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Beste buurtgenoten,  

Het eerste vernieuwde krantje hebt u alweer een tijdje in huis. Tijd voor de tweede editie. Na een 
hectische periode in de aanloop naar het eerste Kraantie, hebben wij kunnen genieten van een tijd-
je rust. Dit genieten werd versterkt door de vele leuke en positieve reacties die we van u mochten 
ontvangen. Dank u wel, dat doet ons echt goed! 
Nu is het zaak de ingeslagen weg voort te zetten en u begrijpt het al, dat kunnen we niet alleen. Ge-
lukkig is er voor dit nummer veel kopij aangeleverd en dan zeggen wij: ga zo door. Wij zijn blij met al 
uw stukjes over leuke activiteiten, nieuwtjes en andere dingen! 
Voor nu wensen we u veel leesplezier, tot ziens in de buurt en wie weet bij een van de activiteiten.  

Hartelijke groeten, 

De redactie 



 



 



 

 



 



 



 



 

Maandagavond 20 april werd het koppel-

dam-toernooi gehouden  in het Buurthuus. 

Het toernooi was bestemd voor de 

damjeugdleden van de Jan Barbierschool 

met hun koppelgenoot. Ook de leden van de 

damclub waren welkom. 

Er werd fanatiek gestreden, door 14 kop-

pels, om de eerste plaats.  

 

De dames Grondman wonnen deze prijs.  

Zij waren niet de enige prijswinnaars. Deze 

avond werd ook bekend gemaakt welke leer-

lingen de jeugdcompetitie gewonnen had-

den.  

Met dank aan Leo Hablous, Bennie Hendriks 

en Willem Fokkert van de damclub. Zij heb-

ben dit seizoen geprobeerd om de jeugd de 

kneepjes van het dammen aan te leren. 

 

 

Koppel-dam-toernooi 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste lezer, 
 
Afgelopen jaarvergadering nam onze voorzitter Irene van Nijen afscheid van Plaatselijk Belang. Ook namens deze weg 
wil ik haar nogmaals hartelijk danken voor alle inzet en het verrichte werk in de afgelopen jaren. 
 
Ondergetekende mocht de voorzittershamer overnemen en kreeg meteen de mooie taak om maar liefst vier nieuwe 
bestuursleden aan te stellen: Ewoud Buter, Joke van Nijen, Wilma Koldewe en Michel Hegeman hebben inmiddels het 
bestuur versterkt. Ook Arthur van de Woude voelt zich gelukkig inmiddels voldoende hersteld om zijn bestuurstaken 
weer (voorzichtig) op te pakken. Dat betekent dus dat wij in de ongekende luxe vertoeven dat we nog maar één positie 
vacant hebben. De voorkeur gaat hierbij uit naar iemand uit de agrarische sector en/of uit Hancate. 
 
In de afgelopen maanden hebben we een grote enquete gehouden onder alle in-
woners van de buurtschappen. De respons was boven verwachting met 109 reac-
ties. Er zijn hiermee verschillende zaken naar voren gekomen, die we de komende 
jaren verder zullen oppakken. 
Maar gelukkig kan ik u ook vertellen dat men over het algemeen erg tevreden is! 
Op leefbaarheid wordt een gemiddelde score van 7,8 gegeven!! Het is dus vooral 
zaak om de goede dingen te behouden. Een van de verbeterpunten uit de Enquete 
is het activiteiten-aanbod vanuit het buurthuis. Michel is voor ons de kartrekker 
hierin en heeft inmiddels een jaarprogramma opgesteld, waarbij maandelijks een 
activiteit wordt georganiseerd in het buurthuis. Verderop in het kraantie vindt u de 
agenda. Wij hopen uiteraard dat u het initiatief zult ondersteunen met uw aanwe-
zigheid! 
 
Tijdens de jaarvergadering werd door stichting Glashelder toelichting gegeven over 
de stand van zaken betreffende glasvezel. Op dit moment is het zo dat Cogas voor-
nemens is ten oosten van de Regge glasvezel aan te leggen en nog onderzoek doet naar het westelijk deel van de ge-
meente Hellendoorn. Stichting Glashelder (de verenigde helderse plaatselijk belangen) heeft besloten om niet af te 
wachten en heeft onlangs haar plan ingediend bij de Provincie om het hele buitengebied te voorzien van glasvezel. 
 
Verder was bijzonder dat wij de gemeenteraad mochten ontvangen in onze buurtschappen. De raad heeft vorig jaar 
aangegeven graag alle regio's van de gemeente te willen bezoeken en te horen/zien wat er zoal speelt. Wij hebben dit 
ingevuld door middel van een presentatie en aansluitend een huifkartocht om diverse zaken in het echt te bekijken. Dat 
sprak aan en er was dan ook een grote opkomst! Wij kijken terug op een zeer prettige middag, waarin we open en ter 
zake met elkaar van gedachten konden wisselen. 
 
Al met al een mooie start van dit jaar en hopelijk gaat het ons nog veel goeds brengen. Wij zullen ons best doen om u 
op de hoogte houden (ook een verbeterpunt!). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alja Burger, Voorzitter Plaatselijk Belang 



 



 

 



 

 

Agenda 2015/2016 buurthuis Egede - Hancate - Eelen & Rhaan. 

Een jaar vol met leuke activiteiten voor iedereen en voor elke leeftijd, noteer het in u agenda.                          

Donderdag 14 Mei:   Hemelvaartsdag fietstocht, locatie buurthuis vertrek tussen 9:30 en 9:45.                                

    Deelname 5,00 euro per persoon, Incl: koffie en 1 drankje van het  

    buurthuis, kinderen tot 18 jaar gratis                              < 

Woensdag 16 Sept.:  Gezellige creatieve avond voor de dames uit de buurt: 

    Thema: Herfst krans van 35 cm. Verzorgd door : Gerda Jansen of Lorkeers, 

    Locatie: Buurthuis aanvang 19:30, Kosten 20,00 euro per persoon. 

    Zelf meenemen een vuilniszak vol met Eikenblad en een snoeischaar. 

Zondag 27 Sept.:     Wandeling met aansluitend gezellige middag, locatie buurthuis aanvang 14:00  

    tot 17:30. Kosten 5:00 euro per persoon, Incl: koffie en 1 drankje van het  

    buurthuis, kinderen tot 18 jaar gratis> 

Vrijdag 23 Oct.:  Zwemmen met de buurtkinderen <vanaf 4 jaar tot 14 jaar> met diploma. Tijd 18:00    Buurt-

huis, 18:15 vertrek richting Raalte terug buurthuis 21:15. Kosten 

   3 euro per kind incl ranja en patat. Graag doen we een beroep op de ouders om te rij   den, en 

mogen ook mee zwemmen. 

Woensdag 11 Nov.:  Bingomiddag vanaf de 65 plus leeftijd < Met leuke prijzen> Aanvang 14:00 buurt    huis,start 

bingo 14:15 tot 16:30 uur. Locatie: Buurthuis.                              

   Deelname 5:00 euro per persoon < Incl Koffie en 1 drankje> 

Woensdag 9 Dec.:    Gezellige creatieve workshop avond voor de dames uit de buurt. Thema: Kerst  

    Verzorgd door Gerda Jansen of Lorkeers. Kosten 20,00 euro per persoon.                           

    Locatie: Buurthuis aanvang 19:30 Zelf meenemen een snoeischaar.  

Vrijdag 18 Dec.:  Swingen - Dansen en Springen tijdens de Kinderdisco vanaf 4 jaar tot 14 jaar 

    Locatie: Buurthuis. Aanvang: 18:30 tot 21:00 uur. Kosten 3,00 per kind. 

                                                                   2016 

Zondag 10 Jan.: Nieuwjaars borrel middag met wandeling. <uitgezet door de wandelclub> Aanvang: 14:00 tot 17:00 uur.  

  Locatie: Buurthuis  Kosten 5:00 euro per persoon < kinderen tot 18 jaar gratis> 

Dit zijn de activiteiten voor het aankomende seizoen. Wilt u deelnemen aan 1 of meerdere activiteiten geef je dan op.  En dit kan via 

info@plaatselijkbelang.com of via onze facebook pagina of telefonische bij de heer Hegeman 0548-626122. 

Met vriendelijke groet, 

Activiteiten commissie, Buurthuis Plaatselijk belang Egede - Hancate - Eelen & Rhaan.  

 

 
OPROEP                                      OPROEP                                         OPROEP 

We hebben een prachtig buurthuis in een prachtige omgeving. Om van beide te 

kunnen genieten zijn er  diverse activiteiten gepland waarvoor veel deelnemers 

verwacht worden. De activiteitencommissie kan voor hand– en spandiensten 

wel wat hulp gebruiken. Wie wil er  af en toe helpen bij een van deze activitei-

ten? Of nog liever; wie wil actief lid worden van de activiteitencommissie. ALLE 

HULP IS WELKOM; dus meld u aan bij Michel Hegeman  

0548-626122 of m.hegeman@hotmail.com 



 



 

Uitstapje wandelclub 
 
Op woensdag 15 april zijn we als wandelclub een dag uit geweest. Normaal wandelen we elke maandag 
maar nu gingen we met onze partners een dag uit op de fiets. Twee heren van de wandelclub hebben een 
zeer mooie fietstocht uitgezet met bezichtigingen van de boerderij van de Familie Kloosterman en van Zorg-
boerderij en Bierbrouwerij Pauw. 

We hadden deze dag het weer mee zitten, de zon scheen heerlijk en er was weinig wind....wat hebben we 
het daar mee getroffen. De fietstocht ging door de omgeving van Marle- Daarle- Den-Ham- Beerzeveld rich-
ting Lemele en eindpunt Hancate.  

 

En wat hebben we gelachen tijdens de fietstocht, soms ook muisstil, dan was iedereen aan het genieten van 
de natuur en zon. Maar ook hebben wij genoten van al die lekkere tussenstoppen om onze maag weer te 
vullen. Deze maaltijden gingen er wel in zo lekker om je vingers bij op te eten.  

En door de lol met elkaar te hebben vloog de dag zo voorbij.  

En dat deed deze dag ook bij ons, wij gaan weer een jaar wandelen en kijken nu al uit naar ons jaarlijkse dag-
je uit volgend jaar. 

Plaatselijk Belang, bedankt voor jullie bijdrage, dit is goed gebruikt bij een maaltijd. 

Groeten, de wandelaars van de maandagmorgen.  

 

 

 

Fam Kloosterman uit Marle 

  
Pauw Bierbrouwer Den Ham 

  
Harwig Den- Ham 

  

  

 
De Hazelear Hancate 

  
Enkele dames van de wandelclub 

  



 

 

 

Zomer in  Hellendoorn 
 
Activiteitencommissie Hellendoorn organiseert al jaren diverse aktiviteiten in en rond Hellendoorn. 
Natuurlijk is in Hellendoorn en omstreken de Schapenmarkt misschien wel het bekendst van allemaal. Dit jaar op 
dinsdag 4 augustus.  Traditioneel komen de schapen om 9:00 uur, onder leiding van onze Klepperderk,  de ‘Helderse 
Berg’ af, waarna de oergezellige (rommel)markt/braderie van start gaat. 
Iemand nog spulletjes om te verkopen? Een plekje op de rommelmarkt is gratis! 
Tijdens het Helders Fees organiseren wij ook het ringsteken op 3 augustus om 19:00 uur i.s.m. de Helderse voerleu 
rondom het centrum van Hellendoorn. 
Naderhand  het spektakel "Heldern zingt vals". Goed voor een muzikaal avondje met meezingbare hits voor ieder-
een! Locatie "de Geuren" 
En tot slot willen wij allen uitnodigen voor het beachvolleybaltoernooi op woensdag 5 augustus, aanvang om 12.00 
uur op de Hofmansweide.  
Vooropgave is mogelijk bij cafe de Barbier. 
Er is plek voor 48 teams. Geef je team snel op, vol is vol! 
 
Een ieder völle wille gewenst deze zomer en tot ziens op 3, 4 en 5 augustus! 

Uitnodiging voor de Wandelclub 

 

Bent u ook sportief en het alleen wandelen zat, kom er maandagmorgen bij. 

Laat de stofdoek, wasmachine of hark en de stal eens met rust denk eens aan u zelf en ga wandelen. 

Wandelen is goed voor u zelf, maar ook voor de sociale contacten.  

Wij als vast wandelclubje wandelen elke maandagmorgen van 9:15 tot de klok van 10:30 uur, daarna nog even een 

gezellig kopje koffie.<0,50 cent per kopje koffie> 

Wij wandelen in tempo <zo goed zijn wij nu getraind met zijn allen> maar wij nemen ook gerust een stapje terug 

voor u en werken samen aan het tempo. Echter het is een morgen om de week goed te beginnen.  

Niets hoeft alles mag, heb je een dag dat het iets minder gaat met je gezondheid en je kunt het niet volhouden. 

Geef het dan aan........dan passen wij onze ronde en stap gewoon aan.  

Behalve het wandelen gaan wij 1 keer per jaar er een dag op uit,,,,dit is met de fiets of met de trein......het kan win-

kelen of een kasteel - tuin bezichtiging zijn....en dan gooien wij de knip 1 keer op zijn kop, want de kilo's moeten 

door een etentje er ook eens een keer weer op.<dit geld komt ook uit u eigen knip>  

Bent u toe en wilt u het jaar ook goed beginnen kom dan maandagmorgen naar school en schuif aan bij de club. 

Echter zien wij u wel graag vaker terug, niet alleen voor het dagje uit,   

maar ook voor de gezelligheid van de maandagmorgen.  

Wij heten u van harte welkom bij de club, en zetten met u graag  

een goeie stap vooruit.  

Groeten, het maandagmorgen wandelclubje….. 



 



 



 

Palmpasen 2015 

Zaterdag 28 maart hebben we met een aantal ouders en kinderen de Palmpasen wagen versierd. Het was die 

middag niet zulk mooi weer, vandaar dat we de klus geklaard hebben in een schuur i.p.v. op het schoolplein.  

                         

Zondags viel de regen met bakken uit de hemel. Niet echt aan-

trekkelijk weer, maar vol goede moed togen we naar Hellen-

doorn. De kinderen leken nog het minste last te hebben van het 

natte weer. Een aantal kinderen zat op de wagen en evenzoveel 

liepen mee uit onze buurtschappen.  Er stonden  minder men-

sen langs de weg als andere jaren, maar dat mocht de pret niet 

drukken. 

‘Onze’ Palmpasenkar viel blijkbaar wel op: we stonden in dag-

blad Tubantia en weekblad Twents Volksblad.                                                                                                          

Een goede reclame voor onze buurtschappen!       

Opbrengst  Reumafonds 

De jaarlijkse collecte  in onze buurtschappen heeft € 501,77 opge-

bracht.  Namens het Reumafonds dank aan alle collectanten voor dit 

mooie bedrag. Uw werk wordt zeer gewaardeerd. 



 

MVV’69 is op zoek naar nieuwe leden. Ter uitbreiding van onze teams zijn wij op zoek naar: 
 

VOETBALLERS (M/V) 
 
- Zowel vaste als oproepkrachten 
- Zowel jeugd als volwassenen 
- Zowel dames als heren 
 
Clubprofiel 
MVV’69 is een kleine, gezellige voetbalvereniging wat uitkomt in de 4e klasse (zaterdag).  
De vereniging bestaat uit 3 seniorenteams, 5 jeugdteams en 1 succesvol dameselftal.  
Op dit moment hebben we ongeveer 330 leden. 
Bij ons staat plezier en gezelligheid voorop.  
Natuurlijk staan sportiviteit en prestatiegericht voetbal ook hoog in het vaandel. 
Voetballen bij MVV‘69 biedt naast het voetballen met leuke collega’s nog een aantal extra 
voordelen. Allereerst profiteer je van een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Om de hechte 
teamband te versterken worden regelmatig stedentrips, teamuitjes en verschillende andere 
activiteiten georganiseerd. Daarnaast kun je jezelf ontplooien door individuele ondersteuning 
en eventuele vervolgopleidingen. 
 
Functie-eisen 

Leeftijd is niet van belang. 
Je hebt zin om op zaterdag een pot te voetballen 
Je bent gemotiveerd, kunt goed functioneren in teamverband en 

hebt een echte winnaarsmentaliteit. 
Je gaat goed om met tegenslagen en kijkt positief naar de toe-

komst.  
Ervaring in de voetballerij is een pre maar absoluut geen must.  
Werken volgens alle veiligheidseisen, om blessures te voorkomen. 
Je volgt je instinct en gaat recht op je doel af. 
Je bent flexibel  
Je bent bereid tot het spelen van een 3e helft. 

 
Aanbod 

Een prettige werksfeer. 
Deelname aan verschillende gezellige randactiviteiten. 
Goede doorgroeimogelijkheden. 
Een vrijblijvende oefentraining 

 
Herken jij je in minimaal één van bovenstaande functie-eisen en heb je interesse in bovenom-
schreven functie? Neem dan contact op met: 

Harjan Veurink (06-23872103)  
Wilco Schuurs (06-52306913) 
Een trainer / leider van het team dat het best bij je past (leeftijd, nivo) 

 
Een assessment (oefentraining/wedstrijd) kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.  
Voor meer info: www.mvv69.nl  

http://www.mvv69.nl/


 



 



 
Buurtvereniging ‘Nooit Gedacht’ 

 

Buurtvereniging ‘Nooit Gedacht’ bestaat sinds 1976, dus nu 39 jaar. 

 

Wie had dat ooit gedacht…..? 

 

Momenteel telt de vereniging 44 leden. En deze leden wonen in het gebied tussen de 
Fijne Weversweg en de Sanatoriumlaan. 

 

Per lid sparen we € 5,00 per maand. Daarvan organiseren we 1x per jaar een geheel verzorgde avond met een activiteit en 
eten en drinken. En 1x per jaar een barbecue op een zondagmiddag. Bij de barbecue zijn de kinderen ook welkom tegen 
een kleine vergoeding. 

Deze avond en middag worden georganiseerd door de activiteiten commissie, die uit 4 leden bestaat. Momenteel zijn dit 
Heidi Pot, Erwin Elshof, Nico van Harten en Erna Grotenhuis. Het is de bedoeling dat je ongeveer 4 jaar in de commissie zit 
en dan weer plaats maakt voor een ander lid, met weer nieuwe, frisse ideeën.  

 

Aan wat voor soort avond moet je denken gezien de leeftijd van de leden, tussen 30 en 70 jaar. De laatste jaren waren we 
2x te gast in de zaal bij Kampeerboerderij De Bosrand, waar we konden genieten van een hapjes buffet en als activiteit wer-
den vermaakt met een POP QUIZ en de andere keer met een casino avond. Ook waren we te gast bij Kart Plaza om te laser 
gamen en te genieten van een warm- en koud buffet. We waren een keer paraat in het ZININ Theater om een voorstelling 
te bezoeken. En afgelopen maart waren we te gast bij De Gulle Goedzak, een ‘Ik hou van Holland avond’ met een warm- en 
koud buffet. Over het algemeen altijd gezellige avonden met een lekker hapje en drankje en waar je je buurtgenoten toch 
even weer hebt ontmoet. 

 

Wat het ontmoeten en bijpraten betreft wordt de zondagmiddag barbecue ook altijd zeer gewaardeerd. Ook de kinderen 
zijn dan aanwezig, dus jong en oud. Eerst een fietstocht, wandeltocht of klootschiet tocht en dan de barbecue aan. Dit is 
meestal bij één van de commissie leden op het erf, je hebt er iets meer werk mee, maar je houd er altijd weer een voldaan 
buurtschap gevoel aan over ! 

 

Als u dit nu leest en denkt, ik woon ook in dit gebied en zou ook best graag mee willen doen, want het is gewoon leuk om 
elkaar als buurtbewoners een tweetal keren per jaar te ontmoeten. Er kunnen altijd nieuwe leden bij, schroom niet en 
neem contact met één van de commissie leden op: 

 

Heidi Pot   tel.nr. 0548-625866 

Erwin Elshof   tel.nr. 0548-656740 

Nico van Harten  tel.nr. 0548-785028 

Erna Grotenhuis  tel.nr. 0548-681479 

 

Een hartelijke groet van de activiteiten commissie van Buurtvereniging ‘Nooit Gedacht’. 



 

“Buurtschappen in oorlogstijd” 

       

In het boek worden de belevenissen uit de oorlog verteld door verschillende mensen uit 

buurtschappen Egede, Hancate, Kruimers  en Meer en uit andere delen van het land.                             

Hermanna Plaggenmars-Overweg heeft haar belevenissen in de oorlog bijgehouden in een 

dagboek. Zij was in die tijd inwonend huishoudelijke hulp bij de familie Reijnders bij Sluis 4 

in Egede. In die tijd vonder daar vier schippersfamilies onderdak. Bovendien moest de fa-

milie Reijnders het huis delen met Duitse soldaten, die de brug bij sluis 4 moesten bewa-

ken. 

Annie Wegdam-Kappert vertelt ook haar verhaal over de oorlog. De familie Kappert moest 

vluchten omdat ze verraden werden. Ze hadden onderduikers in huis. 

Annegien Kampinga-van der Laan heeft eveneens haar verhaal op papier gezet. Zij vertelt 

hoe zij haar vader, moeder en jongste zusje verloor bij het bombardement op Hancate.                  

Op zondag 14 Januari 1945 werd geprobeerd 3 schepen te bombarderen, waarbij in totaal                        

5 mensen werden getroffen met fatale gevolgen. 

Carl Israël uit Hattem vertelt hoe hij als dienstplichtig soldaat met zijn maten de brug bij 

Hancate moest bewaken tijdens de mobilisatie. Later keert hij in Egede terug als onderdui-

ker. 

Wim Grootenhuis heeft de belevenissen in de oorlog uit de omgeving van de buurtschap 

Meer bij Den Ham op papier gezet.  

Het boek bevat 120 pagina’s en ruim 70 foto’s. Prijs 14,95.                                                                                                                                        



 



 



 



 

 
AED’s 

(Automatische Externe Defibrilator) 

 
  

zijn op de volgende plaatsen te vinden 

  

Fam. J.H. Schippers 

Eelerweg 21 

7447 RR Hellendoorn 
  

Fam. Bakhuis 

Meerseweg 1 

7447 TB Hellendoorn 

  

  
Aktief Overijssel 
Ommerweg 150 

7447 RJ Hellendoorn 
  

  
Buurthuus “Jan Barbier” 

Ommerweg 138 

7447 RH Hellendoorn 

  



 

 

 



 


