Op de tijden dat
hij thuis was, had Margje haar handen vrij om
vakken te vullen in een grote supermarkt.
Later werd ze daar demonstratrice van
nieuwe producten. “Ontzettend leuk werk!”,
zegtdebruid.Enondertussenondernamenze
leuke dingen met de kinderen. Geregeld was
het een weekendje kamperen met de hele
bups,opmooieplekjesnietvervanhuis.

Vrijheid

Toen hun kroost was uitgevlogen, herpakte
het stel de vrijheid die er in hun beginjaren bij
in was geschoten. Mooie reizen maakten ze
samen met hun camper, een door Anne zelf
omgebouwde Hanomagbus. Veel deden ze
samen: vrijwilligerswerk, fietsen, bowls.
Margje en haar team werden in 2017 zelfs
Nederlands Kampioen Bowls. Helaas dwong
een hartkwaal de bruidegom om fors gas
terug te nemen. Hun trouwdag vierden ze Bi-'j
dewatermölle,metfamilieenvrienden.Metin
hun hart een stil verdriet: het gemis van hun
zoon Arne die in 2010 overleed aan een
hersentumor.
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Locoburgemeester Jan-Herman Scholten feliciteert diamanten paar

Anne en Margje Kooistra-van 

Delden vieren zestigste trouwdag

Wegens Hemelvaart gesloten
Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, zijn het gemeentehuis en de Noaberpoort 

gesloten. Dat geldt ook voor de dag na Hemelvaart, vrijdag 27 mei. Op maandag 30 

mei kunnen bezoekers weer in het gemeentehuis terecht. Dan is ook de Noaberpoort 

weer open.

Nieuw college in de maak
Sinds de verkiezingsuitslag bekend is, zijn de

partijen in de gemeenteraad met elkaar om de

tafel gegaan. Zij maken gezamenlijk afspraken

over onderwerpen die de raad betreffen. De

twee grootste partijen, CDA en Nieuw

Haaksbergen werken samen aan de vorming

van een college. Zij zullen beiden een

wethouder voordragen. Een derde wethouder

wordt gezamenlijk gezocht. Daarvoor wordt

volgende week een vacature opengesteld.

Besluiten B&W

Het college van B&W komt elke week 

bijeen voor besluitvorming over 

uiteenlopende onderwerpen. De 

besluiten uit deze vergadering 

worden elke woensdagmiddag 

gepubliceerd en zijn na te lezen op 

haaksbergen.raadsinformatie.nl.

De gemeente 

Haaksbergen 

werkt op afspraak

Maak minimaal een werkdag van 

tevoren een afspraak:

• op www.haaksbergen.nl           

• via (053) 573 45 67
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Noaberschap bij Dr. Ariëns 
goed gevierd

Vorige week woensdag was er een heus 

tuinfeest bij de vluchtelingenopvang in de 

voormalige basisschool Dr. Ariëns. De 

gelegenheid? Het kledingwinkeltje waar de 

bewoners hun kleding kunnen uitzoeken 

werd geopend. 

De bewoners, heel veel buren en een grote 
groep vrijwilligers hebben er samen een 
mooi evenement van gemaakt. Hapjes, 
drankjes,  muziek en natuurl i jk  een 
modeshow waren het recept voor een 
mooie bijeenkomst. Toespraken waren er 
ook, van de vrijwilligers en de bewoners. 
Burgemeester Welten sprak voordat hij de 

officiële openingshandeling verrichtte zijn 
bewondering uit voor de kracht van de 
Oekraïense vrouwen die elkaar en de 
kinderen steunen in deze onzekere tijd. 
Heel Haaksbergen wil graag hulp bieden, 
niet alleen bij huisvesting maar ook bij 
ontspanning, onderwijs en werk. Welten 
over de initiatieven van vrijwilligers in 
Haaksbergen: “Dit maakt mij ongelooflijk 
trots. Ik wil jullie allemaal uit de grond van 
mijn hart bedanken”. Hij opende het 
kledingwinkeltje samen met de vrijwilligers 
door een enorme schaar in een spijkerbroek 
te zetten en zo de weg vrij te maken voor een 
zinvolle dagbesteding voor de tijdelijke 
bewoners.
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Burgemeester Welten ontmoet Oekraïense jeugd

Start vierde editie Foto-
biënnale Haaksbergen

Beleef 'Mooie OgenBlikken' in het 

dorpshart van Haaksbergen. Verspreid 

door de straten van Haaksbergen zijn tot 

en met eind oktober maar liefst 180 foto's 

te bewonderen. 

De foto's zijn geprint op zeildoeken, motor-
kappen die in bomen hangen, kubussen rond 
bomen, deuren en panelen van verschillende 
afmetingen. Tussen de foto's zit veel vrij werk 
en af en toe een thematische aanpak, maar 
altijd in het oog springend. De route van de 
vierde Fotobiënnale Haaksbergen slingert 
door het dorpshart. Vanaf Museum Buurt-
spoorweg, via de Spoorstraat naar de 

Pancratiuskerk op de Markt, door naar het 
toekomstige Cultuurplein bij De Kappen. 
Afgelopen zaterdag werd de Fotobiënnale 
geopend door Cora Sens van de Fotobond en 
burgemeester Rob Welten. 

F
o

to
: N

ico
 A

sb
ro

e
k

Tijdens de Special Olympics op 11 en 12 juni

Word een van de 180 vrijwilligers!
De Special Olympics Nationele spelen 

zijn dit jaar in Twente. Van 10 tot en met 

12 juni sporten meer dan 3.000 atleten in 

14 Twentse gemeenten op 25 sport-

onderdelen. Haaksbergen is dan de 

speelstad voor het G-voetbal toernooi. 

Het evenement wordt mogelijk gemaakt 

door vrijwilligers. Daar kunt u er een van 

zijn. 

In totaal zijn er 180 vrijwilligers nodig die op 
zaterdag 11 en zondag 12 juni willen helpen. 
Er is bijvoorbeeld hulp nodig bij de 
informatiedesk, het verwerken van de 
uitslagen of het regelen van de drukte op het 
terrein. Lijkt het u leuk om een dag, dagdeel 
of beide dagen te helpen? Neem dan 
contact op met Renalde van Haren, 
coördinator Vrijwilligerswerk Haaksbergen. 
tel. nummer 06 - 3434 7812 of  per mail via 
vrijwilligerswerk@noaberpoort.nl . 

Vrijwilligerswerk Haaksbergen

Haaksbergen kent vele vrijwilligers die zich inzetten voor anderen. Vraagt u zich af welk 
vrijwilligerswerk bij u past? Kom gerust langs bij de Noaberpoort. Vrijwilligerswerk 
Haaksbergen zoekt samen met u naar een functie die bij u past en gee� u een persoonlijk 
advies. Bent u juist op zoek naar vrijwilligers? Ook organisaties, verenigingen en 
stichtingen die met vrijwilligers werken kunnen bij Vrijwilligerswerk Haaksbergen 
terecht voor advies of het plaatsen van een vacature. Kijk voor meer informatie en een 
overzicht van alle vacatures op:  vrijwilligerswerkhaaksbergen.nl 

Voor boeren en burgers in het buitengebied

Erfeigenaar in Haaksbergen? Raadpleeg een ErfCoach!
Het landelijk gebied is in beweging. Veel 

agrariërs staan voor een keuze. Stoppen, 

uitbreiden, moderniseren, op dezelfde 

voet verder of misschien toch de schuur 

verhuren? Maar ook bewoners van het 

buitengebied die géén agrariër zijn hebben 

soms vragen. Bijvoorbeeld over asbest-

daken op schuren, de consequenties van 

dichtbijgelegen natuurgebied of over 

nieuwe wetten en financiële regelingen. Zij 

kunnen ook de komende tijd nog de hulp 

inschakelen van zogeheten ErfCoaches.

De ErfCoaches zijn onafhankelijke adviseurs, 
die hulp bieden op meerdere terreinen. Ze 
kunnen meedenken over bijvoorbeeld 
nieuwe functies van bestaande gebouwen en 
het voorkomen van verpaupering. Maar ook 
over toekomstige ontwikkelingen van een 
agrarisch bedrijf of bedrijfsbeëindiging en de 
financiële gevolgen daarvan. Maar ze kunnen 
mensen ook op weg helpen bij sociaal-
maatschappelijke problematiek, zoals een-
zaamheid. 

Plan van aanpak

De ErfCoaches zijn kortom sparringpartner en 
wegwijzers op ruimtelijk, milieutechnisch en 
sociaal vlak. Samen met bewoners stellen zij 

een plan van aanpak op en helpen ze met de 
uitvoering daarvan. Dankzij de inzet van 
ErfCoaches hebben al veel erfeigenaren 
stappen gezet die ze anders misschien nooit 
voor mogelijk hadden gehouden en die 
perspectief bieden voor een mooie toekomst. 
De provincie Overijssel hee� dan ook besloten 
dat erfeigenaren uit Haaksbergen de hulp van 
de ErfCoaches voorlopig in kunnen blijven 
schakelen.   

Onafhankelijk en vertrouwelijk

Een van de ErfCoaches is Neeltje Bleumink. Ze 
krijgt veel positieve reacties op de gesprekken 
met mensen. “Mensen vertellen vaak dat een 
gesprek met ons de waardevolle eerste 

aanzet is geweest voor verandering op het 
erf”, vertelt ErfCoach Neeltje Bleumink. Haar 
collega Ursula Hesselink vertelt dat de 
gesprekken met de ErfCoaches gratis, 
vrijblijvend en vertrouwelijk zijn. “Bovendien 
zijn we onafhankelijk”, vult Ursula aan. “We 
zetten samen met de erfeigenaren alle 
wensen en mogelijkheden op een rij. 
Vervolgens bekijken we dan wat er nodig is 
om verder te komen.”

Meer weten, of wil je graag in gesprek?

Kijk dan voor meer informatie op

 erfcoach.com of bel met Neeltje Bleumink op 
06 - 13 45 62 73.
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AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN

Op zaterdag kunt u oud papier brengen 

naar de Pius X-school aan de W.H. 

Jordaansingel 20, St. Bonifaciusschool in 

de Hoeve en VVV Buurse.

OUD PAPIER OPHALEN

Op zaterdag 28 mei haalt basisschool het 

Palet (Holthuizen) oud papier op in inzamel-

gebied 3. Wilt u ervoor zorgen dat er geen 

plastic tussen zit en het papier in dozen of 

gebundeld aanbieden. Het oud papier kunt 

u ’s morgens voor 8.30 uur neerzetten bij de 

containerverzamelplaats.

VERGUNNINGENEN

MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraakmaken

Wilt u een van de aanvragen, besluiten,

vergunningenofmeldingeninzien?Neemdan

contact met ons op. Dit kan telefonisch via

(053) 573 45 67. Voor meer informatie

verwijzen wij u naar onze website onder het

kopje“Bouw-ofmilieudossiersinzien”.

Zienswijzenindienen

Als er zienswijzen kunnen worden ingediend,

dan kunt u dat mondeling of schri�elijk doen.

Schri�elijke zienswijzen kunt u indienen bij

het college van burgemeester en wethouders.

Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Voor

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak

makenviabovenstaandtelefoonnummer.

Bezwarenindienen

Een bezwaarschri� moet schri�elijk gericht

worden aan het college van burgemeester en

wethouders, Postbus 102, 7480 AC Haaks-

bergen. U wordt verzocht bij correspondentie

het beschikkingsnummer te vermelden, dat

achter het adres staat. Het is niet mogelijk om

een bezwaarschri� per e-mail of per fax in te

dienen. Door het indienen van een

bezwaarschri� wordt de werking van de

vergunning niet geschorst. Daarvoor dient

naast het indienen van een bezwaarschri�

een verzoek om voorlopige voorziening (in

tweevoud) te worden ingediend bij de

voorzieningenrechter van de Rechtbank

Overijssel, Bestuurs-recht, Postbus 10067,

8000GBZwolle.

Beroepinstellen

Door het instellen van beroep wordt de

werking van de vergunning en de ontheffing

niet geschorst. Daarvoor dient naast het

indienen van een beroepschri� een verzoek

om voorlopige voorziening (in tweevoud) te

worden ingediend bij de voorzieningen-

rechter. Zowel een beroepschri� als een

verzoek om voorlopige voorziening (in

tweevoud) moeten worden ingediend bij de

Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht Postbus

10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat

slechts beroep tegen de uiteindelijke

beschikking kan worden ingediend als ook

een zienswijze is ingebracht tegen de

ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN

OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

• Bartelerweg 7, Z/22/023378, het bouwen

van een woning en een bijgebouw, aspect

bouw,ingediendop19mei2022

• Clematis 3, Z/22/023382, het plaatsen

dakkapel, aspect bouw, ingediend op 21

mei2022

• Geukerdijk 29, Z/22/023352, het uitbrei

denvaneenwoning,aspectbouw, i n g e -

diendop17mei2022

• J.A. Middelhuisstraat 14, Z/22/023342,

hetplaatsen van een dakkapel op de

voorgevel van de woning, aspect bouw,

ingediend op 16 mei 2022

• Kadastraal bekend Sectie O, Nummer

2524 (plan Groenrijck), Z/22/023360, het

aanleggen van een duikerbrug, aspect

bouw, Inrit/uitweg en weg aanleggen of

veranderen, ingediend op 18 mei 2022

• Pastoor Wienholtsstraat 10,

Z/22/023344, het uitbreiden van de

achterzijde van de woning, aspect bouw,

ingediend op 17 mei 2022

Dezeaanvragenkunnenwordeningezien.Kijk

voor de mogelijkheden hiertoe onder de kop

Algemeen.

KENNISGEVING VERLENGEN

BESLISTERMIJN

• Alsteedseweg 56, Z/22/022400, het ver-

bouwen van een boerderij, aspect bouw,

ingediend23januari2022

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 30 juni

2022.

• AdriaenBrouwerstraat4,Z/22/022923,

het veranderen van de gebruiksfunctie,

aspectbouw,ingediend1april2022

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 8 juli

2022.

• Textielstraat 28, Z/22/022981, plan voor

het uitbreiden van een bedrijfspand,

Ingediendop,7april2022

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 16 juli

2022. Tegen bovengenoemde besluit kunnen

belanghebbenden binnen zes weken na

bekendmaking van het besluit een bezwaar-

schri� indienen. Kijk voor de mogelijkheden

hiertoeonderdekopAlgemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

REGULIEREPROCEDURE

• Scholtenhagenweg 25, Z/22/022433, het

plaatsen van een bijgebouw ter vervang-

ing van een bestaand bijgebouw, aspect

bouw en handelen in strijd met regels

ruimtelijkeordening

Dezevergunningisbekendgemaaktop19mei

2022.

• Blankenburgerstraat 16 en 16a,

Z/22/022572, het wijzigen van de functie

op een gedeelte van de begane grond,

aspect bouw en handelen in strijd met

regels ruimtelijke ordening

• Bouwstraat 33, Z/22/022441, het bouw-

en van een bedrijfsgebouw, aspect bouw

en handelen in strijd met regels ruimte-

lijkeordening

• Hasseltweg10,Z/22/023191,hetbouwen

vaneenpapierschuur,aspectbouw

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op

25 mei 2022. Tegen bovengenoemde be-

sluiten kunnen belanghebbenden binnen zes

weken na bekendmaking van het besluit een

bezwaarschri� indienen. Kijk voor de moge-

lijkhedenhiertoeonderdekopAlgemeen.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

UITGEBREIDEPROCEDURE

• Hulstweg 11, Z/22/022022, het brand-

veilig gebruiken van Erve Knippert, aspect

brandveilig gebruik, ingediend 20 januari

2022

Met ingang van 19 mei 2022 t/m 29 juni 2022

kunnen binnen zes weken schri�elijk en

mondeling zienswijzen worden ingebracht.

Kijk voor de mogelijkheden hiertoe en het

inzien van de stukken onder de kop

Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

UITGEBREIDEPROCEDURE

• Marktvelderweg 14, Z/22/022170,

brandveilige gebruik van boerderij

kamers en appartementen, aspect brand-

veiliggebruik(verleendd.d.24mei 2022)

Met ingang van 26 mei 2022 kan binnen 6

weken beroep/verzoek om voorlopige voor-

ziening worden ingesteld. Kijk voor de

mogelijkheden hiertoe onder de kop

Algemeen.

MELDINGENACTIVITEITENBESLUIT

• Weertsweg 11, Z/22/023394, voor het

bouwen van twee opslagloodsen voor

foerage

Tegen deze melding staat geen bezwaar en/of

beroepopen.

INGEDIENDE AANVRAGEN

EVENEMENTENVERGUNNING

• Optocht300jaarBrandweer

Haaksbergenop10september2022,

Z/22/023367,CentrumHaaksbergen

(ingediendop19mei2022)

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk voor

de mogelijkheden hiertoe onder de kop

Algemeen.




