 www.dedriehoek.net

Jawell Tour
RIJSSEN - Ook dit jaar wordt

een vijfdaagse fietstocht gehouden, van 24 tot en met 28
juni, waarvan de opbrengst
is voor een Roemenië-project
van Jawell, voor Roemeense
kinderen met beperking.
Deze keer wordt gestart in
Opheusden en wordt naar
de Eifel gefietst. De fietsers
worden per touringcar terug
naar Nederland gebracht.
“Diverse achtergronden en
leeftijden maken de tocht
gezellig en verre van oppervlakkig. De organisatie zorgt
voor begeleiding en vervoer
van de bagage”, vertelt Gery
Stegeman uit Rijssen, organisator van de tocht. Meer
info: www.jawell-tour.com
of bellen met Stegeman, tel.
06-25313964.

Excelsior’31 zaal
RIJSSEN - De zaalvoetbal-

lers van Excelsior’31 spelen
donderdag 30 mei de eerste
halve finale wedstrijd in de
nacompetitie voor promotie
naar de Topklasse. In sporthal De Reggehal (Nieuwlandsweg) is om 20.00 uur
ZVV/Sparta uit Nijkerk de
tegenstander. ZVV/Sparta
sloot de competitie in de
Hoofdklasse F af als de
nummer drie op twee punten achterstand van Excelsior’31. Excelsior’31 wist in de
reguliere competitie thuis te
winnen van ZVV/Sparta,
maar verloor uit. Het duo
Ryan en Marc zorgt voor
live-muziek en cameraman
Nijkamp van Multi-video
legt de wedstrijd vast. De
entree is gratis.
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‘Gedachtengoed waarin
samenleving centraal staat’
RIJSSEN - “Het
christen-democratisch
gedachtegoed, waarin
niet de markt, of de
overheid, maar de
samenleving centraal
staat, heeft mijn
voorkeur”, verwoordt
Dieger ten Berge zijn
keuze voor het CDA uit.
Door Jenny ter Maat

“En daarbij leggen christendemocratische
waarden,
zoals solidariteit en rentmeesterschap, de basis voor
een prettige samenleving
nu en in de toekomst”, stelt
hij. Rijssenaar Ten Berge,
getrouwd met Marsha en
sinds september vorig jaar
vader van Pim, werkt bij
Nautus, een adviesbureau
voor gemeenten met als
specialisatie het sociale domein. Sinds september 2011
is hij fractie-assistent van
het CDA. Hij woont fractievergaderingen bij en bereidt
samen met de andere leden
van de fractie en het bestuur
politieke
bijeenkomsten
voor, zoals over de aanpak
van werkloosheid in februari dit jaar.
Momenteel schrijft hij mee
aan het verkiezingspro-

Schilderen bij
Drokje
WIERDEN - In atelier Drokje
aan de Kupersweg wordt
dinsdag 4 juni van 20.00 tot
22.00 uur een cursus schilderen voor volwassenen
gegeven. Daarnaast zijn er
cursussen schilderen voor
kinderen (leeftijd 7 tot 12
jaar) en wel op vrijdag 31
mei en de woensdagen 5,
12 en 19 juni van 13.00 tot
15.00 uur. Nadat de cursus
senafgelopen zijn, wordt
er een expositie gehouden
in atelier Drokje. Vanaf 19
juni is er een zomerstop.
Men kan zich al wel aanmelden voor een cursus na
de zomer. Meer info: www.
atelierd rokjew ierden.nl
Nieuw uitrukvoertuig voor
de brandweer

Brandweerauto

Rijssenaar Dieger ten Berge is fractie-assistent van het CDA Rijssen-Holten en schrijft mee aan het
Eigen foto
lokale verkiezingsprogramma.

gramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
Boeiend raadswerk?
“Ik ben (nog) geen raadslid,
maar mocht het in de toekomst zo ver komen, dan zal
ik een raadslid zijn die het
College kaders wil meegeven zonder teveel te verzanden in details.”
Wat ergert?
“Ergernissen heb ik niet
echt. Het College en de Raad
werken op een constructieve wijze samen. “Ik con-

stateer dat de Rijssen-Holtense politiek het algemeen
belang hoog in het vaandel
heeft staan. Onderling gekissebis en versplintering is
leuk voor de koppen in de
krant, maar daar heeft een
inwoner niets aan.”
Mooiste plek?
“De mooiste plek in de gemeente Rijssen-Holten vind
ik sportpark De Koerbelt in
Rijssen. Een terrein waar
op een klein grondgebied
verschillende verenigingen

mensen met diverse achtergronden binden, het vrijwilligerswerk bloeit en jong en
oud kan sporten en recreëren.”
Te realiseren?
“In mijn omgeving zie ik
veel jonge gezinnen die getroffen worden door werkloosheid. Voor deze mensen
hoop ik dat de werkgelegenheid snel aantrekt en misschien draagt het Deltaplan
Rijssen-Holten een steentje
bij.”

ENTER - Brandweer Twente,
kazerne Enter, rukt voortaan
uit met een nieuwe WTS 500.
Het voertuig werd maandag
27 mei officieel in gebruik
genomen.
Burgemeester
Robben van de gemeente
Wierden was hierbij aanwezig, evenals de korpsleiding
van Brandweer Twente.
Deze nieuwe WTS 500 (Water Transport Systeem) voor
Enter is een Mercedes voertuig en vervangt de oude die
17 jaar dienst heeft gedaan.
Dit voertuig is bedoeld om
voornamelijk in het buitengebied de waterwinning te
verzorgen voor het dan al
aanwezige blusvoertuig. De
WTS 500 is voorzien van
500 meter slang.

Evenementenkalender

Enter & Wierden
g Kerkpleinmarkt. Zaterdag 1 juni. De Hervormde kerk in Enter organiseert verschillende activiteiten
van 10.00-15.00 uur. Hervormde Kerk, Dorpsstraat, Enter.

g Ganzenmarkt Enter. Zaterdag 1 juni. Rondom de Hogebrink staat alles in het teken van ganzen,
oude ambachten, aloude vaardigheden en natuurlijk ook van gezelligheid. Ganzenhoedsters komen
in actie, diverse optredens van o.a. Enterse Klompendansers en de Leesanghers. Verder heel veel
verschillende demonstraties. Met de grote gele schoolbus van De Reggestreek kan iedereen een
leuke rondrit maken. Aan de Hogebrink staan een stoomcarroussel en een ranja-koe.
Tijd: 10:00-15:00 uur, centrum Enter.

g Avond4daagse Wierden. Dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni. Starten: 18:30-19:00 bij zwembad de
Kolk, Dikkensweg, Wierden. Prijs: e 4,00, incl. medaille. Deelname per avond: e 1,50. Sluiting startbureau: 20:00 uur. Meer info over voorinschrijving: www.ambulare.org of bij Tourist Info Wierden.

g Dutch Youngster Festival. Woensdag 5 juni t/m zaterdag 8 juni. Internationaal concours hippique
voor ponyruiters, junioren en young riders. De deelnemers zijn dit jaar afkomstig uit vijftien landen.
Manege de Vossenbos, Bruinehoopsweg 2, Hoge Hexel.

g Vaderdagworkshop Drokje. Woensdag 5 juni. Ontbijtbord schilderen met porseleinverf. Opgeven:
tel. 06-44 666 735 of viekebosveld@live.nl Prijs: e 10,00. Tijd: 14:30-16:30 uur. Atelier Drokje,
Kupersweg 2x, Wierden.

g Lagefair: outdoor, entertainment en demonstraties. Vrijdag 7 t/m zondag 9 juni. Naast vaste
onderdelen zoals sportdemonstraties, de zandkastelenwedstrijd en het vertoeven op de beurs of
rondom het Rabopaviljoen, zijn er ook nieuwe elementen toegevoegd. Nieuw is bijv. de aftrap van
kunstproject ‘Follies aan zee’, de Blob-jump en een concert op het water.
Meer info: www.lagefair.nl

Exposities

g Zomer-expositie Galerie Tolg’Art: 9 mei t/m 15 juni. Passie voor kunst.....kleurrijk en robuust!
Expositie van de dynamische en robuuste doeken van Paul Tieke en de levendige en kleurrijke werken van Gerard Schuil. Verder ruimtelijk werk van gejutte materialen van Anne Wine.Tolgaarde 6-8,
Wierden. Info: www.tolg-art.nl

g Expositie HKW: “Dari mana datang”. Tot begin juli. Tentoonstelling over de geschiedenis van de
Wierdense Molukkers. Van Buurenstee, Appelhofdwarsstraat, Wierden.

Deze evenementenkalender en de aankondiging op de promotieborden wordt verzorgd
door Tourist Info Wierden-Enter. Voor vragen over evenementen, vermelding op de
promotieborden of als u zelf een evenement wilt aanmelden, neem dan contact op
met Tourist Info Wierden (0546 - 57 49 11, email: Wierden@twenteinfo.nl) of
Tourist Info Enter (0547 - 38 38 54, email: Enter@twenteinfo.nl)

Voor een uitgebreid agenda overzicht, informatie over evenementen, musea en
permanente tentoonstellingen zie ook:

www.wierden-enterinfo.nl

Week 22 - 2013

VANAVOND 29 MEI

VIP KOOPAVOND
17.00 – 21.00 uur

ÉÉNMALIG OP
ALLE ARTIKELEN!
SLA NU JE SLAG!

ook de hele dag op Scapino.nl
*Alle artikelen doen mee, uitgezonderd AktieSport artikelen. Het laagst geprijsde artikel is 1,- EURO.
De kassa geeft altijd de juiste prijs aan. Kijk op Scapino.nl welke winkels geopend zijn.

Scapino. Dat loont.

