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Raduga organiseert districtsﬁnale
De turnafdeling van
SV Raduga organiseert
samen met de KNGU
op zaterdag 1 juni de
districtsﬁnale vierde
divisie. Ruim 50
vrijwilligers en zo’n
250 turnsters van 84
verenigingen zijn deze
dag in touw.

Column
WIERDEN - Burgemeester en
wethouders van Wierden
schrijven wekelijks een
column voor de website
van De Driehoek, www.
dedriehoek.net Deze vrijdag is de beurt aan burgemeester Henk Robben.

Dolle Daagn
RIJSSEN - Kringloopbedrijf

N’ Roondgaank, Nijverheidsstraat 19, heeft deze
week als koopje van de
week; vijftig procent korting op alle kleding en
drinkglazen. Maar daar
laat de kringloop het niet
bij. Deze week worden
‘Dree Dolle Daagn bie’j n’
Roondgaank’ gehouden.
Op donderdag, vrijdag en
zaterdag, 30 mei tot en met
1 juni 2013, krijgen klanten 25 procent korting op
het gehele assortiment!
Zie ook de advertentie in
deze weekkrant!

De complete turnselectie van Raduga werd vorige week verblijd met nieuwe trainingspakken, dankzij de sponsoren Datatechnic
Foto: Raduga
Electronics (Goor) www.datatechnic.nl en HTW Inﬁltratietechniek (Enter) www.inﬁltratietechniek.nl.

zaal, de benodigde toestellen, voldoende jurymeisjes,
voldoende catering voor alle
jury en vrijwilligers. Maar
ook voldoende tafels met
ene kleedje en een bloemetje. Er moet worden nagedacht over de muziek tijdens
de opmars en de prijsuitreiking. Er worden mensen
benaderd die de prijsuit-

reiking willen verzorgen.
Er wordt flink gezocht naar
sponsoren die deze wedstrijd mede mogelijk willen
en kunnen maken. Om dit
alles goed te laten verlopen
is er een grote groep vrijwilligers nodig tijdens zo’n
dag.” Zaterdag is het zover,
dan gaat het damesturnen
in De Zomp officieel van

start en zullen de meiden, in
de leeftijd van negen tot en
met achttien, laten zien wat
ze kunnen voor het oog van
de jury, om zo hoog mogelijk te scoren. Het wordt een
drukke dag, zaterdag in De
Zomp. “De eerste mensen
worden verwacht om 8.00
uur en de laatste toeschouwers zullen vertrekken om

20.00 uur. De wedstrijden
zijn officieel van 8.45 uur tot
19.30 uur, maar gezien de afstanden die gereden worden
en de voorbereiding van de
turnsters zijn de eersten er
altijd al zeer op tijd”, vertelt
Jolien Altena. De entree bedraagt 3,- euro; kinderen tot
en met zestien jaar mogen
gratis naar binnen.

Activiteiten
HSV ‘t Zumpke
ENTER - In verband met
haar 40-jarig bestaan
houdt HSV ‘t Zumpke zaterdag 1 juni een activiteitenmiddag aan De Lee
van 13.00 tot 16.00 uur.
Met demonstraties van
vistechnieken, van 14.00
tot 16.00 uur vrij vissen
voor de jeugd, spelletjes,
proeven van gerookte vis.
Iedereen is welkom!

prijsplukker

prijsplukker

prijsplukker

Intratuin Tuinhortensia
(Hydrangea)
Diverse kleuren, hoogte
30 cm, halfschaduw,
potmaat 23 cm.
Per stuk 12.95

Intratuin
Lavendel
(Lavandula)
Hoogte 30 cm,
zon, potmaat 17 cm.
Per stuk 4.99

Intratuin
zomerbloeiers
Diverse soorten en
kleuren, hoogte 15 cm,
6 stuks in draagtas.
Per draagtas 3.49

1+1

1+1

gratis

gratis

%
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Intratuin Almelo Schuilenburgsingel 5, 0546-838666. Mei: ma-vr tot 21.00 uur open*
Intratuin Enschede Achterhofweg 22, 053-4314533. Donderdag en vrijdag koopavond
Intratuin Lochem Goorseweg 27, 0573-288666. Mei: ma-vr tot 21.00 uur open*
* m.u.v. feestdagen, www.intratuin.nl

1+1

Aanbiedingen geldig t/m zondag 2 juni 2013.

Door Jenny ter Maat

Tijdens deze districtsfinale
komen de beste turnsters
van dit niveau van Gelderland, Flevoland en Overijssel, onder andere uit Enter,
Rijssen en Wierden. Van Raduga zelf doen vijf turnsters
mee. In de leeftijdscategorie
pupillen 1 zijn dat Kim Morsink, Lotte Halenbeek, Indy
Nijland en Maaike Slagers.
In de leeftijdscategorie pupillen 2 is dat Esmee Stamsnijder. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
zoekt jaarlijks voldoende
clubs bij elkaar die een wedstrijd willen organiseren.
“Raduga wil zichzelf graag
op de kaart zetten en pakt het
meteen groots aan door een
districtsfinale te organiseren”, aldus Jolien Altena van
Raduga. “De KNGU regelt
de juryleden en de turnsters
hebben zichzelf geplaatst en
komen met veel plezier deze
finale turnen in Enter. Waar
wij voor moeten zorgen zijn
alle randvoorwaarden: de

KORT NIEUWS

gratis

2 juni koopzondag bij
Intratuin Almelo en Lochem
Intratuin Enschede gesloten
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