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COLUMN
Is dit weer zo’n volleybaljaar?
Ja. Dit is weer zo’n jaar.

VOORWOORD 					
Waar afgelopen jaren de coronamaatregelen een
standaard onderwerp waren van de nieuwsbrief valt er
op dat vlak nu weinig tot niets te melden, gelukkig maar.

11

MIDWINTERHOORN GROEP
Elk jaar vanaf de vierde zondag voor kerst is hij
weer te horen: ‘Nen ool’n roap’

12

VAN DE STRAAT GEPLUKT
Ook dit jaar konden de Geesternaren niet
aan de nieuwsgierige redactieleden van
TornadoMag ontsnappen.

15

ACHTERUITKIJKSPIEGEL
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SIMPLYLOGIC
Software, applicaties, processen optimaliseren?
Het klinkt ingewikkeld maar eigenaar Dennis Brugging
weet er alles over te vertellen.

ACHTERUITKIJKSPIEGEL
Foto’s uit de oude doos.

WOORDZOEKER
JUBILARISSEN
Wie hebben we in het zonnetje gezet?

Zij kunnen van alles vertellen over de verschillende
soorten bomen en de verkoop hiervan.

CLUB VAN 100,Wil jij hier volgend jaar ook tussen staan?
Stuur dan een mailtje naar voorzitter@vvtornado.nl.

CO-SPONSOREN DAMES 1

19

DE VOLLEYBALHEREN VAN NU
De hoogste tijd om eens wat meer te weten te komen
over deze heren!

20

Normaal staat ze niet zo op de voorgrond,
maar nu is het tijd om haar in de schijnwerpers te zetten.

2

TYPISCH OONS ELLEN

28

‘Zodra het lentezonnetje zich laat zien haal ik mijn motor
weer uit de schuur!’

ROELOFS KERSTBOMEN

Krantenknipsels uit de oude doos.

27

TROTS OP TORNADO

9

KIDS CORNER
Het mysterie van de kampioensbal!

25

TROTS OP TORNADO
En op onze kampioenen.

En op onze kampioenen.

7

STOM
De bus missen en daardoor te laat op school komen

OP DE KOFFIE BIJ KIM TER GROOT

5
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SELECTIE DAMES 1
Wie zit er dit jaar in de selectie?

Wil jij hier volgend jaar ook tussen staan?
Stuur dan een mailtje naar voorzitter@vvtornado.nl.

KLEDINGSPONSOREN
Zonder kleding zijn we nergens. Ook dit jaar is het
weer tiptop geregeld. Kledingsponsoren bedankt!

UITNODIGING & COLOFON
Neem een kijkje bij ons!
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Column
appgroep voor het onderlinge contact

met complimenten, maar ook met

zodat je je niet zo alleen voelt. Ziet

kritiek. Vallen en weer opstaan.

Was dit weer zo’n volleybaljaar?

daarin de meest onzinnige informatie

Gedeelde smart is halve smart en

Ja, dit is weer zo’n jaar.

en overbodige mededelingen voorbij

gedeelde vreugd is dubbele vreugd.

Begin competitie. Moeilijk begonnen.

komen, waarvan je het meeste eigenlijk

Binnen een team heeft iedereen zijn

Maar na verloop van tijd toch strak in

niet eens had willen weten of zien.

taak. Je hebt er de regelaars, de

de overwinningsmood.

Maar je bent een team dus je leest ook

humorristen en de meelopers.

En dan? Lockdown.

de overbodige mededelingen en bekijkt

De talentvollen en de talentlozen.

Om daarna weer helemaal opnieuw te

de onzinnige filmpjes. Niet voor jezelf

De stillen en de praters. Maar je moet

moeten beginnen.

natuurlijk. Nee! Gewoon voor het team!

wel met al die verschillende mensen

Weer trainen. Geen zin. Geen tijd.

Tijdens een wedstrijd vallen er soms

samenwerken om een team te vormen.

Toch maar zin en tijd maken want

verkeerde woorden. Woorden die niet zo

Hoe moeilijk het soms ook is.

volleybal is een teamsport.

zijn bedoeld maar die in het heetst van

Een team wordt pas een team als het

Is de kantine weer dicht.

de strijd toch verkeerd over kunnen

tegenslagen heeft gekend.

Allemaal drama’s die je als sporter moet

komen. Je moet door met elkaar.

En daar was al dat corona-gedoe er

overwinnen.

Uitstappen is dan een zwaktebod. Dat

eentje van.

En onderschat dat niet!

maakt een teamsport juist een team-

Het enigste nadeel bij een teamsport

Maar dat is dan ook weer het mooie van

sport. Een teamsport zit vol levenslessen.

blijft de schaal met bitterballen.

Teamsport.

Want die moet je bij een teamsport,

een teamsport.
Contact met je eigen team, de tegenJuist bij een teamsport sleep je elkaar

stander, het ‘waanzinnige’ publiek op

door alle ellende heen. Je hebt een

de tribunes, de scheidsrechter. Omgaan
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jammer genoeg ook delen...

36 | Roelofs Kerstbomen
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Engelien Wolbert Tubbergen • bel (0546) 84 01 74
www.happyhandsenfeet.nl

Beste sportvrienden,
Waar afgelopen jaren de coronamaatregelen

Het is begin maart, de tweede seizoenshelft in volleyballand kan van start

een standaard onderwerp waren van de

gaan, ten minste daar gingen we met z’n allen vanuit. Het mocht helaas niet zo

nieuwsbrief valt er op dat vlak nu weinig
tot niets te melden, gelukkig maar.

zijn… het bondsbestuur heeft eenzijdig anders bepaald. Alle competities worden
door de Nevobo voortijdig ‘stopgezet’. Zonder kampioenen, promovendi en
degradanten. Het seizoen 2021/2022 kent op sportief vlak een abrupt einde.

Het nieuws wordt na drie flinke golven nu

Iedereen zal begrijpen dat deze situatie impact heeft op spelers, trainers,

gedomineerd door de oorlog in Oekraïne,

supporters en bestuurders. Zowel in de kelder van het amateurvolleybal als

iets wat me bewust maakt van het feit hoe

in de top van het profniveau.

goed we het hier hebben. Gelukkig kunnen

Tornado kent in haar beleidsplan een aantal pijlers, plezier is er eentje, maar

we hier in alle vrijheid trainen en volley-

ook prestaties leveren. Beide pijlers worden door dit besluit aangetast, althans

ballen en is het na een lange tijd weer

zo voelt het bij ons. Sport en competitie horen bij elkaar en als je steeds beter

een drukte van jewelste in onze sporthal.

wordt en laat zien dat je beter bent dan de tegenstander dan moet je hiervoor
beloond worden, met het kampioenschap als grootste prijs.
Sportplezier maken we samen. Iedereen moet zich bij Tornado thuis voelen
en de gezelligheid, het plezier en de prettige sociale contacten kunnen vinden!
We zullen daarom onze ‘eigen feestjes’ moeten vieren, spelers blijven lid en
ouders blijven betrokken omdat ze het bij Tornado leuk vinden. Als vereniging
denken we goed na over hoe we dit kunnen realiseren.
Om het nieuwe volleybalseizoen 2022/2023 positief te starten presenteren
we met enige trots alweer de 10e editie van TornadoMag. Een magazine met
mooie verhalen en foto’s over de mooie sport volleybal bij Tornado.
Veel leesplezier!

Voorzitter Tornado

5

STOM
Door: Indy Maathuis

Een hele tijd niet mogen
volleyballen

Online les

Corona die zoveel invloed heeft op mijn leven

Niet kunnen winkelen omdat
de winkels dicht zitten

Dat de maat van je
kleding al uitverkocht is!

Wedstrijd verliezen
Een punt scoren... er rolt een bal in het
veld... het punt telt niet!

De bus missen
en daardoor
te laat op
school komen
7

JE DIER IN GOEDE HANDEN

www.dierenartspraktijkgeestren.nl
- Langeveenseweg 24, Geesteren tel: 0546-631260 - Ootmarsumsestraat 428, Almelo tel: 0546-769139 -

Mensink Autoschadeherstel B.V.
Nobelstraat 9
7651 DD Tubbergen
0546-621491
info@autoschadeherstelmensink.nl
autoschadeherstelmensink.nl
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De nieuwe Swift
Rijklaar vanaf € 15.499,All-Inclusive voor € 249,- p.m.
Standaard uitgerust met o.a.:
Airconditioning
Audio via USB/AUX of Bluetooth
Centrale deurvergrendeling
Elektrisch bedienbare ramen vóór
Buitenspiegels en bumpers in
de carrosseriekleur

Stijlvoller dan ooit.
Hét icoon van Suzuki biedt nu nóg meer rijplezier. De nieuwe generatie van onze succesvolle Swift is écht goed op de weg en geeft
u bij elke rit een heerlijk gevoel. Hij is compact maar toch ruim, wordt voortgedreven door een krachtige motor en omringt u met de
modernste techniek op het gebied van veiligheid, navigatie en infotainment. Kom langs voor een proefrit in de nieuwe Swift…
met een dikke glimlach op uw gezicht!

Suzuki Almelo

Twentepoort West 11a, Almelo, Tel. 0546 – 825 015, www.suzuki-almelo.nl
Gemiddeld brandstofverbruik volgens Euro 6 norm: EC 2016/646/ZA 4,0 - 5,0 l/100 km; 25,0 – 20,0 km/l; CO2-uitstoot: 90 - 114 g/km.
Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie is gemeten op basis van de in de specificatie genoemde Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder in
Europese richtlijnen voorgeschreven testcondities. Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is onder meer sterk afhankelijk van uw rijgedrag en de rijomstandigheden
(zoals weersomstandigheden, belading, bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek). Prijs inclusief btw en bpm, geheel rijklaar, exclusief metallic lak. Afbeeldingen
betreffen de Stijl uitvoering, deze is tegen een meerprijs leverbaar. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 05-17

Ook leverbaar als SELECT
en STIJL uitvoering
Motor: 1.0 BoosterJet of 1.2 DualJet
(beide handgeschakeld of automaat)

Midwinterhoorngroep
Elk jaar vanaf de vierde zondag voor

Een club van 21 bloazers, jong en oud, zijn vanaf de eerste zondag van de advent

kerst is hij weer te horen: ‘Nen ool’n roap’.

tot aan Driekoningen traditiegetrouw aan het ‘bloazen’. Voor de kerk, maar ook

Midwinterhoornblazen, een traditie die in

bij demonstraties en wandelingen zijn ze aanwezig.

Twente nog volop leeft en die in Geesteren
jaarlijks mening blazer samenbrengt.

Al sinds 1814 is de midwinterhoorn bekend in Twente. Gemaakt uit berkenof elzenhout. Door 2 halfronde delen aan elkaar te binden met pitriet ontstaat
er een hoorn. Het mondstuk gemaakt van vlierhout zorgt ervoor dat er ook
daadwerkelijk tonen geblazen kunnen worden. Klanken die in de wijde
omgeving te horen zijn. Dat is ook waar de oorsprong van de midwinterhoorn
ligt. De hoorn diende als communicatiemiddel, om elkaar te waarschuwen voor
gevaar. Er werd dan boven een waterput geblazen om het geluid te versterken.
Tegenwoordig wordt er vooral voor het plezier gespeeld.
Jaarlijks doet Geesteren mee met het demonstratieblazen. Wie laat de ‘ool’n
roap’ het beste klinken en kan het langste blazen. Daarnaast zit de blaasgroep
in de organisatie van de jaarlijkse sjouwtocht rond het mooie Geesteren.
De ronde van de Meijersweg met
onderweg een aantal plekken waar
de blazers hun klanken ten gehore
brengen. Onderwerg is er bij de Herterij
en Erve Kampboer plek voor koffie of
een borreltje.
Ook dit jaar zal de tocht weer gehouden
worden en wel op 16 december. Iedereen
is van harte uitgenodigd om hieraan deel
te nemen.
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Van de straat geplukt
Ook dit jaar konden de Geesternaren niet aan de nieuwsgierige redactieleden van
TornadoMag ontsnappen. Aan de kassa bij Plus Wallerbosch werd menig
dorpsbewoner aan de tand gevoeld over onder andere het ontbijt en tijdreizen.

1

Welke slogan past bij Geesteren?
	Als spreekstalmeester bij de gala’s van De Papsleef’n
kon hij natuurlijk niet anders...
Ewald: “Pap’n en Nathoal’n!”

2

	Welke magische kracht zou je wel willen bezitten?
	“Ik zou wel helderziend willen zijn. Dan had ik namelijk
geweten of carnaval afgelopen jaar door zou gaan.”

Welke slogan past bij Geesteren?
“Aait vedan!”

2

3

	Wat at je vandaag als ontbijt?
	“Een boterham met jam en een kopje koffie.
Soms drink ik mijn eerste kopje koffie op het werk.
Ik ben eigenlijk al met pensioen, maar vind het
nog leuk om af en toe wat bij te klussen.”

4

	Naar welk tijdperk zou je wel willen als je kon
tijdreizen?
	“Vooral terug naar de tijd van de mooie herinneringen.
Maar terug in het verleden heeft niet zoveel zin.
Je moet aait vedan…”

	Wat at je vandaag als ontbijt?
	“Haha... dat zul je wel niet geloven, een bord macaroni.
Dat eet ik altijd als er nog wat over is gebleven van
de vorige dag. Overigens doe ik dat niet alleen met
macaroni, maar dat is wel mijn favoriet.”
	Wat is je favoriete vrijetijdsbesteding?
“Jagen. Dat kan natuurlijk niet het hele jaar door.
	Dieren schieten doe ik ook niet zo heel veel. Ik ben
vooral fan van de derde helft!”

5

	
Aan wie wil je de groetjes doen?
	“Aan de president van De Papsleef’n.”

12

1

3

4

	Wat is je favoriete vrijetijdsbesteding?
	“Ik geniet erg van het kijken naar de motorGP.
Daarnaast ben ik ook vaak te vinden bij de voetbal.”

1

Welke slogan past bij Geesteren?
Marieke: “Samen kunnen we veel bereiken!
	
Door de schouders eronder te zetten en de vele
vrijwilligers bij de verenigingen, krijgen we in
Geesteren veel voor elkaar.”

2

	Welke magische kracht zou je wel willen bezitten?
Marieke: “Onzichtbaar zijn op goede momenten.”
	
Roos: “Vliegen, dan ben je overal mooi snel en zie je
het allemaal eens van bovenaf.”

3

Wie is je favoriete Disney figuur?
Marieke: “Pluto! Die loopt zo grappig.”
	
Roos: “Euh… Ik denk iets van de Lion King.”

4

Naar welk tijdperk zou je wel willen als je kon tijdreizen?
Marieke: “Naar de belangrijke geschiedenis momenten.
	
We kunnen er wel veel over lezen, maar het lijkt mij erg
interessant om te voelen hoe het echt was in die tijd!”
Roos: “Naar de jaren dat mijn ouders jong waren. Ik
	
hoor de verhalen er natuurlijk wel over, maar het lijkt
me grappig om te kijken hoe het was in de jaren ’90, en
dan vooral het uitgaansleven.”

5

Aan wie wil je de groetjes doen?
Marieke: “Aan iedereen, dan vergeet ik in ieder geval
	
niemand.”
Roos: “Oma Wilma!”

1

Welke magische kracht zou je wel willen bezitten?
	“Dat ik alles van tevoren zou weten. Lijkt me wel
erg handig.”

2

	Wat is je favoriete Disney figuur?
	“Baloe! ‘Als je van beren leren kan, …”

3

	Naar welk tijdperk zou je wel willen als je kon
tijdreizen?
	“Ik zou wel naar de toekomst willen. Geschiedenis
interesseert mij niet zoveel haha... Het lijkt me wel
leuk om twintig jaar verder in de toekomst te reizen.”

4

	Wat is je favoriete vrijetijdsbesteding?
	“Volleybal natuurlijk!”

5


Aan wie wil je de groetjes doen?
	“Aan het allerleukste dames 1 team van 2021. Ik ga
ook nog niet stoppen hoor!”

13

DE MINI MARKT IN GEESTEREN
Marcel Schouten met kaas
Tjapko en Marten met fruit en groente
Den Drijver met vis

Achteruitkijkspiegel

15
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Simplylogic

De Aanleg 5 | Geesteren | 085 060 09 44
contact@simplylogic.nl | www. simplylogic.nl
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Op de hoek van de Aanleg, die menig

In 2016 is Dennis Brugging voor zichzelf

Geesternaar meerdere malen per week

begonnen. De werkvoorraad groeide en

passeert, is Simplylogic gevestigd. Software,

daarmee ook het aantal werknemers. In de

applicaties en processen optimaliseren?

beginjaren was het mogelijk om vanuit Dennis’

Het klinkt ingewikkeld, maar eigenaar

huis in het buitengebied van Geesteren te

Dennis Brugging weet er alles over te

werken. Door de verdere groei was het niet

vertellen. En wat blijkt: zo technisch is het

meer mogelijk én wenselijk om vanuit huis te

eigenlijk niet, het is vooral erg logisch!

opereren en is Simplylogic verhuisd naar het
dorp. Inmiddels telt het bureau circa zeven
bevlogen business consultants.
Waar ze zich zoal mee bezig houden? Met het optimaliseren van processen in
onder andere de bouw en logistiek. Niet het eindproduct staat centraal, maar
de wens van de klant. Alles wat Simplylogic doet is maatwerk. Dennis geeft aan:
“Als je het niet kunt kopen, dan moet je bij ons zijn. Maatwerk is niet per se duur,
zoals velen denken. Je krijgt immers precies wat je nodig hebt om beter
en efficiënter te kunnen werken. En dat loont.”
Bij Simplylogic zijn ze altijd bezig met nieuwe dingen proberen. Hiervoor
gebruiken ze het platform Mendix. “We bedenken iets en gaan het dan gewoon
doen. Wij zijn bouwers” geeft Dennis enthousiast aan. Voor de gedreven en
nieuwsgierige consultants is geen vraag te gek en staat de wens van de klant
altijd centraal.
Heb je interesse in de materie van softwareontwikkeling?
Schroom niet en loop gewoon eens binnen bij Simplylogic om een
‘bakkie te doen’.
Stagiaires zijn ook van harte welkom!
Wij wensen Dennis alle succes bij de vele plannen en doelen die
hij in petto heeft!
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T (0546) 632 140

0546 648 610

De volleybalheren van nu
Het Geesterse volleyballandschap wordt

gezellige ‘derde’ helft met een koud biertje na de 55 minuten durende

gedomineerd door vrouwen. Echter heeft

wedstrijden. Die 55 minuten maak je wel vol. Toch hebben we het

onze vereniging ook al jaren twee heren

gepresteerd om drie gewonnen sets te spelen in maar liefst een half uur tijd.”

volleybalteams. Deze twee herenteams

Het geheim van deze denderende overwinning? “De tegenstander!” lachen de

spelen in de trimcompetitie. Op donder-

heren in koor. Er zijn weinig wedstrijden gespeeld zonder streken uit te halen.

dagavond. Dit maakt dat de heren

Een van de heren vertelt: “Zo heeft ooit een teamgenoot onze bidons met

wellicht toch wat onbekend zijn binnen

zwembadwater gevuld in plaats van kraanwater. Dat krijg je er dan van als

onze vereniging. Hoog tijd om daar

de sporthal en het zwembad in hetzelfde gebouw zitten.” Een ander vult

verandering in te brengen!

lachend aan dat hij zich nog kan herinneren dat een teamgenoot ooit de bidons
heeft gevuld met jenever en water. De wedstrijd werd nog gewonnen ook!

Op een maandagavond spreken we een

Beide teams stonden afgelopen maart eerste in de poule. Het geheim

kleine delegatie van beide herenteams.

achter dit succes valt niet eenduidig te verklaren. Ligt het aan de wedstrijd-

Een half uurtje voor het starten van de

rituelen? De heren kijken elkaar aan en beginnen te lachen. “De sokken van

training spraken we af, om zo geen

Jos brengen hem vast geluk”, wordt er gegrapt. Deze ‘Tornadosokken’ zijn

kostbare tijd van hun training te verdoen.

al minstens 40 jaar oud. “Of de altijd fris gewassen shirts door een moeder

Ze trainen immers maar één keer per

van twee van de heren” wordt geroepen.

week.
Naast het volleyballen (en een paar glaasjes bier drinken tijdens de vaak
Beide herenteams bestaan al geruime tijd

lang durende wedstrijdevaluaties) worden er ook activiteiten georganiseerd.

binnen de vereniging. De trimcompetitie

Van het jaarlijkse klootschieten tot het versieren van de kerstboom in de

bestaat namelijk sinds 1977. In de loop der

kantine van de sporthal. Opmerkelijk is dat de meeste blessures ontstaan

jaren is er aan de samenstelling het een

tijdens de teamuitjes in plaats van tijdens een potje volleybal. Aanwas van

en ander veranderd. Heren 1 speelt nu al

nieuwe spelers is dus meer dan welkom!

een hele tijd met een vast aantal
personen van acht man inclusief coach.
Heren 2 daaren tegen telt twaalf spelers.
Wat maakt het herenvolleybal in de Trim
bij volleybalvereniging Tornado zo leuk?
Het antwoord van de heren is kort en
krachtig: “De gezelligheid! Lekker

!” roepen de heren in koor.
“Nieuwe spelers zijn altijd welkom
de jongste is 24 jaar.
De oudste van de heren is 60+ en
t je wel hebben maar
Een beetje balgevoel en durf moe
1 als heren 2 trainen
proberen kan altijd. Zowel heren
0-22:00 uur in sporthal
iedere maandagavond van 21:0
de Ransuil te Geesteren.

fanatiek volleyballen, maar toch de
19
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Op de koffie bij

20

Al jaren is ze actief binnen de vereniging.

Kim is begonnen met volleyballen toen ze zes jaar oud was. “Ik ben al meer dan

In het veld maar ook daarbuiten vervult

25 jaar lid”, zegt Kim lachend. Ze is begonnen bij de mini’s, speelde daarna in

ze verschillende functies. Normaal staat

verschillende jeugdteams om vervolgens naar de senioren te gaan. “Vroeger was ik

ze niet zo op de voorgrond maar nu is

erg fanatiek, nu gaat het meer om de gezelligheid”, geeft Kim aan. Dames 6, het

het tijd om haar in de schijnwerpers

team waarin Kim speelt, traint niet, maar speelt alleen wedstrijden.

te zetten. Wij gingen op de koffie bij Kim
ter Groot!

Naast zelf volleyballen heeft Kim verschillende vrijwilligersfuncties bekleed,
de CSI commissie, VSK en Club Actief. Tegenwoordig is ze voorzitter van de
technische commissie. “Ik begon er aan met de insteek om het een jaar te
proberen”. Inmiddels is ze begonnen aan haar vierde jaar als voorzitter. “Het is
niet altijd een dankbare taak”, moet ze bekennen. “Als bestuur zijn we er voor
iedereen binnen de vereniging. Iedereen is voor ons even belangrijk: van oud tot
jong en van prestatie tot recreatie.” Het mooie aan de vereniging vindt Kim dat
iedereen voor elkaar klaarstaat. “Ik hoop oprecht dat we, ook voor de toekomst,
voldoende vrijwilligers houden.”
Geboren en getogen in Geesteren, woont Kim nu samen met Nick en hun twee
jongens Daan en Stan aan de Vinckenweg. Ze wonen nu circa zeven jaar in het
ouderlijk huis van Nick.
“Elk jaar voeren we weer een nieuw project uit”, aldus Kim. “Zelfs toen ik
hoogzwanger was werd er tijdens het verlof nog hard geklust in en rondom
het huis.” “Mam, waar zijn m’n handschoenen” wordt er ondertussen gevraagd.
Kim is van alle markten thuis en tovert zo de handschoenen van Stan
tevoorschijn. Een druk gezinsleven, een veeleisende baan en voorzitter van de
technische commissie van Tornado: Kim is een bezige bij!
Wij willen Kim bedanken voor haar inzet en hopen dat ze nog lang betrokken
blijft binnen de vereniging! Op naar een mooie, gezonde vereniging, nu én in de
toekomst!
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Selectie Dames 1
seizoen 2022/2023
1e divisie
V.l.n.r.:
Lonne Overmeer (20)
Loes Kuipers (23)
Esmee Oude Avenhuis (28)
Maréll Slag (20)
Floor Wallerbosch (15)
Ellen Meijer (28)
Jorieke Meijer (22)
Indy Maathuis (18)
Danique Hutten (24)
Eline Meijer (23)
Fleur Meinders (15)
Silke Leus (23)
Babeth Slag (22)
Michel Schoppmann (51)
Femke Gehring (22)
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Voor zorg
in uw buurt!
Maartje Tubbergen
Eeshoflaan 21
7651 LZ Tubbergen
088 - 000 52 19
Maartje Tubbergen is actief in
Geesteren, Tubbergen,
Albergen en omgeving.
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www.maartje.nl
info@maartje.nl
Maartje is onderdeel van
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Wijkverpleegkundige:
‘’In mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam als
wijkverpleegkundige bij TMZ in ons eigen dorp Geesteren. Mijn
werk bestaat voornamelijk uit zorg verlenen, maar er komen
ook vele administratieve taken bij kijken. Het mooiste van
mijn werk is het stukje waardering dat we krijgen! Daarnaast
is het ons kent ons in Geesteren ook prachtig. Als je langskomt
is de eerste vraag: ‘Woar bin ie van?’. De naam Meijer levert
soms nog wat vragende gezichten op, maar mijn moeders
naam Vlierman doet bij menig cliënt een belletje rinkelen.’’

2

Stadse:
‘’Ik ben geboren en getogen in Geesteren. Inmiddels
ben ik woonachtig in Almelo. Samen met mijn vriend heb ik
daar vorig jaar een huis gekocht. Vijf maanden hebben we
bloed, zweet en tranen gestopt in de verbouwing en met dank
aan mijn vader is het inmiddels helemaal af. Ik heb met mijn
vertrek naar de stad aardig wat mensen verbaasd denk ik,
alhoewel... Toen ik mijn eerste (knalrode) auto kocht en
hier een subwoofer in liet plaatsen kreeg ik de bijnaam:
‘PauperEll’n’. Ik gedraag me natuurlijk altijd heel netjes...’’

3

Motor
‘’Zodra het lentezonnetje zich laat zien, haal ik mijn
motor weer uit de schuur! Het maken van een ritje in mijn vrije
tijd is iets wat ik graag doe. Bij ons thuis rijdt bijna iedereen,
dus af en toe gaan we met z’n allen. Onderweg lekker een
terrasje pakken hoort erbij. Inmiddels heb ik mijn tweede motor,
omdat ik met mijn eerste een klein ongelukje heb gehad…’’
28

4

Across the world
‘’Reizen is iets wat mij altijd al heeft geïnteresseerd.
Elk jaar werd de bucketlist met landen die ik graag zou willen
bezoeken langer, maar het alleen reizen durfde ik eigenlijk niet.
Dit veranderde drie jaar geleden toen ik samen met mijn
vriend Robert naar Guatemala vertrok. Een avontuur werd
het zeker... Na twee weken rondgereisd te hebben, stond de
terugreis richting Nederland gepland. Corona gooide roet in
het eten en hierdoor ging het vliegveld van Guatemala op slot.
Na veel gedoe en geregel zijn we met een busje naar de
Mexicaanse grens gebracht, waar we via een binnenlandse
vlucht naar Mexico City vlogen. Vanaf daar vlogen we naar
Los Angeles en konden we met de laatste vlucht terug naar
Nederland.’’

5

Sporten
‘’Naast volleyballen ben ik in de coronatijd begonnen
met hardlopen. Natuurlijk om mijn conditie op peil te houden
tijdens de verplichte volleybalstop, maar ik heb er nu zelfs lol
aan. Inmiddels heb ik ook al een aantal wedstrijden gelopen
van 10 km. Daarnaast mag de wintersport absoluut niet ontbreken. Het liefst ga ik elk jaar richting de sneeuw om daar een
weekje te genieten van het sporten én de aprés-ski. Dat daar
af en toe een valpartij bij komt kijken neem ik op de koop toe.’’

FOTOGRAFIE: RENATE-LINDA.NL
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Langeveenseweg 17, Geesteren

24/7 online afspraak | www.kapsalon-marita.nl
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1987
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Woordzoeker
Vind deze woorden
TORNADO
NET
LIBERO
PASSERLOPER
DIAGONAAL
COACH
TEAM
KANTINE
AANVAL
BLOKKEREN
VOLLEYBAL
VELD
SPELVERDELER
MIDSPELER
TRAINER
SCHEIDS
TEAMFEEST
RANSUIL
VERDEDIGING
PUBLIEK
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Rieky Telgenkamp-Hoek
PEDICURE & DIABETISCHE VOETVERZORGING

(0546) 63 14 65

Rieky.Telgenkamp@gmail.com
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FOTOGRAFIE: RENATE-LINDA.NL

Roelofs Kerstbomen

Vriezenveenseweg 41 | Geesteren | 0546 – 633680 | 06 – 38508859
info@roelofskerstbomen.nl | roelofskerstbomen.nl
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Leon en Wendy Roelofs, de gezichten achter

We werden hartelijk ontvangen in de prachtig verbouwde woning van Leon en

Roelofs Kerstbomen. Zij kunnen van alles

Wendy Roelofs. In 2020 hebben zij het huis met de daarbij behorende bedrijfs-

vertellen over de verschillende soorten

ruimte en stuk grond aan de Vriezenveenseweg gekocht om te kunnen uitbreiden.

bomen en de verkoop hiervan. Dat er

Uitbreiding in de breedste zin van het woord, want naast meer grond is het

zóveel vooraf gaat aan het stallen

assortiment de laatste jaren ook flink uitgebreid. Er wordt namelijk naast

van een kerstboom in de woonkamer, is

kerstbomen ook steeds meer ingezet op eigen potgekweekte planten en bomen.

waarschijnlijk bij menig kerstboom-liefhebber onbekend.

Vijftien jaar geleden is Leon kleinschalig gestart met kerstbomen. Inmiddels is
het zo groot dat het een hele organisatie is geworden. Niet alleen wordt er
verkocht aan particulieren in december, maar gedurende het hele jaar loopt
de verkoop door. “We verkopen de meeste kerstbomen in de zomermaanden.
Het gros van de bomen wordt verkocht aan het buitenland, mede omdat de
kwaliteitseisen in Nederland hoog zijn”, aldus Wendy.
“Voordat een gemiddelde ‘woonkamer’kerstboom gerooid wordt, gaan er tien
tot twaalf jaren groei en onderhoud aan vooraf.” Leon en Wendy zetten kwaliteit
boven kwantiteit. “Toch heb je niet volledig invloed op de kwaliteit van de
boom. Naast de bemesting, het snoeien en sproeien waar je wel invloed op hebt,
is de kwaliteit van de boom ook afhankelijk van het weer voorafgaand aan het
rooiseizoen”, benoemt Leon.
Wat hun succes is? Goed teamwerk! Leon regelt alles met betrekking tot de
bomen en planten en Wendy zorgt voor de verkoop en de administratie.
Vanaf dit jaar zijn er niet
alleen kerstbomen te koop
aan de Vriezenveenseweg,
maar ook zal de jaarlijkse
oliebollenactie van Tornado
hier plaats vinden. Dus voor
een mooie kerstboom en een
lekkere oliebol moet je dit
jaar aan de Vriezenveenseweg zijn!
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Club van

CO-SPONSOREN DAMES 1

100,

WIL JIJ
HIER VOLGEND
JAAR OOK
TUSSEN STAAN?
Stuur dan een mailtje naar
voorzitter@vvtornado.nl

1.

Hamer Schoenen - Casual

2.

Riwald Recycling

3.

Tankstation Mos

4.

Boswerger Diervoeders

5.

Alvernis

6.

Rob Leus

7.

Mechanisatiebedrijf Geesteren

8.

Meinders Installatiebedrijf

9.

Bakkerij De Kraai

10. TOC Opticiens
11.

Natasja’s Hairstudio

12. ...
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Kledingsponsoren
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Bent u op zoek naar singles/lp’s
of wilt u uw single/lp’s verkopen?

Adres Langeveenseweg 21, 7678 VH Geesteren
Bel
(0546) 648756
Mail info@vinylparadijs.nl

Neem dan gerust even contact op met Vinyl Paradijs of
kom langs in de winkel voor de ultieme platen beleving.
Wij zullen zorgen voor koffie en thee!

vinylparadijs.nl

Uitnodiging

Neem eens een kijkje
bij Tornado!
We spelen onze wedstrijden op donderdag-

De exacte speeldagen, tijden en actuele standen vind je op

avond, vrijdagavond en zaterdag.

onze website vvtornado.nl, de Nevobo app of in ‘Op en rond

Aanschouw de wedstrijden vanaf de

de Essen’. Hopelijk zien we je snel!

tribune of vanuit de kantine onder het
genot van een hapje en een drankje.
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Danique Hutten, Jorieke Letteboer, Loes Kuipers,
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Danique Hutten, Jorieke Letteboer, Loes Kuipers,
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HOOFDSPONSOREN
TORNADO

S

HOOFDSPONSOR PMA SCHILDER

HOOFDSPONSOR SLAGERIJ HEMMER

