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7461 PE Rijssen T 0548 517 306

Verhuizing
Trombosedienst

HOGE HEXEL - Donderdag 30

passend bij dit natuurgebied,
behouden. “Er kunnen vergaderingen en familiefeestjes gehouden houden, maar
ook workshops gegeven. De
boerderij heeft de charme
van de eenvoud, heeft sfeer.
Binnen kijk je tegen een rieten dak aan, met soms nog
vleermuizen, hangend aan
een balk”, aldus Nijveld. Lachend: “En dat huur je er allemaal bij!” Meer info: mail
naar i.nijveld@staatsbosbeheer.nl

Internetbankieren beginners
RIJSSEN - Op de woensda-

gen 5 en 12 juni geeft de
bibliotheek in Rijssen een
cursus internetbankieren
voor beginners.
Veel zaken, waaronder
bankzaken, worden tegenwoordig geregeld via
het internet.
Via een online programma leren de deelnemers,

met ondersteuning van
een bibliotheekmedewerker, de principes van het
internetbankieren.
Men kan zich voor de cursus aanmelden (verplicht)
bij de balie in de Bibliotheek in Rijssen of telefonisch, 0548-513431.
Leden betalen 4,00 euro;
niet-leden 6,50 euro.
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Tip Tourist Info
WIERDEN - Tourist Info Wierden-Enter tipt deze keer de
avondwandel4daagse Wierden, die gehouden wordt
van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 juni. Belangstellenden
kunnen zich alvast inschrijven op woensdag woendag
29 mei en vrijdagavond 31
mei van 19.00 tot 20.00 uur
bij zwembad De Kolk aan de
Dikkensweg. Verder tijdens
de openingsuren bij Tourist
Info Wierden en tijdens de
avondwandel4daagse zelf.
De start is tussen 18.30 tot
19.00 uur bij zwembad De
Kolk. Het startbureau sluit
om 20.00 uur. Meedoen kost
4,- euro inclusief medaille.
Een avond meewandelen
kost 1,50 euro.

Hagepreek
RIJSSEN - De Vrijzinnige Ge-
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loofsgemeenschap Aan de
Regge houdt zondag 2 juni
haar jaarlijkse hagepreek
in de tuin van informatieboerderij ‘n Witten bij de
dagcamping op de Borkeld,
Borkeldweg 17. Aanvang
11.00 uur.
Dr. Herman Pleij verhaalt
over het beeld van God in de
Middeleeuwen. De toegang
is gratis, van de bezoekers
wordt via een collecte een
vrijwillige bijdrage verwacht. Ook wordt van de
bezoekers gevraagd, indien
mogelijk, zelf (klap) stoelen
of tuinstoelen mee te nemen.
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Algemene voorwaarden en overige
informatie (zoals advertentie-tarieven
en oplage)
www.wegenermedia.nl
De Driehoek is een uitgave van Wegener
Media BV
Aangeboden kopij kan zowel worden
geplaatst in de gedrukte
als digitale uitgaven van Wegener
Media BV
© Wegener Media BV

94% VAN DE
CONSUMENTEN
ONTVANGT
DÉ WEEKKRANT GRAAG!

e

Contactgegevens media-advies en
advertentieverkoop
Voor informatie over de advertentiemogelijkheden kunt u

Familieberichten
E familieberichten@wegenermedia.nl
T (088) 013 72 68
Zelf een familiebericht opgeven kan via
www.familieberichtenonline.nl
Rubrieksadvertenties
E telesales@wegenermedia.nl
T (0900) 674 38 36

Onze volledige kollekties tuinmeubelen:
NÚ EXTRA SCHERP GEPRIJSD! WELKOM!

+ elk

Bezorgklachten
www.deweekkrant.nl/verspreidklachten
T (0900) 424 57 26
Commercieel directeur
Bert Bodde
Salesmanager
Timo Simmering
T (088) 0135508

ook contact opnemen met uw accountmanager of bel met
(088) 013 99 92.
Mailen kan ook via adverteren.twente@
wegenermedia.nl

999,-
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loop je zo De Borkeld op.”
Het programma kan ook
uitgebreid worden met een
wandeling met gids. “Zelf
kan men wandelen naar de
schaapskooi. Het is ook leuk
de kudde op te zoeken of via
de blauwe wandelroute naar
het labyrint te wandelen.”
De boerderij zelf met haar
wilde planten tuin, stenentuin en de kleine exposities
is door de aanpassingen wat
comfortabeler
geworden,
maar heeft haar eigen sfeer,

Compleet nú voor
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mei is er weer een VolgMij
avond waar iedereen van
harte welkom is. Dominee
Th. Niemeijer houdt een
inleiding over het thema:
‘Opname van de gemeente’.
Vanaf 19.30 uur is er inloop
met koffie; aanvang 20.00
uur. De bijeenkomst wordt
gehouden in het Kulturhus
Hoge Hexel aan de Nieuwe
Schoolweg. Voor meer informatie kijk op: www.volgmijavonden.nl of www.facebook.com/stichtingvolgmij

inclusief fauteuil en hocker,
zwart Wicker vlechtwerk
grijze kussens
normaal: 1599,-
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uit Rijssen met boswachter Ine Nijveld voor informatieboerderij ‘n
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UW VAKANTIE THUIS BEGINT
MET GERRITS TUINMEUBELEN!
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ENTER - Vanaf 1 juni kan
er voor de Trombosedienst
geprikt worden bij Medlon
bloedafname ( ZGT/MST)
prikpost voor huisartsen,
ziekenhuizen en trombosedienst, aan de Disselsweg 11
te Enter op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot
10.00 uur. De prikpost aan
de Beltmanstraat is vanaf 1
juni gesloten! Zie voor informatie: www.medlon.nl

U vindt ons naast de
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ENTER - Donderdag 6 juni
wordt in Het Reggedal een
informatieavond gehouden
met als thema ‘omgaan met
dementie’. Psycholoog Mirjam Bruines begeleidt de bijeenkomst waarop informatie en ervaringen met elkaar
gedeeld kunnen worden. De
avond begint om 19.30 uur
en wordt gehouden in ontmoetingcentrum ‘t Kloomp’hoes in Het Reggedal in
Enter.
Bewoners van Het Reggedal
en inwoners uit Enter zijn
hartelijk welkom. Aanmelden is niet nodig.
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