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HOF VAN TWENTE 
 

 

In gesprek met markante ‘hofdames’ 

Op 8 maart vorig jaar boden Annelies Heeres en 
Mignon Sanchez – in het kader van 100 jaar 
vrouwenkiesrecht - aan burgemeester Ellen Nauta 
een petitie aan, om aandacht te vragen voor de 
positie van vrouwen in overheidsorganen. Als 
reactie daarop wordt binnenkort een mozaïek-
gedenkbank onthuld.  
 

Internationale Vrouwendag, 8 maart, 
laat zien dat er nog een wereld te 
winnen is als het gaat om verbetering 
van de positie van vrouwen over de hele 

wereld. Dat heeft ook betekenis voor vrouwen in de 
Hof van Twente. Daarom begint GL een serie gesprek-
ken met markante vrouwen in de Hof met als titel 
‘Gesprekken met hofdames’. Daarin komen actuele 
zaken die in de Hof spelen aan bod. En natuurlijk 
komen verduurzaming, participatie en armoede-
bestrijding aan bod, de kernpunten van GroenLinks. 
 
Fairtrade 
Als aftrap van deze serie spraken William Sanchez en 
Annelies Heeres met elkaar, o.a. over de wens van GL 
om voor de volgende verkiezingen een vrouwelijke 
lijsttrekker te vinden en dat Hof van Twente zich nu 
‘Fairtradegemeente’ mag noemen. Fairtrade raakt 
aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. 
Met name verbetering van de positie van vrouwen 
over de hele wereld als het gaat om inkomen, 
medezeggenschap en kinderen naar school. 
 
Activiteiten 
Hofdame Annelies Heeres 
kondigde ook activiteiten 
aan. In Goor, Markelo en 
Delden is de eerste week 
van mei ‘Fairtradeweek’, 
met aandacht voor ‘fair 
wear’ (duurzame kleding). En in oktober komt de 
musical Max Havelaar naar de Reggehof in Goor.  
 
Luister en kijk 
De start van deze serie gesprekken is meteen ook de 
start van een serie vlogs en podcasts hiervan. Meer 
bijzonderheden: luister naar de podcast via 
https://www.buzzsprout.com/919900/2946835 of 
bekijk de vlog op https://youtu.be/QOLQ2MAAHmY  

 

Volg ons online (klik op de icoontjes) 
 

 

Website 
 

 
 

 

Facebook 
 

 
 

 

Meepraten met GL-ers 
 

 
 

Fairtradegemeente Hof van Twente 
Het ligt al even 
achter ons maar op 
20 januari werd een 
langgekoesterde 
wens werkelijk-
heid: de Hof van 
Twente werd ook 
zíchtbaar een 
fairtradegemeente.  
 

Burgemeester Ellen Nauta onthulde het eerste fairtrade-
gemeentebord aan de Zomerweg in Goor. Voor een 
impressie daarvan: https://youtu.be/EBSwkQB2HoY 
Intussen zijn er bij alle zes woonkernen van de Hof 
dergelijke borden geplaatst. Hiermee laat de gemeente 
zien fairtradegemeente ofwel een SDG-gemeente 
(Sustainable Development Goals) te willen zijn en te 
werken aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties. GroenLinks is hier blij mee en zal 
daaraan ook concreet het nodige bijdragen. 
 

Saamhorigheid in tijden van Corona  
Het is een verwarrende tijd, vol 
dilemma’s en onzekerheden. Het 
coronavirus legt de kwetsbaarheden 
van onze samenleving bloot. 
Tegelijkertijd zien we afgelopen 
week de zichtbare opkomst van 
barmhartigheid en saamhorigheid.  
 
Het coronavirus brengt een groot 
deel van onze samenleving bijna tot 
stilstand. Maar wat ons fysiek scheidt 
brengt mensen ook emotioneel samen. Afstand 
houden betekent geen afstand nemen van de zorg 
voor onze medemens. De digitale communicatie-
technologie die onze werkroutines bepaalt draagt er 
ook aan bij dat we in tijden van crisis onderwijs 
kunnen blijven volgen.  
 
Als je even de tijd neemt om alle indrukken en 
verhalen van krant, (lokale) televisie, radio en sociale 
media te laten bezinken, dan ontdek je een rode 
draad in dit verhaal: de weerbaarheid van de samen-
leving. Ik wens jullie allen goede gezondheid en 
veerkracht toe om deze pittige tijden door te komen. 
Heb je hulp nodig of zie je mensen die tussen wal en 
schip dreigen te vallen, laat het mij weten. Dan kan 
ik in elk geval het signaal doorgeven aan 
hulpinstanties binnen de gemeente. 
 
William Sanchez 
Fractievoorzitter GroenLinks  

williamsanchez@hofvantwente.nl 
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https://hofvantwente.groenlinks.nl/
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Fijnsparren prooi 
voor letterzetter 

Op de Herikerberg zijn 
de afgelopen maanden 
grote stukken bos  
gekapt. Oorzaak: een  
kevertje met een bijna 
poëtische naam.  
De Letterzetter.  

 
Ware plaag 
“Het is een kleine ramp,” verzucht Jan Zandvoort, 
rentmeester van Landgoed Weldam “Maar we moeten 
wel. De bomen zijn stervende of dood door aantas-
ting door deze sluipmoordenaar. Laten staan is  
levensgevaarlijk. Deze bomen zijn normaal gesproken 
goed bestand tegen de kever, maar door twee warme 
zomers en de storm in 2018 zijn de bomen ernstig 
verzwakt geraakt. Een paar mannetjeskevers zijn al 
voldoende voor een ware plaag. We zullen natuurlijk 
zo snel mogelijk nieuwe boompjes planten. Daarom 
heeft deze houtkap niets te maken met de grootscha-
lige houtkap in Nederland.” 
 
Uiterst destructief 
De letterzetter (Latijnse naam Ips Typographus) is 
gek op naaldbomen en fijnsparren. Een prachtige 
naam voor een uiterst destructief insect. De donker-
bruine kever van pakweg 5 millimeter heeft ervoor 
gezorgd dat enkele hectares fijnsparbos moesten 
worden gekapt. 

 
 

AGENDA 

24-03 Steunfractie | telefonisch | 20.00 uur 

31-03 
Raadsvergadering | AFGELAST  
Wordt vervangen door seniorenberaad 

14-04 Algemene ledenvergadering | UITGESTELD 

18-04 Provinciale ledenvergadering | UITGESTELD 

21-04 Raadsvergadering | UITGESTELD 

02/09-05 Fairtradeweek (Goor/Markelo/Delden) 

05-05 Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur 

12-05 Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link 

24-05 Deadline aanleveren kopij nieuwsbrief 4 

26-05 Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur 

02-06 Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link 

juni Zomerbijeenkomst voor leden, uitnodiging volgt 

13-06 ‘Kleurrijk in de Hof’ | link 

16-06 Steunfractie | gemeentehuis | 19.30 uur 

23-06 Raad | gemeentehuis | 19.30 uur | link 

 
 

Verduurzamen is en blijft actueel  
Verduurzamen is meer dan alleen overgaan op 
duurzame energieopwekking. Net als bij zorg en 
welzijn vergt het een participatieve samenleving en 
meer bestuurlijke wijsheid dan belangen behartigen. 
Daarbij gaat het in de eerste plaats om feiten 
respecteren en meningen nuanceren. 
 
Knopen doorhakken 
Landelijke en provinciale overheden moeten en zullen 
uiteindelijk knopen doorhakken. GL wil daarom de 
verduurzaming in de breedste zin van het woord 
bevorderen; bestuurlijk en door inwoners zelf. Het gaat 
dan niet alleen om energie maar ook om klimaatadap-
tatie, circulaire economie, biodiversiteit, fairtrade, etc.  
 
Alternatieven 
Tegelijkertijd kijken we 
natuurlijk ook naar de eco-
logische voetafdruk van 
alternatieven. Elektrische 
auto’s zijn, gezien hun 
beslag op delfstoffen, een 
overgangsverschijnsel. Ook 
zonnepanelen vergen veel 
van de metalenvoorraad van de aarde. Windturbines 
daarentegen zullen een langer bestaan hebben. Kortom, 
als politieke bestuurderspartij moet je alle variabelen 
meenemen, afwegen en daarop je politieke standpunt 
baseren.  
 
Op de agenda 
William Sanchez zal dit onderwerp binnenkort (weer) 
inbrengen. Kern van zijn betoog: We kunnen niet in de 
toekomst kijken, de politiek heeft geen concreet lange-
termijnplan en plannen kunnen bij elke verkiezing 
veranderen. Wat de huidige technologische mogelijk-
heden kunnen opleveren is ook nog niet helder. Waar we 
wel zeker van zijn? De subsidieregelingen en garanties 
die nu deels voorhanden zijn. Wat wel vaststaat? Energie 
wordt steeds duurder en energie besparen wordt dus 
steeds belangrijker om klimaatverandering te remmen. 
 

 
 
Colofon 
Redactie: Bert Eggink | Gerard Willems | Linda Zorge. 
 
Suggesties, aanvullingen, zelf een stukje (max. 75 woorden) 
schrijven? Stuur dan uiterlijk 24 mei 2020 een mail naar  
glhofvantwente@gmail.com 
 
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kan via 
glhofvantwente@gmail.com 
 
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar leden, sympathisanten en 
andere bij GroenLinks Hof van Twente betrokkenen.  
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

De groene olievlek 
GroenLinks is de afgelopen jaren sterk gegroeid. We hebben 
veel nieuwe leden mogen verwelkomen en daar zijn we trots 
op. Ook GL-stemmers/sympathisanten die geen lid zijn willen 
we laten zien wat er speelt, waarmee we bezig zijn. Maar … 
wie zijn zij? Ken je mensen in je netwerk die GL een warm 
hart toedragen? Vraag dan of zij onze nieuwsbrief willen ont-
vangen. Zo ja, geef dan het mailadres door. Op deze manier 
willen we een breed netwerk opbouwen: de groene olievlek 

in de Hof van Twente. 
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