
Extra middelen 
voor bestrijding 
armoede

RIJSSEN - De extra 
door het Rijk beschik-
baar gestelde middelen 
voor armoedebestrijding, 
zal de gemeente beschik-
baar stellen aan de Stich-
ting Waander Companje 
(5.000 euro) en aan de 
Voedselbank (5.000 euro). 

Het overschot van 4.500 
euro van dit structurele 
budget wordt meegeno-
men naar het jaar 2014.

Uitslagen 
bridgeclub 
Rijssen

RIJSSEN - Bridgeclub 
Rijssen speelde donder-
dag 14 november de 
tweede zitting van de 
tweedde competitieron-
de. 

Men bereikte tijdens 
deze zitting de volgende 
resultaten: Groep A: 1. en 
2. gedeeld mevrouw Ro-
sink–de heer Groot en 
echtpaar Kerkhof 
61,25%; 3. en 4. gedeeld 
de dames Beuker–Pierik 
en echtpaar Verheij 
52,08%.

 Groep B: 1. De heren 
Atsma–Lindeboom 
63,75%  2. de heren 
Kaay–Galesloot 57,50%, 
3. de dames Stolk–Ho-
man 55,00%.

Aangehouden 
voor doorrijden 
na aanrijding

HOLTEN - Een 40-jari-
ge automobilist uit Hol-
ten is zaterdagavond 16 
november aangehouden 
voor doorrijden na een 
aanrijding. Hij bleek on-
der invloed van alcohol te 
zijn. 

Op de Lochemseweg 
had hij een ‘straatjuweel’ 
(verkeerspaaltje) omver 
gereden en was doorgere-
den. 

Hij werd in de omgeving 
aangetroffen en bleek te-
veel alcohol gedronken te 
hebben. Zijn blaastest in 
het politiebureau beves-
tigde dat met een score 
van 680 ug/l. 

Zijn rijbewijs werd 
hierop ingevorderd. Hij 
kreeg een rijverbod en te-
gen hem wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Nog enkele kramen 
beschikbaar kerstfair

HOLTEN - De 
Smidsbelt in Holten 
wordt zaterdag 14 de-
cember van 12.00 tot 
20.00 uur omgetoverd 
tot een kerstfair. De 
kerstfair bestaat al 
meer dan twintig jaar 
en is uitgegroeid tot 
een markt met circa 50 
standhouders. 

Niet alleen commerci-
ele stands met kerst- en 
cadeauartikelen, maar 
ook verenigingen en 
clubs die zich aan het 
publiek presenteren. 
Naast de markt is er 

volop vertier. Een le-
vende kerststal, optre-
dens van verschillende 
koren, een speciaal mu-
ziekprogramma in de 
dorpskerk, kinderver-
maak zoals zweefmo-
len, arrenslee en een 
treintje. In het Kultur-
hus wordt een mode-
show gehouden met een 
randprogramma. De 
kerstman loopt ook 
over de fair. Voor wie 
iinteresse heeft om op 
deze kerstfair te staan, 
kan zich aanmelden via 
www.ondernemendhol-
ten.nl. 

Winterfair bij 
Langenberg 

RIJSSEN - Bij de Lan-
genberg, aan de Enter-
veenweg 10 in Rijssen, 
wordt vrijdag 29 van 
14.00 tot 21.00 uur en 
zaterdag 30 november 
van 11.00 tot 18.00 uur 
een overdekte winter-
fair gehouden. 

Er zijn ruim 45 sfeervol-
le stands met onder an-
dere streekproducten, 
brocante, boeken, woon-
decoraties, sieraden en 
nog veel meer. Tevens zijn 
er kerstgroepen en kerst-
stallen te bewonderen.

Tevens is er een sinter-
klaashuis. Op zaterdag is 
er tevens een mogelijk-
heid om te worden ge-
schminkt. 

Verder is er een skihut 
in winterse sfeer en wor-
den er kerstbomen ver-
kocht. Tijdens de rond-
wandeling kunt u 
genieten van live muziek 
en smullen van vele lek-
kernijen. De entree is 
gratis en er is voldoende 
parkeergelegenheid te-
gen een kleine vergoe-
ding. 

Kandidatenlijst 
Gemeentebelang bekend

RIJSSEN - De leden 
van Gemeentebelang 
Rijssen-Holten hebben 
woensdag 13 november 
de kandidatenlijst voor 
de komende gemeente-
raadsverkiezing vastge-
steld. Unaniem werd de 
door het bestuur voor-
gestelde kandidatenlijst 
geaccepteerd. Jan Aan-
stoot is als lijsttrekker 
gekozen. Jan (56) is ma-
nager technische onder-
steuning bij waterschap 
Rijn en IJssel en woont 
in Holten.

Tweede is Wim Muller 
(66). Wim is werkzaam 
geweest in management 
functies bij AC- restau-
rant Holten en bij La 
Place restaurants en 
woont in Rijssen. Deze 
raadsperiode is hij com-
missie- en schaduw-

raadslid. Op nummer 3 
staat Annie Kuiper-Rui-
tenberg (64) uit de buurt-
schap De Lichtenberg.  
Zij is raadslid sinds 2009. 
Op de 4e plek kozen de 
leden Jan Beunk (46) uit 
Rijssen. Jan is onderne-
mer en woont in Rijssen. 
Hij was eerder commis-
sie- en schaduwraadslid. 
Op nummer 5 staat José 
Koopman-Pluijgers (51). 
José is woonachtig in Dij-
kerhoek en is van beroep 
pedicure.  Voormalig 
fractievoorzitter Ab Hof-
huis trekt zich om leef-
tijds- en gezondheidsre-
denen terug uit de actieve 
politiek. Raadslid Arie 
Nijkamp kiest niet voor 
een 3e termijn. In ver-
band met drukke werk-
zaamheden in zijn bedrijf 
ziet hij ook af van een ac-
tieve rol in de politiek. 

‘Toneelspelen is jezelf vergeten’
Gemeentelijk krediet 
realisatie glasvezelnet 
buitengebied

RIJSSEN - De ge-
meente Rijssen-Holten 
zal een krediet van 
400.000 euro beschik-
baar stellen voor de 
aanleg van een glasve-
zelnet, met gebruikma-
king van het drukriool, 
in het gebied De Bor-
keld en De Lichtenberg. 

In het buitengebied van 
zowel De Borkeld als De 
Lichtenberg kan gebruik 
worden gemaakt van de 
aanwezige infrastruc-
tuur van de drukriole-
ring. Dit biedt de moge-
lijkheid om 200 
woningen aan te sluiten 
op het glasvezelnet. Door 
deze werkwijze kunnen 
de kosten aanmerkelijk 
gereduceerd worden, en 
hiermee wordt gereali-
seerd, dat wordt voldaan 
aan het door het college 
vastgestelde uitgangs-
punt, dat de gemeente 
zelf geen investeringen 
doet. 

De totaal geraamde 
kosten bedragen 400.000 
euro. De provincie Over-
ijssel is bereid een bij-
drage te verstrekken van 
500 euro per woning, met 
een totale bijdrage van 
100.000 euro. Dit bedrag 
wordt aan de gemeente 
verstrekt en niet aan net-

werkexploitanten, waar-
door de gemeente for-
meel opdrachtgever 
wordt. De netwerkex-
ploitant (Reggefiber) in-
vesteert 1.000 euro per 
woning, ongeacht of er 
een aansluiting wordt 
gerealiseerd, met een to-
taalbedrag van 200.000 
euro. De gemeente vraagt 
aan de deelnemers van 
het pilotproject een ei-
gen bijdrage van 500 
euro, dit bedrag is geba-
seerd op de gemiddelde 
kosten, voor het aan-
brengen van aansluitin-
gen op eigen terrein, en  
levert een totaalbedrag 
op van 100.000 euro. De 
eigen bijdrage wordt 
door de gemeente in re-
kening gebracht. De net-
werkexploitant wordt 
juridisch eigenaar van 
het glasvezelnet. 
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 Jet: ‘Ik ben ontzettend trots op de groep. Voor mij is PUUR een droom die 
uitkomt.’

RIJSSEN - Henriët 
Starke. Velen kennen 
deze spontane dame als 
‘Janna’ uit de Rijssense 
revue. ‘Jet’ heeft echter 
meer in haar mars. In 
2010 volgde ze een cur-
sus ‘theater maken en 
regisseren’. ‘Ik wil al ja-
ren een toneelgroep die 
niet alleen ‘lollige’ stuk-
ken speelt. Het leven is 
nu eenmaal een mix van 
lief en leed. Je moet spe-
len vanuit je hart.’ Een 
gesprek met Ton van 
Rheenen, oud-directeur 
van het Parkgebouw, 
nam veel twijfels weg. 
Zoon Hans gaf het laat-
ste duwtje: ‘Met alles 
wat je onderneemt, 
neem je nu eenmaal risi-
co, dat moet je incalcu-
leren.’ Toneelgroep 
PUUR was geboren.

Door Margreet Koster

Jet plaatste in maart 
een oproep op Facebook 
en werd overweldigd 
door het grote aantal re-
acties. Samen met Ton or-
ganiseerde ze audities. ‘Ik 
heb Ton – die beroepsre-
gisseur is - laten kiezen. 
Ik wilde graag een gezel-
schap met ervaren spe-
lers én beginnelingen. En 
dat is gelukt.’

De groep bestaat uit 
veertien mensen. Mensen 
uit Rijssen en omstreken, 
van diverse leeftijden. 
Het gezelschap oefent 

elke maandagavond. ‘We 
willen het voorlopig doen 
met deze groep en de 
mensen in de ‘achtervang’ 
die we kunnen benade-
ren.’ 

Henriët besteedde veel 
tijd aan kennismaking: 
‘Voor een goed samenspel 
is het van belang dat 
mensen dicht bij elkaar 
durven staan, maar el-
kaar ook de ruimte kun-
nen geven. Het klikt bin-
nen het gezelschap. Ik 
raak echt ontroerd als 
mensen, die vanuit zich-
zelf wat verlegen zijn, op 
het toneel volledig ‘los’ 
gaan in een personage 
dat ver van henzelf af-
staat. Toneelspelen is im-
mers jezelf vergeten.’

Hoe is het voor de 

nieuwbakken regisseur 
om aan de andere kant 
van het toneel te staan? 
‘Het is geweldig om te 
doen. Natuurlijk hak ik 
knopen door, maar ik 
geef alle ruimte voor ei-
gen inbreng. Zo werken 
we samen aan een beter 
spel.’ Zoon Hans zorgde 
voor een website, die vo-
rige week online ging.

Op 5 april is de eerste 
uitvoering, met een optie 
voor een tweede voorstel-
ling op 10 april. PUUR 
kiest bewust voor de ‘Van 
Damzaal’. ‘Een intieme 
zaal met een vlakke vloer, 
waarin je contact met het 
publiek kunt maken. Ik 
wil een andere manier 
van theater laten zien.’ 

PUUR speelt eens per 

twee jaar, in het jaar dat 
er geen Rijssense revue is. 
Jet: ‘Ik ben ontzettend 
trots op de groep. Voor mij 
is PUUR een droom die 
uitkomt.’

PUUR speelt zaterdag 5 
april het stuk ‘Twee’ in 
het Parkgebouw. Een 
‘tragisch kroegdrama 
mét de nodige humor’ van 
de Engelse volksschrijver 
Jim Cartwright. Het ver-
haal speelt zich af in een 
café, het trefpunt van bij-
zondere ontmoetingen. 
Iedere bezoeker heeft zijn 
eigen verhaal. De rode 
draad vormt het echtpaar 
dat de kroeg runt en het 
heerlijk vindt de hele dag 
op elkaar te vitten.

Meer informatie: www.
tvpuur.nl.

Kinderen uit groep 7 en 8 van de Holtense basisscholen kregen afgelopen week een bijzondere verkeersles, namelijk hoe ze om moeten 
gaan met landbouwvoertuigen.

‘Wie heeft er voorrang, 
jij of de trekker?’

Bijzondere verkeersles voor basisschooljeugd Holten
HOLTEN - Kinderen 

uit groep 7 en 8 van de 
Holtense basisscholen 
kregen afgelopen week 
een bijzondere verkeers-
les, namelijk hoe ze om 
moeten gaan met land-
bouwvoertuigen. De 
loonbedrijven P.A.P. 
Holten BV en Unicom 
Oost uit Lettele werkten 
hier aan mee, alsmede 
de verkeersouders, ge-
meente Rijssen-Holten 
en AOC-Oost opleidin-
gen.

Door Suzanne van Gaale

Een hakselaar, een trek-
ker met aanhanger, een 
trekker met een schudder 
en een trekker met een 
verdeler stonden vorige 

week klaar bij het ge-
bouw van SPG Infra Vak 
Opleidingen aan de Pro-
ductieweg in Holten. 

Vier immens grote voer-
tuigen waar sommige 
kinderen best bang voor 
zijn, bleek tijdens de ver-
keersles. Verdeeld in klei-
ne groepen leerden ze in 
anderhalf uur hoe ze 
moeten reageren als ze op 
de fiets bijvoorbeeld een 
grote trekker tegenko-
men. 

‘Belangrijk is vooral dat 
ze zich bewust worden 
waar ze mee bezig zijn’, 
vertelt Emiel, bedenker 
van het project Veilig 
Omgaan met Opvallend 
Landbouwverkeer (VO-

MOL) en docent agrari-
sche techniek aan AOC-
Oost Doetinchem. Het is 
het tweede jaar dat hij de 
Holtense schoolkinderen 
deze bijzondere verkeers-
les geeft. ‘Ik begin altijd 
met het laten zien van 
een dodelijk ongeval 
waarbij een jongen om-
kwam die een half jaar 
geleden nog op de basis-
school zat. Dat maakt 
enorme indruk. Vervol-
gens doen we een stukje 
theorie en een toneel-
stukje over verkeerson-
gelukken. Wat betekenen 
haaientanden, wie heeft 
er voorrang op een roton-
de, wanneer steek je je 
hand uit? Vragen waar de 
kinderen soms best goed 
over na moesten denken. 

Hiervoor hebben de kin-
deren thuis al opdrachten 
gedaan met hun ouders. 
Ouders zijn heel belang-
rijk, zij kennen namelijk 
ook niet altijd alle ver-
keersregels en zo kunnen 
ze elkaar wijzen op be-
paalde verkeerssituaties.’ 

Daarna gingen de kin-
deren naar buiten waar 
vier grote landbouwvoer-
tuigen klaar stonden voor 
het praktijkgedeelte. Wat 
zie ik? Wat ziet de chauf-
feur? Dat werd de kinde-
ren al snel duidelijk toen 
ze eenmaal op de chauf-
feursstoel mochten zit-
ten. Niet alleen voor de 
jongens maar ook voor de 
meisjes een grote beleve-
nis.  Ook moesten ze fiet-

sen waarbij ze onderweg 
bijvoorbeeld de hakse-
laar tegenkwamen. 

Emiel: ‘Uiteindelijk 
gaat het maar om één 
ding; de kinderen bewust 
maken dat zij zelf 100% 
verantwoordelijk zijn in 
het verkeer.’ Aan het eind 
van de verkeersles waren 
de kinderen heel veel wij-
zer. ‘Nooit geweten dat ze 
niets horen en ook niet 
alles zien als je in zo’n 
grote trekker zit’, aldus 
één van de jonge deelne-
mers. En als bewijs dat de 
verkeersles goed hadden 
volstaan, kregen alle kin-
deren het certificaat ‘Vei-
lig Omgaan Met Land-
bouwverkeer’ mee naar 
huis. 
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(S)’Limerick’
Een Belgische astronaut sprak in Maasbracht
We gaan naar de ‘zon’, wie had dat gedacht?

Kreeg waarschuwingen bij de vleet....
Man dat is veel te heet!

Zei: Niet voor ons, want we gaan in de nacht!
Jan Zandbergen


