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rhuisje (1935)
rrijke camping
oorzieningen
een recreatiebed rij f met vele
i nu. Alleen een flink stel po;n als de link naar de agrarifamiliebedrijf van Henk (57)
marsum is een opvallende en
: rand van één van de mooiste
met de schitterende bospartijlei van een boerenbedrijf met
nex kampeerboerderij en een
met alles 'aan boord' wat je
ngen hebben zich in die kleine
tte Berg' en het Springendal,
eloverwogen manier van wer»e explosieve groei, maar een
1 jezelf blijven. De afgelopen
aal recreatiecentrum, dus van
•se recreatieve mogelijkheden,
zet zaterdag a.s. de slagboom
i ligt en wat er zoal geboden

miliebedrijf geworden, dat zijn pure
1 in 1935, toen Graats en Siena
:rf van hun boerderij aan de Witteud-Ootmarsum een zomerhuisje
:t doel dit te verhuren aan vakantiein, die 's zomers bij hen op het land
i. Bij hen in de boerderij woonden
gehuwde broer Bets en Marie, de
i andere broer van Graats. Met die
rouwde in 1932 de uit Geesteren afHeerdink, paardenhandeiaar van beide de boerderij van haar ooms en
men met haar echtgenoot was ze da!t het opvoeden van haar zeven kinrk op de boerderij. Hein bleef daar"in de paardenhandel. In 1952 overen stond Hein Heerdink er helemaal
ójl hij verder nog inwoning had van
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Je kampeert nu namelijk op De Bovenes, of De Akkers, of De Bron of op De Veldkamp

Jubilerende RTC
schenkt bewoners VTO een unieke duo-fiets
«Een mooie fiets is dit. Je kunt er nog verkering op krijgen...." Een niet direct zo ingeschatte
mogelijkheid van de nieuwe duo-fiets, die de jubilerende Rijwiel Toerclub Twente (RTC) vorige week donderdag schonk aan de bewoners van het Verpleegcentrum Twente-Oost aan de
Berghummerstraat. De 'ontdekker' van die onvoorziene kwaliteit was de heer Kamphuis, die
het jubileumcadeau van de RTC namens het VTO in ontvangst mocht nemen. Die gedachte
kwam bij hem op, toen hij de twee bewoners, die als eerste de fiets mochten uitproberen, zo
gezellig bij elkaar op die fiets een paar meter zag wegtrappen. Dat waren de heer Koehorst
en mevrouw Zweng (zie foto). Eerstgenoemde mocht het cadeau samen met RTC-voorzitter
René Borgerink van het laken ontdoen, waaronder het door een grote groep fietsende RTC
was aangevoerd.
De 'aanvoerroute' liep van 'De Tafel van Twente'
aan de Markt via de kortste weg naar het VTO,
waarbij de muziekvereniging zorgde voor de muzikale opluistering. Een kleurrijke lange stoet, al reden nog lang niet alle RTC-leden mee. De opmerking van de heer Kamphuis was uiteraard gewoon
een komisch bedoelde en ook leuk overkomende
interpretatie, want deze duo-fiets wordt door de
RTC aan het VTO geschonken om bewoners in staat
te stellen een fietstochtje door de directe omgeving
te maken. Bedoeld worden uiteraard die bewoners,
waarvan de lichamelijke gesteldheid het gewone
fietsen niet meer mogelijk maakt. Samen met een
begeleider/ster kan hij/zij dat nu met gebruikmaking
van deze unieke duo-fiets wel. Bovendien kan de
betreffende bewoner wel gewoon mee trappen.
* Zeer gewild vervoermiddel....
RTC-voorzitter René Borgerink memoreerde in zijn
toespraak in de grote gemeenschapsruimte van het
VTO nog even 'het waarom' van dit cadeau, waarvan de financiering is mogelijk gemaakt door een
flink aantal sponsoren en via de opbrengst van een
door de vereniging gehouden sponsortocht. De onderliggende gedachte was in het kader van het Jubileum iets doen voor een goed doel en dat werd de
gemeenschap van het VTO. Dat het een zeer inte-

ressant geschenk is, bleek direct al, want al snel
stonden bewoners en RTC-ers in de rij om even een
kort ritje door een klein deel van het gebouw te maken. Daaronder uiteraard Johan Busscher, die ook
aan de wieg heeft gestaan van de RTC en deelnemer
was aan de fietstocht naar Kirchberg, die één van de
aanleidingen werd tot de oprichting van de nu een
kwart eeuw bestaande fietstoervereniging. Niet verwonderlijk dat de heer Kamphuis meteen aankondigde dat er al snel een soort uitleenregeling moet
komen zodat "er niet ruzie om het gebruik van de
duo-fiets kan ontstaan...."
Een gezellige happening in het VTO, die door
'Bolle Jan' een smakelijke afronding kreeg. Hij offreerde namelijk alle RTC en het parate verplegende personeel aan het slot van de bijeenkomst een
heerlijke pannenkoek. Een zeer gewaardeerd initiatief van de RTC, die haar jubileumviering de komende maanden verder gestalte wil gaan geven. De
organisatie van de Rijwielvierdaagse heeft voorts
laten weten dat ze in augustus aanstaande tijdens de
bekende Rijwielvierdaagse naast de traditionele
vierdaagse afstanden van 40, 60 en 100 kilometer
dit jaar eenmalig komt met een tocht over 25 kilometer.
PBJ
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De eerste duo-fietsers van het VTO: de heer H. Koehorst en mevrouw Zweng van de afdeling
Singraven van het centrum.
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DENEKAMP - De Rijwiel Toer Club Twente (RTC) heeft gisteravond in het kader van
het 25-jarlg jubileum een duofiets aangeboden aan de bewoners van het Verpleeg- en Verzorgingscentrum Twente Oost (VVTO) aan de Berghumerstraat In Denekamp. Op de duofiets zit de passagier naast de bestuurder. Veel leden van de

RTC Twente waren in clubtenue aanwezig bij de uitreiking. Ze trokken onder aanvoering van de harmonie De Eendracht naar 't Goor. Met de aanbieding van de
duofiets wil de toerclub, aldus voorzitter R. Borgerink, iets terugdoen voor de gemeenschap van dit wielerdorp bij uitstek.
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DENEKAMP - De Rijwiel Toer Club Twente (RTC) heeft gisteravond in het kader van
het 25-jarig jubileum een duofiets aangeboden aan de bewoners van het Verpleeg- en Verzorgingscentrum Twente Oost (VWO) aan de Berghumerstraat in Denekamp. Op de duofiets zit de passagier naast de bestuurder. Veel leden van de

RTC Twente waren in clubtenue aanwezig bij de uitreiking. Ze trokken onder aanvoering van de harmonie De Eendracht naar 't Goor. Met de aanbieding van de
duofiets wil de toerclub, aldus voorzitter R. Borgerink, iets terugdoen voor de gemeenschap van dit wielerdorp bij uitstek.

voor activiteiten en voor verjaardagen etc.
De ingang van Sint Maartens-Stede
heeft een opknapbeurt ondergaan
en de receptie is aangepast.
Terugkijkend op de renovatie en
hoe deze verlopen is, past een
woord van dank voor alle bewoners, familie en vrijwilligers
bedanken voor de zeer prettige
samenwerking gedurende de totale
renovatie van Sint Maartens-Stede.
De werkzaamheden en verhuizingen zorgden regelmatig voor de
nodige overlast, maar het was de
moeite waard. Het huis ziet er weer
prima uit. Dank ook zeer zeker
voor de medewerkers van St.
Maartens-Stede, die blijk hebben
gegeven van grote inzet en creativiteit.
Een bijdrage van Martin Ankone
en Gerard Helmink
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ruikt tijdens de dag van de onderen.
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Lekker
fietsen
Naast het verpleeghuis Oldenhove in Losser beschikt nu ook
st. Gerardus Majella in Denekamp over een schitterende duofiets.
De Rijwiel Toerclub Twente (RTC)
viert dit jaar haar 25-jarig bestaan
en wilde dit jubileum een extra
dimensie geven door enkele
"goede doelen" te sponseren. Dank
zij de inzet van de activiteitenbegeleding kwam het wiel aan het
draaien in plaats van "de bal aan
het rollen"
De toerclub organiseerde een sponsortocht en bracht zo het bedrag
voor de fiets bijeen.
Donderdag 24 april werd de duofiets door de wielerclub, vergezeld
van ongeveer 45 leden in wielertenue samen met de fanfare, aangeboden. Het werd een kleurrijke en
gezellige
avond
waarin
de
Bogelrieders uit Losser met hun
optreden voor de juiste ambiance
zorgden.
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De duofiets wordt erg vaak
gebruikt, iedereen is heel enthousiast. Het belangrijkste is dat de
bewoners er bijzonder van genieten. Vanuit ons huis ben je zo in de
schitterende
natuur
rond
Denekamp en fietsend voelt dat
natuurlijk anders aan dan vanuit
een rolstoel.

V.V.T.O.
KRANTJE
St. Gerardus Majella
Mei 2003

ZORG IN DE AANLEUNWONINGEN
Sinds 1992 kunnen bewoners van de aanleunwoningen hulp
of verzorging ontvangen van het verzorgingshuis St.
Gerardus Majella.
Deze hulp kan o.a. bestaan uit:
•
verpleging en verzorging
e
huishoudelijke hulp
•
noodhulp ( in geval van plotseling optredende
noodsituatie)
Om voor deze hulp in aanmerking te komen is een positief
advies nodig van het RIO (Regionaal Indicatieorgaan).
Met de opening van het nieuwe verpleeg-en
verzorgingshuis aan de Berghummerstraat in april 2001 is in
de aanleunwoningen voor noodhulp een slaapwacht
aanwezig van 22.00 tot 7.00 uur.
In november 2002 is op maandag een aktiviteiten-morgen
gestart onder leiding van de aktiviteitenbegeleidster Maaike
Kreeft.
De deelnemers aan deze ochtend zijn erg enthousiast en
beleven er veel plezier aan.
Bij avondprogramma's zijn ook de bewoners van de
aanleunwoningen welkom en is de rolstoelbus beschikbaar
om bewoners te komen halen en brengen.
Eens per maand heeft ondergetekende spreekuur in het;
zaaltje. Dit is op de laatste donderdag van de maand van
14.00-14.30. Overigens kunnen bewoners altijd, eventueel
telefonisch, contact met mij opnemen.

Namens de bewoners van de aanleunwoningen is mevrouw
Bruns de vertegenwoordigster in de cliëntenraad van het
verzorgingshuis.
Op dit moment geven we aan 22 bewoners huishoudelijke
hulp of verpleging/verzorging.
Hermine Bloemen.

SCHENKING DUO FIETST DOOR R.T.C. TWENTE
Donderdag 24 april werden we aangenaam verrast door
R.T.C. Twente.
De wielerclub viert dit jaar haar 25 jarig jubileum en zij
wilde hieraan extra aandacht schenken door enkele "goede
doelen"
te sponsoren.
Zo kregen wij tijdens een gezellige avond, waarbij de
Losserse Bögelrieders optraden, een prachtige duo-fiets
aangeboden.
Met deze fiets kan een bewoner met een "bestuurder"
naast zich op een gezellige en veilige manier fietsen.
De fietst is technisch zo gemaakt dat de bewoner eventueel
de benen stil kan houden en alleen maar heerlijk hoeft te
gemeten van de omgeving.
De duo-fiets werd ons door zo'n 60 leden in wielertenu
aangeboden, vooraf gegaan door de fanfare.

Toen de fietst door de heer Koehorst was uitgepakt maakte
hij met mevroihv Zweng , oncfer luid applaus, een rondje
door de zaal.
Het was een gezellige, kleurrijke en geammeerde
verassingsavond.
De fiets is een geweldige aanwinst voor de bewoners van ons
huis en we zijn de R.T.C.-Twente en haar sponsoren erg
dankbaar voor dit prachtige cadeau
We zullen snel een regeling maken zodat iedereen die dat
wenst van de duo-fiets gebruik kan maken.
F. Kamphuis.
Namen sponsoren duo-fiets:
Agath van Laan Stichting
Rabobank Ootmarsum-Denekamp
Kamphuis Rijwielhandel
De Heer J.M. Smithuis
Deloitte & Touche (Accountants en Belastingadviseurs)
Stichting Run Bike Run Denekamp
ING Bank
Café Restaurant 't Sterrebos
Blömer-vormgeving
Pannenkoekenhuis Bolle Jan
Bakkerij J.M. Smithuis B.V.
Huka (welzorg)
'TTs
Euregio Fiets-4-daagse
Oude Nijeweme (In- en verkoop dakpannen) =
Gerwers Aannemingsbedrijf

FUUT
Een mooie dag nog vroeg in het voorjaar. Zo van veraf lijkt
het, alsof op de plas een paar "duikboten"drijven. Het blijken
twe^ futen waarvan het witbruine winterkleed inmiddels is
vervangen door een prachtig bruiloftskleed. Een warm
roodbruine kraag en parmantige pluimen op de kop versieren
de vogels. Het is paartijd en er ontrolt zich één van de
spectaculairste ceremoniën uit de Nederlandse vogelwereld.
De futen duiken tegelijkertijd onder, zwemmen naar elkaar
toe en van elkaar af en komen tot slot op hetzelfde moment
boven water voor de "pinguïndans". Al watertrappelend
komen ze geheel uit het water en biedt de een de ander een
boeket van plantenmateriaal aan. Kort voordat een fuut
onderduikt legen ze hun "ballasttank". Ze knijpen de
vleugels samen waardoor de lucht er tussenuit wordt geperst.
Dit vergemakkelijkt het duiken.
Het drijvende nest van rotte plantendelen komt maar net
boven water uit. Als een van de vogels het nest verlaat om
een visje te vangen, worden de eieren zorgvuldig toegedekt
met plantenmateriaal. Zo zijn ze aan het zicht van eventuele
rovers onttrokken. De jongen hebben zebrastrepen en varen
regelmatig mee op de rug van hun ouders. Eén van de grote
zwempoten van de oudervogel dient dan als opstapplankje.
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