 www.dedriehoek.net

Voor een uitvaart
naar uw wens
………Ongeacht of en waar
u verzekerd bent.
Zorg en persoonlijke
aandacht voor iedereen.

In Pace DELA
Uitvaartverzorging
(0541) 515999

(dag en nacht bereikbaar)

e.mail: inpace@dela.org
www.dela.nl
Gea Berings- Buitenhuis (Wierden)
ALLEEN DEZE MAAND:

GEEN BTW
^ ^

S
LAAG

S
PRIJ

* OP ELKE WILLEKEURIGE
EETKAMERSET

> 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

bruggink

mooi wonen

verf

10.000 kleuren

wat kan je gebeuren
Nijverdalseweg 126, Rijssen t (0548) 62 54 52 i www.thuisin.nl e rijssen@thuisin.nl

Nieuwe natuurlijke oplossing
bij prostaat- en plasproblemen

Goedaardige prostaatvergroting
is een normaal ouderdomsverschijnsel dat door een arts
wordt vastgesteld. Maar liefst
50% van de mannen van 50+
heeft ermee te maken. Hoewel
de aandoening meestal goedaardig is, kan prostaatvergroting de kwaliteit van leven wel
beïnvloeden.
Typische verschijnselen zijn
namelijk het moeilijk op gang
komen van het plassen, een

zwakke urinestraal, de blaas
niet goed kunnen legen, binnen
twee uur opnieuw moeten plassen, moeilijk kunnen ophouden
van de urine en meerder malen
per nacht moeten plassen. Ook
kunnen deze problemen consequenties hebben voor de bedprestaties.

«

baar in een verpakking van
30 en 90 capsules en heeft
een adviesprijs vanaf € 13,99.
Heeft u plasproblemen en
wilt u weten of die mogelijk
veroorzaakt worden door
goedaardige prostaatvergroting? Doe dan de prostaattest
op www.avogel.nl/prostaattest

AANKLOPPEN VOOR
ELK PROBLEEM EN
MEN WORDT GRATIS
VERDER GEHOLPEN
opvoeding, huiselijk geweld, echtscheiding, huisvesting, psychische problemen, mensen die de druk
van het leven niet meer aan
kunnen, moeilijkheden op
het werk. “We kijken eerst
of we het probleem samen
met de cliënt zelf af kunnen
handelen, en kan dat niet
dan verwijzen we door”,
vertelt Joop Jansen, werkzaam als maatschappelijk
werker binnen de gemeente
Wierden. Samen met de collega’s Annemiek Buis, Lauri
de Goeij en Eelkje Wansink

ProstaforceMed is verkrijgbaar bij
de meeste apotheken.
*
Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend
gebaseerd op reeds lang bestaand
gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Maatschappelijk werkers in de gemeente Wierden Annemiek Buis en
kantoor aan de Tolgaarde 9.

en een stagiaire houdt hij
beurtelings spreekuur.
Sinds de economische crisis
is het soort vragen niet veranderd maar is de hulpvraag
wel vaker acuut. “Voorzieningen waar men vroeger
aanspraak op kon maken,
verdwijnen of de drempel
om daar gebruik van te maken wordt hoger en mensen
kunnen er dan geen gebruik
meer van maken. Maar bij
ons kan men nog terecht.
Iedereen kan hier binnenlo-

pen.”
Jansen loopt al een kwart
eeuw in Wierden. “In grote
lijnen blijft de hulpvraag
hetzelfde, maar het wordt
voor mensen nu moeilijker om hulp aan te vragen.
Je verdwaalt makkelijk in
het woud van regels dat er
nu is. Mensen komen door
omstandigheden nu vrij
snel in een situatie terecht
waar snel gehandeld moet
worden, maar raken dan in
uitgebreide protocollen ver-

Bert Tijhof lijsttrekker ChristenUnie
ChristenUnie Rijssen-Holten stelt, op advies van de
selectiecommissie, de leden
voor om Bert Tijhof weer als
nummer één op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te plaat-

ASTRID GOUMA

sen. Op de tweede plaats
wordt voorgesteld Willemien Riezebos, vervolgens
Gerrit Roosink, Jan Berkhoff, Joost van Veldhuizen
en als zesde Niek Otten. Zij
zijn nu allemaal al actief als
raadslid of schaduwfractie-

lid. In een ledenvergadering
op 29 oktober wordt de kandidatenlijst vastgesteld. Ook
het verkiezingsprogramma
krijgt dan de definitieve
tekst. Het concept verkiezingsprogramma staat op de
website van de CU.

THUIS IN BRINKGREVEN

Verblijfsvergunning (2)
Een plek om te leven...

H

‘Door gebruikers
beoordeeld met
een 8,8’

Nieuwe oplossing
A. Vogel ProstaforceMed* is een
nieuw en 100% natuurlijk traditioneel kruidengeneesmiddel op
basis van extracten van de zaagbladpalmvrucht. Het kan worden gebruikt bij plasproblemen
als gevolg van een prostaatvergroting. De capsules bevatten
320 mg sterk geconcentreerd
extract van de zaagbladpalmvrucht (Sabal serrulata). Eén
capsule per dag is voldoende.
88% van de gebruikers is tevreden over het product.
ProstaforceMed* is verkrijg-

“Wij zijn de thermometer
van de samenleving”, vergelijkt Aldert Pauwels zijn
team en de bijbehorende
werkzaamheden. “Als het
economisch slechter gaat,
komen meer mensen hier
met vragen en problemen en
dat merken we.” En problemen zijn er genoeg, ook in
de gemeente Wierden. Over

RIJSSEN - Het bestuur van de

ADVERTORIAL

Nachtelijk passen?
Nadruppelen? Veel mannen
met plasproblemen door
een goedaardige prostaatvergroting hebben baat bij
een natuurlijke behandeling
met extracten van de zaagbladpalmvrucht. In Duitsland
en Zwitserland worden
deze extracten al veelvuldig
toegepast bij goedaardige
prostaatvergroting. Het
vet- en olierijke vruchtvlees
van de zaagbladpalm bevat
namelijk stoffen die plasproblemen bij goedaardige
prostaatvergroting
verminderen.

Iedere inwoner van de
gemeente Wierden kan
met een vraag of een
probleem aankloppen bij
Tolgaarde 9 in Wierden
en wordt gratis verder
geholpen. Op Tolgaarde
9 is het Algemeen
Maatschappelijk Werk
gevestigd.
Door Jenny ter Maat

* Aktie geldt voor elke tafel gecombineerd
met alle stoelen. Niet i.c.m. andere akties.
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‘Voorzieningen verdw
bij ons kan men nog t

ier zal, en hier wil ik nooit aan
wennen.
Ik zit bij haar op de bank en kijk in
twee intens verdrietige ogen… “Ik wil niet
meer leven Astrid, ik kan zo niet verder…”
Ik kijk haar aan en weet het ook niet meer.
Ze is ten einde raad omdat ze geen verblijfsvergunning en geen geld heeft… Ze
leeft van de liefde van wat mensen om
haar heen.
Waar moet ze heen…? Waar kan ze
heen…? Wat stelt haar leven nog voor?
Ze zag vanmorgen geen uitweg meer en is
naar het spoor gelopen. Dan maar voor de
trein. Gelukkig vond Vluchtelingenwerk
haar, voordat de trein haar vond, en nu
wachten we op de crisisdienst van de GGZ
die haar hopelijk kan helpen.
Maar wat is helpen in deze situatie? Een
opname op de crisisafdeling? Of een plek
bij het Leger des Heils voor één nacht?

Daklozen opvang, maar ze is geen dakloze!
Meenemen naar huis mag ook niet… als
hulpverlener mag ik me niet persoonlijk
ontfermen over patiënten… maar wat dan
wel…? Het verscheurt me van binnen.
Thuis blijven kan ze niet. Is er ergens een
plek waar ze zich veilig kan voelen en
waar er lieve mensen om haar heen zijn?
Gelukkig kan ze een nachtje komen slapen
op een crisis afdeling, waar een liefdevolle
verpleegkundige zich over haar ontfermt.
Als ik daarna naar huis rij hoor ik op de
radio dat er veel vluchtelingen op straat
leven omdat ze hier eigenlijk niet meer
mogen zijn, maar ook niet terug kunnen
naar hun thuisland. In wat voor ’n wereld
leef ik...? Wat geeft ons mensen het recht
om te zeggen: jij moet in je eigen land in je
eigen armoede blijven? Welvaart is alleen
voor ons!
Wat armoedig dat er zo wordt gedacht!

