
 
 
 
 
 
 

De TamTam Hof van Twente is een compacte weergave van alle berichtgeving in online en offline media 
in de genoemde periode. Hij wordt verspreid onder alle medewerkers. Onderstreepte tekst is aanklikbaar. 
 

Huishoudelijke hulp bevalt goed in Hof van Twente  Bron: Tubantia.nl, Tubantia (papieren krant). 
 Tubantia meldt dat het overgrote deel van inwoners van Hof van Twente goed te spreken is over de huishoudelijke hulp die bij hen over de vloer komt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit blijkt uit het zogeheten clie ntervaringsonderzoek dat gemeenten volgens die wet verplicht moeten laten uitvoeren. Dit nieuwsbericht is door 5 grote accounts gedeeld op twitter, met mogelijk bereik van 55.800 personen.  
 

‘Coöperatie Hof van Twente op rozen nadrukkelijk in het nieuws’ Bron: Tubantia (papieren krant), Duurzame energie unie 

 Tubantia meldt in een artikel in de krant dat Niels en Marlous Katier de eersten in de gemeente Hof van Twente zijn die daken verhuren aan de coo peratie Hof van Twente op rozen voor het plaatsen van zonnepanelen. Op vijf daken van hun pluimveebedrijf aan de Rapperdsweg worden in het najaar 1.000 zonnepanelen geplaatst. Collega Bart Greven heeft dit bericht gedeeld op twitter met de tekst: “Mooie toelichting in @tubantia over 
duurzame energie in #HofvanTwente. Bedrijven 
leveren ruimte voor zonnepanelen zodat inwoners profiteren!”. Zijn reactie is door 20 personen gedeeld of geliked, met een mogelijk bereik van 8600 personen. É e n van de delers is het account “Tegenwind Schipbeek”. Zij melden hierbij: “Hof van Twente in beweging! Burgers die tegenstanders waren van 
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windmolens nemen verantwoordelijkheid”. Tot slot meldt de Duurzame Énergie Unie op Twitter dat ze 2 nieuwe leden verwelkomd hebben, waarvan de Coo peratie Hof van Twente op Rozen er e e n is. Dit bericht is door 8 accounts opgepakt, met een potentieel bereik van 21.000 personen. Ook de directeur van de Duurzame Énergie Unie heeft het bericht gedeeld.  
 

Laatste nieuws uit het KCC 

Waarover is veel gebeld met de gemeente? Waarvoor kwamen inwoners langs bij de receptie?  
 

 Weinig bijzonderheden. Ér is nog 1 vraag over asbestsubsidie binnengekomen naar aanleiding van een artikel van vorige week.  
 

En verder... 
 

 Klinkt het bericht van Éllen Nauta op twitter dat de scholen weer zijn begonnen nog even na. Uiteindelijk is het bericht door 9 personen gedeeld met een mogelijk bereik van 4250 mensen.  
 Heeft wethouder Harry Scholten op twitter een bericht van de VNG vgedeeld over statiegeld. Gemeenten kunnen tot 80 miljoen per jaar besparen als er statiegeld komt op kleine flesjes en blikjes. Onderzoekers verwachten dat het zwerfafval daardoor met 70-90% zal afnemen, waardoor een gemeente minder schoonmaakkosten hoeft te maken. Dit bericht is door 3 mensen gedeeld met een mogelijk bereik van 850 personen.  
 Meldt wethouder Harry Scholten op twitter dat “de CDA avond in Goor om input op te halen voor 

het verkiezingsprogramma goed bezocht is”. Dit bericht is door 3 mensen gedeeld met een mogelijk bereik van 850 personen.  
 Meldt Goorsnieuws dat medewerkers van de winkel Doors Wide Open uit Goor dinsdagochtend rozen uitdeelden aan treinreizigers op het station in Goor. Men kreeg er twee: e e n om zelf te houden en e e n om zelf weer aan iemand anders te geven. Reden: volgens Doors Wide Open is liefde er om te geven e n om te delen. 
 Heeft de Tubantia een groot artikel geplaatst over de ‘boerendansertjes uit Markelo’ die 60 jaar bestaan. Aanleiding voor de oprichting destijds was de 52ste verjaardag van koningin Wilhel-mina in 1932. De gemeente Markelo werd toen uitgenodigd een optreden te verzorgen. De kindergroep in Markelo was de eerste kindergroep van Boerendansgroepen in heel Nederland. 
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