
2e jaargang - nr. 2 - september 2022

Halfjaarlijkse nieuwsbrief vanuit de Dorpsraad Harbrinkhoek-Mariaparochie

Info redactie: 
Nieuwsbrief Dubbelnieuws
3e uitgave: september 2022
Frequentie: 2 x per jaar
Oplage: 1.000 stuks, huis aan huis bezorgd 
Op en/of aanmerkingen over deze nieuwsbrief 
kunt u mailen naar hm@hotmail.com

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door:

Dag allemaal 

Sinds kort ben ik lid 
geworden van de 
Dorpsraad en is aan 
mij gevraagd om me 
voorstellen.  Mijn naam 
is Angelique Siemeling 
en ik woon in de 
Kardinaal de Jongstraat 
in Harbrinkhoek.  
Hier woon ik samen 
met mijn kinderen 
Marleen en Sven en 
mijn ouders.   
Deze laatste twee 
wonen in een mantel

zorgwoning aan mijn huis. Ook hebben we nog 
een hond Lara,  waar sommige mensen mij vast 
wel eens mee hebben zien lopen. Ik werk als 
senior accountmanager Gehandicapten zorg voor 
de zorgkantoren Drenthe en Friesland. Dankbaar 
en mooi werk!
Samen met de andere leden hoop ik vanuit 
mijn interesse voor het dorp en vanuit mijn 
werkachtergrond een goede bijdrage te kunnen 
leveren in de Dorpsraad voor ons dorp. 

Ook ik stel me graag 
aan jullie voor, nu ik 
samen met Angelique 
sinds kort lid ben van de 
Dorpsraad.
Ik ben Ingrid Kosters, 
samen met Marc en 
onze twee kinderen 
Senn en Sahline wonen 
wij nu ongeveer vijf 
jaar met veel plezier in 
Mariaparochie. 
Op zaterdag is het hele 
gezin te vinden op de 
voetbalvelden bij MVV, 

waar beide kinderen voetballen. Daarnaast ben  
ik lid van de oudervereniging van basisschool  
St. Alphonsus. Ik werk als Office Manager bij  
Twente Board, een unieke triplehelix samen
werking tussen ondernemers, onderwijs en de 
overheid in Twente. Wij zijn dé cockpit van Twente 
en zo zie ik de Dorpsraad ook als dé cockpit van 
MariaparochieHarbrinkhoekNoordOost.  
Ik hoop onder andere een goede bijdrage te kunnen 
leveren aan de verbinding tussen ons als bewoners, 
de verenigingen, school, ondernemers en de 
gemeente. Schroom niet om ons te benaderen 
wanneer je ideeën hebt of nieuwsgierig bent naar 
wat wij voor jou kunnen betekenen. 

Vacature voorzitter dorpsraad

Zoals eerder in de brief al is genoemd, is de vacature voor voorzitter helaas nog immer vacant.  
Dus bij deze nogmaals een oproep: Ben je een kartrekker & leider? En voel je je betrokken bij de belangen 
voor inwoners van ons mooie dubbeldorp en toekomstige ontwikkelingen? En zou je je hiervoor willen 
inzetten door te participeren in onze dorpsraad? 
Laat het dan weten. Mail naar dorpsraad-hm@hotmail.com of bel 0612195410.  
Mocht je je eerst willen oriënteren, dan ben je natuurlijk ook welkom bij een van onze vergaderingen.

Stand van zaken verschillende werkgroepen

Enkele werkgroepen hebben inmiddels hun doelstelling bereikt: Het plan ter herinrichting van de Almelose weg 
is door de gemeenteraad goedgekeurd. In 2023 zal de weg opnieuw worden ingericht.  Voor tekeningen zie ook op 
de website van de dorpsraad: Dorpsraad (dorpsraadhm.nl)

Ten aanzien van het thema wonen was er grote 
belangstelling voor de uit te geven kavels in 
ons dorp. In loop van komende tijd zal er verder 
worden gewerkt aan het bouwrijp maken van dit 
grondgebied. Het college heeft besloten, onder 
een aantal voorwaarden, af te wijken van de 
inschrijvings en uitgiftecriteria woningkavels, om 
zo Hofjes wonen op Dannenkamp 5 mogelijk te 
maken. De gemeente is van mening dat door hofjes 
wonen wordt voorzien in een concrete behoefte, 
waarvoor een groter perceel nodig is. Senioren willen 
in Harbrinkhoek Mariaparochie blijven wonen, 
waardoor eenzaamheid wordt voorkomen en men 
elkaar behulpzaam kan zijn wanneer dat nodig 
wordt. De CPO groep gaat een volgende stappen 
zetten en een vereniging oprichten om het perceel 
ook daadwerkelijk aan te kunnen kopen.  
Mocht u informatie willen dan kunt u contact 
opnemen met Annette Kersten 0651070002.

De werkgroep zorg heeft getracht om de 
Noabercaféavonden op te starten. Helaas is deze 
eind juni jl. niet doorgegaan. Er volgt een nieuwe 
poging voor het einde van dit jaar. 
Wist u overigens dat u activiteiten door 
verenigingen kan laten plaatsen op de dorpsagenda 
op onze website? Hiermee verkrijgen we een 
mooi, maandelijks overzicht van de activiteiten 
in ons mooie dubbeldorp. Dit overzicht wordt ook 
afgedrukt in Rond de Spits en hangt op het bord 
tegenover de kantine in de Haambrink. 

De werkgroep duurzaamheid is nog op zoek naar 
mensen die willen bijdragen aan deze werkgroep. 
Ook is er een vraag vanuit Essenkracht van 
gemeente Tubbergen om een aanspreekpunt voor 
ons dubbeldorp t.a.v.  duurzaamheid. 

Rotonde bij Kampkuiper verfraaien

In onze vorige nieuwsbrief werd er een oproep 
gedaan voor het verfraaien van de rotonde bij 
Kampkuiper. De gemeente zal in loop van dit jaar 

Route werving & nieuwe leden voor de dorpsraad

In maart ’22 hebben met een aantal inwoners uit 
het dorp twee brainstormsessies plaats gevonden. 
Uit deze sessies is een grotere lijst met namen 
voortgekomen met mensen die zijn benaderd ten 
aanzien van interesse in een rol in de dorpsraad.  

Dit heeft, tot onze vreugde, geleid tot enkele 
nieuwe leden voor onze dorpsraad. 

Daarnaast is hieruit een schaduwgroep van 
ongeveer 10 mensen opgesteld. Deze zullen 
benaderd worden ter verkrijgen feedback/
informatie over zich voordoende thema’s of dat 
mensen tijdelijk in een werkgroep aan een bepaald 
project/thema willen deelnemen.  
Onderstaand stellen de twee nieuwe leden zich aan 
u voor.

de rotonde inzaaien met bloemen die na elkaar 
opkomen. Hopelijk geeft dit de rotonde in ons 
mooie dorp komend jaar een vrolijker aanblik.
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Afscheid voorzitsters van de Dorpsraad

Tennisvereniging de Haambrink

Centraal in Mariaparochie ligt het tennispark van TV De Haambrink. Het park heeft vier kunstgras banen, 
waarop vrijwel het hele jaar gespeeld kan worden. De tennisvereniging heeft op dit moment 166 leden.  
Met de inzet van vrijwilligers willen we jong en oud tennissport en gezelligheid bieden. We hebben recent het 
park vernieuwd met nieuw hekwerk en LED-verlichting. We maken gebruik van de kantine van het Dorpshuis. 

Hoe je lid kunt worden staat op onze website 
www.tvdehaambrink.nl. Op deze site staat alle 
praktische informatie. Elk lid krijgt een sleutel van 
het park en kan digitaal een baan reserveren. 
Ook kun je je opgeven voor tennisles, we hebben 
twee tennisleraren in dienst.

Tennis is er voor jong en oud. Met de basisschool 
bieden we schooltennis aan, voor velen een eerste 
kennismaking met onze vereniging. Voor de 
senioren houden we regelmatig een racketavond, 
met name voor de (nieuwe) leden maar ook voor 
degenen die overwegen lid te worden.  
De vereniging streeft naar Life Time Sport, gezond 
blijven door te bewegen.
In 2022 hebben we voor het eerst sinds jaren weer 
een open toernooi gehouden, de deelname overtrof 
onze verwachtingen en we willen dit toernooi dan 
ook jaarlijks voortzetten.  
Naast het open toernooi willen we in september 
de interne clubkampioenschappen houden. 
Ook het aantal deelnemers aan de voor en 
najaarscompetities zit in de lift. 
We zijn blij met het vernieuwde park en vooral 
met de nieuwe parkploeg. Wekelijks staan zij 
klaar om het park te onderhouden. Ook de nieuwe 
toernooicommissie is belangrijk om te vermelden, 
en last but not least het bestuur van de vereniging.

Bestuur vlnr: Charlotte Wigger, Barry wigger, John Boerkamp, Kay Biemans, afwezig: Lisanne van Oers

Gesprekken met verenigingen

Ondernemend Dubbeldorp!!!

Samen sterker
HarbrinkhoekMariaparochie heeft een levendig 
verenigingsleven. Er zijn veel verenigingen en 
clubs actief op het gebied van sport, carnaval, 
ouderen en jongeren. Daarom is er dit jaar vanuit 
de dorpsraad als doel gesteld om het gesprek 
aan te gaan met verengingen. Hiermee hoopt 
de dorpsraad in kaart te brengen hoe zij kijken 
naar een toekomstbestendige vereniging en hoe 
de leefbaarheid in ons dorp hoog kan worden 
gehouden.
In maart ’22 is er een geprek met de Zonnebloem, 
de ouderenvereniging, de vrouwenvereniging en 
de Noaberkamer geweest. De ouderenvereniging 
is opgeheven. Vanuit de Noaberkamer worden 
enkele keren per jaar activiteiten voor Senioren 
georganiseerd. Het resterende kasgeld van 
de ouderenvereniging is overgedragen aan de 
penningmeester van de dorpsraad en gelabeld 
voor activiteiten voor de ouderen in Harbrinkhoek
Mariaparochie. 

Truus Haarhuis en Ans van Veldhuizen zijn 
contactpersoon voor de buurtkamer.

In juni ’22 is er een overleg geweest met MVV’29, 
De Krekkers, de Haambrink en de dorpsraaad.  
Alle aanwezigen geven aan dat het een nuttige 
bijeenkomst was, prettig en verbindend. En dat het 
goed is om de toekomst van ons dorp met elkaar te 
bespreken. 
Tussen de Krekkers en de Haambrink zal een 
vervolgafspraak plaats vinden om te kijken of er 
meer mogelijkheden zijn voor de opening van de 
kantine tijdens de bezetting van de tennisbanen. 
Er komt volgend jaar een nieuw gesprek als 
folluwup om verbinding met elkaar te behouden, 
samen vooruit te kijken naar de toekomst van 
ons dorp en de rol en het belang van verenigingen 
hierin. 
De Dorpsraad verzamelt alle reacties en aan de 
hand daarvan kijken hoe een langer termijn plan 
uitgewerkt kan worden: Plan Dubbeldorp 2040.

Alweer 10 jaar geleden, op 4 april 2012, hebben Rob 
en Gré de deuren van de nieuwe bloemenwinkel 
in het dubbeldorp geopend. De Bloemenhoek in 
Oldenzaal was al sinds het jaar 2000 in bedrijf en 
het was een uitdaging om een 2e winkel te starten.
Rob koopt persoonlijk meerdere malen per week 
verse bloemen in op de veiling, zodat u altijd 
verzekerd bent van kwaliteit. Dagelijks staan in 
onze winkel verse boeketten en bloemstukken 
voor u klaar, waarmee u iemand of uzelf kunt 
verwennen. En wilt u het anders, dan maken we ter 
plekke een boeket voor u.

Ook voor trouw of rouwboeketten of een mooi 
boeket voor een zakenrelatie bent u bij ons aan het 
goede adres.  

We bezorgen zelf uw boeket in de regio Almelo  
en Oldenzaal en voor buiten onze regio zijn wij  
aangesloten bij een internationale verzend
organisatie.

Bloemenabonnement zakelijk of privé:
Een bloemenabonnement wordt op maat voor 
u samengesteld waarbij u zelf de prijs en de dag 
waarop bezorgd wordt bepaalt.
Dit kan (twee) wekelijks zijn maar u kunt ook voor 
een persoonlijk jaarabonnement kiezen en de 
ontvanger(s) zo alle feest en verjaardagen van een 
mooie bloemengroet voorzien. Gun het u zelf of 
geef het cadeau.
Wij werken absoluut niet met strenge contracten 
en regels. Bij ons is een bloemenabonnement altijd 
vrij opzegbaar.

Ook verzorgen wij op het kerkhof in Mariaparochie 
bloemen voor het graf van uw dierbare. U geeft 
vooraf de plek op het kerkhof en de bijzondere 
dagen voor de bloemen aan ons door en wij 
ontzorgen u en uw naasten.
Verder hebben wij een prachtige collectie 
zijdebloemen en gaan wij mee in de laatste trends 
op het gebied van woondecoratie.

U bent van harte welkom bij de Bloemenhoek,  
wij zien u graag.

Activiteiten en voorzieningen in stand houden 
verlangt veel inzet, zo scheppen we dit clubleven  
in ons mooie dorp!!!

Op 5 juli jl. hebben Ria Schlepers en Annette Kersten 
afscheid genomen als voorzitters van de Dorpsraad. 
Onderstaand een dankwoord namens hen:  
Bedankt voor de fijne samenwerking!
 
Na zes jaar is het tijd om als duovoorzitters afscheid 
te nemen van de Dorpsraad. Met veel plezier dachten 
we met u als inwoner en de gemeente na over het 
behoud van de leefbaarheid in ons dubbeldorp. Als 
land en als dorp staan we voor grote uitdagingen op 
het gebied van veiligheid, duurzaamheid, klimaat en 
wonen. Ook sociale vraagstukken als eenzaamheid, 
armoede en ouder worden vragen de volle aandacht.
Met MijnHarbrinkhoekMariaparochie 2030 hebben 
we ons met de werkgroepen ingezet voor een 
aantal thema’s. Thema’s die voortkomen uit de 
inventarisatie van ideeën van inwoners in 2016.  
Zo pakten we het project de Almelose weg 
(veiligheid en verbondenheid), de woonprojecten 
Dannenkamp en Hondebrink en het wooninitiatief 
voor ouderen op. 

Vanaf 2016 sloten inwoners zich aan bij een 
werkgroep of kwamen met een idee dat ze (deels) 
zelf uitvoerden. Met mooie kleine initiatieven 
als gevolg: de attentie voor de ouderen in 
samenwerking met de school, de graffiti workshop 
voor jongeren, het plaatsen van de Markesteen, 
de mozaïek bollen en recent het inzaaien van de 
rotonde bij Kampkuiper. De afgelopen maanden 
zocht de dorpsraad actief contact met de 
verenigingen om elkaar beter te leren kennen en te 
versterken.  

Door de toetreding van een ondernemer in 
de dorpsraad is ook de verbinding met de 
ondernemers gerealiseerd.

Het was soms zoeken naar de rol van het dorp  
en de dorpsraad in grotere projecten als 
duurzaamheid en welzijn/zorg. Je hebt een lange 
adem nodig, enthousiasme en vertrouwen dat er 
zaken voor elkaar komen.  
Dit hadden we omdat we ervan overtuigd zijn dat 
je invloed hebt als inwoners van het dorp. 
HarbrinkhoekMariaparochie bereidt zich voor 
op de toekomst, het wil een duurzaam, vitaal en 
zorgzaam dorp blijven waar iedereen zich thuis 
voelt. Jong en oud, inwoners en verenigingen 
kunnen hieraan bijdragen. De dorpsraad speelt een 
belangrijke rol door te initiëren, te verbinden en te 
faciliteren.  
De dorpsraad kan het niet zonder betrokken 
inwoners in de werkgroepen, de inzet van de 
buurtman en betrokken gemeente ambtenaren. 
Onze dank naar hen is dan ook groot.

De dorpsraad heeft er twee enthousiaste leden bij: 
Angelique Siemeling en Ingrid Kosters.  
Met Erik Huusken, Hans Liefrink en Gerard 
Kampkuiper vormen zij de Dorpsraad. Angelique 
pakt het secretariaat op. Onze plek als voorzitter is 
vacant. Voel je welkom om deze plek in te nemen. 
Wij wensen de Dorpsraad, de werkgroepen en 
inwoners veel succes.

Vriendelijke groet, Annette Kersten & Ria Schlepers


