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20%VLEESKROKETTEN

Naar aanleiding onde
variatie maaltijden Ta

KIPNUGGETS
EXCELENT

Doos à 28x80 gr., 10.95 1 kilo, ca. 50 stuks, 5.95

8.95

3.98

PANKLARE
GROENTEN

AARDAPPELSCHIJFJES

24 soorten, bij 3x1 kilo

Crinkle, 1 kilo, 1.95

1€ korting

0.99

HEERLIJKE
SLAVLINDERS

SCHNITZELS
GEPANEERD

Pak à 10x100 gr., 6.95

Pak à 8x125 gr. 7.95

3.98

4.95

GOOR - “Het is het
lichtpuntje op de dag
voor veel mensen die
hier gebruik van maken:
iemand die even het
hoofd om de deur
steekt”, vertelt Ellen
Prent, interim-directeur
Stichting Welzijn
Ouderen Hof van Twente
(SWOHvT). De stichting
deed onderzoek naar
de klanttevredenheid
onder afnemers van de
maaltijden van Tafeltje
Dekje.

KIPKROKANT
HEERLIJKE
SCHNITZELS LEKKERBEKJES
Pak à 10x100 gr., 7.50

1 kilo, 6 stuks, 6.95

5.95

5.95

APPEL— OF
FRUITSTRUDEL

GOURMETSCHOTEL

Topmerk, 600 gr., 2.45 4 pers., 9 soorten vlees

1.98

12.95

Deze aanbiedingen zijn geldig van 14 t/m 26 oktober 2013.

Keizersweg 50 Holten De Haar.
T (0548) 364546 I. vrieskoop.nl

Door Jenny ter Maat

OPENINGSTIJDEN
ma. 9 - 17.30
di. 9 - 17.30
wo. 9 - 17.30
do. 9 - 20.00
vr. 9 - 20.00
za. 9 - 17.00

De SWOHvT biedt al jaren in samenwerking met
Stichting wonen en zorg
Herfstzon de maaltijden
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* Aktie geldt voor elke tafel gecombineerd
met alle stoelen. Niet i.c.m. andere akties.
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> Zeer ruime keus in
tafels en stoelen.
> Meer dan 10.000 m2
toonkamers.

KOTTER

OLDENZAAL: AINSWORTHSTR. 30 NIJVERDAL: TRANSPORTWEG 4B

DO. KOOPAVOND IN ALLE FILIALEN! - T: 0541-531163 - WWW.KOTTERWONEN.NL - TWITTER: @KOTTERWONEN

HUURVRIJE
MAAND!

18 appartementen Stoetenbrugh in de
Grotestraat 149 te Goor

VERSE INGREDIËNTEN,
DAGELIJKS VERS
BEREID EN WARM
AFGELEVERD
voor Tafeltje Dekje aan. De
maaltijden worden dagelijks
bereid met verse groenten
en ingrediënten en warm
bezorgd. In 2012 bezorgden
twintig vrijwilligers 8.274
maaltijden bij 74 ouderen
in Goor. Het aantal maaltijden dat afgenomen wordt
is wisselend; de piek was
in 2010 met 10.200 maaltijden. Tot en met juni van dit
jaar maakten 40 ouderen gebruik van Tafeltje Dekje. Het
dalend aantal afnemers en
de behoefte om te weten wat
de gebruikers vinden van de
service was aanleiding om
het onderzoek uit te voeren.
“De ondervraagde ouderen
zijn tevreden over de kwa-

De ondervraagde ouderen zijn (zeer) tevreden over de kwaliteit en de
H. Barkel een maaltijd af bij mevrouw Boswinkel-Stegeman.

liteit en de smaak van de
maaltijden: de maaltijd is
warm en ziet er smakelijk
uit. Een aantal is minder
tevreden over de variatie in
maaltijden”, vertelt Ellis Bolster, coördinator van Tafeltje
Dekje. De SWOHvT wist dat
een aantal ouderen Tafeltje
Dekje afgezegd heeft omdat
ze vond dat er meer variatie
in de maaltijden moest zijn.
Een aantal gebruikers gaf
aan de prijs te hoog te vinden. Over de service van de
maaltijdbezorging is iedereen tevreden.
Meer variatie

Naar aanleiding van de opmerkingen is er overleg geweest met Herfstzon. Sinds
deze zomer is het aanbod
gevarieerder geworden en
staan vis, pasta en rijst eveneens op het menu. “Maar
beperkingen blijven er. Het
is bijvoorbeeld moeilijk
om broccoli en bloemkoop
warm te houden, en dat geldt
ook voor vis”, vertelt Ellis
Bolster, coördinator Tafeltje
Dekje. “Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden
met diëten. Iedere deelnemer krijgt hetzelfde menu,
maar als men echt iets niet
lust krijgt men iets anders.”

ZondagMiddagCafé senioren
GOOR - Senioren uit de hele
Hof van Twente zijn zondagmiddag 20 oktober van
harte welkom in het ZondagMiddagCafé voor een gezellig samenzijn. Er wordt
gebiljart, gesjoeld, gekaart
en rummikub gespeeld, en

Eigen parkeerplaats

Volledig ingerichte keuken

volop gepraat en gelachen.
Het café is in het Soosgebouw, Schoolstraat 40 te
Goor. Het begint om 14.00
uur en sluit rond 16.30 uur.
Entree 2,50 euro inclusief
koffie of thee. Er wordt een
kleine vergoeding gevraagd

Wandeltocht
Kariboes
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In het centum van Goor
REBO beheert het
appartementencomplex gelegen
aan de Grotestraat in Goor.
REBO Vastgoedmanagement

0570 - 612 752
www.rebogroep.nl

18 appartementen met een eigen berging en
gesitueerd rondom een royale daktuin.
Keuken met gaskookplaat, koelkast, magnetron/oven
en vaatwasser. Trappenhuis met lift.
Parkeergelegenheid achter het complex.
De appartementen zijn per direct beschikbaar!
Huurprijzen vanaf € 631,16 per maand,
exclusief servicekosten € 40,00 per maand.

voor consumpties. Aanmelden is niet nodig. Zondag 17
november en 15 december is
er ook ZondagMiddagCafé.
Bij vervoersproblemen: Evelien Mazeland, 06-54932768
of e-mail e.mazeland@swohofvantwente.nl.

Voorlezen op de Wiekslag
Op basisschool de Wiekslag in Goor lazen leerlingen
afgelopen week voor of droegen gedichten voor. De
‘beste voorlezer van de Wiekslag’ is Shirly geworden. Een
deskundige kinderjury wees haar uiteindelijk aan om de
Wiekslag te vertegenwoordigen bij het kampioenschap van
de Hof van Twente.

organiseert trimclub Kariboes haar jaarlijkse herfstwandeltocht.
Er kan een keuze gemaakt
worden over vier verschillende afstanden. De route
gaat dit jaar over de Herikerberg en de Hulpe.
De start en finish is bij Camping Monte Bello aan de
Goorse weg in Markelo.
Voor de 30 kilometer is de
start tussen 9.00 uur en
10.00 uur. Voor de 20 kilometer is de start tussen 9.00
uur en 11.00 uur. De 10 kilometer start tussen 10.00 uur
en 13.00 uur en de 5 kilometer tussen 10.00 uur en 14.00
uur. Het startbureau sluit
om 16.30 uur.

