NIEUWSBRIEF 2,

maart 2021

Contactgroep Holterhoek

Beste Holterhoekers,
Het is alweer half maart: ‘De winter met dikke pakk’n sneeuw’ achter de rug. En we hebben ook al even
geproefd van de lente met ’20 graden in de zon’. Helaas mogen we nog niet op een terras bij elkaar komen om
eens gezellig bij te praten. Corona houdt ons voorlopig nog in zijn greep. Maar Mark Rutte: ‘het kantelpunt is
nabij’. Laten we daar met elkaar naar uitzien.
Maar hierbij een tweede nieuwsbrief met algemene actuele informatie en uitnodigingen over de Holterhoek!

AED en www.hartslagnu.nl
In de vorige Nieuwsbrief hebben we hier al uitgebreid aandacht aan besteed. En niet zonder resultaat!
Carla Koning heeft diverse reacties mogen ontvangen: Met vragen over de AED en hoe je burgerhulpverlener
kunt worden, hoe het in aanliggende buurtschappen geregeld is en last but not least enkele nieuwe
aanmeldingen van vrijwilligers in onze gemeenschap. En dáár doen we het uiteindelijk voor:
Dat bij een reanimatiemelding in Holterhoek snel deskundige hulp met AED bij de patiënt aanwezig kan zijn, in
afwachting van de ambulance. Want elke seconde telt!
 Voor wie al een BHV‐ of reanimatiecursus gehad heeft en graag burgerhulpverlener wil worden: Meld je aan
op www.hartslagnu.nl
 Voor wie burgerhulpverlener wil worden maar nog niet de verplichte cursus heeft doorlopen: Meld je dan
aan bij Carla Koning (carlakoning61@gmail.com). Het plan is om samen met Zwolle een 6‐tal cursusplaatsen in
te vullen, zodat zo snel mogelijk een cursus gepland kan worden. Voor deze groep vrijwilligers kan dan ook
iedere 2 jaar de verplichte vervolgcursus gezamenlijk en tegen een gunstig tarief ingevuld worden.
 En als jullie elkaar binnenkort in jullie eigen buurt weer zien? Heb het er met elkaar over! Weet wie is
aangemeld… Zodat we van elkaar weten of er voor de hele Holterhoek een burgerhulpverlener binnen een
straal van 1 km rondom ieder adres beschikbaar is: Hoe beter de dekking, hoe meer kans op hulp!

Bermschoonmaakdag 2021 gaat door
Ondanks corona willen we dit tóch gaan organiseren. En wel op
zaterdag 20 maart aanstaande, gelijktijdig met het ‘opschoon‐ommetje van
de Landelijke Opschoondag NL Schoon 2021!
Een gezellige gezamenlijke start en afsluiting behoort helaas niet tot de
mogelijkheden. Maar als iedereen een deel van de openbare weg nabij zijn
eigen huis schoon maakt, gaat het ons ook dit jaar weer lukken:
Een schoon Holterhoek!

Maak van uw mondkapje geen
zwerfkapje

Hoe gaan we het doen?
Zaterdagochtend vanaf 9:00 uur kun je bij Gilbert Heutinck, Vredenseweg 16A grijpers en vuilniszakken afhalen.
Volle zakken kun je na afloop ook daar weer inleveren. Het verzamelde afval kunnen we via de gemeente
afvoeren.
Graag vooraf aanmelden
Om het enigszins te coördineren vragen we jullie om je vooraf aan te melden door een berichtje te sturen of
telefoontje te doen met je naam en welke delen van de openbare weg jullie willen schoonmaken. Het kan zijn
dat we bij een eventuele overlapping vragen een ander deel schoon te maken, maar daar komen we dan vast
wel uit.
Dus kom in actie en meld je aan via whatsapp of telefoon bij Gilbert Heutinck (06‐51660578) of Rik Braam
(06‐10931464) of via e‐mail contactgroep@holterhoek.eu.
Ga je zwerfafval rapen? Kijk dan ook even op onze website voor de belangrijkste veiligheidsadviezen
www.holterhoek.eu.

Energietransitie
Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld werken we als contactgroep samen met Hupsel en Zwolle richting
gemeente Oost Gelre en Berkelland. Maar inmiddels hebben we hierover met alle Berkellandse
belangenverenigingen van buurtschappen en kernen contacten lopen. Samengevat delen we een zelfde
gedachte die we bij de gemeente op verschillende manieren proberen duidelijk te maken: Ga als gemeente
rondom niet je eigen beleid maken, maar doe dit samen met de andere Achterhoekse gemeentes en Liander in
de RES, zie www.resachterhoek.nl. Daar wordt dan samen het bod van hoeveelheid duurzame energie gemaakt
evenals een denkrichting voor de wijze waarop en welke locaties hiervoor het meest geschikt zijn. Heb je eens
een half uurtje over? Bezoek deze site eens en vul de enquête https://achterhoek.swipocratie.nl/ in. Met de
uitkomsten zal de politiek zeker wat moeten… Dus swipe deze eens in! Het kost je maar 3 minuten…
Recent hebben we ook een overleg met gemeente Oost Gelre en Berkelland en Liander gehad betreffende de
netcongestie (zie vorige nieuwsbrief op www.holterhoek.eu) in ons gebied. De grotere zon‐op‐dak of zon‐op‐
erf‐projecten (<2ha) worden aangesloten op het middenspanningsnet en dat is op dit moment onvoldoende
voor deze projecten. Maar men heeft toegezegd dat eind 2023 dit probleem in ons gebied (van Zwolle, Hupsel,
Holtherhoek tot ver in Rekken) opgelost is. Maar men wil graag meedenken op welke wijze we huidige en
nieuwe zon‐op‐dak initiatieven (wel/niet met SDE) eventueel al eerder of anders wil aansluiten, zodat ook
misschien een betere businesscase kan ontstaan.
Heb je daarom ook een initiatief of idee? Meld je dan aan bij noabers‐veur‐zonnedak@outlook.com zodat je je
bij deze groep kunt aansluiten en jouw ideeën als mogelijk daarin meegenomen worden!

Zomer in Gelderland in de Holterhoek
Tot slot alvast een aankondiging: TV Gelderland gaat er
voorzichtig vanuit dat dit jaar “Zomer In Gelderland” met
Angelique Kruger in een nader te bepalen vorm doorgaat. Het
‘Team Holterhoek’ heeft in overleg met de Feestvereniging en
Café Grenszicht besloten daar dit jaar aan deel te willen nemen.
Inmiddels is de bevestiging binnen dat het gaat plaatsvinden op
óf woensdag 18 óf donderdag 19 augustus! Dussss: Dan is dit direct voorafgaand aan de Kermis!

Save the date:
woensdag 18 / donderdag 19 Zomer in Gelderland
vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus Kermis Holterhoek

Tot slot:
Allemaal succes met het gezond blijven! Houd vol! Het einde is in zicht!
En bij vragen/opmerkingen over deze Nieuwbrief of tips voor ons als Contactgroep:
Stuur ze naar contactgroep@holterhoek.eu!

Groet,
Contactgroep Holterhoek

