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8| enschede

door Elke Agten

BOEKELO – Wie het terrein van de
familie Venema betreedt, zal het
niet direct opvallen dat er een
klein winkeltje genaamd ‘Pluize-
bol’ wordt gerund. Het huis ligt in
een oase van rust met een grote
groene tuin eromheen, tussen Boe-
kelo en Beckum. Eigenaresse Sas-
kia Venema lacht: „Misschien
moet ik maar eens een bord aan
het begin van de weg zetten.”
Bij het omschrijven van haar win-
keltje moet ze even nadenken.
„Een assortiment van sprookjes,
schapenwol, vilt, seizoentafels,
zonnekindpoppen, jams en kleine
cadeau-artikelen. Zo leg ik het
vaak uit aan buitenstaanders.”
Al 22 jaar oefent ze haar hobby
met veel plezier uit. Naast haar
parttime baan als gastouder haalt
ze er gedeeltelijk haar inkomsten
uit. Een rondleiding door de win-
kel en haar eigen huis laat zien dat
haar passie meer dan een hobby is
geworden. Cadeau-artikelen ge-
maakt van wol en vilt en eigen be-
reide potten jam en gelei domine-
ren de inrichting. Venema: „Mijn
passie voor handwerken zat er al
van jongs af aan in. Mijn moeder
is ook erg creatief en heeft me de
fijne kneepjes van het vak geleerd.
Ze helpt mij nog iedere dinsdag.”
Wat voor Venema begon als leuk
tijdverdrijf, groeide al snel uit tot
een dagbesteding waar ze haar
handen letterlijk vol aan had. Na
anderhalf jaar geleden een tijd
ziek te zijn geweest, realiseerde de

48-jarige Boekelose dat ze zich
moest storten op dat wat ze echt
leuk vond om te doen. „Je rolt er
een beetje in”, legt ze uit. „Op
mijn oude adres gaf ik ook cursus-
sen handwerken. Op het laatst zat
mijn garage vier avonden in de
week vol met enthousiaste vrou-
wen. Na de verhuizing werd ik
ziek en heb ik de boel een tijdje
stilgelegd. Op een gegeven mo-
ment begon het weer te kriebelen
en anderhalf jaar geleden besloot

ik om verder te gaan met Pluize-
bol. Nu moet het gebeuren, besef-
te ik.”
Venema besloot om zich aan te
sluiten bij ‘Buiten in Enschede’.
Een samenwerkingsverband van
ondernemers en particulieren die
gevestigd zijn in het buitengebied
van Enschede. Alle deelnemers lig-

gen aan of vlakbij Rondje Ensche-
de. Het doel van het samenwer-
kingsverband is om te laten zien
wat er in de directe omgeving van
Enschede te beleven valt.
De website van de Boekelose is vo-
rige maand in de lucht gegaan.
Het is niet echt haar ding. „Ik heb
wel een beetje computerkennis,
maar het onderhouden van zo’n
website is toch andere koek. Ik
vraag mijn twee dochters geregeld
nog wel eens om hulp”, lacht ze.
Op de vraag of er in de toekomst
een webwinkel komt, schudt ze
stellig haar hoofd. „Het past niet
bij mij. Ik vind een webwinkel ten
eerste te ingewikkeld. Daarnaast is
het te commercieel, de charme
gaat er dan vanaf. Ik laat op mijn
website wel zien wat ik verkoop.
Mensen die dan iets willen bestel-
len, kunnen contact opnemen.
Toch vind ik het veel leuker en ge-
zelliger als iedereen gewoon spon-
taan langskomt om hier even rond
te snuffelen. Laatst had ik de tuin
vol zitten met nieuwsgierige dag-
jesmensen. Hartstikke gezellig.”
Het is duidelijk. Voor Venema
hoeft het allemaal niet zo groot.
Wel is ze van plan om eind sep-
tember weer te beginnen met
workshops. „Samen met mijn
man heb ik besloten om een
schuurtje erbij te bouwen waar ik
straks ook overdekt cursussen kan
geven. Het is zo leuk om creatief
bezig te zijn en om andere men-
sen enthousiast te maken.”

www.pluizebol.com

ENSCHEDE – Appie ter Mors is van-
daag exact veertig jaar in dienst
van Wegener. De jubilaris begon
zijn loopbaan als zetter/opmaker
bij de handelsdrukkerij van Uitge-
versmaatschappij Van der Loef
B.V. In 1997 werd hij aangesteld als
macromonteur bij de prepress van
WNT. Na invoering van een geau-
tomatiseerd advertentiesysteem
werd Ter Mors medewerker belich-
ters, later plaatmaker. Hij werkt nu
als medewerker CTP.

Jubileum voor
Appie ter Mors

Pluizebol, het ‘verstopte’
winkeltje bij Boekelo

door Guus Ferrée

T wee paarden en een pony
grazen gezapig in het wei-
land. Staarten en manen
wapperen. Af en toe

staan ze eventjes hoofd tegen
hoofd. Elize van Gemeren slaat
het schouwspel met instemming
gade. „Paarden zijn kuddedieren.
Die zoeken elkaar op. Een viervoe-
ter die de hele dag alleen op stal
staat kan vervelend gedrag gaan
vertonen. Vereenzamen. En daar-
door klachten krijgen. Daarom
vraag ik als iemand bij me komt
niet alleen naar de mankementen
van het dier maar ook naar de
plek waar het vertoeft, de leefom-
geving, het voer. Ik kijk naar het to-
taalplaatje. Ook naar het verle-
den.”
Elize van Gemeren (47) is natuur-
geneeskundige voor dieren. Paar-
den en honden hebben haar voor-
keur. Ze verhuisde een jaar gele-
den voor de liefde van Papen-
drecht - waar ze al een eigen prak-
tijk had - naar Lonneker. Jarenlang
werkte ze in het westen op een
kantoor. Bij een belastingadviesbu-
reau en bij Boskalis. Maar als kind
had ze al iets met dieren, dus toen
ze op een tweesprong kwam in
haar leven besloot ze om een part-
time opleiding natuurgeneeskun-
de in Breda te volgen.
„Ik was in mijn vorige werk vastge-
lopen. De studie gaf vijf jaar lucht.
Toen ik daarmee klaar was, viel ik
in een gat. Ik had het op de admi-
nistratie wel gehad. Wat ik nu doe
geeft veel meer voldoening. Ja, het
is ook uit idealisme geboren. Je
maakt mensen ervan bewust dat
je ook dieren op een natuurlijke
manier kunt genezen. Net als vroe-
ger, met kruiden. En met passend
voer. Het mooie van dit werk is
dat je elke dag bijleert. Ik doe ook
veel aan na- en bijscholing. Eigen-
lijk begint het voor mij nu pas.”
Ze ziet haar praktijk als een aanvul-

ling op die van een dierenarts en
andere therapeuten. Het liefst zou
ze met die disciplines samenwer-
ken. Als een hond of een paard
zware klachten heeft dan hoort de
eigenaar daarmee in haar ogen het
eerst naar een dierenarts te gaan.
Komt Elize van Gemeren vervol-
gens zelf in beeld, dan volgt eerst
een gesprek. „Met uitgebreid vra-
gen kom je een heel eind. Ik be-
voel en betast het dier, kijk naar
de ogen, de oren, het gebit. Alles
gebeurt op de tast, op zicht. Of je
merkt dat een dier heel zuur ruikt.
Je moet niet meteen conclusies
trekken. Ik noem het aftasten van
aandachtspunten. Als je ergens
een warme plek ontdekt, kan het
duiden op een ontsteking. Maar
het hoeft niet. In principe mag ik
ook geen diagnoses stellen.”
Gaat het met chemische genees-
middelen vaak om symptoombe-
strijding, Elize van Gemeren ge-
bruikt de kruiden en extracten om
het herstellend vermogen van de
dieren te vergroten. Om betere
weerstand te krijgen. Homeopa-
thie is prikkeltherapie, het zet het
lichaam aan tot herstel, aldus ho-
meopaten. Voeding speelt volgens
Van Gemeren net als bij mensen
een cruciale rol in het welzijn van
dieren. Ze noemt een voorbeeld.
„Veel mensen geven honden brok-
ken omdat daar van alles in zou zit-
ten. Nou, honden zijn carnivoren
en krijgen brokken waarin vooral
veel granen zitten. Dat is niet erg
natuurlijk. Bovendien is het be-
werkt voer. Het wordt eerst verhit
waardoor de mineralen vervlie-

gen. Later worden die er weer
kunstmatig aan toegevoegd. Een
hond moet vlees eten, dat is echt
niet veel duurder. Daar hebben ze
minder van nodig, daardoor is er
minder ontlasting en krijg je ook
niet zo vaak huidproblemen. Er
werd altijd beweerd dat brokken
goed tegen tandsteen zouden zijn.
Dat is achterhaald. Er zit veel zet-
meel in en dat slaat juist op de tan-
den. Vlees is het beste, pens bij-

In Lonneker

● Ook deze week heeft Alifa Zuid weer
tal van activiteiten op het programma
staan voor de vakantievierende jeugd. Al-
le activiteiten in wijkcentrum De Mag-
neet aan de Hertmebrink staan in het te-
ken van het thema ‘Respect’. Vandaag is
dat respect voor jezelf, morgen respect
voor de natuur en donderdag respect
voor elkaar. Het programma begint om
10.00 uur en de deelnemers betalen een
euro entree. Voor fruit en drinken wordt
gezorgd, deelnemers moeten wel brood
meenemen. Het samen lunchen is onder-
deel van het programma.
● ‘Vrijheid Blijheid’ is het thema van de
Viva-activiteiten, die deze week worden
gehouden in de speeltuin Voortsweg, te
vinden op nr. 225. De vrijwilligers hebben
voor de jeugd van 4 tot en met 12 jaar
een afwisselend programma in elkaar ge-
draaid met veel knutselen en buitenactivi-
teiten. Bij goed weer kunnen de kinderen
zich morgen uitleven met diverse veld-
en waterspelen. Donderdag brengt de

NUSO-bus (Nederlandse Unie van Speel-
tuin Organisaties) een bezoek aan de
speeltuin. Alle dagen begint het program-
ma om 10.00 uur. Ook hier bedraagt de
entree een euro. Voor de lunch wordt ge-
zorgd.
● De speeltuin ’t Hoogeland aan de
Molukkenstraat biedt de basisscholieren
uit de wijk ook een uitgebreid program-
ma aan. Morgen gaan de kinderen verder
met het bouwen van de hut, waarmee ze
gisteren zijn begonnen. Ook kunnen ze
een zandkaart maken en zijn er een
springkussen en stormbaan. Woensdag
worden de bingokaarten te voorschijn ge-
haald. Voor het sport- en spelgebeuren
komt de NUSO-bus donderdag ook naar
de Molukkenstraat. Ook is er een buikglij-
baan. Op de slotdag van de Viva-week is
er een playbackshow met aansluitend
een barbecue. Alle activiteiten beginnen
om 10.00 uur. Entreeprijs: een euro per
dag per kind. Boterhammen kunnen thuis
blijven, voor een lunch wordt gezorgd.

NATUURGENEESKUNDE ‘Ik kijk niet alleen naar

ViVa in Zuid, Noord en op Hogeland
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Het winkeltje Pluizebol straalt de passie van Saskia Venema uit, het is meer dan een hobby. foto Reinier van Willigen

Geen krant ontvangen?
Onze excuses. Ga naar
www.tctubantia.nl/geenkrant of
bel 088-013 99 70 (lokaal tarief)
Ma. t/m za. 08.00-11.30 uur.

In deze wekelijkse serie presente-
ren wij verborgen pareltjes van
het Rondje Enschede. Onderne-
mers die buiten de stadsgrenzen
aan de weg timmeren. Saskia
Venema laat haar passie voor
handwerken aan publiek zien.

Advertentieverkoop:
tel.: 053-484 28 67
fax: 053-484 23 25
e-mail: verkoop@tctubantia.nl

Uw krant op Internet
www.tctubantia.nl

VERBORGEN PARELTJES

‘Laatst had ik de tuin vol
zitten met nieuwsgierige
dagjesmensen’

‘Een hond moet vlees
eten, pens bijvoorbeeld.
En daarna een kluif.’

Een jaar geleden verhuisde
Elize van Gemeren voor de
liefde naar Lonneker. De na-
tuurgeneeskundige is er een
praktijk begonnen. „Dieren
stellen zich niet aan.”
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ENSCHEDE – Landschap Overijssel
houdt morgen een zomeravond-
wandeling over landgoed ’t Holt-
huis, een van de natuurterreinen
en bosgebieden rond het vliegveld
Twente. De gids neemt de wande-
laars mee naar boerderij ’t Holt-
huis, de vleermuizenkelder, na-
tuurkamers en over oude lanen.
De opstallen en vier woningen op
het landgoed zijn eigendom van
de fabrikantenfamilie Ledeboer.
De wandeling begint om 19.00 uur
bij het informatiebord aan de
Oude Postweg en duurt circa an-
derhalf uur. Kosten: 3 euro per per-
soon en 1,50 voor kinderen. Dona-
teurs van Landschap Overijssel mo-
gen gratis mee op vertoon van
hun ledenpas.

Avondwandeling
over ’t Holthuijs

voorbeeld. En daarna een kluif.
Dat voorkomt tandsteen en is rust-
gevend. Dat is weer goed voor de
spijsvertering.”
En zo kan Elize van Gemeren, die
op een boerderij buiten Lonneker
woont, uren vertellen. Ze wijst op
de weide waar de twee paarden en
de pony lopen. Ze behoren te gra-
zen op een schrale weide. En niet
op een perceel dat is ingezaaid met
het Engelse raaigras dat vol zit met

eiwitten en bedoeld is om koeien
tot een flinke melkproductie te
dwingen. „Gelukkig zie je dat on-
der agrariërs daar anders naar
wordt gekeken. Door een gevarieer-
de begroeiing krijgen paarden bij-
voorbeeld minder huidklachten.
Als een paard kans ziet om een
wilgentak te pakken te krijgen dan
eet hij de bast op. Dat werkt pijn-
stillend. Een konijn eet zo’n tak
ook kaal.” Maar niet altijd is een

dier in staat om met hulp van ho-
meopathische middelen zelf te ge-
nezen. In dat geval wijst ze chemi-
sche geneesmiddelen niet af. „Je
moet een dier nooit nodeloos la-
ten lijden. En soms weet ik voor
een bepaald probleem ook geen
oplossing. Dat zeg ik de mensen
eerlijk. Omdat een hond en een
paard niet kunnen praten moet je
maar aannemen wat je denkt dat
het is. Ik zal nooit zeggen dat een

dier zich aanstelt, het kan wel om
aandacht vragen. En je hebt ook
wel eens te maken met aangeleerd
gedrag. Ik peil altijd de reacties als
ik op een bepaalde plek druk. Het
komt voor dat een eerste opper-
vlakkig onderzoek niet voldoende
is en dat ik een dier nog een keer
wil zien.”
De natuurgeneeskundige, die haar
praktijk Dierenbosch heeft ge-
noemd, weet dat ze ergens is neer-

gestreken waar nuchtere, soms
wat afstandelijke mensen wonen,
die misschien niet staan te sprin-
gen om een andere aanpak. „Ach”,
relativeert ze, „ik ben zelf ook heel
nuchter. Ik wijs het andere niet af.
Je moet niet te snel willen ingrij-
pen. Als een lichaam een, twee gra-
den koorts heeft dan moet je geen
koortsremmers gebruiken. Dan is
het even weg en komt het later
drie keer zo heftig terug.”

dieren genezen met kruiden
mankementen maar ook naar de leefomgeving, het voer. Ik kijk naar het totaalplaatje, ook naar het verleden.’

Gemiste ophaalbeurt

In de krant van 31 juli toont Mariël
Hoftstra zich boos over een gemis-
te ophaalbeurt van oud papier. Uit
de reactie van Mandy Wolthuis
(Twente Milieu) citeert het bericht:
‘We kunnen niet voor een me-
vrouw de wagen laten rijden. Dat

zou ook niet goed zijn voor het mi-
lieu.’
Over paternalistisch gesproken.
Hoezo ‘voor één mevrouw’? Het
bericht gaf aan dat iedereen met
postcode 7534 JX voor het ophalen
van oud papier tot september
moet wachten.

Op donderdag 28 juli zetten de be-
woners van tenminste vier straten
rond postcode 7532 CB hun papier-
container ook al vergeefs aan de
weg. ’s Avonds werd de blauwe mi-
lieuvriend in arren moede maar
weer binnengehaald. Hadden al de-
ze mensen last van een collectieve
zonnesteek? Onwaarschijnlijk,

want in de brief waarmee de pa-
piercontainer bij hen werd geïntro-
duceerd stond niet dat in juli geen
oud papier zou worden opgehaald.
Inmiddels is op de site van Twente
Milieu hierover een korte medede-
ling te vinden, let wel: geplaatst op
30 juli. Men wordt aangespoord
het papier zelf naar de afvalbreng-
punten te brengen.

Wat nou ‘niet goed voor het mi-
lieu’? Vindt mevrouw Wolthuis
het rijden van vele individuele au-
to’s naar het afvalbrengpunt mi-
lieuvriendelijker dan van één
vrachtwagen?
Papier bewaren tot september dan

maar? Dat gaat goed tot de contai-
ner vol zit. Want losse dozen met
oud papier worden sinds de intro-
ductie van diezelfde container niet
meer opgehaald. Een groot deel
van het oud papier zal dus wel ‘ge-
woon’ in de grijze afvalcontainer
verdwijnen.

Twente Milieu heeft een voorbeeld-
functie en moet niet met uitvluch-
ten komen - wél met goede com-
municatie. Gelukkig maken de
meeste Glanerbruggers zich niet
druk om een doos meer of minder.

M. de Leeuw
Enschede

lezers schrijven

BRIEVEN

Brieven (niet langer dan 200
woorden) richten aan:
De Twentsche Courant Tubantia
Postbus 183, 7500 AD Enschede
of lezers@tctubantia.nl

Elize van Gemeren geneest paarden en honden op natuurlijke manier. „Een viervoeter die de hele dag alleen op stal staat kan vervelend gedrag gaan vertonen.”  foto Frans Nikkels


