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Sportieve Leesanghers

Fietsten tijdens de jaarlijkse zangersmiddag.

ENTER - Zaterdagmiddag hielden de leden van het shantykoor De Leesanghers hun jaarlijkse zangersmiddag. In Ons
Centrum in Enter kwamen ze bij elkaar en werden daar
door Arend Jan Kippers welkom geheten. Ook de dames
waren in grote getale meegekomen om te genieten van een
rondje Enter en stapten met hun sportieve zangers op de
fiets. Het was een zeer gezellige tocht, uitgezet door de activiteitencommissie. Tijdens twee tussenstops werd er even
bij gekletst, iets gedronken en konden liefhebbers genieten
van een harinkje. Om een uur of vijf had een ieder de tocht
zonder problemen volbracht en werd er in Ons Centrum, na
het aanvullen van de verloren zweetdruppels, samen genoten van een heerlijk buffet.

Eigen foto

Geslaagd ouder-kindtoernooi

Prestaties turners VEK

RIJSSEN - Badminton Club Rijssen hield vorige week het jaar-

RIJSSEN - Afgelopen zaterdag werd in Leek de halve

lijkse Ouder-kind toernooi, waarbij acht teams vol enthousiasme de strijd met elkaar aangingen om de eerste plaats.
Er waren twee poules met elk vier teams, waarbij het team
dat na drie wedstrijden de meeste punten behaalde, in de finale kwam. De teams die als tweede eindigden in de poules
streden om de derde plaats, welke na een pittige strijd werd
behaald door Nadia Schuurman en haar vader Jan.
De winnaars uit beide poules stonden in de finale tegenover
elkaar: Sem te Wierik en zijn vader Michel streden om de
eerste plaats tegen Wesley Brouwer en zijn vader Erik. Met
een mooie voorsprong van 7 tegen 14 punten behaalde het
team van Sem de eerste plaats.

finale landelijk Herenturnen tweede en derde divisie
gehouden. Van Gymvereniging VEK deden daar aan
mee: Wiljan Janssen, Ricardo Solino Overmars en
Luuk Dangremond, alledrie uitkomend in de tweede
divisie. Wiljan Janssen werd eerste in Pupil niveau 9,
en plaatste zich voor alle zes toestelfinales. Ondanks
zijn ziekzijn werd Ricardo Solino Pupil niveau 8 toch
nog vijfde en plaatste zich voor twee toestelfinales.
Luuk Dangremond Instap niveau 8 werd twaalfde en
plaatste zich voor minstens één toestelfinale.

Ondanks de regen werd het paalwerk vakkundig gepoetst.

Rotary poetst paaltjes
RIJSSEN - Leden van Rotary Rijssen zorgden afgelopen week

weer voor de schoonmaak van de ruim 2000 paaltjes, de
jaarpalen, informatieborden en banken van het Wereldtijdpad. Het unieke wandelpad met al haar geschiedenisinformatie ligt in de gemeente Rijssen-Holten.
Voorzien van emmers met sop, borstels en poetsdoekjes
gingen de leden in groepjes op pad en na twee uur werken
stonden de paaltjes er weer glimmend bij. Het was de eerste
lustrumschoonmaak van de paaltjes en deze keer hielp de
regen nadrukkelijk mee door het sop ferm af te spoelen. De
leden van Rotary Rijssen komen uit Nijverdal, Hellendoorn,
Goor, Markelo, Diepenheim, Ambt-Delden, Rijssen en Holten.

Bedrijfsvoetbal op Koele
RIJSSEN - Bij het Bedrijfsvoetbaltoernooi Rijssen, dat inmid-

dels twee weken gaande is, staan op dit moment (maandag
27 mei) RVC en Pongers in de poules Recreatie bovenaan,
en bij prestatie zijn De Duizendpoot en Select Sport de lijstaanvoerders.
Donderdag 30 mei worden de laatste poulewedstrijden gespeeld. Vrijdag 7 juni spelen alle teams sowieso nog één
wedstrijd, de finalisten zelfs twee wedstrijden.
Via de website www.bedrijfsvoetbalrijssen.nl is op een
speelavond vanaf 22.00 uur te zien wat de uitslagen en foto’s
van die avond waren en de standen zijn dan weer actueel.
Voor diegenen die niet meespelen, kom gerust een keer kijken op Sportpark de Koele aan de Elsmaten in Rijssen.

Badmintonclub Rijssen hield een gezellig en sportief toernooi.
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Vriezenveenseweg 31, Wierden, 0546-576273 www.tuincentrumwierden.nl
OPENINGSTIJDEN: Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Vrijdagavond koopavond.

Team Haverslag: niet om de prijzen, wel om het plezier!

