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Menig korfbaltalent werd ontdekt op het korfbaltoernooi
voor basisscholen.

Elke vrijdag is een column
van B&W Wierden te lezen op
www.dedriehoek.net
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Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Roosink (CU): ‘Burgers snel informeren’

Wat te doen
ramp spoor?
Iedereen langs het spoor moet weten wat te doen bij
een ramp op het spoor. Dat is de stelling van Gerrit
Roosink, ChristenUnie. “Hoe krijgen we door dat we
moeten vluchten als een wagon op ontploﬀen staat?”
Door Jenny ter Maat
RIJSSEN - “Mocht er politiek

weg te komen. Daar zullen
de hulpdiensten in hun aanpak goed rekening mee moeten houden”, aldus Roosink,
schaduwfractielid van de
ChristenUnie. “Uit onderzoek blijkt dat veel burgers
niet weten hoe ze geïnformeerd worden calamiteiten.
We weten dat als de sirene
gaat je ramen en deuren moet
sluiten en naar de regionale
zender moet luisteren. Maar
hoe krijgen we door dat we
moeten vluchten als er een
wagon op ontploffen staat?
En wie bericht via welke
(social) media? Daarover
moet voorlichting plaatsvinden. De Veiligheidsregio
Twente gaat hiervoor een
pilot uitvoeren in Borne. Ik
hoop dat daar snel goede resultaten uitkomen, die ook
in Rijssen-Holten toegepast
kunnen worden.” Complete
stelling: www.dedriehoek.
net

landelijk besloten worden
om de lijn Deventer-Hengelo intensiever te gaan
gebruiken dan nemen ook
de risico’s daarop toe. De
ChristenUnie hoopt dat snel
aan de burgers duidelijk
wordt gemaakt hoe zij worden geïnformeerd over een
ramp op het spoor, en welke

HOE KRIJGEN
WE DOOR DAT
EEN WAGON OP
ONTPLOFFEN STAAT?
voorzorgsmaatregelen burgers kunnen nemen. De bereikbaarheid van het spoor
voor hulpdiensten in het
buitengebied laat te wensen
over. Ook zijn er in Rijssen
gebouwen in de omgeving
van het spoor waarin mensen wonen die niet zelfredzaam genoeg zijn om snel

Presentatie Muziekschool
RIJSSEN - De Rijssense Mu-

zaal van het Parkgebouw,
Oosterhofweg. Leerlingen
van de basisschool zijn méér
dan welkom.

barbecue.nl

ziekschool houdt donderdag 13 juni om 16.15 uur de
AMV-presentatie in de grote

A-Z Barbecue Menu per persoon:

€ 11,50

Ecoduct: even voor de mensen,
straks voor alleen dieren
Zaterdag, Dag van de Bouw, kon ook een kijkje genomen worden op het in aanbouw zijnde ecoduct over de N350 en daar werd
gretig gebruik van gemaakt.
In de derde week van juni wordt het dek gestort en in het laatste weekend van juni wordt de hulpconstructie verwijderd. Dan
is het betonwerk klaar en kan het ecoduct verder afgewerkt worden.
Foto: Johan Bolink

Investeren in jongerenwerk?

140 Bootjes

ENTER - In jongeren moet je

wordt het project Maatgraven officieel in gebruik genomen. Om 14.15 uur laten 140
leerlingen van Banisschool
en Julianaschool een eigengemaakt bootje te water. Dat
gebeurt bij Brandlicht 3, bij
de Maatgraven.

investeren, maar wel verantwoord. Dat is de stelling
van André Tijhof, schaduwfractielid van VVD/GB in de
gemeente Wierden.
Tijhof: “Wat een rel in Enter,
afgelopen week over het jongerenwerk in Enter, bij het
motorclubhuis. Een columnist gooit een balletje op en
leden van een club en politiek strijken elkaar tegen de
haren in. Jammer want het
gaat over jongerenwerk in
Enter en dat sneeuwt onder
in een eindeloze welles-nietes discussie. De jeugd van
Enter moet een eigen on-

derkomen hebben en de gemeente moet dat maar even
betalen. O ja? Ik ben van mening dat er in Enter best wel
veel te doen is voor de jeugd.
Scholen, kerken sportverenigingen, maar ook Jong
Nederland hebben programma’s gericht op jongeren in
diverse leeftijdcategorieën.
Deze clubs doen goed werk
en worden lokaal goed ondersteund. Waarom dan voor
een kleine groep iets nieuws
zwaar financieren met gemeenschapsgeld?” “Ik kan
geen goedkeuring geven aan
ongemotiveerd rokend met
de benen op tafel hangend

in de bank vragend om een
eigen onderkomen. Daarom
wil ik de groep jeugd (maar
ook hun ouders) oproepen
om eens te gaan kijken of er
binnen andere clubhuizen
van verenigingen niet wat
aangepast kan worden zodat
er een win-win situatie ontstaat voor meerdere partijen.
De gratis energie van jeugd
en verenigingen kan leiden
tot iets explosiefs moois. De
tijd van ‘regel dat even voor
ons’ ligt achter ons. Investeren in jeugd moeten we blijven doen, maar wel verantwoord.” Complete stelling
op: www.dedriehoek.net

Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Kipsaté (2 stokjes)
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Gemengde rauwkost
• Perzikschijfjes

Sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles
• Tangen
• Servetten

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

Verzekeringen
Hypotheken

ovmtwente.nl
Wierden Enter Borne

DE LEEUW INSTALLATIES BV
STREEFT DUURZAAMHEID NA

Rijssen – De Leeuw Installaties BV, installateur op het
gebied
van
verwarming,
loodgieterswerk en elektrische
installaties, ziet toekomst in
duurzame energie. De pijlers
hierbij zijn: vakmanschap en
opleiding, veiligheid, gezondheid en milieu. Verschillende
opdrachtgevers
hebben
al
kennis gemaakt met de verscheidenheid aan duurzame
installaties die De Leeuw
Installaties BV levert en
monteert. Denk hierbij onder
andere aan warmtepompen,

led verlichting en fotovoltaïsche elementen (PV panelen).

Om zelf ook bij te dragen
aan een duurzaam klimaat,
heeft De Leeuw Installaties BV
bij hun eigen pand aan de
Noordermorssingel te Rijssen
led verlichting en zonnepanelen geplaatst. Met als
resultaat een spectaculaire
afname in het energieverbruik.
Laat u goed en vrijblijvend
voorlichten bij De Leeuw
Installaties BV. Zie ook:
www.deleeuwinstallaties.nl
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