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HUISARTSENDIENSTEN
Alle inwoners uit de gemeenten Hof van Twente (excl. 
Markelo), Hengelo en Borne kunnen voor spoedeisende 
medische hulp buiten kantooruren terecht bij de Spoedpost 
Hengelo. De Spoedpost Hengelo is van maandag tot en 
met vrijdag van 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend 
bereikbaar. In het weekend en op officiële feestdagen is er 
een 24-uursdienst. bezoek alleen na telefonische afspraak, 
telefoonnummer 088 - 555 11 55.
Markelo:
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekeinde of tijdens 
feestdagen dringend een huisarts nodig heeft: tel. 0570-
501777.
ZIEKENHUIS ZGT:
ZGT Hengelo, Geerdinksweg 141,  088 708 78 78
Voor informatie over bezoektijden en het maken van af-
spraken zie www.zgt.nl
Prikposten Medlon
Bentelo, Prikpost Op ’t Niehoes, Burgemeester Buyvoets-
plein 20, donderdag 07.45 – 8.15 uur.
Delden, Zorgcentrum De Wieken, Molenstraat 1, woens-
dag 07.30 - 10.30 uur.
Delden, Gezondheidscentrum, Averinkstraat 30, maandag 
t/m vrijdag 07.30 – 10.30 uur.
Goor, Medisch Centrum De Oliphant, Irisstraat 2, maan-

dag t/m vrijdag 07.30 - 10.30 uur.
Servicepunt bloedafname Deventer Ziekenhuis
Markelo, gezondheidscentrum Het Stroaten, Burg. De 
Beaufortplein 3d. Maandag t/m vrijdag 08.00-10.00.  
Prikpost (medisch steunpunt) SHO
Delden, Stadscentrum het Parochiehuis, Langestraat 79, 
maandag/woensdag/vrijdag van 8.15 – 10.00 uur.
APOTHEEK: 
Delden, Dr. Gewinstraat 2, tel (074)-3761882. Openings-
tijden: Maandag t/m vrijdag: van 08.00 tot 18.00 uur, 
zaterdag: van 09.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden: 
Dienstapotheek Midden-Twente, Aletta Jacobslaan 45a, 
Hengelo, 074-2596016. Open: ma t/m vr 17.00-08.00 
uur, weekeinde en feestdagen 24 uur.
Goor, Medisch Centrum Goor “De Oliphant”,
Irisstraat 2-01, tel. 0547-285555. Geopend: ma t/m vr 
08.30-18.00 uur; za en zo gesloten. Buiten deze tijden: 
Dienstapotheek Midden-Twente, Aletta Jacobslaan 45a, 
Hengelo, 074-2596016. Open: ma t/m vr 17.00-08.00 uur, 
weekeinde en feestdagen 24 uur.
Markelo, Burg. de Beaufortplein 3b, 0547-363936, ma 
t/m vrij 08.00-12.30 en 13.30-17.30 uur; van 12.30-13.30 
uur  alleen spoedeisende recepten (s.v.p. aanbellen); za 
09.00-10.00 uur. Buiten openingstijden en op zon- en 
feestdagen: Dienst Apotheek Salland, in de hal van het 
Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, tel. 0570-
536505.
WEEKENDDIENST TANDARTS
Delden e.o.
Voor spoedgevallen zijn er spreekuren. Zaterdag 12.00-
12.30 en 18.30-19.00; zondag 12.00-12.30. 
Voor informatie over de dienstdoende tandarts kunt u 
bellen met de tandartsendienst 0900-1515.
Diepenheim-Goor-Markelo: 
10 en 11 april
Tandartsen Van Aken en Eijkelkamp, Holten, tel. 0548-
361787
12 en 13 april
Tandarts Korkmaz, Rijssen, tel. 0548-512260
SALUT

Voor vragen over: wonen, welzijn en zorg, opvoeding, 
werk, vrije tijd, gezondheid, financiën, scholing en sport. 
Rozenstraat 2a in Goor, tel. 0547 260053. Maandag t/m 
vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
CARINTREGGELAND
Verzorgingshuis en verpleeghuis
Weekendopname en spoedgevallen, tel. 088 367 70 00 
(lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid)
- St. Elisabeth, Langestraat 74, Delden (verpleeghuiszorg)
- De Wieken, Molenstraat 1, Delden (verpleeghuiszorg)
- De Stoevelaar, De Stoevelaar 1, Goor (verpleeghuiszorg)
- De Wheehof (tijdelijke huisvesting), Stoevelaar 1a - 1f, 
Goor (verpleeghuiszorg)
- Anholtskamp, A. ten Hovestraat 1, Markelo (verpleeg-
huiszorg)
Wijkverpleging
Tel. 088 367 70 00 (lokaal tarief, 24-uurs bereikbaarheid)
Diëtist
Op afspraak via tel. 074 367 71 11 (afspraken in diverse 
locaties mogelijk)
Personenalarmering
Informatie en aanmelden via 088 367 70 00 (lokaal tarief, 
24 uurs bereikbaarheid)
Uitleen verpleegartikelen en hulpmiddelen
· Thuiszorgwinkel– Hengelo
Geerdinksweg 137-15, Hengelo, tel. 088- 1020100.
TERMINALE THUISZORG 
Stichting Leendert Vriel Hof van Twente
Coördinatrice P. Krabbendam-Roobol, 06-12884477; 
e-mail: hofvantwente@leendertvriel.nl; website: www.
leendertvriel.nl.
DIERENARTSEN DELDEN en omstreken
Dierenkliniek ‘De Vossenbrink’
Landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren, 
Door de week en in het weekend 24 uur bereikbaar onder 
tel. 074-3762262 
Dierenartsenpraktijk De Hagmolen
Van zaterdag 8.00 uur tot maandag 8.00 uur
Voor landbouwhuisdieren zijn wij bereikbaar op tel: 0547-
292827. Dierenartsenpraktijk de Hagmolen, Hagmolen-

weg 13a Bentelo
Voor gezelschapsdieren zijn wij bereikbaar op tel: 074-
3676471. Dierenkliniek de Hagmolen, Deldenerdijk 80 
Beckum. Tevens op zaterdag inloopspreekuur van 11.00 
tot 12.00 uur
Dierenkliniek De Vijf Heuvels, Markelo
Spelleweg 12, Markelo, tel. 0547-361764, 
24 uur per dag bereikbaar.
Behandeling gezelschapsdieren ma t/m vrij volgens af-
spraak.  
Dier Medisch Centrum Hof van Twente
Hengevelderstraat 34, Goor, tel. 0547-272740
www.diermedischcentrum.nl
Dierenartsenpraktijk Goor
Spechthorstweg 2, Goor, tel. 0547-272604
Openingstijden: ma t/m vr 8.00-19.00 uur., za 8.00-9.00 
uur, iedere middag van 12.30 uur tot 13.30 uur gesloten. 
Voor spoedgevallen altijd bereikbaar.
Informatie over zwerfdieren:
Dierenhotel De Bréborgh, Bentelo 0547-292377
Stichting Dierenambulance Hof van Twente
Tel. 06-30704810, b.g.g. 074-3761464
www.dierenambulancehofvantwente.nl
Dierenbescherming
Dierenbescherming Hengelo, 06-52332216
Dierenambulance, 06-52332216
Inspectie (landbouw)huisdieren 0900-1120000
Dierenopvang De Oelerbrug, 074-2504046
BRANDWEER EN AMBULANCE: 112
REGIOPOLITIE TWENTE: 0900-8844
www.politie.nl/Twente
Openingstijden Politie Hof van Twente en spreekuren 
wijkagenten:
Locatie Goor:  Het politiebureau in Goor, maandag t/m 
vrijdag 10.00-13.00 uur. Voor meer informatie zie www.
politie.nl. 
Uiteraard blijft de politie Twente altijd bereikbaar via tele-
foonnummer 0900-8844 en via telefoonnummer 112 voor 
spoedeisende zaken. 
Locatie Stad Delden, Parochiehuis, Langestraat 81. Ge-

opend op maandag van 10.00-13.00 uur  en donderdag van 
17.00 tot 20.00 uur Ieder ander moment op afspraak. 
Wijkagent Jos Olde Daalhuis.
Locatie Diepenheim, het spreekuur in Diepenheim wordt 
niet meer worden gehouden. Bewoners van Diepenheim 
worden verzocht om een afspraak te maken met hun wijk-
agent Maarten Vollenbroek.
UVV STAD DELDEN: Unie van Vrijwilligers
Voorz. mevr. M. Westen-Reckman
Secr. dhr. J. Bekink, tel. 3762833
Open Tafel UVV

Samen eten is gezelliger dan alleen. Elke werkdag - maan-
dag t/m vrijdag - kunt u samen met anderen eten in het 
gezellige restaurant de Hagen. De UVV-gastvrouwen 
ontvangen u graag. Informatie: mevr. M. Jansink, tel. 074-
376 3980
Huiskamer voor ouderen UVV
Op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 u kunnen oude-
ren binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje en/
of een spelletje in de Huiskamer voor ouderen. 
Plaats: de ontmoetingsruimte van De Stadshagen. Infor-
matie: mevr. José Kamp, tel. 074-3762047.
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Huisartsen Delden en Hengevelde: “Neem corona serieus: het is overal”
Delden - Huisarts Van Manen kijkt ernstig als hij het over de coronacrisis heeft: “Corona is in alle kernen van de Hof, met ook 
echt zeer zieke mensen in onze eigen gemeente. Je moet je ogen er dus niet voor sluiten , maar als je de maatregelen volgt die we 
met elkaar hebben afgesproken is er geen reden voor angst. Daarnaast willen we benadrukken dat we er ook nog steeds zijn voor 
alle andere klachten. Mensen komen hier nu te weinig voor met soms nadelige gevolgen voor henzelf” 
Strenge selectie aan de poort
Het gezondheidscentrum Delden is waar de huisartsen Van Manen, Prenger, Van 
den Helder en Hiltermann en Van der Velden praktijk houden. Met zijn allen heb-
ben ze in de begintijd in razend tempo protocollen opgesteld toen de omvang van 
de crisis duidelijk werd . Nu houden ze een apart en volledig gescheiden corona-
spreekuur. Erro van Manen, woordvoerder namens de huisartsen van Delden en 
Hengevelde, wil graag naar buiten brengen hoe de gang van zaken nu is. “Veel 
mensen met niet-corona gerelateerde klachten denken dat er nu geen tijd en ruimte 
is voor andere klachten. We zien nu bijna geen mensen met bijvoorbeeld klachten 
die kunnen wijzen op een hart of (klein) herseninfarct , terwijl we denken dat die 
mensen er wel zijn. Meld je alsjeblieft bij ons bij klachten dan bepalen wij samen 
met de patiënt wat er dan moet gebeuren. We kunnen vandaag de dag op allerlei 
manieren communiceren, zoals beeldbellen maar foto’s sturen kan ook. Hoe dat 
moet als de assistente hierom vraagt, is te vinden op onze website. Aan de hand 
daarvan bepalen we dan of de persoon naar de praktijk moet komen. Een strenge 
selectie aan de poort, zorgt ervoor dat mensen met coronaverdenking en de mensen 
met andere klachten elkaar nooit tegen kunnen komen. Patiënten zonder verden-
king komen in de normale wachtruimte. Het is een verkeerd beeld dat er geen tijd 
is voor andere klachten in verband met corona. Hierdoor lopen mensen soms te 
lang door met achteraf serieuze zaken. Er wordt volgens protocol extra schoon 
gemaakt in de praktijken gedurende de dag, zodat je geen verhoogd risico loopt op 
besmetting. Er is ook genoeg ruimte voor de steeds noodzakelijke anderhalve meter 
afstand in de wachtkamer doordat we minder mensen op de praktijk zelf zien. De 
wachtkamer is dus rustiger ” 
Coronaspreekuur
Het coronaspreekuur is er voor mensen die griepverschijnselen hebben. Het is voor 
de huisarts moeilijk onderscheid maken of het gewone griep betreft of corona. Om deze reden worden alle patiënten met griepachtige 
verschijnselen die gezien moeten worden, als corona patiënt behandeld. Op corona wordt momenteel namelijk vrijwel alleen getest als er 
een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Dit is vanwege het beperkte aantal tests. De huisarts volgt hierin landelijke richtlijnen. Van Manen: 
“Bel gewoon en dan besluiten we samen wat er moet gebeuren. Voor het coronaspreekuur is een behandelkamer met de ingang aan de 
achterzijde van het pand in Delden. Deze ruimte is nu losgekoppeld van de rest van het pand om kruisbesmetting te voorkomen. Hier zien 
we alle patiënten met coronaverdenking voor Delden en Hengevelde. De patiënt wacht daar in de auto en wordt door de arts gehaald zodra 
de ruimte vrij is. Bewust zo bedacht, zodat mensen met corona-achtige verschijnselen niet bij elkaar zitten. Het coronaspreekuur is een 
speciaal gepland spreekuur om alle risico’s voor iedereen zo laag mogelijk te houden.” De huisartsen uit Delden en huisarts Coen Jaspers 
uit Hengevelde draaien dit spreekuur bij toerbeurt, in een speciaal pak, met spatbril, mondkapje en handschoenen. Na elke patiënt wordt 
alles grondig gedesinfecteerd en ontsmet volgens protocol . Daarna is er voor de nieuwe patiënt geen verhoogd risico meer om besmet 
te raken. Het kan dus wel zijn dat men op het coronaspreekuur komt en dat een andere huisarts dienst heeft. Ook huisbezoeken worden 
op deze manier gedaan. De dienstdoende arts gaat dan in dit pak met bril en handschoenen naar de patiënt. “Misschien boezemt het pak 
angst in, maar dat is vooral ter bescherming van de arts”, licht Van Manen toe. “We volgen steeds in alles de richtlijnen van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap, onze beroepsorganisatie. ”
Risicogroepen vermijden en thuisquarantaine
Van Manen benadrukt nogmaals het belang van het mijden van risicogroepen, zoals ouderen en mensen met ziektes en een zwakke 
gezondheid. “Deze mensen hebben namelijk een verhoogd risico om zeer ernstig ziek te worden of te sterven als ze corona oplopen. Hoe 
sneu het ook is voor de kleinkinderen, maar ze moeten nu echt niet bij oma en opa op bezoek gaan. Heeft u van uw huisarts het advies 
gekregen in quarantaine te gaan, dan moet u thuisblijven. Behalve de huisarts en de GGD mag u geen bezoek ontvangen en bij koorts 
hoger dan 38 graden moeten ook uw huisgenoten thuisblijven. Ik wil niemand bang maken maar we moeten ook zeker onze ogen niet 
sluiten voor deze crisis. Volg de maatregelen op die we hebben afgesproken en neem leefregels in acht voor jezelf en anderen, dan hoef je 
echt niet bang te zijn.” 
Mondkapjes gevraagd
Er is nog steeds grote behoefte aan middelen, zoals mondkapjes vanaf categorie FFP1 en pakken. We zijn nog steeds dankbaar voor 
mensen die nog materialen ter beschikking zouden willen stellen. “De keerzijde van deze voor velen toch nare periode is dat ik veel 
hartverwarmende initiatieven van medewerkers en patiënten zie. Een anonieme gulle gever bracht een grote hoeveelheid mondkapjes die 
hij zelf nog had staan. Maar er zijn ook vele kleine giften. Mensen zijn weer op elkaar aangewezen, sociale verplichtingen vallen weg en 
we brengen veel tijd thuis door met familie. We hebben nog nooit zoveel tijd gehad om paaseieren te schilderen. Maar wat men er ook van 
denkt; corona is hier en het is overal. Neem het serieus! Al is angst ervoor niet nodig als je de richtlijnen goed volgt“, besluit Van Manen.
Op rivm.nl en op thuisarts.nl is na te lezen wat de maatregelen zijn en wanneer en hoe men bij de huisarts terecht kan. Of bel naar het 
landelijke informatienummer 0800-1351.

ZGT en het coronavirus
Almelo/Hengelo - Het coronavirus (ook wel COVID-19) is momenteel een 
zeer actueel onderwerp. Een onderwerp dat ons allen bezighoudt en dat 
ons allen raakt. ZGT houdt het nieuws en de ontwikkelingen nauwlettend 

in de gaten. Middels dit bericht wil ZGT een aantal belangrijke maatregelen, die zij 
heeft genomen, nogmaals kenbaar maken.

Bezoekregels
ZGT wil zo goed mogelijk voor de patiën-
ten en de medewerkers blijven zorgen. Zij 
wil het sociaal verkeer in het ziekenhuis zo 
veel mogelijk beperken om het personeel, 
vrijwilligers en uiteraard de bezoekers en 
patiënten te beschermen.
Hier zijn verschillende maatregelen 
voor getroffen, zo zijn er nu aangepaste 
regels voor bezoek en begeleiding:
- Voor iederéén geldt (patiënten, bezoe-
kers én begeleiders): Heeft u verkoud-
heidsklachten of koorts (meer dan 38 
graden Celsius)? Kom dan niet naar het 
ziekenhuis!
-  Er is maximaal één bezoeker per dag toegestaan bij patiënten die zijn opgenomen op één 
van de afdelingen. 
- De bezoeker van een patiënt op een verpleegafdeling neemt géén begeleider mee naar 
binnen in het ziekenhuis. Deze wordt verzocht buiten (of in de auto) te wachten.
- Voor de polikliniek geldt: voor iedere patiënt met een afspraak mag maximaal één bege-
leider mee.
Wel zijn er enkele uitzonderingen op specifieke afdelingen:
- Voor de kinderverpleegafdeling geldt dat er één ouder per 24 uur bij het kind mag blijven.
- Op de afdeling moeder & kind mogen beide ouders aanwezig zijn.
- Op de afdeling neonatologie mogen beide ouders aanwezig zijn.
- Mocht een patiënt terminaal zijn, dan kunnen bezoekers in overleg met de afdeling afspra-
ken maken over bezoek.
Bezoektijden
Waar er eerder twee bezoekmomenten per dag hanteerden, is dat nu aanpast naar één be-
zoekmoment per dag. De bezoektijd voor deze bezoeker is van 18.00 tot 20.00 uur.
Polikliniek
Er wordt momenteel nog steeds gekeken of afspraken door kunnen gaan. Wanneer uw af-
spraak wordt verplaatst, of wordt omgezet naar een belafspraak, neemt ZGT contact met u 
op. Het ziekenhuis verzoekt patiënten om niet zelf te bellen. 
Het is op het moment ook niet mogelijk om online via MijnZGT zelf een afspraak in te 
plannen.
Vrijwilligersactiviteiten stopgezet
Op dit moment heeft ZGT alle vrijwilligersactiviteiten stopgezet om verspreiding van het 
coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent onder andere dat de pendelbus en de 
shuttles niet rijden.
ZGT wil graag haar bezoekers en patiënten zo goed mogelijk informeren. Op de website 
www.zgt.nl is een speciale pagina ingericht met alle nieuws rondom het coronavirus. Houdt 
ook de sociale media kanalen in de gaten. Hier vertelt het personeel regelmatig over hun 
ervaringen op de werkvloer.   

Blijf in beweging, ook in tijden van corona
Delden - Veel 
mensen bewe-
gen minder 

door de maatregelen rondom het 
coronavirus. Activiteiten gaan niet 
door, sportclubs zijn gesloten, bood-
schappen worden thuisbezorgd, men-
sen zitten meer thuis.
Minder bewegen zorgt ervoor dat uw 
spierkracht afneemt en uw conditie 
minder wordt. Daar kunt u last van heb-
ben in uw dagelijkse activiteiten, Ook 
wordt het risico dat u valt groter.
Wat kunt u wel doen, juist nu?
Door te oefenen en in beweging te blij-
ven krijgt u sterkere spieren en bouwt 
u extra reserves op. Zoek alternatieven 
om te blijven bewegen. Probeer elke 
dag minstens een half uurtje matig in-

tensief te bewegen. Doe oefeningen om sterker te worden. En, eet gezond! Voor een goede 
weerstand is het belangrijk om gezond te eten en voldoende te drinken.
Voor de bewoners van Stadshagen was het vervelend dat het wekelijkse UVV gymnastiek 
uurtje in groepsvorm door de corona gestopt moest worden. Op initiatief van Fysiotherapie 
Delden is afgelopen woensdag op een verantwoorde en coronaveilige wijze geprobeerd 
toch deze gymnastiek aan te bieden.
De bewoners van de tweede verdieping reageerden massaal op de uitnodiging om met een 
stoel en twee waterflesjes voor de deur van hun appartement mee te doen aan de gratis gym-
nastiek. Simone Bruins en Andre Stroet verzorgden daar een half uur durend programma 
waarbij iedereen enthousiast mee deed. “Niet alleen goed voor de beweging, maar ook om 
uit een sociaal isolement te komen”, zei een van de bewoners. “Wij zijn normaal gewend 
om wekelijks bij elkaar op de koffie te gaan en dat mag niet meer. Maar nu zie je elkaar 
toch nog even.”
Fysiotherapie Delden zal zo lang het coronavirus ons bezig houdt de gymnastiek blijven 
aanbieden en bij voldoende interesse uitbreiden naar de andere afdelingen. Vanwege de 
organisatie is een telefonische aanmelding gewenst 074-3762444.

Naober stelt gratis
tijdschriften
beschikbaar

Foto: Naober

Het magazine Naober heeft het 
begrip ‘naoberschap’ uiteraard 

hoog in het vaandel staan. Een helpende 
hand, er voor elkaar zijn, oog voor elkaar 
hebben. Juist nu zo belangrijk! Daarom 
heeft Naober enkele acties opgetuigd.
Duizend gratis Naobers voor zorginstel-
lingen
Het blad Naober stelt 1.000 exemplaren 
(jaargang 2019) beschikbaar voor verzor-
gingshuizen in de regio. Met dit gebaar wil 
het plattelandsmagazine de bewoners en ver-
zorgenden een hart onder de riem steken in 
deze moeilijke tijden. De zorg wordt zwaar 
getroffen door deze crisis. Geen bezoek, veel 
hygiënemaatregelen, extra werkdruk en zor-
gen over de gezondheid en de toekomst. Met 
wat extra lectuur is er sprake van afleiding 
en aandacht voor positiviteit.
Deze actie sluit goed aan bij de titel van het 
door velen gewaardeerde, streekeigen tijd-
schrift. Meer dan ooit is er de mogelijkheid 
om thuis te genieten van al het moois dat het 
oosten te bieden heeft. 
Speciaal voor diegenen die werkzaam zijn 
in de zorg stelt Naober voor de betreffende 
zorginstelling graag een stapel Naobers be-
schikbaar. Gratis! 
Ga hiervoor naar www.naober.nl/zorg zodat ze 
een ophaal- of brengafspraak kunnen maken.
Het Naober-lentenummer gratis voor 
zorgverleners
Tijdens de coronacrisis zijn er mensen die 
dag en nacht doorwerken. 
Dié mensen, die er ondanks alle risico’s voor 
zorgen dat de wereld door blijft draaien, mo-
gen wel eens in het zonnetje worden gezet. 
Daarom stelt Naober 100 spiksplinternieuwe 
lente-Naobers beschikbaar voor hen die dat 
echt verdienen. Een cadeautje van € 5,95. 
Wie zo’n ‘kanjer in de zorg’ kent, mag zijn 
of haar naam doorgeven op www.naober.nl/
goededaad. Na verschijning (10 april) sturen 
ze hem of haar de allernieuwste Naober (het 
lentenummer) gratis toe.

Komende tijd geen activiteiten bij
Wijkvoorziening ’t Doesgoor

Goor - Vanwege het coronavirus zijn alle activiteiten afgelast. Met name 
voor de bezoekers van de wekelijkse activiteiten is dat een grote verande-
ring. Geen eetgroepen, geen wandelgroepen, geen koffie-inloop. Bezoekers 
van de koffie-inloop kunnen bellen met Maurizio, tel. 06-38066218. 

Het bestuur van ‘t Doesgoor probeert contact te houden met de bezoekers en de vrijwilli-
gers via de telefoon, via WhatsApp en per mail. Het belangrijste is dat iedereen hier gezond 
doorheen komt en op een zo prettig mogelijke manier. 
Het algemene nummer van de Wijkvoorziening is 06-4436870. Kijk ook op www. wijk-
voorzieningdoesgoor.nl of Facebook voor het laatste nieuws.

Een beetje kleur in deze bijzondere tijd
Twente - Het leven loopt in deze tijd net even anders 
dan normaal en dat is voor heel veel mensen ingrij-
pend en voor mantelzorgers in veel gevallen mis-

schien nog wel net ietsje meer! Daarom heeft initiatiefneemster Annemarie Evers 
de handen met een aantal vrienden in één geslagen om (jonge) mantelzorgers een 
tafelmandala kleurpakket aan te bieden om op een positieve manier met elkaar in 
contact te zijn. Een welkome afleiding, wetende dat ruim één op de zes Twentenaren 
mantelzorg verleent. 
Vrijwilligers zijn op dit moment hard aan het 
werk om alle pakketten in te pakken. En de le-
den van de Rotary staan klaar om de pakketten 
te gaan verspreiden. Dit alles zodat (jonge) 
mantelzorgers de komende tijd heerlijk kun-
nen tekenen met hun partner, het hele gezin, 
met ouders, broers en/of zussen. Het is hel-
pend om op deze manier even de gedachten te 
verzetten, maar ook helend om samen op een 
geheel andere wijze in contact te zijn binnen 
gezinnen, waar in coronatijd veel extra stress 
wordt ervaren. 
Het initiatief groeit dan ook hard. Vrijwilligers 
sluiten zich spontaan aan en donateurs mel-
den zich belangeloos, waaronder het Lokaal 
Fonds Hengelo, het Twentse Noabers Fonds 
en een aantal grote bedrijven. Het idee wordt 
ten aanzien van onder meer distributie onder-
steund door de Rotary en ook is de hulp van 
SIZ Twente ingeroepen om ervoor te zorgen 
dat de pakketten bij de juiste gezinnen terecht komen. Het doel was om in eerste instantie 
1000 (jonge) mantelzorgers in Borne en Hengelo e.o. met hun naasten en/of gezin aan de 
slag te laten gaan. Echter is dit aantal reeds ruim overschreden en kan de actie breder wor-
den uitgezet. Hiervoor zal de komende tijd de hulp van de diverse steunpunten mantelzorg 
in de regio worden ingeroepen.
De (jonge) mantelzorgers krijgen alle benodigdheden aangereikt en thuisbezorgd via het 
initiatief. Het pakket bestaat uit de tafelmandala’s (van 100 cm en 50 cm groot), de bijbe-
horende kleurpotloden en een puntenslijper uiteraard. De bezorging verloopt geheel con-
tactloos volgens de huidige gewenste norm. Er is zelfs aan gedacht dat de pakketten zelf 
geheel ingepakt minimaal drie dagen in quarantaine gaan, voordat zij worden uitgeleverd. 
Heeft u een gezinslid met een chronische ziekte, beperking, verslaving en/of psychische 
problemen? Woont u in de gemeenten Borne, Hengelo, Hof van Twente, Haaksbergen, En-
schede, Almelo, Dinkelland, Losser, Oldenzaal of Tubbergen en wilt u graag een kleurpak-
ket ontvangen, neem dan contact met ons op via: info@siztwente.nl. Voor meer informatie 
over het initiatief kunt u zich richten tot: eenbeetjekleur@gmail.com. Het initiatief financi-
eel ondersteunen kan via Stichting Rotary Helpt: NL96 SNSB 0909 4155 28. 

Herfstzon Goor: extra aandacht helpt
Goor - Verpleeghuis Herfstzon in Goor wordt bepaald niet vergeten 
in deze lastige coronatijd. Cadeaus blijven binnenstromen: voor de 

bewoners die geen bezoek meer mogen ontvangen en voor de medewerkers die zo 
ontzettend hun best doen.

Cadeaus in plaats van personeelsfeest
Zo kwam de directie van Overbeek Keuken- en Interieurbouw paasbloemstukjes brengen 
voor de bewoners. Voor de medewerkers waren er prachtige bossen bloemen en een envelop 
met geld om na afloop van de coronatijd met elkaar een borrel te gaan drinken.
Omdat het personeelsfeest bij Overbeek niet door kon gaan, legde men al het geld bij elkaar 
en kon men op deze geweldige manier Herfstzon een hart onder de riem steken.
Wonderfoons met eigen liedjes
Ook mocht Herfstzon drie wonderfoons in ontvangst nemen van mevrouw Voulon, lid van 
de Raad van Toezicht. Zij en haar zwager Chris maakten deze eigenhandig. Deze draaitele-
foons zijn speciaal voor de ouderen met dementie. Zodra zij de hoorn van de haak nemen 
en een cijfer draaien, horen ze een liedje uit hun eigen jeugd. De afdelingen Ster en Maan 
zijn er erg blij mee. 
Kuierbox bij ‘Tijd voor Max’
En intussen kreeg het Goorse verpleeghuis zelfs landelijke aandacht voor de ‘Kuierbox’: 
een coronabestendige spreek-luisterverbinding. Twee microfoons aan weerszijden van een 
raam maken dat bewoner en bezoeker ‘gewoon’ met elkaar kunnen praten terwijl ze elkaar 
zien. 
Directeur Angélique Lamme mocht deze vondst zelfs gaan uitleggen bij Tijd voor Max: 
“Vorige week was een mevrouw zó vreselijk verdrietig dat ze haar kinderen niet kon zien. 
Die kwamen echt elke dag. En nu ziet ze hen via de Kuierbox, ze geniet er enorm van. Dát 
zijn belangrijke lichtpuntjes in donkere tijden!”
Wilt u dit interview bij Max terugkijken, wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws bij 
Herfstzon of bent u nieuwsgierig naar meer foto’s? Kijk dan regelmatig op de site: https://
www.herfstzongoor.nl/nieuws


