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Nijverdal viert de bevrijdingVrijheid niet vanzelfspre-kend. In 2015 vieren we dat 

Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetter. Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in 

vrijheid leven. Bevrijdingsdag is dit jaar een nationale feest-dag. Ook in Nijverdal wordt deze dag uitgebreid gevierd met een feestelijk programma in het centrum van Nijverdal, met onder andere optredens van toffe feestbands. 
De Stichting Evenementen Nijverdal (SEN) heeft samen met comité ‘70 jaar vrijheid 

gemeente Hellendoorn’ een uitgebreid programma in elkaar gezet. 

Scouting de Reggegroep haalt dit jaar voor de 31e keer het bevrijdingsvuur uit Wageningen. 
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Je moet wel van te voren aan-melden via de website www. natuurmonumenten.nl/agenda. De kosten zijn € 4,-- voor leden 

van Natuurmonumenten en € 7,-- voor niet-leden. 
Het is bijna Carnaval en om alvast in de stemming te komen is er van alles te doen bij Informatieschuur De Pas. Kom verkleed als je favorie-

te dier en laat je schminken. Daarna kun je mee op safari met de boswachter. Misschien kom je jouw favoriete dier wel tegen? Of zou deze in winter-slaap zijn? Bij terugkomst knut-sel je je eigen dierenmasker voor thuis. 

Carnaval der dieren; feest in het grote bosHAARLE - Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat kan op zondag 31 januari vanaf informatieschuur De Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kinde-ren vanaf 4 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom.
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Nijverdal viert de bevrijdingVrijheid niet vanzelfspre-kend. In 2015 vieren we dat 

Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetter. Op 5 mei vieren we dat we in Nederland in 

vrijheid leven. Bevrijdingsdag is dit jaar een nationale feest-dag. Ook in Nijverdal wordt deze dag uitgebreid gevierd met een feestelijk programma in het centrum van Nijverdal, met onder andere optredens van toffe feestbands. 
De Stichting Evenementen Nijverdal (SEN) heeft samen met comité ‘70 jaar vrijheid 

gemeente Hellendoorn’ een uitgebreid programma in elkaar gezet. 
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Je moet wel van te voren aan-melden via de website www. natuurmonumenten.nl/agenda. De kosten zijn € 4,-- voor leden 

van Natuurmonumenten en € 7,-- voor niet-leden. 
Het is bijna Carnaval en om alvast in de stemming te komen is er van alles te doen bij Informatieschuur De Pas. Kom verkleed als je favorie-

te dier en laat je schminken. Daarna kun je mee op safari met de boswachter. Misschien kom je jouw favoriete dier wel tegen? Of zou deze in winter-slaap zijn? Bij terugkomst knut-sel je je eigen dierenmasker voor thuis. 

Carnaval der dieren; feest in het grote bosHAARLE - Schminken en dan op zoek naar dieren? Dat kan op zondag 31 januari vanaf informatieschuur De Pas, Molenweg 2, 7448 RE Haarle. Gezinnen met kinde-ren vanaf 4 jaar zijn van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom.

Foto: Martin van Lokven
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Op de HoogteDe officiële gemeentepagina’s
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Alle deelnemers, recreatie- en selectieleden van 3 tot 25 jaar, zullen meerdere dansen laten zien. Alle materialen van RG komen aan bod; lint, hoepel, touw, knotsen en bal. Ook zal er nog alternatief mate-

riaal gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld een doek. Entree voor deze middag is voor kinderen van 0 t/m 4 jaar gratis!  Vanaf 4 jaar kost het 1,50 euro om te komen kijken. www.fysion-nijverdal.nl 

Ritmische Gym Fysion houdt winterdemoNIJVERDAL - Op zaterdag 30 januari 2016 houdt de afdeling Ritmische Gym van Fysion een Winterdemo! De demo zal om 15.00 uur beginnen en wordt gehou-den in Sporthal ‘De Kruidenwijk’. Nadat in voorgaande jaren vaak een ‘zomerdemo’ gehouden werd, staat deze demo geheel in het teken van de winter.Lemelerveld

zie achterpagina

12.00-17.00 UURZONDAGGEOPEND

Het afzagen (afzetten) van bomen wordt machinaal door aannemers uitgevoerd. De bomen en takken worden op stapels gelegd en versnipperd. Deze houtsnippers worden vervolgens als biomassa afge-voerd en gebruikt voor stads-verwarming. Daarnaast zijn er vrijwilligers van de wildbehee-reenheid Noord-West Twente die mee helpen met snoei-werkzaamheden.
Bomen en struiken worden 

gesnoeid. Het gaat hier om inheemse soorten als eik, haze-laar, berk, els en meidoorn. Door te snoeien komt er meer variatie in de houtsingels. Enkele hoge bomen mogen blij-ven staan. Daartussen worden bomen gesnoeid. Deze lopen na verloop van tijd weer uit. Door het snoeien en afzagen van bomen komt er tussen de bomen die blijven staan meer licht waardoor er weer onder-groei van struiken en kruiden kan ontstaan. Deze ondergroei 

kan bestaan uit kamperfoelie, en verschillende soorten netels, wat weer aantrekkelijk is voor vogels, insecten, amfibieën en reptielen. Ondergroei biedt ook schuilgelegenheid voor die-ren als hazen en reeën. 

Onderhoud houtsingels StaatsbosbeheerDAARLE/HOGE HEXEL - Er wordt momenteel hard ge-werkt aan het onderhoud van houtsingels in Daarle en Hoge Hexel.  Veel van deze landschapselementen zijn na de ruilverkaveling in de jaren ’70 aangelegd en nu toe aan groot onderhoud. De werkzaamheden moeten vóór 15 maart afgerond zijn.

EEN FOTO... EEN HERINNERING

Een groep vriendinnenWe zouden graag willen weten wie dit zijn en waar-om deze foto is gemaakt. Reageren kan via info@hkhn.nl

Op de HoogteDe officiële gemeentepagina’s

Vanaf pagina 5

De ondertekening van enkele andere overeenkomsten wordt binnenkort verwacht.Op 19 van de 22 kavels ligt er een optie, waarvan er nu dus vijf zijn omgezet in een koop-overeenkomst. De kavels die nog te koop zijn, zijn de grotere kavels (meer dan 400 m2 ).
Verdere werkzaamhedenBinnenkort wordt de bodem onderzocht op eventuele ach-tergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Daarna 

leggen de nutsbedrijven de benodigde kabels en leidingen 

aan. Vervolgens wordt het ter-rein bouwrijp gemaakt onder andere door de kavels de juiste hoogte te geven en een bouw-straat aan te leggen. Het stre-ven is de kavels begin oktober op te leveren, waarna de bouw kan beginnen.

Eerste koopovereenkomsten ‘Aan de Tuinen’ getekendNIJVERDAL - Dinsdagmiddag zijn de eerste vijf koop-overeenkomsten getekend voor kavels in het centrum, in Aan de Tuinen (Van den Steen van Ommerenstraat). Zodra er acht kavels zijn verkocht, wordt het terrein bouwrijp gemaakt.

    Jumbo  , Nijverdal, Grotestraat ��� Jumbo  , Nijverdal, Kuperserf ��                                 

Nieuwe SEIZOENSaanbiedingen
Het beste 

Internet van 
Nederlandook in Wierdenal vanaf €53,75

   /wierden

Na het laatste fluitsignaal felicitaties alom en natuur-lijk de groepsfoto met enthousiaste spelers, trai-

ner Niels Kolkman en assi-stenten Sven Dikkers, Jacco ten Hove en Marco ten Dam.

De Zweef A1 kampioen!

NIJVERDAL - De Zweef A1 is zaterdag kampioen gewor-den in de Eerste klasse. Met nog drie wedstrijden te gaan is het team niet meer te achterhalen door de concurren-tie. Een groot compliment voor de jongens en begeleiding die dat allemaal mogelijk maakten.

Zondag 17 april zal het cen-trum van Nijverdal volledig het domein zijn van Oldtimers en hun trotse eigenaren. De Oldtimermeeting 2016 kent een geheel nieuwe opzet; Meer Oldtimers, Food Trucks 

met originele happen en dranken, Pick-Up-DJ voor de muzikale noot en divers rand entertainment zullen de Oldtimermeeting 2016 flink opluisteren. In combinatie met...Lees verder op pagina 11...

Oldtimermeeting zondag 17 april Op Naar NijverdalNIJVERDAL - Oldtimers, Food Trucks, Koopzondag, Pick-up DJ, div. Entertainment, het zijn de ingrediënten van de Oldtimermeeting nieuwe stijl.

COOPJES 
JAGEN! 

Zie pagina 2
 

Vrijmarkt NijverdalZomer in het Ravijn
Vraag een wijkschouw aan

www.twentejournaal .nl

L o k a a l  O p t i m a a l

Plaatsing van branded content van ong. 250 woorden voor minimaal een jaar 
inclusief een rechtenvrije foto op: 

https://TwenteJournaal.nl    80,-  
Per  do-follow link 35,-
Doorplaatsing naar https://facebook.com/twente.journaal/  en  
https://twitter.com/TwenteJournaal   35,-
Een van onderstaande regiosites  35,-
Een van onderstaande special interest sites  35,-   
Per  do-follow link 35,-
Doorplaatsing per site 10,-
Doorplaatsing naar de betreffende Facebook en Twitterpagina per regio 35,- 
Alle 14 regiosites samen 155,- 
Alle 24 regio social media pagina’s samen 65,-

Regiosites:
https://Hellendoorn-Journaal.nl
https://RTVHellendoorn.nl
https://RijssenJournaal.nl
https://TubbergenJournaal.nl
https://AlmeloJournaal.nl
https://VeenstreekJournaal.nl 
https://DinkellandJournaal.nl 

https://OldenzaalJournaal.nl 
https://LosserJournaal.nl
https://EnschedeJournaal.nl
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Special inetest sites:
https://WelkomTwente.nl  
(toerist, evenementen, natuur)
https://UitTwente.nl   
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https://deTransportkrant.nl 
(transport)

Alle prijzen zijn inclusief vormgeving en bureaukorting, exclusief fotografie, schrijven van redactie en btw en bij betaling binnen 
14 dagen. Reclames dienen uiterlijk en uitsluitend schriftelijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van de opdracht te worden 
doorgegeven. Op al onze offertes, overeenkomsten en facturen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals u kunt 
inzien op de laatste pagina van onze tarieflijst in te zien op https://www.twentejournaal.nl/banners/Twentejournaal

Twente Journaal / 
Uitgeverij Het Twentsche Land BV
Oldenzaalsestraat 232 
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info@twentejournaal.nl

KvK 060.84.173  
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TwenteJournaal.nl

Met 3 digitale magazines, 17 sites en 30 social mediapagina's over heel Twente bieden we met een totaal bereik van 35.000-
45.000 per week en hoge scores in Majestic tbv SEO (Trustflow 37 en Citation flow 39) veel waar voor je geld. Daarmee bereik 
je veel potentiële klanten, word je positie in Google versterkt en kom je hoger op de pagina bij voor jou relevante trefwoorden.

Tarieven van uitgaven op papier en huis-aan-huis 
verspreiding in geheel Twente op aanvraag.



Art.1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn toepasselijk 
op alle tussen partijen geldende 
rechts- betrekkingen uit onderha-
vige overeen- komst, of uit nadere 
overeenkomsten in de toekomst.

Art.2 AANBIEDING
Aanbiedingen en andere uitingen 
van de partij die de onderhavige 
voor- waarden hanteert, Uitgeverij 
Het Twentsche Land B.V. (hierna 
HTL), zijn niet als bindend bedoeld. 
Zij zijn dus vrij-blijvend, ook voor 
wat betreft de opgegeven aantal-
len, formaten, gewichten, moge-
lijkheden en tarieven, voorzover 
het tegendeel niet ondubbelzinnig 
blijkt. Toepassing van de door 
wederpartij van HTL ingeroepen 
algemene voorwaarden wordt uit-
drukkelijk uitgesloten.

Art.3 OVEREENKOMST
Indien de overeenkomst schriftelijk 
wordt aangegaan, komt deze tot 
stand op de dag van ondertekening 
van het contract door de verkoper. 
Mondelinge toezeggingen door en 
afspraken met ondergeschikten 
van HTL binden HTL niet dan nadat 
deze schriftelijk zijn be- vestigd. 
Voor telefonische opdrachten of 
voor telefonische wijzigingen van 
op- drachten wordt geen verant-
woordelijk- heid aanvaard tenzij 
deze opdrachten en/of wijzigingen 
schriftelijk worden bevestigd.

ART. 4 HOOFDELIJKHEID
Indien met twee of meer weder-
partijen gezamenlijk een overeen-
komst wordt aangegaan, zijn deze 
ieder hoofdelijk en voor het geheel 
aansprakelijk voor de volledige 
nakoming van de door hen geslo-
ten overeenkomst, des dat de een 
betalende de ander zal zijn bevrijd.

ART. 5 PRIJS
De door HTL opgegeven prijzen 
luiden exclusief b.t.w. en andere 
heffingen welke van overheidswege 
worden opgelegd, tenzij anders 
opgegeven. Uitbreiding van het 
contractueel af- gesproken volume 
kan te allen tijde geschieden. Na 
uitbreiding vindt geen herbereke-
ning plaats over het reeds afgeno-
men volume.
Tijdens de contractstermijn is 
contract- terugbrenging mogelijk. 
In dit geval vindt herberekening 
plaats van het reeds afgenomen 
volume op basis van de nieuwe 
contractprijs.
De adverteerder kan in minde-
ring van het advertentiecontract 
uitsluitend advertenties plaatsen, 
betrekking hebbend op zijn eigen 
bedrijf.
Indien een overeengekomen 
volume niet binnen de daarvoor 
overeenge- komen termijn is afge-
nomen is opdrachtgever na afloop 
van de termijn het gehele bedrag 
aan HTL verschul- digd door het 
enkele verloop van de termijn. Het 
risico van niet plaatsing berust 
derhalve bij de opdrachtgever. De 
opdrachtgever verliest door enkel 
verloop van de overeengekomen 
plaatsings-termijn het recht om
verdere plaatsing te vorderen. HTL 
is gerechtigd in plaats van betaling 
van het niet afgenomen volume, 
bijbetaling te vorderen van het 
bedrag dat de opdrachtgever op 
grond van het gecontracteerde 
volume minder

betaalde voor het geplaatste vo-
lume dan een eenmalige adver-
teerder.

ART. 6 AANLEVERING
Het te plaatsen, drukken of te 
versprei- den materiaal dient tijdig 
volgens in de tarieflijst van HTL 
genoemde aan- leverspecifica-
ties en aanlevertijden te worden 
geleverd aan het kantoor van HTL. 
In geval van verspreiding dient het 
drukwerk afgebundeld om en om 
gelegd te worden, of doorschoten 
te worden aangeleverd per 50 of 
100 stuks.

ART. 7 UITVOERING
Uitvoering van de opdracht 
geschiedt binnen de normaal 
daarvoor geldende tijd en wijze. 
Behalve bij uitdrukkelijk gemaakte 
andersluidende afspraak kan de 
op- drachtgever zich ter afwering 
van zijn betalingsverplichting niet 
beroepen op: - een andere dan 
verwachte datum van publicatie; - 
taal- c.q. spelfouten in de medede-
ling, behalve als ze zodanig ernstig 
zijn dat de goeder trouw mee- 
brengt dat de opdrachtgever niet 
tot betaling verplicht kan worden;
Voor advertenties, die overeen-
komstig de opdracht gezet moeten 
worden in een dusdanige vorm dat 
er sprake kan zijn van gelijkenis 
met redactionele be- richtgeving, 
behoudt de uitgever zich het recht 
voor de opmaak te wijzigen. Op-
drachten waar een bepaalde plaats 
als voorwaarde wordt gesteld 
buiten die waarvoor een speciale 
plaatsings- toeslag wordt betaald 
worden niet geaccepteerd.
Advertenties waarvoor een speciale 
plaatsingstoeslag wordt betaald, 
worden onder voorbehoud van 
tech- nische aard en/of andere 
omstan- digheden binnen HTL als 
zodanig uit- gevoerd. Mocht de 
advertentie door vorenstaande re-
denen niet op de gewenste plaats 
staan dan wordt de toeslag niet 
berekend, maar adver- teerder is 
in dat geval de normaal gel- dende 
plaatsingskosten verschuldigd. 
Bij niet tijdige aanlevering van 
adver- tenties of drukwerk voor 
verspreiding is HTL gerechtigd een-
zijdig een nieuwe plaatsings- c.q. 
verspreidings-datum te bepalen. 
Overschrijding van de uitvoe- ring-
stermijn heeft niet tot gevolg dat 
HTL van rechtswege in verzuim is. 
Hier- toe is steeds een nadere in- 
gebrekestelling vereist. Indien een 
opdracht moet worden
bespoedigd kunnen gemaakte 
kosten voor het verrichten van 
overwerk en andere eventuele 
meerkosten extra in rekening wor-
den gebracht.
De opdrachtgever ontvangt al-
leen een bewijsnummer indien hij 
daarom schriftelijk heeft verzocht. 
De kosten voor toezending van een 
bewijsnum- mer zijn voor rekening 
van de opdracht- gever.

Art. 8 BETALING
Indien niet anders is overeengeko-
men, zal betaling van de overeen-
gekomen prijs geschieden binnen 
14 dagen na factuurdatum. Alle 
betalingen dienen te geschieden 
ten kantore van HTL of op een door 
HTL aan te geven rekening. HTL 
is, indien zij dat op grond van haar 
moverende redenen wenselijk acht, 
gerechtigd vooruitbetaling van de 

over-
eengekomen prijs van de weder-
partij te verlangen zonder nadere 
opgave van deze redenen. Indien 
de weder- partij niet binnen de 
overeengekomen termijn betaalt, 
wordt hij geacht van rechtswege 
in verzuim te zijn, verval- len alle 
toegekende kortingen en heeft 
HTL zonder enige ingebrekestelling 
het recht hem vanaf de vervaldag 
rente van 1,5% per maand over 
het factuur- bedrag in rekening te 
brengen. Door HTL redelijkerwijs te 
maken kosten zowel in als buiten 
rechte, ter zake invorde-ring of van 
rechtsuitoefening anderzijds, zullen 
door de weder-
partij worden vergoed. HTL is ge-
rechtigd om deze kosten forfaitair 
te bepalen op minimaal 15% van 
verschuldigde. De reclamebureau’s 
en/of reclame- bemiddelaars, zijn 
tegenover HTL aansprakelijk voor 
de nakoming van alle verplich-
tingen voortvloeiende uit deze 
advertentieovereenkomst. Bij in 
gebreke blijven van betaling door 
het reclamebureau resp. reclame-
bemid- delaar blijft adverteerder 
voor betaling aan HTL aansprake-
lijk.

Art. 9 RECLAMES
Reclames dienen uiterlijk en 
uitslui- tend schriftelijk binnen 5 
werkdagen na voltooiing van de 
opdracht te worden doorgegeven. 
Bij klachten over ver- spreiding 
dient door de wederpartij naam en 
adres of postcode met huis- num-
mer te worden doorgegeven van 
de melder van de klacht. Indien de 
gegevens onvolledig zijn kan de 
klacht niet in behandeling worden 
genomen.

Art. 10 KORTINGEN
Geen andere kortingen worden toe- 
gestaan dan die op de facturen zijn 
berekend.

Art. 11 VRIJWARING
De wederpartij garandeert dat 
de inhoud van de reclameuiting 
niet in strijd is met de wettelijke 
bepalingen, goede zeden, openbare 
orde en andere maatschappelijke 
normen en vrijwaart HTL dienaan-
gaande.

Art. 12 AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van HTL 
blijft in alle gevallen beperkt tot 
een aanvul- lende plaatsing of 
verspreiding in die plaatsen of 
gedeelten daarvan waar omissies 
worden aangetoond. HTL is nimmer 
aansprakelijk voor verdere door 
de wederpartij geleden schade 
hoe dan ook genaamd. Hoewel 
gestreefd wordt naar volledigheid 
en nauwkeurigheid ten aanzien 
van de opgaven van aan- tallen, 
prijzen en uitvoering wordt geen 
aansprakelijkheid voor de volledig-
heid en juistheid van de verstrekte 
gegevens aanvaard.
Indien de opdracht zowel de 
druktech- nische verzorging als de 
verspreiding van materiaal betreft, 
kunnen eventuele onvolkomen-
heden in de verspreiding nimmer 
leiden tot het door de opdracht- 
gever niet of niet volledig verschul-
digd zijn van de overeengekomen 
kosten van de druktechnische 
vervaardiging.
Persberichten en foto’s die ons 
worden aangeboden, worden ge-

acht vrij te zijn van rechten. Indien 
bronvermelding is
gewenst, dan dient deze ingemon-
teerd te worden in de foto. Onver-
hoopt ont- breken van bronver-
melding kan geen reden zijn voor 
schadevergoedng. Aangebonden 
kopij kan zowel worden geplaatst 
in onze gedrukte- als digitale uitga-
ven.

Art.13 OVERMACHT
Onder overmacht wordt bij toepas-
se- lijkheid van deze voorwaarden 
verstaan elke van de wil van HTL 
onafhankelijke omstandigheid, ook 
al was deze ten tijde van het tot 
stand komen van de overeenkomst 
blijvend of tijdelijk ver- hindert.

Art. 14 ONTBINDING
Mocht de wederpartij één van zijn 
ver- plichtingen ten opzichte van 
HTL niet nakomen, hetzij surse-
ance van betaling aanvragen , 
hetzij geraken n staat van faillis-
sement, dan heeft HTL het recht 
zonder dat nadere ingebrekestel-
ling of rechterlijke tussenkomst is 
vereist, alle met deze wederpartij 
gesloten over- eenkomsten ont-
bonden te verklaren, onverminderd 
andere hem wettelijke toekomende 
rechten.

Art. 15 ANNULERING
Indien een opdracht korter dan 
3 weken voor de overeengeko-
men begindatum van uitvoering, 
verzending of bezorg- ing wordt 
geannuleerd, om welke reden dan 
ook, is HTL gerechtigd boven de 
reeds gemaakte kosten 15% van 
het oorspronkelijk te factureren be-
drag in rekening te brengen.

Art. 16 GESCHILLEN
Alle geschillen in aangelegenheden 
waarop deze voorwaarden van 
toe- passing zijn zullen, behoudens 
de be- voegdheid van partijen tot 
het vragen van een voorlopige 
voorziening in kort geding aan de 
President van de be- voegde Arron-
dissementsrechtbank van de plaats 
van HTL, de Rechtbank van Almelo, 
in eerste aanleg worden beslecht 
door de gewone rechter van de 
plaats van HTL welke volgens de 
regels van Nederlands burgerlijk 
pro- cesrecht bevoegd is. Indien 
bedoelde geschillen volgens de 
regels van Nederlands burgerlijk 
procesrecht behoren tot de abso-
lute competentie van die kanton-
rechter, zal uitsluitend de bevoegde 
kantonrechter van de plaats van 
HTL kunnen beslechten. (sector 
Kanton locatie Enschede).

Art. 17 AFWIJKINGEN
In alle gevallen, waarin op som-
mige punten van deze voorwaar-
den is af- geweken, blijven de 
overige gelden, ook zonder dat dit 
nadrukkelijk is vermeld. Ingeval 
van nietigheid van één of meer 
bepalingen uit een tussen partijen 
geldende rechtsverhouding zul- len 
partijen gebonden zijn door regels 
van zoveel mogelijk overeenkom-
stige strekking welke niet aan 
nietigheid blootstaan.

Art. 18 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten, waarop 
deze voorwaarden geheel of ge-
deeltelijk van toepassing zijn, is 
toepasselijk het Nederlands recht.
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