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12 DINKELLAND

ROSSUM – De geloofsgemeenschap
van de Assyrische christenen in
Twente gaat een keer in de maand
de dagkapel van de Plechelmus-
kerk in Rossum gebruiken. De As-
syrische geloofsgemeenschap be-
taalt daarvoor een huursom, zo is
afgesproken. Halverwege komend
jaar wordt de samenwerking geë-
valueerd.

De Assyrische christelijke geloofs-
gemeenschap is van oorsprong af-
komstig uit Irak. Een kleine groep
is in Twente neergestreken, onder
meer in Oldenzaal. De groep
maakte voor zijn kerkdiensten ge-
bruik van de Emmauskerk in De
Thij in Oldenzaal. Na de sluiting
van die kerk is de groep op zoek
gegaan naar een nieuw onderko-
men om maandelijks een dienst
te kunnen houden. Uiteindelijk is
de groep na overleg met de loca-
tieraad van de Plechelmusparo-
chie in Rossum terechtgekomen.
Na gesprekken met vertegenwoor-
digers van de Assyrische christe-
nen en iemand van de voormalige
Emmausparochie heeft Rossum
besloten groen licht te geven voor
de maandelijkse dienst in de dag-
kapel. Daarvoor komt maande-
lijks een pastoor over uit Enge-
land.

De geloofsgemeenschap mag van
de ‘grote’ kerk gebruikmaken tij-
dens kerstavond en met Pasen, zo
is verder afgesproken. De dien-
sten van de Assyrische christenen
zijn openbaar. ‘Maar de groep
spreekt de eigen taal, die voor ons
onverstaanbaar is’, zo wordt in
het Rossumse parochieblad wel
gewaarschuwd.

OOTMARSUM - Geen aannemer uit
Ootmarsum, ook niet eentje elders
uit de gemeente Dinkelland, maar
Nijhuis Bouw uit Rijssen bouwt de
nieuwe Albert Heijn in Ootmar-
sum. Nijhuis Bouw was van de
twee overgebleven aannemers die
voor dit miljoenenproject in de ra-
ce waren de goedkoopste. Aanne-
mer Niehof uit Lattrop viste achter
het net.

„Jammer, maar het is niet an-
ders”, zeggen Jan Grimberg, fran-
chisenemer van Albert Heijn, en
bouwregisseur Gerard Lassche
van Morsink Architecten. „We
hadden Niehof graag dit werk ge-
gund, maar Nijhuis was niet al-
leen goedkoper, hij paste met zijn
prijs ook precies binnen ons bud-
get.” Grimberg en Lassche hakten
deze week de knoop door: Nijhuis
Bouw heeft de opdracht definitief
binnen. Het installatiewerk doet
Vasterink uit Weerselo.
Niets staat nu meer de bouw van
het zogeheten plan Het Scheepers
in de weg. De naam is afgeleid
van de school die er vroeger
stond. Het werk omvat niet alleen
een grote uitbreiding van Albert
Heijn mét een parkeerkelder,
maar ook de bouw van twaalf ap-
partementen en een nieuwe prak-
tijk voor tandarts Ruinemans. Ver-
der wordt de parkeerplaats voor
Albert Heijn in het winkelcen-
trum De Meierij anders ingericht
en wordt het voetpad over de
Moerbekkenkamp verlegd. Grim-
berg en Lassche: „De voorberei-
ding heeft lang geduurd, maar we
krijgen nu ook iets heel moois
voor Ootmarsum en omgeving er-
bij.”
De vestiging van Albert Heijn in
Ootmarsum wordt met de uitbrei-
ding een keer zo groot: van 1.000
naar 2.000 vierkante meter. De
nieuwe winkel krijgt straks de
AH-status L, van large. Ootmar-
sum krijgt de op een-na-grootste
Albert Heijn in Twente. Eind ja-
nuari gaat de aannemer aan de
slag aan de Denekamperstraat. Nij-
huis concentreert zich in eerste in-
stantie op de nieuwbouw voor de
supermarkt. Die moet in de loop
van augustus klaar zijn. De inte-
gratie van de nieuwbouw met de
bestaande bouw wordt een huza-
renstukje. Deze klus wordt uitge-
voerd door een gespecialiseerd
aannemersbedrijf met ervaring
op dit gebied dat door AH in Zaan-
dam wordt ingehuurd. „De super-
markt is dan twee weken dicht”,
vertellen Grimberg en Lassche.

Het bestaande deel van de super-
markt wordt dan verbouwd, er
wordt een doorbraak gemaakt en
de zaak w0rdt nieuw ingericht.
„Twee weken lang zijn negentig
mensen continu aan het werk en
dat 24 uur per dag.”
De nieuwe supermarkt krijgt ze-
ven kassa’s en een zelfscan. Grim-

berg loopt daarmee voorop. Van-
uit de parkeerkelder onder de su-
permarkt kunnen bezoekers met
winkelwagens via een automa-
tisch rolpad naar boven en naar
beneden.
Als de super klaar is wordt de rest
van Het Scheepers afgebouwd.
Medio 2015 moet dit project klaar

zijn. Dat is dan inclusief de 38 par-
keerplaatsen in de kelder en de 68
parkeerplaatsen die Grimberg op
zijn eigen terrein in De Meierij
realiseert. Door de herinrichting
van de bestaande parkeerplaats
met een andere routing komt er
meer ruimte voor auto’s beschik-
baar. De herinrichting van de par-
keerplaats gebeurt in samenwer-
king met de gemeente. In totaal
beschikt De Meierij straks over
ruim tweehonderd parkeerplaat-
sen. „Dat is een hele verbetering.
De verkeerssituatie wordt ook vei-
liger”, aldus Grimberg en Lassche.
Zo gebeurt de bevoorrading van
de twee supermarkten, behalve
Albert Heijn is dat Lidl, via een
speciale sluis rechtstreeks vanaf
de Rondweg. De verkeersdruk op
de enige ontsluiting voor bezoe-
kers aan de Denekamperstraat
wordt zo een stuk minder.

De Assyrische kerk, ook wel kerk
van het Oosten, de nestoriaanse
kerk alsook de Oost-Syrische kerk
genoemd, is een nestoriaanse
kerk. De kerk behoort niet tot de
oriëntaals-orthodoxe kerken. De
naam Assyrische kerk dateert uit
de negentiende eeuw. In Neder-
land wonen de meeste leden van
de kerk in Oldenzaal, Rijssen,
Hengelo en Enschede.

Het heeft lang
geduurd, maar nu
krijgt Ootmarsum
ook iets heel
moois erbij

De super is in augustus
twee weken dicht als de
nieuwbouw in de bestaande
bouw wordt geïntegreerd

door Engelbert Heideman

OLDENZAAL – Dát is zeker: het
Sportgala op vrijdag 3 januari gaat
door. Niet in het Stadstheater De
Bond, waar vorig jaar de 25e edi-
tie werd gehouden, maar wel in
de vertrouwde zaal Rouwhorst
waar de meeste gala’s waren. De
regie is in handen van Jeroen Kei-

zer, Monique Sleiderink zal de
presentatie weer voor haar reke-
ning nemen, de nationale kam-
pioenen worden net als in de an-
dere jaren gehuldigd en er zijn na-
tuurlijk diverse optredens. Maar
alles draait om de sporters, jong
en oud uit zowel de prestatie- als
de breedtesport. „Wat zou het
toch jammer zijn als dit de laatste

editie is”, zegt Ton Banas, de voor-
zitter van de Stichting Sportsup-
port Oldenzaal.

De hoofdsponsor van het evene-
ment, het bedrijf Technische Ve-
ren Twente van Herman Kemna,
is afgehaakt na een verschil van in-
zicht met de organiserende stich-
ting. Dit jaar kan het gala echter
nog rekenen op toezeggingen van
onder andere de Geldermanstich-
ting, de Rotary en het Boeskool-
fonds. En ook de gemeente heeft
voor de toekomst een bijdrage
van 3.000 euro toegezegd. „Maar
met 3.000 euro zijn we er niet, we
hebben zeker tussen 10.000 en

12.000 euro nodig.” Met jaloezie
kijkt hij naar de vrijwilligersprij-
zen, liefst 6.000 euro, het dubbele
dus. Banas schudt zijn hoofd. „Ik
kan me daar niet in vinden. De ge-
meente roept dat ze bewegen zo
belangrijk vindt, maar tegelijker-
tijd wordt een sportgala meer en
meer uitgekleed. Eén keer per jaar
zetten we die sporters en daar-
mee ook de vrijwilligers in de
schijnwerpers, van dit gala gaat
een flinke wervende werking uit.
Het zou heel slecht zijn dat we
straks vanwege een gebrek aan fi-
nanciën de stekker eruit moeten
trekken.”
Banas hoopt dat sponsors zich als-

nog melden om het gala op de
been te houden. Eén maatregel
heeft de stichting inmiddels al ge-
nomen: de beelden die de sport-
man, sportvrouw en sportploeg
krijgen worden wisseltrofeeën.
„De beelden gemaakt door Antoi-
nette Ruiter worden beschikbaar
gesteld door het Boeskoolfonds
en krijgen elk jaar dus een nieu-
we eigenaar. De winnaars krijgen
wel een plaquette als blijvende
herinnering. Daarmee besparen
we al flink”, aldus Banas.

Inmiddels zijn de kandidatenlijs-
ten voor de sportverkiezing weer
samengesteld.

Albert Heijn Ootmarsum
wordt na XL-vestiging
in Enschede de
grootste in Twente

Jan Grimberg, ondernemer

Jaarlijkse sportverkiezing wordt in haar
voortbestaan bedreigd. Op vrijdag 3
januari gaat het nog door, maar daarna?
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Assyrische
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in Rossum

Nijhuis Rijssen bouwt supergrote Albert Heijn

� Jan Grimberg (links) en Gerard Lassche hebben de knoop doorgehakt: de bouw van Het Scheepers met een nieu-
we Albert Heijn kan doorgaan. foto Alphons Weierink

Sportgala aan zijden draadje


