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VAN DE REDACTIE
Coralien Voortman
Hoofdredacteur Raakvlak

Hè hè, eindelijk thuis. Na een lange dag school
of werk is het heerlijk om thuis in de bank te
ploffen. Deze raakvlak gaat daar ook over,
wonen en werken. Bij wonen denk je waarschijnlijk aan het huis waar je woont, je thuis.
De woorden thuis en huis verschillen maar één
letter. Toch is er een veel groter verschil. Je kunt
een huis hebben en geen thuis, maar ook andersom. Een huis is een dak boven je hoofd, een
plek om te leven. Lang niet iedereen op de wereld heeft dat, ze hebben geen huis. Een thúis is
een plek waar je je veilig voelt. Sommige mensen voelen zich niet veilig thuis. Dan hebben ze
wel een huis, maar niet een thuis.
Belangrijk is het hebben van een (t)huis op aarde.
Nog belangrijker is het hebben van een (t)huis
bij God. ´In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben;
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Ik ga heen om u plaats te bereiden.’ De Heere Jezus spreekt over een huis bij Hem in de Hemel.

‘In het huis Mijns Vaders
zijn vele woningen’
Ons huis is van nature op de aarde, we voelen
ons thuis in de wereld. We moeten leren verlangen naar een huis, een thuis, bij God in de Hemel.
In deze Raakvlak zal verschillende artikelen vinden over wonen, hier in Nederland, maar ook in
het buitenland. En wat heeft de politiek hierover
te zeggen? Dit lees je allemaal in onze artikelen.
Veel leesplezier.

VAN DE VOORZITTER
Leander Willems
Voorzitter

Wonen en Werken. Voor de meeste mensen zijn
deze twee zaken heel normaal. We hebben een
dak boven ons hoofd en gaan ongeveer vijf dagen in de week aan het werk. Dit is voor veel van
ons vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen!
Voor ieder mens is bestaanszekerheid van enorm
belang. Volgens de piramide-theorie van Maslow
is het na fysieke behoeften als eten, drinken en
slapen het fundament van de behoeften van een
mens. Wanneer een mens geen dak boven het
hoofd heeft of geen inkomen dan kan hij of zij
zich niet optimaal door ontwikkelen. In Nederland
zijn er gelukkig wetten om ervoor te zorgen dat
iedereen deze basisbehoeften heeft. Dit is vastgelegd in de grondwet, dit worden ook wel de sociale
grondrechten genoemd. Om ervoor te zorgen dat
iedereen in Nederland een inkomen heeft hebben
mensen zonder werk recht op een inkomen vanuit
een uitkering. De uitkeringen worden betaald door
de overheid.
Maar wat doet de gemeente Rijssen-Holten dan om
iedereen te voorzien in onderdak en inkomen? In
Nederland ligt de verantwoordelijkheid om iedereen van onderdak en inkomen te voorzien onder
andere bij de gemeenten. Als we kijken naar het
inkomen dan kan de gemeente Rijssen-Holten bijvoorbeeld een bijstandsuitkering verstrekken wanneer een inwoner onvoldoende inkomen heeft. De
gemeente beoordeeld of een inwoner recht heeft
op een bijstandsuitkering en bepaald de hoogte
hiervan. Ook heeft de gemeente een rol wat betreft
wonen. Er moet natuurlijk een woningvoorraad zijn
die voldoende is voor alle inwoners. Ook moeten er
woningen zijn voor de mensen met een lager inko-

men. Denk hierbij aan sociale huurwoningen.
Op het gebied van wonen heeft de gemeente
Rijssen-Holten, net als vele andere gemeenten, een
grote uitdaging. De woningmarkt wordt steeds
krapper en de prijzen van de woningen gaan door
het dak. Daarom vinden wij als SGPJ Rijssen dat er
in de komende jaar fors ingezet moet worden op
het bouwen van nieuwe woningen. Zeker voor
alle jongeren die een starterswoning zoeken. Dit
kan ook gedaan worden door te bouwen voor de
ouderen. Bij een groot deel van deze groep is het
veelal het geval dat ze in een huis wonen die uitermate geschikt is voor een starter en misschien wel
te groot voor de huidige bewoners. Daarom willen
wij ook aandringen op het realiseren van woningen voor de ouder wordende Rijssenaar waardoor
er juist weer ruimte ontstaat voor de jeugd. Dus ons
advies is bouwen voor jong en oud want ook bouwen voor oud biedt ruimte voor jong!
De overheid zorgt er dus voor dat iedere Nederlander bestaanszekerheid heeft. Maar je kan je dan
afvragen: “Waar komt dit geld vandaan?” Simpel
gezegd komt dit geld vanuit belastingen. In artikel 20 van de grondwet staat ook dat het een taak
van de overheid is om de welvaart te verspreiden
om zo voor iedereen bestaanszekerheid te kunnen bieden: “De bestaanszekerheid der bevolking
en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg
der overheid.” Het betalen van belasting is dan ook
onze plicht, niet alleen vanuit de grondwet, maar
ook zeker vanuit de Bijbel. Zo werd Jezus ondervraagd door de Farizeeën of men de keizer belasting moest betalen, waarop Jezus antwoordde:
“Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode,
dat Gods is” Markus 12:17
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ACTUEEL
Coralien Voortman
Hoofdredacteur Raakvlak
Huh, alweer een Raakvlak denk je misschien? Ja, dat klopt. De afgelopen tijd is er van alles veranderd binnen het bestuur van de SGPJ.
We hebben afscheid moeten nemen van een aantal
bestuursleden en er zitten weer nieuwe gezichten
bij het bestuur. Dit jonge bloed zorgt ervoor dat
de SGPJ de komende tijd wat actiever gaat zijn.
Uiteraard zijn we onze oude bestuursleden heel
dankbaar voor hun tijd, energie en creativiteit de

‘Dit jonge bloed zorgt ervoor dat de SGPJ
de komende tijd wat actiever gaat zijn.’
afgelopen tijd. Zonder hen waren we nooit zo ver
gekomen. De nieuwe gezichten binnen het bestuur
hebben verschillende functies gekregen. Iets verderop stellen ze zichzelf nog even voor. We hopen
ook dat deze nieuwe bestuursleden hun steentje
bij kunnen dragen aan het bestuur, maar ook dat
we met hen weer een net zo’n gezellig bestuur kunnen vormen.
Niet alleen hernieuwde energie binnen het bestuur
zorgde ervoor dat deze Raakvlak al snel weer op
de mat lag. De gemeenteraadsverkiezingen staan
namelijk voor de deur en daar wilden we als SGPJ
graag de Raakvlak voor gebruiken. Trouwens, onze
‘oude’ hoofdredacteur van de Raakvlak is nu terug
te zien op de verkiezingslijst van de SGP in Rijssen,
mooi toch! Een belangrijk thema van de verkiezin-
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gen is wonen en werken. Wonen en werken is een
heel breed thema en daarom zal er in deze Raakvlak door verschillende bestuursleden gesproken
worden over wonen en werken, in deze tijd, actueel
toch?
Tot slot, kort nog even over wat we de afgelopen
tijd allemaal hebben gedaan. Behalve dat we afscheid hebben moeten nemen van een aantal bestuursleden en er wat nieuwe gezichten zijn, zijn
we ook druk bezig geweest met de campagne. We
hebben veel filmpjes opgenomen en dat kostte
soms best wat tijd en energie. Ook heb je de posters van de SGP waarschijnlijk alweer zien hangen in Rijssen. Als bestuur hebben we gesproken
met kandidaten op de lijst en met meer mensen
die betrokken zijn bij de verkiezingen, heel leerzaam! Ook weten sommigen van jullie dat het
voetbaltoernooi niet door is gegaan. Wij vonden
dat net als jullie, heel jammer. Maar we zijn
druk bezig om binnenkort toch nog door
te laten gaan! Tot slot ligt onze rotonde er
ook weer netjes bij, nou ja netjes..? Hij
heeft denk ik nu even een winterdipje,
maar als het goed is staat de rotonde in
het voorjaar helemaal in bloei. Hopelijk
zijn jullie nu even bijgepraat als het
gaat om het reilen en zeilen van het
bestuurd van de SGPJ.
Tot de volgende keer!
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Op wereldreis
‘Mama, ik heb zo’n honger! Is er dan echt niks meer wat we kunnen eten?’ Stel je eens voor dat jij deze vraag aan je moeder stelt
en dat haar antwoord dan ‘nee’ moet zijn. Niet om jou te plagen,
maar gewoon omdat er geen eten is…
Het thema van deze Raakvlak is ‘wonen en werken’, een heel belangrijk
thema voor mensen die een huis willen kopen. Maar… is het alleen voor
hen belangrijk of raakt dit thema iedereen? Tijd om dit te gaan ontdekken! Daarvoor moeten we op reis, op
wereldreis!
Laten we beginnen met onze reis
door ongeveer 12.000 kilometer te
gaan vliegen. Een reis die ons leidt
naar Zimbabwe. Zimbabwe is een

Nienke Pieffers
Leden en relaties
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land waar de mensen lang niet zoveel
geld hebben als wij hier in Nederland
hebben. 71% van de mensen die daar
woont, leeft onder de armoedegrens.
(N.N., 2022) Dat betekent dat ze heel
arm zijn! Ze kunnen de ‘normale dingen’ in het leven niet kopen, omdat ze
er bijna geen geld voor hebben. Die
mensen dromen niet over luxeproducten, zoals een nieuwe telefoon
of dat geweldige Nerfpistool die nog
net iets groter is dan diegene die je al

hebt. Nee, die mensen dromen over de
dingen die voor ons heel normaal zijn,
zoals genoeg eten of een keer een nieuw
T-shirt, omdat deze eigenlijk al zolang kapot is.
Naast dingen als kleding en eten zijn ook
de huizen in Zimbabwe niet zoals bij ons
in Nederland. De woningen zijn vaak erg
klein en gemaakt van niet-stevige bouw-of
afvalmaterialen. Dat betekent dat ze niet alleen onveilig zijn, maar ook niet waterdicht
en wanneer het buiten warmer wordt, is het
in een huisje ook erg warm.
Veel kinderen uit Zimbabwe kunnen niet naar
school, omdat er geen geld voor is en als ze wel
naar school kunnen zien die scholen er écht
niet zo mooi uit als die van ons. Buitenspelen
is ook al niet zo leuk, want je begrijpt wel dat
er geen geld is voor speelgoed. Ook is het niet
altijd veilig om daar te wonen. Dat komt omdat
er veel geweld is op straat.

Het is tijd om naar huis te gaan. Een huis waar
we soms misschien wel over mopperen, omdat
we niet weten wat we moeten doen. Waar we
klagen, omdat de slaapkamer van je broertje of
zusje groter is dan die van jou of waar we zeuren, omdat we niet op de computer mogen. Een
thuis waar we eigenlijk niet hoeven te twijfelen
of er wel genoeg geld is om kleding te kopen.
Een thuis waar we ’s avonds niet naar bed hoeven met een hongergevoel.
Ik denk dat we het er wel over eens zijn dat wij
het veel luxer hebben dan de kinderen in Zimbabwe en veel andere landen. Binnenkort is het
biddag. Wij kunnen op biddag bidden voor gewas en arbeid, maar misschien kunnen we dan
ook eens bidden voor de mensen in arme landen, zoals Zimbabwe? Bidden of de Heere hen
ook eten, drinken en een huis wil geven. Dat is
belangrijk. En misschien kunnen we dan voor
ons en voor hen ook eens nadenken over wat
het állerbelangrijkst is?
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#BBBBS
Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa. Zo’n 17.5 miljoen mensen wonen op 41.543 km2 (CBS, Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente, 2018) (CBS, Bevolkingsteller, 2022). Op elke vierkante kilometer (1000 m bij 1000 m)
wonen dus gemiddeld 421 mensen. In het jaar 2030 wonen er
naar schatting zo’n 18.5 miljoen mensen in ons kleine kikkerlandje (Bouwend Nederland, 2020). Voor al deze mensen
moet er onderdak zijn. Daarom wil het nieuwe kabinet dat
er ongeveer 1 miljoen woningen bij worden gebouwd. We
stuiten echter op een aantal problemen.

Uit de cijfers blijkt dat een huis per
maand zo’n 4000 euro duurder wordt

Vergrijzing is een onderwerp dat van groot belang is. In de periode tot 2030 komen er naar
schatting 800.000 70-plussers bij in Nederland.
Dit is het gevolg van de naoorlogse ‘baby-boom’
en de toegenomen levensverwachting van al
deze ouderen.

41
10 Raakvlak
www.sgpjrijssen.nl

Tom Jansen
Politiek bestuurslid

In Rijssen staat 0,4% van alle
woningen te koop

Het aantal eenpersoonshuishoudens gaat sterk toenemen.
Ongeveer twee derde van de huishoudens die er tot 2030 bij
komen, zijn eenpersoonshuishoudens. Dit komt doordat er
minder koppels gevormd worden en het aantal scheidingen
toeneemt. Door toename van de levensverwachting zullen er
ook meer ouderen zijn die hun partner hebben verloren.
Als gevolg van de woningnood schieten de prijzen van woningen de lucht in. Mensen die een huis kochten betaalden
afgelopen januari gemiddeld 387.000 euro. Uit de cijfers blijkt
dat een huis per maand zo’n 4000 euro duurder wordt (Nu.
nl, 22). Het modale inkomen van de Nederlander is 2.500 euro

(netto) (Karthaus, 2022). Als de huizenprijzen op deze manier
blijven stijgen, valt er dus simpelweg niet tegen te sparen!
Voor starters is het dan ook een hele lastige opgave een huis
te bemachtigen.
De gemiddelde huizenprijs in Rijssen is 427.330 euro. In Rijssen staat 0,4% van alle woningen te koop. Dit is onder het
landelijke gemiddelde (Huizenmarkt Rijssen, 2022). Vanwege
schaarste op de markt en een steeds groter wordende vraag
naar huizen zal de huizenprijs blijven stijgen. De overheid is
verplicht ervoor te zorgen dat er voldoende woningen zijn. In
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artikel 22 van de Grondwet staat: ‘Bevordering van voldoende
woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.’In Rijssen-Holten is een tekort aan betaalbare woningen voor starters. Daarom moet de gemeente wat gaan doen.
De gemeente moet openstaan voor creatieve oplossingen van
woningnood. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tiny-houses. Veel
gemeenten hebben tekort aan beschikbare grond. Om het beschikbare oppervlakte van de gemeente zo efficiënt mogelijk
te gebruiken, zullen we de hoogte in moeten. Waarom bouwen
we geen bejaardenhuis waar mensen terecht kunnen zonder
zorgindicatie? Hierdoor komen bestaande woningen vrij voor
starters. We moeten ook nadenken over waarop we de focus
leggen bij nieuwbouw. De nieuwbouw projecten die hier in de
omgeving voorbij komen, draaien vaak om luxe woningen. De
gemeente zou zich juist moeten richten op starterswoningen.

41
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Op starters heeft de woningnood namelijk het meeste impact.
Met het oog op de toekomst moeten we daarom inzetten op
de doorstroom van ouderen naar bijvoorbeeld bejaardenhui-

Uit de cijfers blijkt dat een huis per
maand zo’n 4000 euro duurder wordt

zen zonder zorgindicatie zodat er weer ruimte komt voor starters. De gemeente startte in 2019 de campagne #BBTY: Bring
Back The Youth. Zonder woningen is er geen ruimte voor de
jeugd. Dus gemeente… #BBBS: Bring Back Betaalbare Starterswoningen!

18+
jaar

SCHEEFWONEN
Ik denk dat iedereen wel is van de term
“scheefwonen” heeft gehoord. Maar wat
houdt dat nu precies in? Gaat het om
scheve gebouwen, zoals de toren van Pisa
of zijn het de huizen met aardbevingsschade in Groningen? Nee als we het over
scheefwonen hebben, bedoelen we dit
niet. Maar wat is scheefwonen dan wel?
De term scheefwonen wordt in Nederland gebruikt voor mensen, die ondanks dat hun inkomen daar te hoog of te laag voor is, wonen in
een (sociale) huurwoning. Dit betekent dat een
huurder teveel of te weinig inkomen heeft voor
de huur die voor een woning wordt betaald. Zo
ontstaat er een “scheve” woonsituatie.

Martijn Boerman
oud-bestuurslid

Geschiedenis van scheefwonen
De term scheefwonen werd voor het
eerst gebruikt in de jaren tachtig door
toenmalig staatsecretaris Enneüs Heerma, de vader van de huidige fractievoorzitter van het CDA Pieter Heerma. De
problematiek van scheefwonen stamt
al van vele jaren daarvoor. Toen de overheid na de Tweede Wereldoorlog een
impuls gaf aan de woningbouw, stegen
de huren jarenlang niet of nauwelijks.
Echter, door de steeds toenemende kos-

ten voor de nieuwbouwwoningen kwamen de mensen die al een goedkope
huurwoning hadden in het voordeel ten
opzichte van starters die waren aangewezen op de nieuwbouwhuurwoningen. Het gevolg: mensen gingen een
huis huren wat niet paste bij hun financiële situatie.

(meer dan €40.765) verdienen om in sociale huurwoning te mogen wonen zor-

Problemen van scheefwonen
Maar wat is nu het probleem van scheefwonen? Huurders die eigenlijk teveel

gen ervoor dat er lange wachtlijst ontstaat voor mensen met lagere inkomens
om een betaalbare sociale huurwoning

mensen gingen een huis huren wat niet
paste bij hun financiële situatie.
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te kunnen betrekken. Deze mensen zijn financieel niet in staat
om via de reguliere markt te kopen of te huren. Daarbij zijn
de sociale huurwoningen bedoeld voor huishoudens met een
maximaal inkomen van €40.765 per jaar (2022).
Dit is op zich een heldere grens, boven €40.765,- kom je niet
in aanmerking voor een sociale huurwoning. Echter nu komt
het frappante. De toetsing op het inkomen wordt alleen gedaan aan het begin van een huurperiode. Zo komt het veel
voor dat mensen nog altijd in een sociale huurwoning wonen,
ook al zijn ze inmiddels (veel) meer gaan verdienen. Als deze
huurders ervoor kiezen om te blijven wonen in de sociale
huurwoning zijn er voor mensen met lagere inkomens weinig betaalbare woningen beschikbaar. Met als gevolg enorme
wachtlijsten en veel woningzoekers.
Oplossingen
Dat scheeftwoningen een urgent probleem is, is evident.
Maar hoe kan dit worden opgelost? Dit is een lastige vraag.
Naast dat het scheefwonen bij wet niet strafbaar is zijn concrete en toepasbare oplossingen niet makkelijk voorhanden.

41
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Een oplossing kan zijn om jaarlijks een inkomenstoets te doen
om te checken of iemand in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Maar ja, als iemand niet meer in aanmerking
komt mag hij/zij ook niet zomaar uit z’n woning worden gezet. En vaak is het van de scheefwoner ook geen onwil, door

Naast dat het scheefwonen bij wet
niet strafbaar is zijn concrete en toepasbare
oplossingen niet makkelijk voorhanden.
krapte in de huur/woningmarkt is het vaak bijna onmogelijk
om een betaalbare woning te vinden.
De oplossing van het probleem begint dan ook met het bouwen van betaalbare huur/koop woningen voor het segment
net boven de sociale huurgrens. Het devies is dan ook:(om
met VVD termen te spreken) Bouwen, Bouwen, Bouwen!

FF KLETSEN
MET...
Lars

Martha
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Politieke straatnamen
Ogen dicht en je zit in de
spreekkamer van Stöks
Bij de Dokter Stokkersstraat denk je niet direct aan
politiek. Toch is er een duidelijke link. Niet voor niets
is een straat naar deze markante huisarts genoemd.

De Dokter Stokkersstraat
Dokter Stokkers

Gerrit Dannenberg
Gastredacteur en
stadshistoricus

Op de stadsplattegrond zie je
goed dat de Dokter Stokkersstraat een flinke straat is. Dat
past ook helemaal bij een
huisarts van formaat.
Dokter Gerhardus Stokkers
(1872 – 1931) is huisarts in
Rijssen van 1900 tot 1931.
Hij wordt geboren in pand
Boomkamp 3, waar hij in
1931 ook overlijdt. Op de
foto is te zienwaar het doktershuis stond. Nu staat er
de ING bank. Links het pand
van Pearl en het pand rechts
staat nog altijd op de hoek
Boomkamp-De Krans.

Dialect
Gerhardus studeert medicijnen in Amsterdam. Terug in
de Reggestad blijkt hij zijn
moerstaal niet verleerd te
zijn. Wie hem citeert, kan dat
niet anders dan in rond Rijssens dat hij altijd sprak. Bij
een arm gezin laat hij wekelijks wat extra boodschappen
bezorgen. Als hij de huisvader bij Spekhorst een fles
jenever ziet kopen, stopt hij
de boodschappenbezorging
acuut. Zijn uitleg: “Zoepn van
minne ceantn is ‘t er nit biej!”

Huis van dokter Stokkers,
Boomkamp 3, waar nu de
ING-bank staat.

41
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0.0
Zijn 0.0-principe is niet het enige moderne uitgangspunt. Hij
raakt al snel overtuigd van het nut van schoon drinkwater
en dat geven de putten en stadspompen niet. Na Stokkers’
dood blijkt dat hij zijn vermogen heeft nagelaten aan de gemeente Rijssen die er een gemeentelijk waterleidingnet voor
aan moet leggen. Uiteindelijk gaat dat eigen waterleidingnet
niet door, omdat ook de provincie Overijssel begint met het
aanleggen van waterleidingen. Maar het vermogen van Stokkers zit dan al in het zogenaamde Dokter Stoffersfonds en het
bestaat tot op de huidige dag. Intussen is het uitgegroeid tot
een mooi bedrag waarmee de gemeente nog altijd leuke dingen kan doen om de stad te verfraaien.
Pandemie
Het kleurrijke levensverhaal van dokter Stokkers is gewetensvol opgeschreven door oud-huisarts Jan Slofstra in het boek
“Vensters op Rijssen, deel 1”. In hetzelfde boek ook een indrukwekkende impressie van de Spaanse Griep-pandemie van
1918 tot 1920 die dokter Stokkers in Rijssen meemaakt. Het
Twents Zondagsblad van 28 juni 1964 laat de dokterskoetsier
aan het woord: “Tot half één gingen we de patiënten af. Soms
10 tot 12 zieken per straat. (..) Als we ’s avonds thuiskwamen
stonden er wel honderd mensen voor zijn deur om drankjes te
halen. Hij hielp ze allemaal. (..) In de grieptijd kwam hij haast
niet in bed.” Over druk op de zorg gesproken…
Gewaardeerd
Hoezeer Stokkers gewaardeerd wordt blijkt als hij 25 jaar huisarts is in 1925. Hij houdt niet van feestjes, maar vlak vóór de
grote dag breekt hij een been. Aan huis gebonden moet hij
de vele bloemstukken toch in ontvangst nemen, net als de
felicitaties van de bestuursleden van het Groene Kruis en het
Dagsanatorium. Van zijn patiënten krijgt hij een schilderij van
de Haarstraat. Dit is gemaakt door de bekende Deventer kunstenaar Johan Bokhorst, die ook de gekalligrafeerde oorkonde verzorgde met daarin een Rijssens gedicht en versierd met
gedetailleerde symbolen uit de medische wetenschap. Bijna
honderd jaar voor Thierry Baudet laat Bokhorst de uil van Minerva al vliegen voor dokter Stokkers.

De oorkonde,
gemaakt door
Johan Bokhorst,
met veel symbolen waaronder de
uil van Minerva
bovenaan.

Spreekkamer
De rijkversierde oorkonde, in een deftige zwartkartonnen
doos, is in bezit van het Rijssens Museum. Het kunstwerk
toont iets extra’s van de persoon dokter Stokkers. Een van de
Latijnse spreuken laat zich vertalen met: De dokter zorgt; de
natuur geneest. Verder een ansichtkaart met “Het snijden van
den kei bij een waanzinnige” van Jan Steen. Ook een spotprent
van Johan Braakensiek, die we kennen als de illustrator van
Dik Trom. De spotprent gaat over het internationale gynaecologie- en verloskundecongres van 8 tot 12 augustus 1899 in
Amsterdam. Wellicht is Stokkers daar aanwezig. Ook een affiche, een “photolitho” van koningin Wilhelmina die in 1925 ook
haar 25-jarig regeringsjubileum viert. De oorkonde heeft na
1925 zonder twijfel in de doktersspreekkamer gestaan. Bij het
open doen van de doos stijgt een hele bekende lysolgeur op.
Sluit je ogen en je zit in de spreekkamer van Stöks.*)
Gerrit Dannenberg,
Rijssens Museum
*) kom maar een keer ruiken op het museum
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Bouwen
Onderdak
Reizen
Stokkers
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Verkopen
Wonen
Dokter
Politiek

Rusland
Thuis
Wereldreis
Huren

Raakvlak
Scheefwonen
Uitkering
Werken
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Hermen Pas
Hermen Pas

Barmsijs 65
Barmsijs 65
… zo snel mogelijk je roze pasje op zak?

… een rijschool die veilig, betaalbaar en betrouwbaar is?
… gratis theorie materiaal?

… klassikaal theorieles kunnen volgen?

7463
BB Rijssen
7463
… je lestijden
ﬂexibel
in kunnen plannen?

BB Rijssen

Maak dan vandaag nog een afspraak voor een GRATIS proeﬂes en

0548
541095
0548 541095
wij leiden je op tot
een vlotte,
veilige en zelfstandige
bestuurder!
06 400 994 87

06-40099487

06 400 994 87

- www.rijschoolhermen.nl

hermen@rijschoolhermen.nl
hermen@rijschoolhermen.nl

Maatwerkfabricage in eigen werkplaats
Hoge kwaliteit, scherpe prijs
In één dag geplaatst
Inclusief vergunningaanvraag
Spinnerstraat 20
7461 TT Rijssen
(0548) 712 072
info@besteleendakkapel.nl

-

-

- Beglazing
- Schilderwerk
- Wandafwerking

- Beglazing
- Schilderwerk
- Wandafwerking

Handelsweg 25 7461 JJ Rijssen
Telefoon: 0548-522026
Email: schilderwerken@multiprotect.nl

UW ADVERTENTIE IN
DE VOLGENDE
RAAKVLAK?
Stuur een mail naar:
rijssen@sgpj.nl

TOEGANGSTECHNIEK & BEVEILIGING

Hier word je blij van:
Poortopeners & deuropeners
Slagbomen & verkeerspalen
Toegangsbeheer
Veiligheidssystemen
Camerabeveiliging

Molendijk Noord 54 | 7461 JE Rijssen
( t ) 0548 - 542590
( i ) www.portacon.nl
(@) info@portacon.nl

TAXI BAAN: VEILIG
EN COMFORTABEL
PERSONENVERVOER
MAAKT WERK
VAN UW VERVOER
Butaanstraat 24 | 7463 PG Rijssen
 www.taxibaan.nl |  info@taxibaan.nl |  0548-536000

Uw specialist in brood en banket!
Boomkamp 17
7461 AW Rijssen
T: 0548 - 512752
I: www.bakkerijvoortmanrijssen.nl

Met zorg gemaakt!

RT

WONINGBOUW
UTILITEITSBOUW

IS ZORGELOOS BOUWEN
OP ERVARING.

PLANONTWIKKELING
ZORGVASTGOED

Pearle Opticiens Rijssen

Pearle Opticiens
Rijssen
Haarstraat 2a

Tel. (0548) 51 46 31
Haarstraat 2a
Tel. (0548) 51 46 31

Pearle Opticiens Rijssen
Haarstraat 2a
Tel. (0548) 51 46 31

WWW.ROOSDOMTIJHUIS.NL

Scan de QR code en
maak direct een afspraak

Scan
maak dir

Al sinds 1973
uw isolatiespecialist
Pluimers Isolatie voert een breed assortiment om voor elke situatie de
beste oplossing te kunnen bieden. Bij ons kunt u terecht voor isolatie van
spouwmuren, vloeren, daken en voor isolatieglas. Een goed geïsoleerde
woning is de basis voor duurzaam en comfortabel wonen en is een vereiste
voor toekomstige alternatieve energievoorzieningen.
Onze adviseur vertelt u graag meer over de beste aanpak.
Vraag nu een gratis en vrijblijvend adviesgesprek aan.
Besparing
tot*

30%
Besparing
tot*

15%
Besparing
tot*

25%
Besparing
tot*

14%

Spouwmuurisolatie
Vloer- en
bodemisolatie
Dak- en
zolderisolatie
Isolatieglas

* Disclaimer: Bij gemiddeld stookgedrag.
Per maatregel bespaart u een bepaald percentage.
De percentages kunnen niet bij elkaar opgeteld worden.

WWW.PLUIMERS.NL

105x105.indd 2

INFO@PLUIMERS.NL

+31 (0)548 516 225

01-10-20 11:54

Wessels
wonen
Bouwstraat 29
7462 AX Rijssen
Tel. 0548-512550
www.wessels-wonen.nl

Tanken & Wassen

Top glans

XL wash
Voor o.a.


bakwagens

Een glimmend schone auto en een



campers

volle tank in een paar minuten!



caravans

» Nijverheidsstraat 21 - Rijssen

Vakantiewoningen
tot 6 personen

Groepsaccommodaties
tot 94 personen

Enterveenweg 10 7461 PB Rijssen T 0547 - 381572
info@delangenberg.nl www.delangenberg.nl

Met meer dan 10 jaar ervaring op de markt
en een aanstekelijke passie voor het vak
gaan wij verder dan de traditionele verkoop.
Wij creëren unieke en eigenzinnige haardopstellingen.
Groot geworden op basis van kernwaarden
uit onze bedrijfscultuur: vertrouwen, eerlijkheid en transparantie. Wat wij beloven doen
we ook echt! En daar zijn we trots op.

Word jij onze nieuwe collega? We hebben nog
een aantal leuke vacatures.
Kijk op haardenexpert.nl/vacatures

Jutestraat 6A | 7461 TR Rijssen | 0548-211550 | www.haardenexpert.nl

