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N
og even en we zijn door de stripfiguren heen.
Als we de Archie, de man van staal-belasting heffen
op stalen zenuwen. Als we de Obelix-belasting hef-
fen voor wie durft in de toverdrank te vallen. Als
we de Lucky Luke-belasting heffen voor wie een

paard heeft dat Jolly Jumper heet. Als we de Lampje-belasting hef-
fen voor hen bij wie wel eens een lichtje opgaat.
Dan zijn we snel door de stripfiguren heen. Sinds de roep om
jip-en-janneketaal (het heeft de officiële spelling zelfs al gehaald)
is het in de politiek een komen en gaan van getekende vrienden.
Want o wee, als het niet simpel is.
FNV wil dat er een Dagobert Duck-taks komt. Voor wie vanaf
een duikplank in zijn cash duikt? Voor wie spreekwoordelijk zui-
nig is? Voor wie achterneven heeft die Kwik, Kwek en Kwak he-
ten? Voor wie, als Dagobert, in 1967 is overleden?
Noem het wat het is: een belasting voor miljonairs. Dat begrijpt
ook iedereen. Zeker in deze tijd, waarin de stroom frustraties en
woede over wie te veel geld zou bezitten of een te hoog salaris
krijgt, niet te stoppen is. Momenteel liggen het Rijksmuseum in
Amsterdam en de regionale omroepbonzen onder vuur. De direc-
tie, van drie man, van het Amsterdamse museum verdeelt zes
ton aan salarissen. Tegelijkertijd biedt het fulltime functies aan
voor vrijwilligers: 36 uur onbezoldigd. De Goofy-bokaal voor
slungelig management ligt voor het oprapen.

door Bert Hellegers

RIJSSEN - Het is een gemêleerd ge-
zelschap dat zich op deze zaterdag
in alle vroegte meldt in het Park-
gebouw in Rijssen. De jongste is
14, de oudste 69 jaar. Wat hen
bindt, is de liefde voor zang en
dans. Het enthousiasme spat dan
ook van het podium, zelfs aan het
einde van een lange dag van audi-
ties voor de musical Evita. Hoe-
wel tevens de spanning voelbaar
is: voor de 27 deelnemers zijn
slechts enkele hoofdrollen te ver-
geven in dit derde project van de
Stichting Musical Producties
Twente.
De stichting is zeven jaar geleden
opgericht om vooral jong talent
uit deze regio de kans te bieden
musicalervaring op te doen. Voor
Evita wordt toegewerkt naar voor-

stellingen volgend jaar september
in het Theaterhotel Almelo. Eer-
der werden de musicals Grease en
Hairspray op de planken gebracht.
Ted Roeloffsen kijkt er met veel
plezier op terug. De 32-jarige
Wierdenaar speelde in Hairspray
de rol van presentator. Hij wil
graag op herhaling in Evita, de
muzikale vertolking van het ver-
haal van Eva Perón. Roeloffzen
heeft getoerd met een band en in
koren gezongen, maar verdient
z’n brood als software-ontwikke-
laar. Ooit droomde hij van een car-
rière in de muziek. „Dat is echter
voor mij te hoog gegrepen”, heeft
hij ontdekt. Nu is het een hobby,
die hij met hart en ziel beoefent.
„Een fantastische uitlaatklep.”
Dat geldt ook voor de 28-jarige Jac-
queline Quartero. Het moet bij
haar werkgever een vrolijke boel

zijn, want de marketingmede-
werkster van een IT-bedrijf ver-
telt de hele dag zingend rond te
lopen. „Dat is het liefste wat ik
doe. Als er nog eens een kans
komt hiervan mijn werk te ma-
ken, grijp ik hem.”
Stichtingsvoorzitter Pim Spack-
ler: „Ons doel is ook enthousiaste
mensen de kans te geven zich op
artistiek gebied verder te ont-
plooien.” Stilletjes hoopt hij wel
dat er een talent komt bovendrij-
ven dat het in landelijke produc-
ties van Albert Verlinde of Joop
van den Ende gaat maken. „Maar
het is heel erg moeilijk daar tus-
sen te komen.”
Van de deelnemers van eerdere
producties doet Leon Brouwer nu
een poging. De Hengeloër is in
juni na voltooiing van zijn oplei-
ding aan ROC van Twente in Al-

GOOR – De provincie investeert
tien miljoen euro in het verwijde-
ren van asbest uit tuinen bij wonin-
gen in meerdere Twentse plaatsen.

Lang voordat het besef doordrong
dat asbest een levensgevaarlijke
stof is die kanker veroorzaakt,
was het een gangbaar materiaal in
de bouw. Het puin van een ge-
sloopt gebouw werd vaak ge-
bruikt om de grond te verharden.
Op die manier is er veel asbest in
de bodem terechtgekomen. In
Twente is veel asbestverontreini-
ging terug te voeren naar de Goor-
se fabriek Eternit, die in vroegere
jaren asbestplaten gratis beschik-
baar stelde voor verharding van
wegen en erven.
Het kost nu vele jaren en tiental-

len miljoenen euro’s om deze stof
weer uit de Twentse bodem te ver-
wijderen. Dat gebeurt op verschil-
lende plekken in de regio. Nadat
eerder al ‘asbestwegen’ zijn opge-
ruimd, is nu in Goor een begin ge-
maakt met de sanering van parti-
culiere tuinen.

Behalve in de Hof van Twente
wordt verontreinigde grond ver-
wijderd uit in totaal tweehonderd
tuinen in de gemeenten Wier-
den, Rijssen-Holten, Twenterand,
Tubbergen, Haaksbergen en Dalf-
sen. „Het doel is om de gezond-
heidsrisico’s van de mogelijke
blootstelling aan asbest weg te ne-
men”, zegt gedeputeerde Ine Bak-
ker van de provincie Overijssel,
die voor het project ‘Asbest in tui-

� Zorgen Heracles nemen alleen
maar toe

� Grote delen van Twente zonder
straatverlichting

� Groep verwaarloosde pony’s in
weiland bij Borne

� Hengelo haalt overbodige
lantaarnpalen weg

Ten onrechte is in de krant van za-
terdag 25 oktober, zowel in de digi-
tale als in de papieren uitgave, ver-
meld dat door advocaat Robert
Speijdel is gezegd dat er doods-
bedreigingen zijn geuit tegen Bas
Nijhuis, door de vader van de
vrouw die tegen hem aangifte
heeft gedaan. Dergelijke bedrei-
gingen zijn, voor zover de advo-
caat bekend, niet gedaan. Wel is
er sprake van intimiderende be-
richten.

Best bekeken
� Deurningen: waar een klein dorp

groot in kan zijn
� Dronken joyrider maakt brokken

in Hengelo
� Libris Geschiedenis Prijs voor

oud-Needenaar
� Rijssens winkelgebied is een

ondergeklad rommeltje

Uitgelicht

www.tubantia.nl/hengelo

Geef je mening:
Gemeente Hengelo gaat 200 ‘overbodige’
lantaarnpalen weghalen om energie te
besparen. Idee voor andere gemeenten?

Reactie op ‘Groep verwaarloosde pony’s in weiland bij Borne’

Reactie van de site:
Hogere straffen. Meneer krijgt een tikje
op zijn vingers en de beesten staan weer
weken/maanden in de ellende of erger.

Wat er misging

twitter.com/maartenpieper

Man of the Match:
FC Twente -
Excelsior, nummer
0: Niemand

HAKKERT

Een stripfiguur slaan

Foto’s, video’s of tips? Stuur ze naar
ooggetuige@tctubantia.nl

Stapje op lange weg naar

Begin asbestvrij maken

� Deelnemers aan de audities voor de musical Evita zetten hun beste beentje voor. foto Bert Kamp

Proefabonnement?
088-013 99 70
tubantia.nl/service

Geef uw mening over dagelijkse 
actuele kwesties op www.tubantia.nlWAT VINDT U?

Nederland moet 642 miljoen euro extra aan de EU betalen 
Regels zijn regels. Dus betalen maar
Dit is het moment om uit de EU te stappen
Gewoon weigeren te betalen, net als Cameron

••
•
•

Met mij erbij zou 
Twente een stuk 
zwarter zijn op de kaart
25%

Met mij erbij zou Twente niet 
zo rood/zwart zijn
42%

Zaterdag: Ik heb geen seizoenkaart voor een betaaldvoetbalclub, maar…

 Aantal stemmen: 455
@tubantia facebook.com/tubantia

Met mij erbij zou Almelo een stuk 
roder zijn op de kaart
32%
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Als asbest bedekt is en in de
grond blijft, is er geen risico voor
de gezondheid. Dat is alleen het
geval als asbest in de lucht
zweeft, aldus GGD Twente, die sa-
men met de provincie bewoners
heeft geïnformeerd. „Het asbest
kan in de lucht komen bij graven
of spitten in grond en bij droog

weer en harde wind.”
Aan bewoners die weten dat er as-
best in de grond zit, geeft de GGD
tips. „Houd de bodem afgedekt of
nat. Zorg voor een dichte grasmat
of tegels. Zorg dat de vervuilde
grond niet in de woning komt.
Spoel schoenen, laarzen of slip-
pers goed schoon met water.”

melo verkast naar Amsterdam en
probeert daar nu via kleine podia
de weg te vinden naar de grote
theaters. Margriet van den Berg
wil het liefste dezelfde route afleg-
gen. De 17-jarige Holtense heeft
ervaring opgedaan bij amateurge-
zelschappen en volgt aan het
ROC de studie Ondernemend ar-
tiest. „Een brede opleiding, we le-
ren boekhouden en netwerken. Ik
wil uiteindelijk in het muziekon-
derwijs aan het werk. Maar”,
voegt ze er stralend aan toe, „mu-
sicalster zou natuurlijk helemaal
mooi zijn.”
Het eerste stapje kan ze zetten
met een hoofdrol in Evita. Net als
de overige deelnemers moet ze
nog even in spanning afwachten.
Deze week worden mede op basis
van video-opnames van de audi-
ties de rollen verdeeld.

nen’ tien miljoen euro heeft uitge-
trokken.
Tot 1 maart 2015 worden 55 loca-
ties in Hof van Twente, Dalfsen
en Wierden onder handen geno-
men. Tegelijk wordt tot het einde

van het jaar bodemonderzoeken
uitgevoerd op nog eens zeventig
locaties in verschillende gemeen-
ten. Deze plekken zijn in beeld ge-
komen tijdens eerdere sanerings-
projecten. Als vast komt te staan

dat deze tuinen verontreinigd
zijn met asbest, start de sanering
na de zomer van 2015. Voor het
uitvoeren van bodemonderzoek
en sanering van de laatste fase,
waarin het gaat om 75 locaties, is
de planning nog niet bekend. De
werkzaamheden bestaan uit het
tot maximaal een meter diepte af-
graven van een perceel, waarna er
schone grond voor in de plaats
komt.
De aanpak van de tweehonderd
tuinen staat los van de omvangrij-
ke sanering in de Goorse wijk ’t
Gijmink, een van oudsher arbei-
derswijk waar veel werknemers
van Eternit woonden. Afval van
deze asbestfabriek werd gebruikt
voor bijvoorbeeld verharding van
tuinpaden in ‘t Gijmink.

BORNE – Stichting Zinloos Geweld
tegen Dieren heeft de politie inge-
schakeld vanwege een groep ver-
waarloosde pony’s in een weiland
in Borne. „Van een afstand was al
te zien dat de verzorging van de
dieren ver onder de maat was”,
meldt de stichting. „We consta-
teerden te dikke buiken, veel te
lange hoeven en het voedsel van
de pony’s bestond uit wat resten
groenten en fruit die her en der

door de wei verspreid lagen.” De
medewerkers schakelden de poli-
tie in, die volgens de stichting te
kennen gaf dat zij een paar dagen
eerder de eigenaar al had aange-
sproken op de verwaarlozing. Een
woordvoerder van de politie kon
dat gisteren niet bevestigen. Vol-
gens de stichting heeft de eige-
naar op last van de politie een die-
renarts ingeschakeld om de po-
ny’s te laten bekappen.

ENSCHEDE – De besparing van 200
miljoen euro die het kabinet
heeft ingeboekt op de openbaar-
vervoerkaart voor studenten, is
zeer riskant en kan leiden tot een
veelvoud aan extra kosten voor de
universiteiten en hogescholen.
Als studenten voortaan buiten de
spits moeten rijden en scholen
daardoor gedwongen zijn later te
beginnen, gaat dat het onderwijs
veel geld kosten.
Dat zegt Saxion-bestuursvoorzit-
ter Wim Boomkamp, die ook be-
stuurder is van de landelijke
HBO-raad. „Het hoger en universi-
tair onderwijs heeft er de afgelo-
pen jaren juist alles aan gedaan
om zo efficiënt mogelijk met per-
soneel en gebouwen om te gaan.
Dat hebben we vooral kunnen be-
reiken door eerder te beginnen en
langer door te gaan, waardoor we
onze onderwijsruimten beter be-
nutten.” Saxion, dat ’s ochtends

half negen begint, heeft volgens
Boomkamp inmiddels het meest
efficiënte ruimtegebruik van alle
Nederlandse hogescholen. „We
hebben de minste vierkante me-
ters per student, zo’n 4,5. Bij ande-
ren is dat 5,5 of 6.”
De besparing op de ov-studenten-
kaart is onderdeel van het leen-
stelsel voor studenten. Met name
de NS moet als ’s lands belangrijk-
ste studentenvervoerder fors inle-
veren op de ov-kaart voor studen-
ten. De NS en andere vervoerders
kunnen dat alleen opvangen als
ze het tijdens de spits minder
druk krijgen.
Onderwijsminister Bussemaker
vindt dat universiteiten en hoge-
scholen hun roosters zo moeten
maken dat studenten zoveel mo-
gelijk buiten de spits kunnen rei-
zen. Lukt dat niet, dan krijgen ze
mogelijk minder geld.
Een speciale werkgroep onder-
zoekt hoe dat zou kunnen. Boom-
kamp: „Daar zitten wij als onder-
wijs niet in, omdat we dan mede-
verantwoordelijk worden voor
een ontwikkeling die wij slecht
vinden. Een relatief kleine bezui-
niging op het openbaar vervoer
leidt naar onze inschatting tot
veel hogere kosten voor het rijk in
het onderwijs.”
Met een dreigende korting op de
onderwijsbudgetten als alterna-
tief, komt de besparing op het stu-
dentenvervoer sowieso op het
bordje van het onderwijs, consta-
teert Boomkamp.
„Ik vind dat er veel te weinig is ge-
keken naar andere besparingsmo-
gelijkheden. Waarom wordt de
ov-studentenkaart bijvoorbeeld
niet beperkt voor het verkeer tus-
sen woning en school en woning
en stageplek? Dat kun je bijvoor-
beeld regelen door er trajectkaar-
ten van te maken. Ik zeg niet dat
dit dé enige oplossing is, maar
door er een dalurenkaart van te
maken, gaat het ten koste van het
onderwijs.”

Minister Bussemaker vindt
dat roosters gemaakt moe-
ten worden om studenten
buiten spits te laten reizen

Besparing op ov-jaarkaart
kan leiden tot extra
kosten voor scholen
Wim Boomkamp, Saxion

Een besparing van
200 miljoen op de
ov-studentenkaart
kan scholen een
veelvoud kosten, zo
vreest Saxion.
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‘Zorg dat asbest bedekt blijft’

tel. 0546 - 62 13 79  

Ter Beek Reizen, Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen 
Tel. 0546 - 62 13 79   l   www.terbeekreizen.nl 

 

 

 

               Een greep uit ons aanbod:

Bus-idee-dag op  do. 27 november!
Voor alle groepen, verenigingen en
bedrijven. Kijk op onze site. 

Kerstshoppen:          Kerst, Oud & Nieuw
• 2 dgn Maastricht 12/12 • 5 dgn Kerst in Hildesheim 23/12
• 2 dgn Bremen 28/11, 11/12, 19/12 • 5 dgn Kerst in Hertogdom Coburg 23/12
• 2 dgn Hannover 28/11, 12/12 • 8 dgn Oud & Nieuw in de Alpen 27/12

5dg Advent Regensburg & Nürnberg
Vertrek: 10/12 Incl. HP****hotel, concert Re-
gensburger Domspatzen,boottocht, etc €545

8dg Noorderlicht: Lapland & Lofoten
Vertrek: 2/3 Incl. HP, excursies o.a. sneeuw-
scooter- & huskytocht, Hurtigruten, IJshotel

Speciale Musical aanbiedingen:                                    (ticket+busreis)   
Moeder ik wil bij de Revue (Utrecht)
• di.avond 13/1, 20/1 1e rang € 73,- / 2e rang € 64,-
• zo.middag 21/12 1e rang € 99,- / 2e rang € 94,-
• VIP ontvangst di.avond 27/1: incl. 1x koffie,
1 consumptie, bittergarnituur, 1e rang ticket € 86,-

Soldaat van Oranje - De Musical (Utrecht)
• zo.middag 22/2, 29/3, 10/5, 31/5, 14/6, 28/6 en
vr.avond 24/2 1e rang € 99,- / 2e rang € 94,-

• 2 Dagen Soldaat van Oranje & Scheveningen 
14/3 Incl.overn.LO 4* Carlton Beach Scheveningen
musicalticket 1e rang, bezoek Amsterdam €195,-

        Herfstdagtochten
 • Herfsttintentocht Kroondomeinen 29/10, 5/11

Incl. koffie met gebak, lunch, excursie en 3-gangen diner € 65,50
• Cruise-schip werf Meyer 12/11 Incl. rondleiding, lunch, diner € 69,-
• Margriet Winterfair 14/11,15/11,17/11,18/11,19/11Incl.entree€ 34,50

         Kerst & Advent dagtochten
• Emsflower by Night (middag/avond) 28/11, 6/12, 19/12 Incl.
lunch, Gartenwelt-Embüren, Emsflower in sfeervol kaarslicht € 29,50 

• Meyerwerf & Kerstmarkt Papenburg 6/12, 12/12 Incl.lunch-
buffet, rondleiding cruise-scheepswerf, bezoek kerstmarkt € 45,-

• Kerstmarkt Kasteel Cannenburg 12/12 Incl.entree, diner € 49,-
• Kerstfair in Dickensstijl 4/12, 10/12 Incl.lunchbuffet+entree € 45,-
• Kerstdagtocht 26/12 € 74,-  l  Kerstmidddagtocht 26/12 € 49,50

         Kerstmarkten (verblijf 11-18 uur)
• Osnabrück • Bremen • Münster • Düsseldorf
• Dortmund • Keulen • Essen • Oberhausen va. € 19,-

      Musicals & Concerten

  Kijk ook op onze site voor:
• Billy Elliot • Hij Gelooft in Mij • Hansi Hinterseer   • Sonneveld in DeLaMar

“

roem

van tweehonderd Twentse tuinen

EXECUTIEVERKOOP                                        

Op dinsdag 28 oktober 2014, om 10.00 uur vindt een openbare verkoop plaats te 
Enschede. De verkoping komt ten laste van: JARON AGENCYINTERNATIONAL B.V.
Te koop wordt aangeboden enige meubilaire zaken en wat verder te koop
zal worden aangeboden. Voor omschrijving en het eventueel doorgaan van de 
veiling wordt u verwezen naar de veilingsite: WWW.VEILINGDEURWAARDER.NL
De verkoop vindt plaats op het adres: Voorjaarsweg 5, 7532 SJ Enschede. 
De zaken zijn te bezichtigen een kwartier voor de verkoop.
Alleen contante betaling. Geen opgeld.
De verkoop vindt plaats op verzoek van de Belastingdienst
Enschede, Hengelosestraat 75, Enschede.
Telefoon deurwaarder 06 – 18 60 52 27 van 8.30 uur tot 09.00 uur.
De belastingdeurwaarder
belast met de executie,
H. W. Broer.

Belastingdienst

‘School dupe
bezuiniging
op ov-kaart’

Verwaarloosde pony’s
in weiland in Borne


