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Klankbordgroep Mantelzorg
op zoek naar nieuwe leden
Stichting Klankbordgroep
Mantelzorg Hengelo
(SKMH) komt op voor de
belangen en behoeftes
van de mantelzorgers in
Hengelo. Echter, door de
nieuwe regelgeving per
1 januari 2015 kon het
wel eens een heel druk
jaar worden voor de vijf
dames, dus ze zijn nu
dringend op zoek naar
extra leden.
Door Linda Meijer

In tegenstelling tot het
Steunpunt Mantelzorg (SIZ
Twente) - dat daadwerkelijk
fysieke steun geeft aan de
mantelzorger - kan men bij
de SKMH terecht voor advies en verwijzingen, die de
mantelzorger kunnen helpen de juiste weg te vinden
naar verschillende hulpinstanties. Twee leden van de
SKMH, te weten Inge Maters
(58) en Gineke Geertsma
(75), vertegenwoordigen de
mantelzorgers in Hengelo in
de Wmo-Cliëntenraad (Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning – red.), die op hun
beurt de gemeente weer adviseert op het gebied van het
Wmo-beleid. “Op initiatief
van SIZ is de SKMH in 2006
opgericht, om de mantelzorgers te vertegenwoordigen

De leden van de SKMH, vlnr: Nolda Leurink, Marianne Lammers,
Inge Maters, Desirée van de Vendel en Gineke Geertsma.

in de WMO-cliëntenraad”,
aldus Nolda Leurink. “We
zijn een zelfstandige organisatie en bestaan enkel uit
vrijwilligers die allemaal
mantelzorger zijn (geweest),
of op zijn minst (professionele) affiniteit met dit
onderwerp hebben. In de
afgelopen jaren hebben we
gemerkt dat het erg moeilijk
is om voldoende leden te
krijgen, om goed te kunnen
functioneren. Zeker nu er
zoveel veranderingen in de
Wet Langdurige Zorg zijn.”
Secretaris Marianne Lammers vult aan: “De SKMH
heeft tot doel om signalen
en knelpunten uit de samenleving op te pakken met
betrekking tot de mantelzorg en deze bespreekbaar
te maken bij de Wmo cliëntenraad. In deze raad wordt

Frans
Duijts

het sociaal beleid besproken
en kunnen knelpunten uit
de samenleving wat mantelzorg betreft kenbaar gemaakt
worden, zodat de gemeente
haar beleid hierop kan aanpassen. Tevens fungeren we
als klankbordgroep voor de
wijkteams Hengelo en SIZ
Twente.”
Bent u zelf mantelzorger
of heeft u affiniteit met dit
onderwerp en lijkt het lidmaatschap u wat, neem dan
contact op met de SKMH via
klankbordgroepmh@gmail.
com of 06-38 43 11 98. Hier
kunnen ook onvolkomenheden en/of problemen bij
de beleidsmakers ter sprake
brengen, want SKMH is er
voor advisering, bewustwording, herkenning en
erkenning van de mantelzorgers.

Nieuwe koploper
biljartcompetitie
senioren

Spar introduceert een
nieuwe maaltijdservice

Hengelo - In de Hengelose

Hengelo - Eind 2013 is er

seniorenbiljartcompetitie
is een nieuwe koploper. ’t
Swafert onder leiding van
Richard Wilbrink heeft de
achterstand van twee punten omgezet in een voorsprong van één punt. Ook
het Berflohoes heeft zich
enigszins hersteld van de
grote nederlaag in de vorige ronde en staat met zeven punten achterstand
op plaats drie. In de eerstvolgende twee competitierondes moet ’t Swafert het
achtereenvolgens opnemen
tegen ’t Berflohoes en de
Klokstee 2. Er is dus volop
spanning in de top. Op eerbiedige afstand (13 punten)
voert HBC 1 de middenmoot aan. De stand na achttien rondes: 1. ’t Swafert 643
punten, 2. Klokstee 2 642
punten en 3. Berflohoes 1
met 636 punten.

Keramiekcursus

een Intentieverklaring Betrokkenheid opgesteld tussen het Rijk en Spar Holding om de leefbaarheid in
krimp- en anticipeergebieden te vergroten. Spar Van
de Biesebos aan het Berfloplein 3 heeft onder andere
een DHL-servicepunt, een
slijterij en een eigen pinautomaat. Sinds begin deze
maand hoort daar ook een
maaltijdservice bij.
Bert van de Biesebos (55),
sinds 2011 eigenaar van de
enige Spar-supermarkt van
Hengelo, zit al sinds zijn
veertiende in de supermarktbranche. Hij ziet zijn winkel
als een echte buurtsuper en
vindt het dan ook belangrijk om in meer behoeften te
voorzien dan boodschappen
alleen. “We hebben bijvoorbeeld ook een schoenreparatieservice, kopieerservice
en een stomerij. Tevens

verkopen we bloemen en
planten, postzegels, drogisterij-artikelen en cadeau- en
telefoonkaarten.” Van de
Biesebos is dan ook maar
wat blij met de komst van
deze maaltijdservice. “We
bieden een breed en gevarieerd assortiment aan verse
kant-en-klaar
maaltijden,
inclusief zoutarme, gemalen
en gluten- en lactosevrije
maaltijden. Alle maaltijden
zijn op ambachtelijke wijze
en door professionele koks
bereid. Ook salades, soepen
en nagerechten behoren tot
de mogelijkheden.” Je kunt
er voor kiezen om de maaltijden in de winkel op te halen
of thuis te laten bezorgen.
Ze zijn daarna zeker twee
weken houdbaar en hoeven
alleen opgewarmd te worden. Bestellen is eenvoudig:
via een bestelformulier, in
de winkel, telefonisch of via
www.biesebos.spar.nl

Hengelo - In februari start

een nieuwe en bijzondere
keramiekcursus bij Crea,
Esrein 9. In de cursus ‘Experimenteren met raku en andere stooktechnieken’ door
Talya Damhuis wordt geëxperimenteerd met verschillende keramische stooktechnieken, die verrassende
en fascinerende effecten in
de glazuurlaag opleveren.
De cursus omvat tien lessen.
Informatie en inschrijven
voor deze cursus via www.
creahengelo.nl

Bij de Spar zijn sinds kort ook kant-en-klaar maaltijden
verkrijgbaar door de komst van maaltijdservice Eet Smakelijk!

RENE

LIVE

FROGER

op z’n best!

30 Jaar Hits

En zingt samen met

in Concert

Peter Beense

Django Wagner

MA. 9 FEBRUARI 2015 | € 19 | 26 | 32 | 39 | Gold Seat 53 | VIP € 64

MA. 23 FEBRUARI 2015 | € 21 | 29 | 36 | 42 | Gold Seat 56 | VIP € 69

MA. 9 MAART 2015 | € 23 | 31 | 38 | 44 | Gold Seat 58 | VIP € 69

Speciale VIP kaarten voor de fans ! Deze zijn beperkt verkrijgbaar! Dit zijn de mooiste plaatsen vóór in de zaal
incl. koffie/thee met verrassing en consumptie. In de VIP room wordt u live geëntertaind door de bekende pianist
Dennis de Bruijn die de mooiste liedjes van de genoemde artiesten voor u speelt. Ook ontvangt u een exclusief cadeau.

AFAS CIRCUSTHEATER | SCHEVENINGEN | 20.00 UUR
BEL 0900-9203 ( 0 , 4 5 € p m ) of MUSICOFLIFE.NTK.NL

Showroom:
Dinsdag t/m zaterdag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Donderdag koopavond tot 20.00 uur.

De mooiste houtkachels en gashaarden vindt u in onze showroom
Thorbeckestraat 80 | Oldenzaal | boudriekachels.nl | 0541-799199

Grandioze Opruiming bij BAKKER WONEN
De grootste meubelzaak van Glanerbrug en omgeving! RUIM 4000 M2 SHOWROOM!

Tot 60% KORTING op de gehele collectie meubelen
K A S T E N | B A N K S T E L L E N | FA U T E U I L S | TA F E L S | S T O E L E N | V E R L I C H T I N G | A C C E S S O I R E S , e t c . e t c .

Genova
Bank Tess

In vele stoffen leverbaar
leverbaar

In veel leuke kleuren

449,449,-

NU Voor
VOOR€€
Nu

Hoekbank Pretty

Hoekbank Forever In diverse stoffen

Fauteuil Ottawa + Ginny
Vanaf
leverbaar in
veel stoffen
NU

€ 999,-

€ 329,-

Fauteuil Bobby
van € 369,NU €

Nu van € 1199,-

249,-

VOOR €

999,-

(Als 2 ½ zits
bank 190cm.
Breed € 545,-)

Eetkamerstoel
Marly in 3 kleuren
van € 199,- NU

€ 149,-

www.bakkerwonen.nl

