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1 januari 2015

TWENTE BOARD: GEEN GROOTSCHALIGE 

SATIRE OP TERREIN VLIEGBASIS

 

ENSCHEDE - The Twente Board, de regionale denktank van wijze 

mensen die Twente uit het economische slop moet vergaderen, ziet 

geen plek voor kritische kunstvormen op de voormalige Luchthaven 

Twenthe. ‘Daarvoor is de ruimte te beperkt’, zegt een woordvoerder 

van The Board. De zaak kwam aan het rollen toen het Cabaret-

Collectief West Deurningen in haar laatste voorstelling met de titel 

‘Twente: Board d’r Of!’ op ludieke wijze wees op de onbegrensde 

mogelijkheden hiervan. The Twente Board verwijst in dit kader naar de 

beslotenheid van Concordia en De Kleine Willem. Willy Hemmer van 

het CabaretCollectief reageert gelaten: ‘Ze begrijpen het schijnbaar 

niet. We gaan de hele board uitnodigen voor de voorstelling in het 

Kulturhus. Daar kunnen ze niets missen: er is ondertiteling en 

ringleiding.’

Noot: ‘’n board d’r of’ is een Twentse zegswijze voor terechtwijzen.

HENGELO PLEIT VOOR VERDIEPTE AANLEG 

BORNE

Ondanks slechte ervaringen met de 

financiering van grote publieke werken 

HENGELO - Borne ligt aan een zeer druk bereden spoorwegtracé en 

moet het stellen met vijf overwegen: dat is 1 overweg op elke 4.383 

inwoners. In Hengelo is de overwegdichtheid veel lager: 1 op 27.023 

inwoners. Ten einde de bereikbaarheid van Hengelo te garanderen en 

niet afhankelijk te zijn van de doorstroming in Borne, heeft het 

gemeentebestuur van Hengelo samen met de NS een masterplan 

opgesteld dat erin voorziet Borne volledig verdiept aan te leggen. Dit is 

volgens de Nederlandse Spoorwegen aanmerkelijk goedkoper dan een 
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vergelijkbare operatie met het spoor. De burgemeester van Borne 

vindt zijn Hengelose evenknie niet sporen.

Noot: Hengelo, zowel gemeente als inwoners, voelt zich volgens volgens veel 

Twentenaren verheven boven de rest van Twente. 

GEEN KNECHT, GEEN KONING

‘Laat Caspar in de doos!’ 

GROOT AGELO - Geïnspireerd op de na 5 december weer verstomde 

Zwarte Pietendiscussie, heeft een religieuze werkgroep rond voormalig 

pater Henk Wittebrood uit Groot Agelo zich beziggehouden met 

andere, mogelijk racistische uitingen. Hoewel er nog geen formeel 

standpunt is, onder andere ten aanzien van de vraag welke etnische 

bevolkingsgroep zich hierdoor gekwetst zou kunnen voelen, adviseert 

Wittebrood voorzichtigheidshalve, Koning Caspar tijdens Driekoningen 

(6 januari), niet bij of in de onmiddellijke omgeving van de kribbe te 

plaatsen. 

ENSCHEDE WIL PROEF BURGEMEESTERLOOS 

TIJDPERK

Regionale eenheid staat voorop

ENSCHEDE - Sinds het vertrek van Peter den Oudsten als burgervader 

van Enschede durven enkele politieke partijen in de oude textielstad 

steeds vaker hardop het idee te omarmen om in Enschede voorlopig 

geen burgemeester te benoemen. De gedachte hierachter is dat dit 

versneld bij zou kunnen dragen aan een oplossing voor de 

verdeeldheid binnen het regionaal bestuur. Het idee komt uit de 

wetenschap. ‘Wat er niet is, is ook geen bron voor conflicten.’ Aan het 

woord is professor Halbe Vector, verbonden aan het Instituut voor 

Toegepaste Mathematische Politiek binnen de Vakgroep Bestuurs-

kunde, onderdeel van de faculteit Management en Bestuur van de 

Universiteit Twente. Hij doet er al jaren fundamenteel wiskundig 
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onderzoek naar. ‘De kansen liggen voor het oprapen! Delen door nul 

biedt bijvoorbeeld oneindige mogelijkheden: de uitkomst klopt altijd.’ 

Binnenkort zal hij zijn zienswijze op een symposium voor de overige 

dertien Twentse burgemeesters toelichten. 

OECUMENISCH TRIO LEIDT ALLEEN TOT VERHARDING 

STANDPUNTEN IN RIJSSEN 

RIJSSEN - Hendrikje B.  draait haar haren weer in een knotje en haar 

man Zeger B. trekt zijn broek nog eens op. ‘Het is mislukt’, snikt 

Hendrikje. De nog jeugdig ogende moeder van acht kinderen doelt op 

het eerste oecumenisch trio in Rijssen sinds 1913 waaraan zij en Zeger, 

beiden lid van verschillende behoudende kerkgemeenschappen, 

samen met de katholieke huisvriend Bennie B., ook uit Rijssen, hadden 

willen deelnemen. Zeger knikt: ‘Met een mannenbroeder erbij was het 

wellicht wel geslaagd maar nu was het al voor de consummatie van 

het trio duidelijk: drie kruizen op het kussen, daar zit altijd een duivel 

tussen.’

DR. FRENK: RUBRIEK OVER GEZOND(ER) LEVEN

Cavernes zeer geschikt voor opslag overtollig zout

LOSSER - De regionale eetgoeroe Dr. Frenk propageert dat medici de 

rommel die ze achterlaten zelf op moeten ruimen. Het zoutoverschot 

dat in de regio dreigt te ontstaan als gevolg van de mede door Dr. 

Frenk zelf veroorzaakte ontzouting van het eten, zou het best 

opgeslagen kunnen worden in de cavernes onder de Marssteden. Daar 

is volgens de geneesheer het minste risico op aantasting of vervuiling 

van het milieu. Hij is erover in gesprek met AkzoNobel. ‘Hun grond-

houding is positief.’

Noot: de cavernes zijn ontstaan door zoutwinning door AkzoNobel.
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Laboratorium

GEESTEREN (OV) LONKT NAAR TWENTERAND

Gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden 

GEESTEREN - Het pittoreske dorp Geesteren heeft het oog laten vallen 

op de gemeente Twenterand. Hannie Hof van het wetenschappelijk 

bureau van DorpsBelangen licht de voordelen van het laten opgaan 

van het dorp in de buurgemeente toe. ‘Geesteren lijkt steeds meer op 

Twenterand. De recente ontdekking van een tot dan toe onbekend 

kleinschalig laboratorium in Geesteren heeft ons gesterkt in de 

overtuiging dat we die kant op moeten. Wij vinden het een goede zaak 

om de kennis van productie en distributie van chemische middelen, 

waar ze in Twenterand veel ervaring mee hebben, te bundelen en de 

synergetische mogelijkheden uit te buiten. Dat lukt in een suffe 

gemeente als Tubbergen nooit.’ Met deze uitspraak haalde ze zich de 

gram van politiek Tubbergen op de hals maar dat deert Hof niet. Ze zet 

de hele ontwikkeling zelfs in een historisch perspectief. ‘In de beste 

tradities van de huisweverij die aan de bakermat van de economische 

groei van Twente heeft gestaan, lijkt deze vorm van huisvlijt een 

vergelijkbaar positieve impuls aan de ontwikkeling van West Twente te 

kunnen geven.’ De voorzitter van het Kerkbestuur van oude de H. 

Pancratiuskerk in Tubbergen wilde wel openlijk reageren. ‘We 

verruilen zo textielbaronnen voor drugsbaronnen!’ Hannie Hof veegt 

dit argument snuivend van tafel.

Noot: de gemeente Twenterand wordt vaak geassocieerd met thuisproductie 

van drugs als GHB. 

DENEKAMP WIL DINKEL RUILEN MET 

OMLEIDINGSKANAAL

DENEKAMP - De eerste twee strofen van het Twents Volkslied doen 

menig Denekamper al jarenlang pijn in het oor: ‘Er ligt tussen Dinkel en 
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Regge een land, Ons mooie en nijvere Twente.’ De inwoners van 

Denekamp, die zich rasechte Twentenaren voelen, moeten echter elke 

keer als ze terugkeren naar hun geliefde dorp, de Dinkel oversteken. 

‘Het is weliswaar de natuurlijke loop, maar je voelt je toch 

buitengesloten’, zegt Hennie Bismut van het burgerinitiatief DTNT (‘’n 

Doarp Terug Noar Twente’). ‘Deze toestand moet niet veel langer 

duren. Het is een etterende wond die als een vulkaan elk moment kan 

exploderen.’ Een ambtelijke commissie van de gemeente Dinkelland 

onderzoekt of er een naamswitch kan worden gerealiseerd tussen 

Omleidingskanaal en Dinkel waardoor Denekamp ook volgens het 

volkslied weer opgenomen wordt in de Twentse schoot. Museum 

Natura Docet Wonderryck heeft al aangekondigd bezwaar te zullen 

maken tegen een eventuele naamswijziging. Bismut weet daarvan. 

‘Import!’ briest hij.

LANDSCHAT: PARELTJES TUSSEN DE COULISSEN door Ing Henk Boll 

OOGSTRELEND

Het toenemend aantal lichtmetalen spandoekframes in het Twentse 

landschap is Ing Henk Boll van het gelijknamig rentmeesterkantoor een 

doorn in het oog. ‘Wat Kameleon hier doet is heel bijzonder.’ Boll staat 

op de hoek van de Vergertweg en de Weerseloseweg bij een van de 

vier spandoeken die het toneel- en revuegezelschap uit Lonneker op 

strategische plekken rond het dorp heeft neergezet om het publiek 

naar de voorstelling te lokken. ‘Houten palen, natuurlijk materiaal, 

houden het doek op zijn plaats. De kleurstelling van het geheel past 

goed in het landschap terwijl het toch opvalt.’ Boll mijmert: ‘Jammer 

dat zo’n traditie verloren dreigt te gaan.’ Of hij naar de voorstelling 

gaat? ‘Jazeker. Ik heb vrijkaarten.’
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10 januari 2015

NIJVERDAL DREIGT OVERBODIG TE WORDEN 

DOOR COMBIPLAN

‘Wij willen geen tweede Hengelo worden!’ 

NIJVERDAL - Het Combiplan moet de oplossing zijn voor de jarenlange 

verkeershinder in Nijverdal. Spoor en straat worden door één 

tunnelbak geleid waardoor er geen opstoppingen meer ontstaan op de 

Grotestraat, de doorgaande verkeersader die het dorp doorsnijdt. 

Oscar Jeppes van ACL (Anti Combiplan Lobby) vreest echter dat dit het 

einde van Nijverdal zal betekenen. ‘De gezelligheid zal verdwijnen 

omdat er geen hond meer stopt. Bovendien is het risico van 

ongelukken groter, want nu staan de auto’s de hele dag in de file 

tussen de brug over de Berkel en Hotel Dalzicht en kun je er als 

voetganger gemakkelijk tussendoor manoeuvreren. Straks is dat niet 

meer zo. Dat zijn we hier niet gewend! Je hebt er dan geen erg meer in 

en loopt een verhoogd risico om geschept te worden door een 

incidenteel passerend motorvoertuig. Meer ongelukken bij minder 

verkeer.’ Hij vergelijkt de situatie met andere plaatsen in Twente waar 

elke gezelligheid verdwenen is door aangelegde rondwegen. ‘Wij 

willen geen Hengelo worden!’ Jeppes neemt afstand van de technische 

problemen waardoor de aanleg inmiddels wordt vertraagd. ‘Wij zijn 

niet radicaal.’ ACL komt voort uit de voormalige actiegroep 

WildWisselWeg, die tevergeefs tegen de aanleg van het ecoduct over 

de Almeloseweg stelling nam. ‘Ja, dat was een zwaar verlies’, verzucht 

Jeppes. ‘Toen onze korhoenders via dit verbindingsstuk in de 

ecologische hoofdstructuur de benen namen van de Nijverdalseberg, 

waren we ons enige USP (unique sellling point; red) kwijt!’ 

PLAN: BESCHERM MANNENTREK ROND VLIEGVELD

LONNEKER - Op de smalle zandwegen rond de Luchthaven Twenthe is 

het al jaren een komen en gaan van auto’s met daarin voornamelijk 
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mannetjesmensen, om in dat gebied te paren. Een lokale 

initiatiefgroep heeft het plan opgevat om een gebied dat begrensd 

wordt door de Weerseloseweg, Veldscholteweg, Sniedersveldweg en 

Oude Vliegveldweg op te waarderen naar Beschermd Landschap. Doel 

is de natuurlijke mannentrek te reguleren met toegangspasjes en 

beweegbare palen. ‘Om deze traditie voor het nageslacht te bewaren 

en verdere wildgroei te voorkomen. En om het succes niet de 

ondergang ervan te laten worden’, zegt een bewoner van het gebied. 

De plannen liggen inmiddels ter beoordeling bij The Twente Board.  

TWENTSCHE COURANT TUBANTIA DREIGT FC 

KNUDDE IN DE BAN TE DOEN

'Er zijn goedkopere alternatieven’ 

ENSCHEDE/ALMELO - Het is niet duidelijk of er een conflict tussen 

tekenaar Toon van Driel en de sportredactie van de krant aan ten 

grondslag ligt, maar het lijkt erop dat de dagelijkse strip FC Knudde in 

Twentsche Courant Tubantia op korte termijn wordt vervangen door 

actiefoto’s van SC Heracles uit Almelo. ‘Deze zijn even hilarisch en door 

onze eigen mensen gemaakt, dus goedkoper’, aldus een anonieme 

zegsman. ‘Het is nog maar een idee dat eerst moet worden uitgewerkt 

in nauw overleg met de directie van deze krant, de club, de 

Veiligheidsregio Twente, de AIVD en de supportersverenigingen.’ 

NATIONALE POLITIE OVERWEEGT 

INKWARTIERING

‘Politiezorg opnemen in WMO taken 

gemeenten’ 

DEN HAAG - De sluiting van een groot aantal politiebureaus houdt de 

gemoederen in het land flink bezig. De stelling dat als gevolg van 

minder locaties het blauw op straat vanzelf zal toenemen, wordt 

algemeen betwijfeld. Gerard Bouman, kwartiermaker van het eerste 

uur van de Nationale Politie, neemt deze zorg ter harte en heeft een 

werkgroep ingesteld die de effecten van de verschillende alternatieve 

varianten moet onderzoeken. Uit een geheime tussenrapportage die 

de werkgroep naar de korpsleiding heeft getwitterd, blijkt dat er onder 
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andere ook is gekeken naar mogelijkheden om achter de servicebalies 

van Albert Heijn en Blokker zogenaamde ‘PolitiePunten’ in te richten. 

Ook een honderd procent webshopachtige aanpak in samenwerking 

met BOL.com is onderzocht. De beste mogelijkheid om midden in de 

maatschappij te kunnen functioneren, blijkt echter inkwartiering te 

zijn. Uit historische documentatie blijkt dat dit heel direct en effectief 

kan werken. Bovendien sluit het aan bij het concept van de 

participatiemaatschappij. Het is de bedoeling dat gemeenten tijdens 

keukentafelgesprekken die ze gaan voeren in het kader van de 

uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gericht 

onderzoeken waar veiligheidsissues spelen. Aan de af te geven 

zorgindicaties kan dan eventueel politiezorg worden toegevoegd. 

Samen 14, het samenwerkingsverband van de Twentse gemeenten 

voor zorgtaken, weet nog van niets maar is op voorhand voorzichtig 

positief: ‘Wel dient er voldoende werkruimte te zijn voor de dienaren 

van de Hermandad om hun taak uit te voeren.’ Het voornemen is om 

vanaf 2016 ruimte te kunnen vorderen. 

KLOOTSCHIETERS GLANE: EINDELIJK ONDER 

DAK

‘Investeren in de toekomst.'  

 

GLANE - Het Gemengd RK Klootschietersgilde ‘Glane en Omstreken’ 

heeft als eerste in Nederland en Twente haar hele accommodatie 

voorzien van een afsluitbaar dak. ‘We volgen alle trends in de 

buitenbalsporten.’ Aan het woord is Jan Oude Hendriksman, praeses 

van het gilde. ‘Wil je de jeugd behouden voor onze traditionele 

vrijetijdsbestedingen, en zeker bij klootschieten, dan moet je voorop 

blijven lopen!’ Vanaf volgend jaar zal met financiële ondersteuning van 

de gemeente Losser de natuurlijke begroeiing op de 1.500 meter lange 

klootschietbaan worden vervangen door kunstgras. Oude Hendriks-

man: ‘Dat was nog geheim maar onze burgemeester heeft het al op 

twitter gezet. Hij kan niet meer terug! Bovendien begint het 

natuurgras onder het dak snel aan kwaliteit te verliezen.’ Dat was 

ingecalculeerd. ‘Het bestuur gaat naar alle uitwedstrijden van FC 

Twente, dus ook naar de Arena.’
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PSYCHOLOGIE VAN DE ZANDGROND

- door Abel Jongkind 

De prijselasticiteit van humor 

In onze regio staan de winterrevues weer voor de deur. Massa’s 

mensen drommen weer dorpshuizen, kulturhuzen en in een enkel 

geval een theaterzaal binnen om zich in hun eigen dialect te laten 

vermaken met dans, zang en spel. Inhoudelijk zijn er nog wel wat 

verschillen. Sommige gezelschappen bezigen het uitgangspunt ‘wel 

plat in de zin van dialect maar nooit platvloers’ terwijl andere die 

delen van de anatomie uitvoerig laten beschijnen door de zon die ze 

anders nooit zien. Waar wordt het meest om gelachen? Empirisch 

fundamenteel onderzoek door het ROC van Twente heeft uitgewezen 

dat de mate van ‘lachen’ niets te maken heeft met de inhoud van de 

voorstelling maar wel correleert met de hoogte van de entreeprijs. Een 

voorstelling met een relatief hoge toegangsprijs kent een lagere 

lachdrempel dan een met een lage entreeprijs. Het publiek moet bij 

een dure uitvoering immers wel lachen: anders is het weggegooid 

geld. Bij een gratis voorstelling begint de lach al bij het verwerven van 

het kaartje. 

(Dr. Mr. Ing. Abel Jongkind s.s.t.t. is zelfstandig prakkiserend psycholoog)

LANDSCHAT: PARELTJES TUSSEN DE COULISSEN door Ing Henk Boll 

Toen

DE HAASJES

Nu

Aan de Rijksweg N18 tussen Enschede en Haaksbergen lagen sinds 

mensenheugenis twee uitspanningen die bekend stonden als de 

‘Haasjes’. Het Nieuwe Haasje is jaren geleden al verbouwd tot 
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woonhuis. Het andere herbergt nog altijd de warme rustieke open 

sfeer van gemoedelijke Twentse gastvrijheid, waarin het niet moeilijk 

is zich ongegeneerd bloot te geven aan de persoonlijke aandacht van 

het personeel. Wat zeggen de gasten: ‘een warm bad’, ‘een gespreid 

bed’, ‘om je vingers bij af te likken’.

Noot: Het Oude Haasje is een al vele jaren bestaand en bekend bordeel.

KNVB HERIJKT HOOFDLETSELBELEID

ZEIST - Voetbalscheidsrechters mogen het spel onderbreken bij 

hoofdletsel van een speler. Deze regel gaat binnenkort ook gelden 

voor acties van spelers die alleen te verklaren zijn door hun eigen 

domheid. Een protocol volgt nog. 

DR. FRENK: RUBRIEK OVER GEZOND(ER) LEVEN

Tegen de wind in plassen niet per definitie 

ongezond 

ENSCHEDE - Tijdens een congres van urinologen over mannelijke 

plasvarianten in De Kleine Willem in Enschede, was de regionaal 

bekende geneesheer Dr. Frenk de keynote speaker. Hij hield een 

doorwrocht pleidooi voor urineren in de natuur. Hij ziet daar 

verschillende voordelen in. Naast minder watergebruik thuis heeft het 

ook een recycling element. Het is ook zonder gevaar, behalve bij een 

koude tegenwind, want die kan in combinatie met natte kleding 

gemakkelijk een zware verkoudheid veroorzaken en bij onvoldoende 

medische aandacht uiteindelijk zelfs tot de dood leiden. Dr. Frenk 

adviseert bij windsnelheden boven zes Beaufort een robuuste eik van 

ongeveer twee keer de eigen lichaamsomvang op te zoeken. Een 

opmerking vanuit de zaal dat je in zo’n geval ook met de rug naar de 

wind kunt gaan staan, deed hij narrig af als ‘gezeik’.
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17 januari 2015

THIEMSBRUG NAAR ALMELO

‘Goed voor heel Twente’ 

ALMELO - Almelo profileert zich graag als waterstad. Het ligt immers 

op het knooppunt van Twentekanaal Zijtak Almelo, Overijsselsch 

Kanaal Almelo-De Haandrik en het kanaal Almelo-Nordhorn. Groot was 

de teleurstelling toen onlangs bekend werd dat de aanleg van een 

ophaalbrug in de Egbert Gorterstraat in het centrum van Almelo te 

duur zou worden. Bovendien zou het teveel verkeershinder geven. De 

Almelose politiek had zich er al bijna bij neergelegd toen burgemeester 

Sander Schelberg van bijna buur Hengelo zijn Almelose ambtgenote te 

hulp schoot. Thiemsbrug, het bekende voormalige oude kruispunt in 

hartje Hengelo, is veel inwoners van die stad al tijden een doorn in het 

oog, volgens de gemeente. Sinds mensenheugenis vervult het al niet 

meer de functie die er op grond van de naam van verwacht mag 

worden. Ze willen er in Hengelo wel vanaf. ‘Het is niet meer dan een 

paar meter straat’, zegt Schelberg op RTV Oost. ‘Als we Almelo 

daarmee een klein beetje richting ons level op kunnen trekken, dan is 

dat goed voor heel Twente. Daar moeten we niet te groot voor willen 

zijn! We hoeven er ook niks voor terug.’ 

TOENEMEND AANTAL EX ‘GASTTUKKERS' 

VECHT VOOR VRIJ CANANEFAAT

TWENTESTAD - Het ongenoegen onder culturele minderheden in 

Twente stijgt. Nadat veel Friezen al de wijk hadden genomen nog 

voordat ze waren geëmigreerd, keren nu ook andere Nieuwe 

Medetukkers uit met name de Randstad hun nieuwe thuisstreek de 

rug toe. De acceptatie en integratie valt tegen. De lokroep van hun 

oude thuisland wordt versterkt door een groep rechtstreekse 



#BinnenDoorDenken

16

afstammelingen van de oeroude West Germaanse Cananefaten stam, 

die hun traditionele zeden en gebruiken, desnoods met verbaal 

geweld, in ere willen herstellen en dan het liefst in een eigen 

Cananefaat. De strijders die zich ‘fatalisten’ noemen, worden geleid 

door mevrouw Reinhilde Bakvis vanuit de hoofdstad Archeon, vlak bij 

het huidige Alphen aan den Rijn. Zij staat een ‘matriarchaat met een 

sentimentele hang naar vroeger’ voor. ‘Daar durft geen man "nee” 

tegen te zeggen’, liet ze zich onlangs ontvallen in een interview met 

Ivo Niehe, die haar zelfs even aan het woord liet. Minister van 

Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten laat inmiddels uitzoeken of ze kans 

maken op stafbare feiten. Zie ook de rubriek ‘Achtergrond’ voor een 

persoonlijk verhaal.

ACHTERGROND

‘Ik ben uit nood fatalist geworden’

Naar aanleiding van onze berichtgeving over de belangstelling om een 

eigen Cananefaat te stichten in West Nederland (zie het artikel in de 

StreekSteek van 17-01-2015), sprak de redactie met een sympathisant. 

Herman Z. uit Voorburg is fatalist van het eerste uur. ‘Ik ben vanuit de 

Randstad gevlucht in een overvolle lelijke eend. Met gevaar voor eigen 

leven hebben we de A1 getrotseerd en we voelden ons bevrijd toen 

we het bord “Twente” zagen opdoemen in de berm.’ Even is er stilte. 

Dan: ‘We kwamen terecht in het centrum in Goor en alles leek goed te 

gaan. We maakten ons de lokale taal eigen maar hadden onderhuids 

het gevoel niet echt mee te tellen. We woonden in een hofje met nog 

drie andere Randstad gezinnen. Omdat die druk op de buurt te groot 

werd, zijn we twee jaar later gespreid gehuisvest in Mander en 

Manderveen, maar daar konden we ook niet aarden. Taal en 

gebruiken waren daar heel anders dan in Goor.’ Herman begrijpt wel 

de beweegredenen voor ouderen om de strijd aan te gaan voor een 

eigen Cananefaat. ‘Wie wil er nu met de nek worden aangekeken?’
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DR. FRENK: RUBRIEK OVER GEZOND(ER) LEVEN

Koude voeten vaak veroorzaakt door opwarming 

aarde

‘Onze lichaamstemperatuur van zo’n 37° is niet variabel en dus houdt 

geen rekening met de opwarming van de aarde.’ Aan het woord is Dr. 

Frenk vanuit zijn moestuin in Beuningen (Ov). Het toenemend aantal 

koude voeten dat zijn praktijk betreedt neemt hand over hand toe. 

‘We eten teveel scherp gekruide exotische gerechten. De warmte die 

dat veroorzaakt zoekt een uitweg via het hoofd. Ons lichaam wil de 

basiswarmte van 37° vasthouden en compenseert verhitte hoofden 

van onderaf. Door de opwarming van de aarde voelen onze voeten 

hierdoor steeds vaker extra koud aan.’ Zijn recept? ‘Meer winterkost 

eten zoals boerenkool, zuurkool en hutspot. Ook in de zomer!’ In 

maart verschijnt zijn boek vol toepasselijke recepten en 

wetenswaardigheden met als titel ‘HoofdMaaltijden van Dr. Frenk’.

24 januari 2015

HENGELO STELT EISEN BIJ MEER 

BEVOEGDHEDEN REGIO TWENTE

‘Lange Wemen weer in beeld’ 

HENGELO - Regio Twente is het samenwerkingsverband van de 

veertien Twentse gemeenten op de terreinen Gezondheid en Leef-

omgeving. Nu Enschede op interim basis wordt geleid door Fred de 

Graaf en daardoor tijdelijk een virtueel bestaan leidt, ziet Hengelo de 

kans schoon om een grotere vinger in de Regiopap te krijgen. 

Onbekendheid met deze rol is voor burgervader Schelberg van 

Hengelo aanleiding om samen met burgemeester Jon Hermans van 

Almelo op te trekken om het hoofdkantoor van Regio Twente naar de 

binnenstad van Hengelo te halen. ‘Het hele idee is gebaseerd op een 

soort timesharing. Wij willen graag een nieuw stadhuis aan de Lange 

Wemen en dat is financieel alleen haalbaar als we dat samen met de 


