Gezocht/aangeboden
Medewerker Martin Klaassen gaat
wekelijks op zoek naar het verhaal
achter een advertentie.

E

en uniek beeldje is het, de
18,5 centimeter hoge Italian
Frogman Desktop Incursore van het type ‘The Attacker’ van
Enternaar Ben Pluimers. „Ik heb
er ooit eerder een op Marktplaats
zien staan. Nu ben ik de enige aanbieder. Het collectorsitem is een
officiële reproductie en in beperkte oplage gemaakt”, vertelt hij.
„Een frogman is een getrainde
duiker, die ook werd ingezet bij
oorlogssituaties. Dit is een beeldje van een Italiaanse duiker die
omstreeks 1935 actief was.”
Er zijn twee aspecten aan het
beeldje die echt in het oog springen: een hoofd dat kan schudden
en het opvallend grote horloge
om de pols. Als het beeldje dit
horloge niet droeg, was het nooit
bij Ben beland. „De Desktop Incursore is populair bij liefhebbers
van Panerai, een populair Italiaans horlogemerk”, weet Ben. „Panerais staan bekend om hun grote
kast en de goede bescherming
van het mechaniek. Het is dan
ook geen toeval dat het horlogemerk een belangrijke leverancier
was voor de frogman van het Italiaanse leger. De duidelijke wijzers
en de betrouwbaarheid waren onder water van belang.”
Pluimers, die voor de gelegenheid
ook een Panerai-horloge om zijn
pols heeft gedaan, is een liefhebber van horloges. „Horloges hebben me altijd gefascineerd. Het is
het sieraad van de man. Op markten keek ik altijd direct bij de horloges. Tegenwoordig sta ik, in de
lange zomervakantie die ik als le-

raar heb, zelf ook enkele weken met horloges op markten.
Ook met een webshop met horloges verdien ik wat bij, maar
het is vooral hobby.”
Zonder een horloge om de pols
gaat Ben de deur niet uit. „Zonder horloge voel ik mij onthand. Ik kies uit de ongeveer
twintig horloges die ik in huis
heb er één die ik op dat moment mooi vind om te dragen.
Soms draag ik elke dag een ander, maar het komt ook wel
eens voor dat ik weken dezelfde om heb.”
Ben biedt het beeldje op Marktplaats voor 100 euro aan. „Ik
vind het een leuk ding, maar
hoef hem niet te houden. De
belangrijkste reden dat ik het
beeldje via veilingwebsite
eBay heb gekocht, is dat ik
nieuwsgierig was naar hoe de
frogman er van dichtbij uitzag.
Er gaan verhalen dat de mal
waarin het beeld is gemaakt is
vernietigd. Of dat nou waar is
of niet, het geeft het verhaal
nog iets extra. Ik heb hem nu
in ieder geval goed gezien”,
zegt Ben met een lach op zijn
gezicht.
De horlogeliefhebberij betekent bij Ben niet dat hij altijd
op tijd is bij afspraken. „Ik
moet bekennen dat ik nogal
eens gebruik maak van het zogenaamde ‘Enters kwartiertje’.
Mijn schoonvader kan dat beamen. We carpoolen samen
naar ons werk in Dieren. Als
mijn schoonvader rijdt, dan
zijn we om 7.50 uur op de
bestemming. Bij mij wordt het
vaak net iets over achten. Dat
krijg je er bij mij niet uit, ik
ben een echte Enternaar.”
Bij interesse is Ben per e-mail
bereikbaar:
info@benswebshop.nl

GEZONDHEID

Harten Twee
Café voor homo’s
en lesbiennes

‘Tai chi
verlaagt
kosten’

NIJVERDAL – In zalencentrum Talent Noetsele aan de Holterweg
105 wordt op vrijdagavond 14 februari een Harten Twee Café gehouden voor homo’s en lesbiennes van 40 jaar en ouder uit de gemeente Hellendoorn en omgeving. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van Samen Wille, onderdeel van welzijnsorganisatie Stichting De Welle en bekend van het speeddaten
voor ouderen uit de gemeente
Hellendoorn, en het bedrijf Investher van Esther Mossing-Holsteijn. Esther is volgende week vrijdag aanwezig, omdat zij weet hoe
het is om uit de kast te komen.
Het nieuwe initiatief is bedoeld
als een ‘informele, gezellige en
vrijblijvende inloop’ voor homo’s
en lesbiennes van 40+. De bijeenkomst begint om 20.30 uur. Entree 5 euro, inclusief twee consumpties.

Nico Jansen timmert flink aan de
weg als tai chi-leraar. Nu begint hij
met gratis proeflessen in Haarle.
door Marcel Tettero
NIJVERDAL – Verzekeringsmaat-

schappijen kunnen miljoenen euro’s besparen op de uitgaven voor
de ziektekosten als ze hun klanten die met klachten kampen
naar tai chi sturen. De premies
die Nederlanders elke maand betalen kunnen flink omlaag. Nico
Jansen (67) schrijft een uitgebreid
plan dat hij over enkele maanden
aan de media en aan de verzekeringmaatschappijen gaat sturen.
Sommigen verklaren hem misschien voor gek. Maar Jansen, die

“

Het is geen
wondermiddel.
Maar tai chi
verzacht wel de
pijn
Nico Jansen

䡵 Ben Pluimers uit Enter verkoopt een beeldje van het Italiaanse horloge-

merk Panerai. foto Martin Klaassen

al jaren tai chi-lessen geeft, is heilig overtuigd van zijn gelijk.
Jansen had sinds zijn jeugd zelf
ernstig last van migraine. Maar
toen hij tai chi leerde verdwenen
de klachten als sneeuw voor de
zon. In zijn woning in Nijverdal
vertelt de geboren en getogen Rotterdammer over zijn ervaringen.
„Ik was eerst in dienst bij een
dansschool en begon in 1974 in
Zeist voor mezelf”, vertelt hij.
Zijn vrouw Corry hielp mee in de
dansschool. „Twee keer per week
had ik echter migraine en dat
duurde soms wel 24 uur lang. De
dag daarna moest ik bijkomen
van de aanval. Daarna voelde ik
mij een of twee dagen lekker en
dan begon het vaak weer van voren af aan.”
Doktors konden hem niet van de
pijn afhelpen en medicijnen hielpen niet of niet voldoende. „Op
een gegeven moment heb ik me
er maar bij neergelegd”, zegt Jansen. Dat veranderde pas toen hij
een grote groep nieuwe klanten
kreeg. „Dat waren zo’n vijftig Chinezen.” Ze werken bijna allemaal
in de gezondheidszorg op één na.
Dat was een tai chi-leraar. „Corry
zei gelijk tegen hem, ik heb een
leerling voor jou. Nico, maandagochtend ben je toch vrij? Ik ben
een dansleraar. Ik ga toch niet zo
langzaam bewegen, dacht ik nog.

Ideeën inwoners
over zwembaden
RIJSSEN-HOLTEN – De oproep van

Maar ik kon niet meer terug. Die
Chinezen waren belangrijke klanten van ons en die wilde ik niet
voor het hoofd stoten.”
Elke week kreeg Nico twee uur
lang tai chi-les. Na een half jaar
vroeg Corry aan haar man: ‘Nico,
mis je niet iets?’ „Ik had al enkele
maanden geen hoofdpijn meer gehad. Ik ben naar mijn huisarts gegaan. Mijn bloeddruk die altijd
heel hoog is geweest, was weer
normaal. Mijn huisarts dacht in
eerste instantie dat zijn bloeddrukmeter stuk was.”
Jansen was zo enthousiast over
het succes dat hij zich ging verdiepen in de Chinese bewegingsleer.
Hij las er boeken over en hij sprak

CDA bezorgd over
Gemeenten/ondernemers zetten
positie chronisch zieke Reggedal toeristisch op de kaart
RIJSSEN-HOLTEN – De lokale afde-

ling van het CDA in de gemeente
Rijssen-Holten maakt zich zorgen over de financiering van zorg
voor chronisch zieken en gehandicapten. Volgens de partij moeten
deze mensen vrezen voor oplopende kosten nu de gemeentes
gevraagd zijn maatwerk te leveren voor individuele gevallen binnen de bevolking.
Deze verantwoordelijkheid is vanaf dit jaar aan de gemeentes uitbesteed nadat de regering besloot inkomensregelingen voor deze doelgroep - zoals de ‘Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’ - af te schaffen. Ter com-
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pensatie wordt met ingang van
2014 ongeveer 216 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de gemeentes om maatwerk te gaan bieden.
Het CDA Rijssen-Holten maakt
zich zorgen over hoe dit geld besteed gaat worden.
De christelijke partij wil van het
gemeentebestuur weten hoeveel
geld de gemeente in 2014 precies
ontvangt om de zorg te gaan leveren. Ook wil de lokale afdeling
van het CDA weten of er een
vangnet kan worden gerealiseerd
voor de ‘kwetsbare inwoners’ die
volgens de partij nu al te kampen
hebben met de negatieve effecten
van de beleidsveranderingen.

NIJVERDAL/RIJSSEN – ‘Reggedal Ca-

nyoning & Bushcrafting’, ‘Kiekeboer’n in ’t Reggedal’ en ‘Rossen
langs de Regge’. Een kleine greep
uit een lange lijst plannen en initiatieven die zijn ontstaan uit een
samenwerkingsverband van gemeenten en ondernemers uit het
Reggedal.
Doel van de samenwerking is het
exploiteren en onder de aandacht
brengen van de mogelijkheden
die het Reggedal biedt aan toeristen en recreanten. Uit een aantal
denk- en brainstormsessies met
tachtig personen (ondernemers,
VVV’s, belangenorganisaties, onderwijsinstellingen) is de Regge-

dal Vrijetijdsagenda ontstaan. Die
bevat een waaier aan ideeën en
voorstellen om het Reggedal als
toeristisch gebied op de kaart te
zetten.
De deelnemers hebben op een rij
gezet wat nodig is om alle ideeën
van de grond te krijgen, wie het
initiatief wil nemen, welke partners een rol spelen en welke samenwerkingsvorm het meest geschikt is. Ook de marketing
kwam aan bod, net als de vraag
wie een bijdrage kan leveren aan
de promotie en op welke manier
het Reggedal ingepast kan worden in de campagnes voor Twente, Salland en Vechtdal. De ge-

meenten zaten niet om tafel,
maar hebben het traject financieel mogelijk gemaakt.
De afgelopen maanden hebben
negen ondernemers uit diverse
deelgebieden van het Reggedal in
een vaste groep met elkaar samengewerkt. Deze regiegroep is het
klankbord bij het ontwikkelen
van de vrijetijdsagenda. De leden
hebben zich bereid verklaard als
ondernemersplatform aan te blijven in 2014 en de uitvoering van
de vrijetijdsagenda aan te jagen.
Daarbij is wel de wens geuit om
samen te werken met een tijdelijke gebiedsregisseur.

䡵 Nico Jansen geeft een aantal

proeflessen in Haarle. Hij is al actief met tai chi in Holten, Rijssen, Wierden, Enter en Nijverdal. Volgens Jansen kan bijvoorbeeld het medicijngebruik flink omlaag wanneer mensen regelmatig tai chi zouden beoefenen. foto Annina Romita

er zelfs met Tibetaanse monniken
over. Nu geeft hij zelf al jaren tai
chi-lessen in onder meer Nijverdal, Haarle, Wierden, Rijssen en
Holten. „Je maakt sierlijke bewegingen met minimale spierkracht”, zo vat Jansen kernachtig
de bewegingen bij tai chi samen.
Tai chi verwijst naar een filosofie
en komt voort uit de Chinese
vechtsport. Bij zelfverdediging
kan iemand tai chi gebruiken om
de tegenstander uit balans te
brengen. Dit kan volgens Jansen
door in de beweging van de tegenstander mee te gaan en zijn aan-

Lezersbrieven
Brieven (niet langer dan 200 woorden) richten aan: De Twentsche Courant Tubantia, Postbus 183, 7500 AD
Enschede. Of: lezers@tctubantia.nl

Een keer iets positiefs
over betaald parkeren
Over betaald parkeren in Nijverdal is al veel gezegd en geschreven en in de meeste gevallen was
dat niet al te positief. Ik had mij
voorgenomen daaraan niet mee te
doen, maar ik vind nu dat er ook
iets positiefs over moet worden
gezegd.
Ik denk dat we het bijna allemaal
wel met elkaar eens zijn, dat betaald parkeren bijdraagt aan de terugloop van het aantal bezoekers

val te neutraliseren. Op het moment dat de tegenstander uit ba-

“

Mijn bloeddruk
was weer normaal.
Mijn huisarts
dacht zijn
meter stuk was
Nico Jansen

aan de winkels in het centrum
van Nijverdal. En dat hier mede
daardoor de grote leegstand onder winkelpanden is ontstaan. Bovendien levert het betaald parkeren blijkbaar tot op heden alleen
maar verlies op.
Betaald parkeren heeft echter wel
een gunstig neveneffect. We gaan
weer meer op de fiets of we wandelen naar en in het centrum.
Dat is goed om de verkeersdrukte
op de Grotestraat tegen te gaan.
Bovendien is het goed voor onze
gezondheid in een tijd, waarin
veel mensen last van overgewicht
hebben.
Mensen - en in het bijzonder Nederlanders - zijn gevoelig voor financiële prikkels. Alhoewel burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn het wellicht
niet zo hebben bedoeld, inspireren zij ons tot het in beweging komen.

lans is gebracht, kan eventueel
een tegenaanval worden ingezet,
zo legt hij uit. Maar belangrijker
vindt hij de uitwerking van tai
chi op allerlei gezondheidsklachten.
„Het is geen wondermiddel. Maar
tai chi verzacht wel de pijn en stimuleert de bloedsomloop”, stelt
hij. Mensen met klachten over
hun gezondheid zoals bloeddruk,
reumatische pijnen zoals fibromyalgie, migraine, rugproblemen, stress, autisme, chronische
vermoeidheid en slaapapneu zullen volgens Jansen bij regelmatige
oefeningen op termijn een verbe-

Dus niet ergens de auto parkeren
en een kaartje kopen, maar lekker
gezond wandelen of met de fiets.
Door dat gewandel lopen we bovendien op ons gemak langs de
etalages en komen daardoor misschien wel in de verleiding om
een winkel binnen te stappen.
We kunnen in de parkeergarage
net zo lang verblijven als we willen en hoeven niet bang te zijn,
dat we te laat terug bij de auto
zijn en gedwongen worden om 97
euro als boete te betalen.
Kortom: betaald parkeren prima
besluit.

Jos Wesseling,
Nijverdal.

tering voelen. Nico Jansen geeft
een aantal gratis proeflessen aan
de Almeloseweg 11a in Haarle. De
locatie is volgens Jansen zeer inspirerend voor tai chi omdat de
ruimte vol staat met onder meer
beelden van heiligen uit de katholieke kerk.

De gratis proeflessen zijn volgende
week dinsdag (11 februari) van 14.30
uur tot 15.30 uur, op vrijdag 14 februari van 14.30 uur tot 15.30 uur en
op vrijdag 14 februari van 19.00 uur
tot 20.00 uur.
Zie ook www.nicojansen.nl

de VVD Rijssen-Holten aan de lokale bevolking om ideeën aan te
dragen waarmee de zwembaden
in de gemeente aantrekkelijker gemaakt kunnen worden, heeft volgens de partij tot ‘buitengewoon
positieve’ reacties geleid. Volgens
de VVD wordt voor zwembad De
Koerbelt in Rijssen gevraagd om
een douchebrancard waarop mensen met een beperking kunnen
douchen. Voor zwembad Twenhaarsveld in Holten wordt voorgesteld om de banden met Landal
Greenparks aan te halen om zo
meer bezoekers te trekken.
De gemeente Rijssen-Holten wil
onderzoek laten doen naar de mogelijke sluiting van gemeentelijke
zwembaden. Voor de lokale fractie van de liberale partij is sluiting van de zwembaden De Koerbelt of Twenhaarsveld onbespreekbaar. In een verklaring zegt de partij dan ook een onderzoek naar
het vergroten van de aantrekkelijkheid van zwembaden logischer te vinden.
Een CD of DVD bestellen?
tubantia.nl/webwinkel

Fietser valt door
loslopende hond

De Jonge Zwaan
heropent deuren

NIJVERDAL – Een 67-jarige fietser

HOLTEN – Het Holtense restaurant

uit Nijverdal is zondagmiddag
even na drie uur gewond geraakt
bij een ongeluk op de Holterweg.
De Nijverdaller kwam ten val
door een hond, die ineens het
fietspad op kwam rennen. Hij
kon het dier niet meer ontwijken.
De fietser is voor nader onderzoek met een ambulance naar het
ziekenhuis gebracht.
● De politie heeft zondagochtend rond negen uur vijf motorcrossers staande gehouden en gewaarschuwd, omdat ze kort daarvoor illegaal hadden gecrost in
het bos op de Hellendoornseberg.
Ook op het tunneltracé in Nijverdal werd zondagmiddag weer illegaal gecrost.

De Jonge Zwaan is vanaf morgen
weer geopend. In een bijgebouw
van het etablissement aan de Markeloseweg ontstond in de avond
van 20 januari een brand, waardoor er veel rook- en roetschade
aan het pand ontstond. Het
schoonmaken heeft ruim twee
weken geduurd, terwijl eigenaar
Edgar Hulsmeijer in eerste instantie hoopte na een week weer gasten te kunnen ontvangen. Ook
het herstellen van de keuken, die
voor een deel verloren ging, kostte volgens Hulsmeijer veel tijd.
De brand ontstond in een gebouw waarin onder meer een
vriezer en een voorraad drank
stonden.

