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Beste buurtgenoten, 
  
Voor u ligt het derde nummer van 2015. Redactioneel was het een rustige periode, maar er is natuurlijk van 
alles gebeurd.  
Het Weidefeest is achter de rug, een ingekorte versie dit keer, helaas was het te warm voor het zeskamp op 
zaterdag. Elders in dit blad vindt u een leuk verslag  van de Weidefeestcommissie met enkele foto’s van de 
vrijdag. De vakantie is voorbij, kinderen gaan weer naar school en het najaar heeft al een voorzichtig begin 
gemaakt. Hopelijk kunnen we nog een poosje genieten van een mooie nazomer, wie weet wat oktober nog 
voor ons in petto heeft. 
Ook in de winter worden er weer allerlei activiteiten georganiseerd in of vanuit het buurthuis, een mooie ma-
nier om de betrokkenheid in onze buurtschappen in stand te houden. 
Voor nu wensen we u veel leesplezier en tot ziens 
bij een van de activiteiten. 
 
De redactie 



 



 



 

 



 



 



 



 

Hallo buurtbewoners, we zijn weer met het nieuw seizoen begonnen 

Elke  maandagavond in het Buurthuis van 8 uur tot 11 uur, waar koffie en een koekje klaar staan. Een gezellige 

avond met elkaar, kom maar eens kijken. 

De damclub heeft nog 22 leden, verdeeld in groep A en B en we willen wel graag nieuwe leden. Er zijn hele 

goeie dammers in de Buurtschappen en we doen mee in de competitie en diverse toernooien. Ook organise-

ren we zelf toernooien, zoals op 21 december het kerstdammen sneldamtoernooi, met prijzen voor iedereen. 

En natuurlijk het eiertoernooi met Pasen. Dus een gezellige boel, kom snel op de maandagavond. 

De Jeugdaraining is weer gestart op dinsdagmiddag, vanaf 29 september meteen na schooltijd. De training 

wordt gegeven door Leo Hablous .           

Ook dit jaar organiseren wij een damdag en wel op 7 Nov, wij  hopen  op  een  goede  opkomst. Er zijn mooie 

prijzen te winnen in de vorm van vleespakketten, 2 prijzen per groep. 

 

Schema Bondscompetitie in de eerste klasse, Overijssel oost 

5  Okt   Maandag Eelen en Rhaan vrij  

19  Okt Maandag Eelen en Rhaan Almelo  2 

3  Nov  Dinsdag Rijssen 1  Eelen en Rhaan 

16 Nov Maandag Eelen en Rhaan  B,V.D. Borne 1 

1   Dec   Dinsdag Hammerdammer Eelen en  haan 

14 Dec  Maandag Eelen en Rhaan Kijk uit Balkbrug 

18 Dec  Maandag HarthOlie/DDOS 2 Eelen en Rhaan 

1   Feb  Maandag Eelen en Rhaan Witte van Moort 3 

8   Feb  Maandag TOG Inersum  Eelen en Rhaan 

 

De  damclub     

Damclub Eelen & Rhaan 

                 facebook 

Wist u dat Plaatselijk Belang een eigen Facebookpagina heeft. Hierop worden interessante nieuwtjes 

vermeld, maar ook melding van de Buurthuus-activiteiten. Volg ons op Facebook en u blijft keurig op 

de hoogte.  Gewoon zoeken op Plaatselijk Belang Egede, Hancate…… enz. en maak ons uw FB vriend. 



 

 
 
Beste Lezer, 

We zijn als Plaatselijk Belang momenteel bezig met tal van belangrijke ontwikkelingen voor onze buurtschappen. Een belangrijk 

punt is de uitwerking van de woonservicegebieden, ook bekend als ‘Buurt aan Zet’.  Onze verzorgingsstaat is onbetaalbaar gewor-

den en daarom vraagt de overheid meer hulp van haar burgers.  Onze gemeente is ingedeeld in gebieden, waarbij wij samen met 

het dorp Hellendoorn één gebied vormen.  Samen met de Dorpsraad proberen we dan ook om deze vraag zo goed mogelijk in te 

vullen.  Het is in de eerste plaats een terugkeer naar het “Noaberschap”:   omkijken naar je buren en zorgdragen voor elkaar. Ver-

volgens zal de benodigde ‘zorg of behoefte’ ingevuld moeten worden.  Dit is een lastig thema. Wat kunnen we wel en wat kan niet. 

Gelukkig kunnen we gebruik maken van de expertise van de Welle en ook andere organisaties, bijvoorbeeld Zorgaccent. Hierover 

zult u op een later tijdstip verder geïnformeerd worden. 

Ons buurthuus krijgt steeds verder vorm middels diverse activiteiten. De informatie hierover zal in de komende periode verder ver-

beterd worden en we hebben verder ook de ambitie om de locatie stapsgewijs meer sfeervol te maken. Dit wordt uiteraard in goed 

overleg met school en peuterspeelzaal (PSZ) opgepakt.  We willen het buurthuis graag gebruiken om de contacten tussen de bewo-

ners te versterken en tegelijkertijd hierdoor zowel het voortbestaan van de PSZ als de school te ondersteunen. Beide blijft een con-

tinue punt van aandacht. 

Verder ontvingen we afgelopen week goed nieuws vanuit de Stichting Glashelder die, na-

mens de PB’s, de aanleg van glasvezel in het buitengebied probeert te realiseren. De stich-

ting is inmiddels in een afrondende fase met de gemeente en marktpartijen. En het lijkt 

erop dat er een buitengewoon aantrekkelijk aanbod zal komen voor alle inwoners van het 

buitengebied.  Naar verwachting zal in 2016 begonnen kunnen worden met het 

‘Vraagbundelen’. Dit betekent dat alle huishoudens benaderd zullen worden om deel te 

nemen. Het is heel belangrijk dat er voldoende deelname zal zijn, anders komt er geen glas-

vezel. 

Op aanwijzing van de aanwonenden van het bos-weideperceel Sanatoriumlaan-Ommerweg 

hebben we kennis genomen van de voorgenomen ontwikkeling van een camping aldaar. In 

een brief aan de raad en B&W hebben we onze zorgen geuit over de overlast/belasting van 

bewoners en natuur (EHS!). In een persoonlijk gesprek met wethouder Walder (Ruimtelijke 

Ontwikkeling) en burgermeester Raven (Recreatie) hebben we onze zorgen nogmaals toegelicht. We zullen dit blijven volgen en 

waar nodig ondersteunen.  

Met de Provincie zijn we opnieuw in overleg om, ter plekke van de school, een afscheiding te realiseren tussen het fietspad en de 

Ommerweg. Hier zit de weg gevaarlijk dicht op het fietspad. Tevens zijn we met de gemeente in overleg over een goede afstem-

ming tussen recreatief en agrarisch gebruik van diverse wegen. Op sommige plekken zijn de nieuwe fietspaden en vooral de af-

scherming een belemmering voor het agrarisch verkeer. De gemeente heeft zich bereid verklaard hier gezamenlijk naar te willen 

kijken. 

Al met al een volle agenda voor het PB en dan is nog lang niet alles genoemd.  Mocht u van dichtbij onderdeel willen uitmaken van 

al deze ontwikkelingen dan is er nog steeds een stoeltje vrij in ons bestuur! We horen graag van u! 

Met vriendelijke groet, 

Alja Burger, voorzitter Plaatselijk Belang 

Ps: De komende maanden zal, ivm mijn zwangerschapverlof, de voorzittershamer overgenomen worden door Arthur van de Wou-

de.  



 



 

 



 

 

Agenda najaar/ winter buurthuis.  
 
Geachte bewoners van deze buurt.  
Het buurthuis is weer geopend voor het seizoen najaar/winter 2015. 
 
 27 september: Kan er gewandeld worden samen met de buurt.  

 De wandeltocht zal plusminus 1 uur duren.  
 Te doen voor alle leeftijden.  
 Aanvang 14:00 uur bij het buurthuis.  
 Kosten 5,00 euro per persoon en tot 18 jaar gratis.  
 Aansluitend wordt er een borrel met een hapje aangeboden door het bestuur.  

 
23 Oktober:  Een leuke avond zwemmen met de kinderen uit de buurt.  

 Leeftijd van 5 tot 16 jaar <met zwem diploma> 
 We vragen ouders eventueel mee willen rijden.  
 Locatie. Zwembad de Tijerhaan in Raalte.  
 Vertrek 18:30 buurthuis 21:30 terug buurthuis.  
 Kosten 5,00 euro per kind incl. friet en ranja.  

  Ouders die mee rijden mogen ook zwemmen of toe kijken onder het genot  
  van een kop koffie.  

 
11 November: Bingo voor 60 plussers.  

 Gezellige middag kletsen bijpraten en dan ook nog bingo spelen.  
 En dan ook nog misschien bingo kunnen roepen en een leuke prijs in ontvangst kunnen nemen.   
 Bij het buurthuis kan dat. voor 5,00 euro per persoon kan er mee gespeeld worden. <en ontvang  

  koffie en 1 drankje van het buurthuis> 
 Aanvang 14:00 uur locatie buurthuis.  afgelopen om 16:30. 

 
27 November: Filmavond de winterfilm....vervolg van eerder vertoonde film.  

 Aanvang 20:00 uur locatie buurthuis.  
 Deelname gratis....consumpties voor eigen rekening.  

 
 
Zo al weer leuke activiteiten om niet voor thuis te blijven, maar gezellig naar het buurthuis te komen.  
Voor opgave kunt u zich melden bij Michel Hegeman Tel: 0548-626122. 
 
Met vriendelijke groet.  
Activiteiten commissie  
Plaatselijk belang Egede, Hancate en Eelen en Rhaan  
 
 

Wie wil er helpen de wandeltocht van 27 september tot een mooie activiteit te maken. 
Neem contact op met Michel Hegeman en bied uw hulp aan. Michel en de deelnemers zullen u  
eeuwig dankbaar zijn. 

HERHAALDE OPROEP                                                       HERHAALDE OPROEP                                       

Wie wil  Michel Hegeman af en toe helpen bij het organiseren van de diverse 

activiteiten. Er wordt de laatste tijd veel georganiseerd, maar er is nog wel wat 

hulp nodig. Uw hulp misschien?  Bel Michel en meld u. ALLE HULP IS WELKOM; 

dus meld u aan bij Michel Hegeman  



 



 

Krönnenzommer, teumt nog effen,  
Oewen glaans is oons zoo leef....  
't Leste bettien, det oons van de  
Groote wèèlde oaverbleef.  
Krönnenzommer, gaauw kump 't scheiden,  
Van den riekdom en den fleur.  
Noew goa-w nog zoo met geneugen  
Oewe lichte daege deur.  
Nog siert volop 't greun de beume,  
Al is 't eerste mooi' vergoan.  
Weg en 't weer hef èènkelt eene  
't Kleurenkleed pas an edoan.  
Nog bleuit dahlia's en rozen  
Met nen fellen, laeten glood,  
Liesterkrallen, rozenwepen  
Hangst as heete dröppels blood.  
Nog geet zunne oaver 'n akker  
En oons warm de rugge langs,  
Löt oons achterumme zeeen en  
Maakt weer wakker 'n oald verlangs....  
Krönnenzommer.... net of harfstied  
Ginder oew te wenken steet....  
Krönnenzommer, teumt nog effen,  
Nog neet hengoan.... toe.... nog neet 
 
Johanna F. van Buren 
 

 

Bent u al lid van Plaatselijk Belang ??? 

 

Niet? Dan wordt het nu tijd om dat te regelen. Kijkt u maar eens op pagina 12 waarom een lidmaatschap ook voor u belangrijk is. 

Samen proberen wij onze buurtschappen levendig en vitaal te houden. Als bestuur van het Plaatselijk Belang (PB) proberen wij dit door 

in gesprek te blijven met het bestuur van de gemeente Hellendoorn, oren en ogen goed open te houden voor wat er leeft in de buurt, 

een luisterend oor te hebben voor vraagstukken die bij het bestuur op tafel komen te liggen, maar ook door middel van het organiseren 

van allerlei activiteiten de betrokkenheid in de buurtschappen in stand te houden. Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen, maar dat wist u 

allang, om die reden zijn de meesten van u ook aangesloten bij het PB.  

Helaas, dit geldt (nog) niet voor iedereen. Nieuwkomers weten soms niet van het bestaan en zo zijn er nog 

veel redenen te noemen. Het Buurtschopp’n Kraantie wordt huis aan huis bezorgd, een mooi middel om 

iedereen te bereiken die nog geen lid is van het PB. Vanaf 18 jaar kun je lid worden voor slechts € 4,00 per 

jaar, betaling het liefst d.m.v. automatische afschrijving. Ondersteun onze vereniging, uw eigen belangen, 

en wordt lid. Aanmelden kan bij Hans Arends, Knollenhaarweg 2, 7447 PP, tel. 0548-681199 of 



 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



  

Geschiedenis door: M. Reefhuis 



 

 



 



 



 



 

 
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 

  



 

 

 



 


