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GemeenteNieuws

Haaksbergen steekt de handen uit de mouwen!
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Wil jij een dagje het verschil maken voor 
een stichting, vereniging of vrijwilligers-
organisatie? Doe dan mee met NLdoet! Je 
maakt kennis met vrijwilligerswerk, helpt 
een maatschappelijke organisatie é n het 
is nog gezellig ook! Met NLdoet maak je op 
é én dag echt een groot verschil voor een 
ander. Door aan een activiteit mee te doen 
zorg je er bijvoorbeeld voor dat buurtbewo-
ners een groene ontmoetingsplek hebben 
in hun buurt of dat onderhoudsklussen bij 

verenigingen of stichtingen worden wegge-
werkt. Jouw inzet is dus hard nodig en zeer 
welkom!

Help jij in Haaksbergen die ene mevrouw 
met lichamelijke beperkingen met een op-
ruimklus vanwege waterschade? Help jij 
Buurtvereniging Ravelstraat met een in-
sectvriendelijk plantsoen aan te leggen of 
maak jij The Gap nog groener? Buurtvereni-
gingen Noaberschap Ziewol en Verdistraat 

gaan aan de slag met hun speelveld. Bijen-
vereniging de Heidebloem gaat voor snoei- 
en onderhoudsklussen in het bijenbos. De 
IVN gaat het terrein van de Heemtuin op-
knappen samen met de Jeugdimkers van de 
Heidebloem. Of help jij RTV Sternet een ont-
moetingsruimte gezellig in te richten, de tui-
nen en paden bij het hospice onkruidvrij te 
maken of samen met de Isidorusruiters hun 
juryhok en secretariaatskeet opknappen? 
Belevingsbos den Broam en Natuurvrien-
denhuis gaan aan de slag met schoon-
maak en onderhoudsklussen. Ben jij één 
dag tekstschrijver of assistent koster bij de 
Franciscus Parochie of sluit jij aan bij hun 
bloemversiering, schoonmaak of tuinploeg? 
Meedoen als vrijwilliger is simpel. Kijk voor 

meer informatie over alle klussen in Haaks-
bergen op nldoet.nl. Kies een leuke activiteit 
en meld je aan! 

Een handige tip voor de klusaanbieders: Hoe 
slim is het om van de gelegenheid gebruik te 
maken om op 11 en 12 maart een filmpje te 
maken voor deelname aan de Nationale Vrij-
willigersprijzen 2022? Maak een korte vlog 
over het thema: Trots op je team! Upload 
de vlog uiterlijk 15 maart op vrijwilligersprij-
zen.nl en maak kans op één van de vele prij-
zen. Voor meer informatie over NLdoet kun 
je contact opnemen met Vrijwilligerswerk 
Haaksbergen. Tel: 06 343 478 12 of per mail: 
r.vanharen@noaberpoort.nl. Kijk ook eens 
op vrijwilligerswerkhaaksbergen.nl. 

 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Het Repair-café gaat weer open!
Eindelijk is het weer zover! Het Repair-café is weer open: defecte pro-
ducten kunnen weer gerepareerd worden. Op elke eerste woensdag 
van de maand is het mogelijk om kapotte spullen in de hobby-werk-
plaats aan de Industriestraat 51 te laten repareren. De openingstijden 
zijn van 9.00 tot 12.00 uur. In principe kunnen alle gebruiksvoorwerpen 
worden gerepareerd. Van fiets tot stofzuiger en van schemerlamp tot 

koff iezetapparaat.  Ook is het weer tijd om (tuin-)gereedschap te laten 
slijpen. Dit is uiteraard gratis, maar een vrije gift  is natuurlijk welkom.
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OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 5 maart kunt u oud papier bren-
gen naar de Pius X-school aan de W.H. Jor-
daansingel 20 en naar voetbalvereniging 
HSC’21. 

OUD PAPIER OPHALEN 
Zaterdag 5 maart haalt basisschool Holt-
huizen oud papier op in inzamelgebied 3. 
Het oud papier kunt u gebundeld of in do-
zen aanbieden ’s ochtends voor 8.30 bij de 
containerverzamelplaats. Wilt u er dan ook 
voor zorgen dat er geen plastic tussen het 
oud papier zit?
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ALGEMEEN
Inzien / afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten ver-
gunningen of meldingen inzien? Neem dan 
contact met ons op. Dit kan telefonisch via 
(053) 573 45 67. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar onze website onder het 
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden inge-
diend, dan kunt u dat mondeling of schrif-

telijk doen. Schrift elijke zienswijzen kunt 
u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC  
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken via boven-
staand telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift  moet schrift elijk ge-
richt worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij cor-
respondentie het beschikkingsnummer te 
vermelden, dat achter het adres staat. Het 
is niet mogelijk om een bezwaarschrift  per 
e-mail of per fax in te dienen. Door het in-
dienen van een bezwaarschrift  wordt de 
werking van de vergunning niet geschorst. 
Daarvoor dient naast het indienen van een 
bezwaarschrift  een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) te worden inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Post-
bus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de 
werking van de vergunning en de onthef-
fing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift  een 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter

Zowel een beroepschrift  als een verzoek 
om voorlopige voorziening (in tweevoud) 
moeten worden ingediend bij de Recht-
bank Overijssel, Bestuursrecht Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op 
dat slechts beroep tegen de uiteindelij-
ke beschikking kan worden ingediend als 
ook een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN  
•  Alsteedseweg 56, Z/22/022400, het ver-
bouwen van een boerderij, aspect bouw, 
ingediend 23 januari 2022.

•  Hibbertsstraat 30, Z/22/022327, het 
splitsen van een woning, aspect hande-
len in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning, ingediend op 22 februari 2022.

•  Hondelink 75, Z/22/022424, het kappen 
van twee eiken, aspect kap, ingediend 27 
februari 2022.

•  Leemdijk 16, Z/22/022334, het uitbrei-
den van een bestaande hooimijt, aspect 
bouw, ingediend 22 februari 2022.

•  Urkerweg 6, Z/22/022425, het plaat-
sen van een tijdelijke woonunit, aspect 
bouw, ingediend 27 februari 2022.

•  Kadastraal bekend Sectie H, Nummer 
2222, Z/22/022419, het realiseren van 
een tijdelijke hoogspanningsstation, as-
pect bouw, ingediend 25 februari 2022.

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
REGULIERE PROCEDURE   
•  K alkovenweg 2, Z/22/021736, het bou-
wen van een woning met schuur, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening.

•  Mozartstraat 112, Z/22/022036, het 
aanbouwen van een berging, aspect 
bouw.

•  Reute 29, Z/22/022108, het realiseren 
van een overkapping met fietsenber-
ging, aspect bouw.

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt op 
2 maart 2022. Tegen bovengenoemde be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken na bekendmaking van het be-
sluit een bezwaarschrift  indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  Fietstocht door Twente op 6 juni 2022, 
Z/22/022343, Geukerdijk 107, ingediend 
op 23 februari 2022.

Deze aanvraag kan worden ingezien. Kijk 
voor de mogelijkheden hiertoe onder de 
kop Algemeen.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Open Dag Brandweer / 30 april 2022, 
Z/21/021845: Parallelweg 2. 

•  Tentfeest Carnaval Buurse 25/26 maart 
2022, Z/21/021381, terrein achter Hege-
veldweg 1.

Tegen bovengenoemde besluiten kun-
nen belanghebbenden binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit een be-
zwaarschrift  indienen. Kijk voor de moge-
lijkheden hiertoe onder de kop Algemeen.

   Openbare Bekendmakingen

 Besluiten B&W

Het college van B&W komt elke week 
bijeen voor besluitvorming over uit-
eenlopende onderwerpen. De be-
sluiten uit deze vergadering worden 
elke woensdagmiddag gepubliceerd 
en zijn na te lezen op haaksbergen.
raadsinformatie.nl. 
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Wilt u advies of ondersteuning bij opvoeding, mantelzorg, vrijwilligerswerk, echtscheiding, werkloosheid, schulden of een-
zaamheid? In de Noaberpoort werken medewerkers van meerdere organisaties onder één dak samen. Professionals die u 
graag verder helpen. Kijk eens op www.noaberpoort.nl.

AlzheimerCafé 
Haaksbergen gaat vol 
goede moed de lente in
We zijn blij dat we dit voorjaar weer van start kun-
nen gaan met het AlzheimerCafé in Haaksbergen. 
Het AlzheimerCafé Haaksbergen (ACH) is een ont-
moetingspunt voor mensen met vergeetachtig-
heid of dementie, hun naasten, mantelzorgers, 
begeleiders en allen die (professioneel) betrokken 
zijn bij vergeetachtigheid of dementie. Het ACH 
biedt gezelligheid, informatie, (live) muziek en ver-
rassende ontmoetingen.  

De bijeenkomsten vinden meestal plaats in de 
Kappen, aan de Blankenburgerstraat 40-42 te 
Haaksbergen. De data voor de volgende bijeen-
komsten zijn donderdag 31 maart, donderdag 19 
mei en donderdag 30 juni. De aanvang van deze 
avonden is 19.15 uur. De bijeenkomsten zullen 
worden aangekondigd in Rond Haaksbergen. De 
werkgroep ACH bestaat uit: Riet Rickhoff, Anja 
Bok, Judith Startman, Mieke Sprakel, Hilly Wel-
merink, Gerrie Bok, Karin de Jager en Ton Harm-
sen. Zij zijn verbonden aan de KBO, Buurtzorg, 
Livio, de PKN, Saar aan Huis en de 
Noaberpoort. Voor meer in-
formatie en contact kunt u 
Ton Harmsen benaderen via 
t.harmsen@noaberpoort.nl 
of door te bellen naar 06 835 
461 86.   

ANWB AutoMaatje in Haaksbergen een groot succes!
Sinds 2017 is de vervoersservice voor en door eigen 
inwoners in Haaksbergen actief. De Noaberpoort en 
de ANWB werken hierin samen.

Bij AutoMaatje helpen inwoners met een eigen auto an-
dere inwoners om zo lang mogelijk mobiel te blijven en 
te blijven deelnemen aan het sociale en maatschappe-
lijke leven. AutoMaatje bemiddelt voor een rit naar dok-
ter, fysiotherapeut of ziekenhuis. Maar het kan ook gaan 
om boodschappen doen, de ontmoetingsgroep bezoe-
ken, naar de kapper gaan of een ritje naar een kennis. 
De Noaberpoort verzorgt de coördinatie.

Hoe werkt het ook alweer?
Wie gebruik wil maken van AutoMaatje belt uiterlijk 
twee werkdagen van tevoren met de Noaberpoort via 
(053) 573 45 96. De klant betaalt per kilometer 30 cent 
aan de chauffeur. De medewerker van de Noaberpoort 
koppelt de klant aan een van de chauffeurs op de vrij-
willigerslijst en vertelt wat het ongeveer gaat kosten. De 
chauffeur komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. 

De klant rekent na afloop contant af met de chauffeur 
op basis van de gereden kilometers.

Chauffeurs gezocht!
We hebben momenteel 40 chauffeurs. Door de groei van 
het aantal deelnemers (400 deelnemers) kunnen we er 
nog een paar bij gebruiken. Bent u in het bezit van een 
eigen auto? Vindt u het leuk om af en toe een minder 
mobiele plaatsgenoot te helpen door hem of haar 
ergens naar toe te brengen? 
 
Wilt u zelf u agenda blij-
ven bepalen? Dan kunt 
u zich aanmelden bij 
de Noaberpoort via te-
lefoonnummer (053) 
573 45 96 of mailadres  
anwbautomaatje@ 
noaberpoort.nl.

Wilt u ook digitaal vaardig worden?
Kom naar het digitaal inloopspreekuur van Biblio-
theek Haaksbergen. Dit spreekuur vindt iedere maan-
dag plaats van 9.30 uur tot 12.00 uur in de Kappen. 
U kunt hier al uw vragen stellen over de mobiele te-
lefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of het 
internet.  De vrijwilligers van (Digi)Taalhuis Haaksber-
gen helpen u graag verder!

Heeft u nog geen eigen tablet? Dat is geen probleem. 

Wij kunnen u voorzien van een leentablet. Samen kij-
ken we welke tablet het beste bij u en uw wensen past.

Contact 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Kim 
Bos, te bereiken via k.bos@
noaberpoort.nl of via 06 218 
517 82.

In gesprek met de wethouder… 
Iedereen krijgt op een gegeven moment te maken 
met ouder worden. De Noaberpoort vindt dat ie-
dereen zo lang mogelijk mee moet kunnen doen 
in de samenleving. Daar is wethouder Antoon 
Peppelman het helemaal mee eens. ‘’Op een vi-
tale manier oud worden, daar kunt u zelf ook aan 
mee werken. Zelf heeft u veel invloed op de manier 
waarop u ouder wordt. Dit is niet voor iedereen weg-

gelegd, maar daar kan de Noaberpoort passende hulp 
bij bieden.’’

Ouder worden gaat op verschillende manieren. Sommige ouderen kunnen zichzelf 
redden, anderen hebben op sommige vlakken hulp nodig. Het is voor iedereen van be-
lang om zowel de fysieke als mentale gezondheid op peil te houden. ‘’Lichaamsbewe-

ging zorgt voor een betere conditie en weerstand. Maar ook actief zijn op sociaal vlak 
is minstens zo belangrijk. Door veel contacten te onderhouden raakt u minder snel 
eenzaam.’’ aldus Antoon Peppelman. Voor alle ouderen in de gemeente Haaksbergen 
heeft hij een aantal tips en adviezen. 

Mantelzorg
In het gesprek met de wethouder kwam ook het onderwerp mantelzorg uitgebreid aan 
bod. Vanuit eigen ervaring weet hij dat wanneer je denkt dat het klaar is, het andere 
om de hoek komt kijken. Hij is dan ook blij dat er vanuit de Noaberpoort hulp wordt ge-
boden aan mantelzorgers. ‘’Mantelzorgers regelen vaak zelf de taken en de zorg voor 
hun naaste. Het zorgen voor een naaste betekent echter niet dat ze alles zelf moeten 
doen. Het is belangrijk dat zij weten dat er ook ondersteuning wordt aangeboden van-
uit de Noaberpoort. Mantelzorgen is maatwerk: de overeenkomst die mantelzorgers 
hebben is dat zij de zorg op zich hebben genomen voor een naaste. Welke hulp of be-
geleiding ze eventueel nodig hebben hierbij verschilt per situatie.’’ Omdat mantelzor-
gen maatwerk is, is het van belang om ook met de mantelzorgers in gesprek te gaan: 
waar hebben zij behoefte aan en welke diensten kan de Noaberpoort bijvoorbeeld nog 
meer aanbieden.

Tips voor mantelzorgers
Vanuit zijn eigen ervaring heeft wethouder Antoon Peppelman speciaal voor de 
mantelzorgers een advies. ‘’Nu de samenleving langzamerhand weer opengaat, 
kunnen activiteiten en bijeenkomsten weer doorgaan. Voor u als mantelzorger is 
het enorm belangrijk dat u zelf ook ontspanning zoekt en erop uitgaat. Door erop 
uit te gaan raakt u niet in een sociaal isolement en kunt u uzelf even opladen. Weet 
dat u niet alles alleen hoeft te doen, maar dat er hulp op allerlei vlakken wordt 
aangeboden.’

 Tips en adviezen voor ouder worden
Wethouder Antoon Peppelman heeft ook een aantal adviezen voor vitaal 
ouder worden. 
•  Blijf in beweging. Bewegen zorgt voor een goede conditie en een betere 
weerstand.

•  Zorg ervoor dat u uw sociale contacten blijft onderhouden. Nu de ont-
moetingsgroepen weer kunnen starten is het van belang dat u weer gaat 
deelnemen na lange, mogelijk eenzame tijd. 

•  Zorg voor voldoende activiteiten in uw dagelijks leven. Ook hier kunnen 
de ontmoetingsgroepen een rol spelen. Deze groepen en activiteiten zor-
gen er onder andere voor dat u minder snel in een isolement raakt.

•  Meedoen in de samenleving helpt!

Algemene Senioren Vereniging Buurse (ASVB)
De Algemene Senioren Vereniging Buurse (ASVB) is 
een vereniging in Buurse voor senioren. Wij organi-
seren allerlei verschillende activiteiten voor ouderen. 
Voorbeelden van deze activiteiten zijn themamidda-
gen, ontspannen uitstapjes en een jaarlijkse fiets- en 
bustocht. Ook is er een jaarlijkse bijeenkomst met 
een Duitse zustervereniging uit Alstätte en wordt 
er elk jaar een kerst- en nieuwjaarsbijeenkomst ge-
organiseerd. Naast deze bijzondere uitjes is er elke 

dinsdag een kaart- en biljartmiddag en wordt er ook 
gekegeld en jeu de boules gespeeld. Twee woens-
dagen in de maand ondersteunen we bovendien de 
bijeenkomsten en maaltijden van de Noaberpoort. 
Wanneer ouderen moeite hebben met het bezoeken 
van onze activiteiten vanwege een vervoersprobleem 
kunnen wij tevens vervoer regelen. 

De ASVB houdt zich niet alleen bezig met leuke uit-

stapjes, maar wij houden de senioren ook op de 
hoogte van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen 
voor ouderen. Van bijvoorbeeld de veranderingen in 
de ouderenzorg tot het wonen voor ouderen. 

Onze vereniging is opgericht in 1973 en bestaat in 
2023 dus 50 jaar. Als bestuur zijn wij al druk bezig om 
hier een gedenkwaardig jubileumjaar van te maken. 
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Bewegen voor gezondheid en gezelligheid
Voldoende bewegen is belangrijk om je lijf sterk en gezond te 
houden. Het geeft actieve ontspanning, een goed gevoel en je 
voelt je lekkerder in je vel. Het geeft ook een kans om anderen 
te ontmoeten. Waarschijnlijk kent u de richtlijn wel. Tweeën-
half uur per week matig intensief bewegen én daarnaast re-
gelmatig oefeningen doen. Makkelijker gezegd dan gedaan. 
Bij veel mensen is dat de afgelopen tijd door de coronamaatre-

gelen minder goed gelukt dan ze wilden. 

Maar het kan makkelijker! Bijvoorbeeld door iets te kiezen dat echt bij u past. In 
Haaksbergen zijn veel mogelijkheden om te bewegen, zowel in de openbare ruimte, 
als georganiseerd. Op de website beweegwijzerhaaksbergen.nl staan de mogelijk-
heden handig op een rijtje. U kunt ook een boekje ophalen in Noaberpoort. Binnen-
sport, buitensport, sporten in de ochtend of avond, individuele sport of teamsport, 
wandelen, fietsen, stevig tuinieren. Hoe beter een activiteit bij u past, hoe makkelij-
ker het is om het vol te houden. Vraag uzelf af wat bij u past. Misschien heeft u erva-
ringen opgedaan in het verleden. Of kunt u enkele activiteiten uitproberen.

Een activiteit wordt eenvoudiger om uit te voe-
ren wanneer deze goed in uw agenda past. Wan-
neer u vroeg wakker bent, zou u op dat moment 
oefeningen kunnen doen in en om het bed. De 
Eerstelijn zorgverleners hebben een mooie tip-
kaart met oefeningen gemaakt. Die kunt u bij 
uw zorgverleners vragen. Misschien kent u zelf 
ook oefeningen. Samen met iemand bewegen 
maakt het vaak makkelijker én gezelliger! Dit kan 
door u aan te sluiten bij een groep, maar u kunt ook 
een maatje zoeken. Misschien heeft u buren, vrienden 
of familie die u kunt uitnodigen om er samen op uit te gaan. 

Heeft u vragen rond bewegen, het zoeken van een passende activiteit, of maatje, 
neem dan eens contact op met Buurtsportcoach Nienke Schuppers via n.schup-
pers@noaberpoort.nl of 053-5734789. Of bekijk de activiteiten van Buurtsportcoach 
op facebook.com/buurtsportcoachhaaksbergen.

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO)
De KBO-PCOB Haaksbergen is met 1300 leden de grootste seniorenvereniging bin-
nen Haaksbergen en Overijssel. Wij behartigen de belangen voor u in Haaksbergen 
op een breed terrein. Met onze grote achterban kunnen we het beleid binnen de 
gemeente beïnvloeden. Landelijk worden onze belangen behartigd door de lande-
lijke afdeling KBO-PCOB.

Daarnaast worden er ook verschillende dingen voor u georganiseerd waaronder: 
•  Hulp bij uw belastingaangifte
•  Informatie- en themabijeenkomsten
•  Themabijeenkomsten op sociaal en cultureel vlak

•  Gezelligheidsbijeenkomsten, excursies en fietstochten
•  Korting op een ziektekostenverzekering

Vanaf 50 jaar oud kunt u zich aanmelden en deelnemen. Contributie bedraagt €23 
per jaar. U ontvangt 10 x per jaar een informatieboekje en het lees- en informatie-
magazine van de KBO-PCOB. Voor meer informatie kunt u ons bereiken per mail via 
info@kbo-haaksbergen.nl of via het secreta-
riaat door te bellen naar 06 363 244 65. 

Stichting 
Welzijn en 
Hulp
Welzijn en Hulp is een platform 
voor sociaal maatschappelijk vrij-
willigerswerk in De Hoeve en om-
geving. Wij bieden onderdak aan vier 
verschillende activiteiten. 

•  Seniorengymnastiek
Vrijdagsmorgens een uurtje gym onder leiding van een erva-
ren docent. Daarna drinken we gezellig samen koffie in ‘t Meû-
ken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid 
Doornkamp via 06 136 280 15. 
•  UIT … in ’t Meûken
Het hele jaar door is er een wekelijks terugkerend uitje voor se-
nioren uit De Hoeve en omgeving. Dit uitje is iedere donderdag 
van 9.00 uur tot 13.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Maria Ros via 074 357 54 72.  
•  Noaberhulp 
Noaberhulp staat voor noodhulp, acuut vervoer naar een dokter 
of een andere incidentele klus voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen via 06 760 000 55. 
•  Duofiets
Met een vriend of vriendin kunt u op de duofiets een heerlijk 
fietsritje maken in de prachtige omgeving. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met 06 555 829 46.     

Al deze activiteiten komen tot stand met dank aan de vele 
vrijwilligers!

Ontmoeting voor senioren
“Hoi hoi hoi, we mogen weer bij elkaar komen”. Zo kwam een 
meneer na de lockdown de locatie binnen. De deelnemers heb-
ben elkaar en de groep gemist. Een van de deelnemers vraagt 
even de aandacht voor de vrijwilligers en zegt “een applaus, 
voor alle contacten en attenties die de vrijwilligers tijden de 
afgelopen periode aan de deelnemers hebben gebracht.’’ 

Mantelzorg 
Een mantelzorger komt naar mij toe. “Kun je mij hel-
pen, ik wil zo graag nog naar mijn sportavond, maar 
ik kan mijn vrouw niet meer alleen laten”. Samen 
hebben we gekeken naar verschillende mogelijkhe-
den, en hebben een vrijwilliger ingezet, die op de 
sportavond komt. 

Een ander voorbeeld: “We willen graag met vakantie 
en we kunnen mijn vader niet meer de hele periode al-
leen laten. Eerder woonde mijn dochter nog thuis en 
werd de zorg overgenomen en opgevangen”. We heb-
ben gesproken over respijtzorg en het inzetten van een 
landelijke organisatie om mantelzorgvervanging te 
doen tijdens de vakantieperiode. De mantelzorgconsu-
lent kan u hiermee op weg helpen. Annie komt tijdens 
de ochtend langs in de Noaberpoort en ze wil graag de 
mantelzorgconsulent spreken. Die is op dat moment 

beschikbaar. Annie doet haar verhaal, lucht haar hart 
en krijgt wat tips waar ze mee verder kan en ze bedankt 
voor het mooie gesprek. “Ik ben blij dat ik gekomen ben 
en kan nu weer verder”. Dit zijn zo maar een paar alle-
daagse voorbeelden van situaties die vragen om on-
dersteuning. Elke situatie is anders en vraagt om een 
passende ondersteuning. Bent u mantelzorger of kent u 
mantelzorgers en kunt u mogelijk wel wat steun gebrui-
ken? Meld u dan bij de Noaberpoort! Samen kunnen we 
kijken naar oplossingen. 

Mantelzorg ontmoeting
In februari zijn we gestart om elkaar te ontmoeten. 
Hier gaan we voorlopig wel mee door. Deze ontmoe-
tingen vinden vooralsnog plaats in de ontmoetings-
ruimte van de Noaberpoort, op maandagmorgen van 
10.00 tot 11.30 uur. De eerstvolgende bijeenkomst is 

op maandag 7 maart. Op deze ochtend wordt aandacht 
besteed aan regelingen voor mantelzorgers binnen het 
belastingstelsel. De bedoeling is dat we ook weer the-
ma-avonden gaan organiseren, Hierover informeren wij 
u op een later tijdstip. Ook onderwerpen waar u zelf te-
gen aanloopt, of waar u meer over wilt weten kunnen 
aan bod komen. 

Binnenkort wordt ook de cursus ‘Omgaan met De-
mentie’ opgestart. Dit zal gebeuren tussen het ein-
de van maart en het begin van april. Mensen worden 
hiervoor benaderd. Meer informatie hierover zal 
worden gecommuniceerd via de kranten en web-
site.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Gerda van der Velde per mail via g.vandervelde@ 
noaberpoort.nl of per telefoon via 06 131 733 22. Het al-
gemene nummer van de Noaberpoort is 053 573 45 89. 

De ochtenden hebben een vast programma, te 
beginnen met een kopje koffie of thee. Vervol-
gens gaan we met elkaar bewegen, alles wat voor 
u haalbaar is. Daarna doen we nog een keer een 
rondje koffie en thee, een spelletje tussendoor en 
als afsluitend is er om 12.00 uur een gezamenlij-
ke maaltijd. Dinie, een van de deelnemers van het 
eerste uur, geeft aan dat het samen eten veel meer 
is dan alleen eten. ‘’Het is ook de gezelligheid en 
zien eten doet eten.  Er wordt over het algemeen 
lekker gekookt en we zien tevreden deelnemers 
en vrijwilligers.’’ In Haaksbergen zijn op dit mo-
ment zeven seniorenontmoetingsgroepen actief. 
Deze ontmoetingsactiviteiten zijn bedoeld voor 
ouderen die andere ouderen willen ontmoeten 
en samen willen eten. De kosten bedragen € 6,50 
per keer, dit is inclusief koffie/thee en een warme 
maaltijd. De maaltijden worden bereid door vrij-
willigers. Zij helpen ook met het begeleiden van 
de groepen. Het vervoer naar de diverse locaties 
regelt u zelf. Hierbij is AutoMaatje of de Regiotaxi 
ook een optie. De ochtenden beginnen om 9.30 
uur en duren tot ongeveer 13.00 uur.

Ontmoetingsgroepen
Op de volgende locaties en dagen vinden de seni-
orenontmoetingsgroepen plaats. 

•  In  
De 
Kappen, 
op maandag- en 
donderdagochtend.

•  In de Trefkoel in Buurse, op de 1e en 3e woens-
dag van de maand.

•  Bij de Bon Boys, op dinsdag- en 
donderdagochtend.

•  In de Jordaan aan de Vincentstraat, op 
woensdagochtend.

•  Bij HSC ’21, op vrijdagochtend. 
•  In ’t Meuke in Sint Isidorushoeve. 

Bij een paar groepen zijn nog een aantal plaatsen 
vrij. Lijkt het u leuk om een keer een kijkje te ne-
men en deel te nemen? Neem dan gerust contact 
op met de Noaberpoort. Ton Harmsen en Gerda 
van der Velde beantwoorden graag uw vragen. 
In een paar groepen zijn nog wat plaatsen vrij. 
Lijkt het u iets om deel te komen nemen? Neem 
dan gerust contact op met de Noaberpoort. U 
kunt hen bereiken per mail via t.harmsen@noa-
berpoort.nl of g.vandervelde@noaberpoort.nl of 
per telefoon via 06 835 461 86 of 06 131 733 22. 
Het algemene nummer van de Noaberpoort kunt 
u ook bellen. Dat is 053 573 45 89. 



Gratis opruimpakket!
Helpt u mee met een schoon Haaksbergen? Vraag dan een gratis opruimpakket aan 

bij de gemeente Haaksbergen. Het pakket bestaat uit een afvalgrijper, 

veiligheidshesje, handschoenen en vuilniszakken. Hiermee heeft u alle middelen om 

samen Haaksbergen schoon te houden. Ook ontvangt u een folder met tips, 

veiligheidsinstructie en contactgegevens voor vragen en opmerkingen. 

Aanmelden voor BermBrigade: 
• Meld u aan via afval@haaksbergen.nl

• Bel met de gemeente via 053 – 5734567 of geef uw gegevens 

door bij de receptiebalie op het gemeentehuis.

Haaksbergen zonder afval

Meer informatie over afval scheiden? 

Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

Zwerfafval is voor veel inwoners een doorn in het oog. Bovendien, afval trekt nog 

méér afval aan. Wist u dat de gemeente Haaksbergen jaarlijks ongeveer 

€ 40.000 uitgeeft aan het schoonhouden van bermen en groen. Dat is veel geld, 

dat beter aan andere dingen kan worden besteed. Iedereen kan bijdragen aan een 

schoner Haaksbergen. Daarom doen wij een beroep op u. Doet u mee? 

Alle beetjes helpen!
Dat kan eenvoudig door tijdens uw wandelingen, fietstochten of ritjes met de 

scootmobiel zwerfvuil op te ruimen. Of dat nu één keer per week, één keer per 

maand of af en toe is. Prima! Als we samen, naar vermogen, bijdragen, heeft dat 

al een positief effect.

Word actief in de BermBrigade! 

Tanja Lammers, vrijwilliger bij Clean Up Please 

Verbeter de wereld, begin bij je zelf
“Vanuit die gedachte ben ik ongeveer tweeënhalf jaar geleden 

gestart met het CUP-project in Haaksbergen, wat staat voor 

Clean Up Please. Inmiddels zijn we met een groep van tien 

vaste vrijwilligers en hebben we elke derde zaterdag van de 

maand een opruimactie, waarbij we met zo’n 4 à 5 personen 

per keer op pad gaan. We zoeken van de tevoren in de 

HelemaalGroep App een opruimroute uit in de omgeving. We 

hebben – samen met IVN Haaksbergen – de krachten 

gebundeld in Zwerfvuil-Collectief Haaksbergen en goede 

contacten gelegd binnen de gemeente. Ons gezamenlijke doel 

is om zwerfafval de komende jaren nog meer op de kaart te 

zetten in Haaksbergen. Zo zijn we bezig met een BermBrigade 

en willen we ook het aantal adoptiebakken in de gemeente 

uitbreiden. In The Gap, het ontmoetings- en bewegingspark in 

het centrum van Haaksbergen, staan al vier van deze 

knalgroene bakken. Ze zijn geadopteerd door een 

zorgboerderij, een bewoner en het CUP-project om zakken met 

zwerfafval in te verzamelen. Deze zakken worden opgehaald 

door Twente Milieu. Zo maken we de cirkel rond. Natuurlijk zijn 

we ook tijdens de Landelijke Opschoondag op 19 maart weer 

actief. Inwoners die mee willen doen, nodigen we van harte uit. 

Houd hiervoor de weekkrant in de gaten of volg onze 

Facebookpagina Zwerfvuil-Collectief Haaksbergen om op de 

hoogte te blijven.” 

Naar schatting komt er in Nederland jaarlijks tussen de 35 en 140 miljoen kilo zwerfafval op straat of in het groen terecht. Het opruimen ervan kost de overheid bijna 200 
miljoen euro per jaar. Bovendien is zwerfafval slecht voor natuur, dier en mens. Het vervuilt de bodem en dieren eten het op of raken erin verstikt. Vissen en zeedieren slaan 
kleine deeltjes plastic op in hun lichaam en zo komt het in de voedselketen terecht. Ook kan plastic zwerfafval door de wind of via rivieren in zee terechtkomen en daar de 
‘plasticsoep’ verergeren. De Europese Unie wil dit een halt toeroepen en stelt daarom steeds strengere richtlijnen op voor het gebruik van plastic voor producten, zoals 
petflesjes, wattenstaafjes en wegwerpproducten. Ook is er sinds 1 juli 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes en wordt er gewerkt aan statiegeld op blikjes. Dat zijn goede 
ontwikkelingen. Maar ook u kunt een steentje bijdragen en de strijd aangaan tegen zwerfafval! 

Samen de strijd aan tegen zwerfafval! 

Hoe lang blijft zwerfafval liggen? 

Kauwgom: 20 jaarBanenschil: 1 jaar

Sigaret: oneindig

Blikje: 50 jaar

Plastic flesje: oneindig

Kauwgom: 20 jaar

Sigaret: oneindig

De App HelemaalGroen helpt mee aan een schone omgeving. In de gratis app is 
zichtbaar waar zwerfvuil is opgeruimd. Dit werkt stimulerend, want zo is te zien 
dat ook anderen actief zijn.

Hoe werkt HelemaalGroen?
Als je bij aanvang van je opruimactiviteit de app activeert en na afloop de route 

opslaat, verschijnt deze als een groen lijntje op de kaart van Nederland. 

Na een maand verkleurt het groen naar oranje en na twee 

maanden naar bruin. Tenzij de route opnieuw gelopen (en 

opgeruimd) wordt. Zo ziet u makkelijk en snel welke route 

er kortgeleden nog opgeruimd is of wel weer een keer een 

opruimrondje kan gebruiken. Kijk voor meer informatie op 

www.helemaalgroen.nl en download de gratis app!

Download de gratis HelemaalGroen App!

Agenda

Woensdag 9 maart IVN Opschoonronde

Zaterdag 19 maart
09.00 - 12.00 uur

Landelijke Opschoondag 

Help mee met de opruimploegen van IVN en CUP in de strijd tegen zwerfafval. 

Meld je aan via afval@haaksbergen.nl, bij IVN, CUP of via de facebookpagina van het Zwerfvuil-Collectief HaaksbergenMeld je aan via afval@haaksbergen.nl, bij IVN, CUP of via de facebookpagina van het Zwerfvuil-Collectief Haaksbergen


