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DUURZAAM Noord Deurningen moet over acht jaar een energieneutraal dorp zijn

Veel animo voor gratis energiescan
De eerste antwoordkaarten
zijn na één dag al weer binnen. De animo onder de inwoners van Noord Deurningen lijkt groot om in aanmerking te komen voor een
gratis energiescan.

D

e beoordeling wordt nadien aangevuld met
een deskundig maatwerkadvies om de woning energiezuiniger, gezonder,
comfortabeler en waardevoller te
maken. Een initiatiefgroep geeft
milieubeleid handen en voeten en
het levert de bewoners ook nog
geld op.
De Stichting Duurzaam Noord
Deurningen heeft zich ten doel gesteld om over acht jaar het kerkdorp energieneutraal te hebben.
Het besparen van energie en de
daarbij behorende kosten is de eerste maatregel. Daarna zal er gekeken worden naar de CO2 uitstoot
bij huishoudens en bedrijven. Met
het doel om op energiegebied over
acht jaar een zelfvoorzienende
kern te zijn legt men de lat voor
zichzelf wel erg hoog.
„Het lijkt allemaal geitenwollensokkentaal uit onze mond”, meent
Jan Sijtsma. „We lijken milieufreaks van het vreselijkste soort,
maar niets is minder waar. We willen in Noord Deurningen gewoon
ons steentje bijdragen aan de milieuproblematiek op de wereld.
We houden niet van loze kreten
en willen graag plannen in concrete daden omzetten. Een gratis
energiescan past daarbij uitstekend en neemt de drempel weg
om daadwerkelijk maatregelen te
treffen om energie te besparen.”
De leden van de Stichting Duurzaam Noord Deurningen hebben
afgelopen week bij 180 adressen,
met een woning van vóór 1985,
persoonlijk een informatiepakke-

Werkgroepleden, (van links af) Willy Bruns, Jeroen Hulsbeek, Tom Tijdhof, Edwin Koehorst, Martin Cuiper, Jan Sijtsma en Michael Geerdink, steken de
foto Toma Tudor
handen uit de mouwen bij de voormalige marechausseekazerne.
tje afgeleverd. Ook in het buitengebied. „Meteen komt dan het gesprek al op gang”, zegt ook Michael Geerdink. „Door het persoonlijk contact gaan mensen direct al nadenken. Soms schrikken
ze zelfs. Wij vertellen wat we als
stichting willen bereiken en hoe
we dat willen. Gaande het gesprek
zien wij als leek vaak al zaken die
voor verbetering vatbaar zijn. Bewoners worden alleen al door onze komst enthousiast.”
Het Energie Prestatie Advies komt
normaal neer op 350 euro. Middels een bijdrage uit het energiesubsidieloket van de gemeente
Dinkelland en provinciale subsidie

Mark Kristen Twents
kampioen klootschieten
ROSSUM – Mark Kristen van De
Trekkedies is Twents kampioen
klootschieten geworden bij de
vrijetijdsklootschieters. Zij hielden
zondag hun titelstrijd. De klootschietersvereniging KV Hutten tekende voor de organisatie. Er deden zeven verenigingen uit Noordoost-Twente mee. De spelers moesten een afstand van 1500 meter
overbruggen over de verharde weg
in Lemselo. Er werd gespeeld in
vier leeftijdscategorieën.
Titelverdediger was André Westerhof van klootschietersvereniging
DVSO. Hij had deze dag het vizier
echter niet goed staan. Mark Kristen was wel in vorm. De speler
van De Trekkedies was er zeer op
gebrand een keer Twents kampioen te worden. Ieder jaar eindigt
hij bij de beste vijf, maar nog
nooit werd hij winnaar. Deze keer
liet hij met 14 schoten en 85 meter

iedereen achter zich. Wilco Stegge
van DVSO werd tweede met een
worp achterstand op de winnaar.
Hij haalde de 1500 meter in 15 worpen en 91 meter en werd winnaar
in de tweede klasse van 35 tot en
met 39 jaar. In de derde klasse
won Bert ter Huerne (ook speler
van DVSO). Hij haalde de eindstreep met in totaal 16 schoten en
maar liefst 101 meter over de eindstreep.
De uitslagen: Eerste klasse: 1 Mark
Kristen, De Trekkedies. 2 Martijn Oude
Ophuis, De Trekkedies. 3 Gerben Linderhof, ‘t Hoekje. Tweede klasse: 1 Wilco Stegge, DVSO. 2 Remco Segerink,
De Glinde. 3 Harry Haafkes, DVSO. Derde klasse: 1 Bert ter Huerne, DVSO. 2
Wim Scheurink, De Glinde. 3 Hans
Veldscholte, DVSO. Vierde klasse: 1
Heinz Busscher, ’t Hoekje. 2 Hennie Peters, ’t Hoekje. 3 Alfons van Os, Mazzelsmieters.

die de stichting beheert, kan de
scan gratis worden aangeboden.
En dat verandert de zaak natuurlijk. Het energiesubsidieloket van
de gemeente bestaat al enige tijd,
maar niet veel mensen wisten deze te vinden. Maar in Noord Deurningen weet men inmiddels aardig
de weg in subsidieland. De bodem
begint nu echter wel in zicht te komen.
De eerste zet om de doelen van de
stichting na te streven zijn goed
ontvangen in het dorp. Plannen
zijn er te over om het vervolg aan
te pakken. Zo stelt de stichting
voor om gezamenlijk isolatiematerialen in te kopen. De stichting wil

hierin dan een coördinerende rol
vervullen. Professionele begeleiding van het project is er van bureau TripelRadvies. Jan Sijtsma:
„Het is prachtig om te zien hoe
het plan langzaam handen en voeten krijgt. We voelen zelfs nu al
dat wij als stichting er niet alleen
meer voor staan. Het is dan ook
een uniek project. Mensen besparen niet alleen op stookkosten,
maar helpen ook een handje om
het milieu gezond te houden. De
slogan ‘Samen komt wie tot ’n
Good E.N.D (Energieneutraal
Noord Deurningen)’ is dan ook helemaal van toepassing op dit milieuvriendelijke initiatief.”

O OTM A R S U M

Thema-avond over zandsteen
De donateursavond van de Heemkunde Ootmarsum, komende donderdag, heeft als thema Bentheimer zandsteen. Dit gele geelgrijze
‘goud’ uit Bentheim is eeuwenlang
gebruikt als bouwmateriaal. Niet alleen kerken en kastelen werden er
van gebouwd, maar zelfs de sokkel
van het vrijheidsbeeld in New
York. Andere voorbeelden zijn het

paleis op de Dam, de Dom in
Utrecht en de Martinitoren in Groningen. Drs. Zeno Kolks houdt
over de Bentheimer zandsteen een
lezing. Hij belicht niet alleen de cultuurhistorische aspecten, maar ook
de winning en het vervoer.
De donateursavond wordt gehouden in De Weemhof en begint om
20.00 uur.

DENEKAMP

Leerlingen Twents Carmel
College volgen snuffelstage
Op woensdag 16 november maken
leerlingen uit de tweede klassen
van het Twents Carmel College in
Denekamp tijdens een snuffelstage
kennis met verschillende beroepen.
Er wordt op deze dag meegekeken
en geholpen bij verschillende bedrijven en instellingen in Denekamp en omgeving. Deze prakti-

sche sector oriëntatie heeft als doel
leerlingen te ondersteunen bij de
keuze voor een sector.
Leerlingen krijgen de gelegenheid
zich op verschillende gebieden te
oriënteren. Dankzij de medewerking van bedrijven en instellingen
is het mogelijk dat leerlingen een
beter beeld krijgen van de beroepspraktijk.

Informatieavond
TripelRadvies
Op woensdag 9 november is van
20.30 tot 22.30 uur in kulturhus De
Mare een informatieavond.
Op deze avond zal Remco Janssen
van het bureau TripelRadvies voorlichting geven over de E.P.A.
Uiteraard is er ook gelegenheid om
vragen te stellen.
Vanzelfsprekend kan de informatieavond ook bijgewoond worden
door eigenaren van een woning,
die na 1985 gebouwd is.
www.tripelradvies.nl

‘Nacht van de
Nacht’ bij
donkerste plaats
LATTROP – Cosmos Sterrenwacht

doet zaterdag mee aan de ‘Nacht
van de Nacht’. Natuur en Milieu
en de twaalf provinciale milieufederaties vragen aandacht voor de
schoonheid van de donkere nacht
en de bedreiging ervan door de
toenemende verlichting in Nederland.
De ‘Nacht van de Nacht’ is een
jaarlijks terugkerend evenement.
Ook de Cosmos Sterrenwacht in
Lattrop laat het donker graag donker. Cosmos zit goed, want de sterrenwacht ligt vlakbij het donkerste
plaatsje van Nederland en dat is
Ootmarsum. En komende zaterdag is de maan bijna niet te zien
en is het dus donkerder. Sterren
kijken krijgt deze avond dus een
extra dimensie.
www.laathetdonkerdonker.nl en
www.e-cosmos.nl

