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ENTER - Een 70-jarig echtpaar
uit Rijssen en een 24-jarige
automobiliste uit Ambt Delden raakten zondag 2 juni
gewond bij een aanrijding
in Enter.
Omstreeks 11.45 uur kreeg
de politie melding van een
aanrijding op de N347 in
Enter. Een 24-jarige automobiliste reed over de N347,
komende vanuit Goor en
kwam op de verkeerde weghelft terecht. Uit tegengestelde richting reden op dat
moment een 70-jarige automobilist met zijn 70-jarige
echtgenote. Een aanrijding
kon niet meer voorkomen
worden. Beide bestuurders
en bijrijder raakten gewond
en werden met ambulances
naar het ziekenhuis overgebracht.

pen zaterdag een clinic bij Tennisclub De Mors. Dijkman is de nieuwe
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broek. Een ‘testteam’ van De
Mors ging op pad om baansoorten te testen. “Er is de
afgelopen tijd bijna alleen
met regen getest, we willen
de komende weken testen
bij droog weer”, geeft Zwoferink aan. In eerste instantie worden drie all-weather
banen aangelegd. Inmiddels
wordt er druk beraadslaagd
over het te realiseren clubgebouw. “We bouwen zelf
het clubgebouw. We hebben
veel actieve leden die hier

de schouders onder willen
zetten. Naast het gebouw en
de banen, die we huren van
de gemeente, wordt door de
club zelf een speeltuintje
gefinancierd en wordt door
een aantal senior-leden een
jeu de boulesbaan aangelegd. “We hebben geen groot
budget, maar met de inzet en
creativiteit van onze leden
komt het met de accommodatie helemaal goed. Als het
een beetje meezit gaat het
park in april 2014 open!”

Reünie CJV Timotheüs Enter
ENTER - Op vrijdag 21 juni

2013 houdt de Christelijke
Jongeren Vereniging Timotheüs een reünie voor
al haar huidige 16+ leden
en oud-leden van de vereniging.
De reünie wordt gehouden bij Landgoed Het
Rheins en begint om 19.30
uur. Het belooft een ge-

zellige avond te worden
onder het genot van een
hapje en een drankje. Alle
(oud)leden zie zin hebben
om te komen kunnen zich
aanmelden en dat kan tot
en met donderdag 13 juni
2013. Men meldt zich aan
door een e-mail te sturen
naar cjvtimotheüs@hotmail.com
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ENTER - Op zaterdag 22 juni,
van 10.00 tot 17.00, houden
de Imkersvereniging De
Oosterhof Rijssen en Bijenvereniging Enter-Wierden
een promotie dag voor het
houden van bijen. Op deze
dag kan men op een vrijblijvende manier kennis maken
met het houden van bijen.
Belangstellenden kunnen
hier allerlei informatie verkrijgen door foldermateriaal
of van de imker zelf. Tevens
wordt er een kast geopend
om het publiek een goede
indruk mee te geven.
Wie wil weten hoe de bijen
leven of hoe nuttig de bijen
voor de mensen zijn is van
harte welkom op 22 juni in
het Volkstuinencomplex Het
Leyerweerd aan de Eversdijk naast huisnummer 4d
en de imkerverenigingen
staan klaar om alle vragen
te beantwoorden.

Kringloopkoopje
tuinmeubilair
RIJSSEN - Kringloopbedrijf ‘n

Roondgaank aan de Nijverheidsstraat 19 presenteert
elke maandag op de website
www.dedriehoek.net haar
‘koopje van de week’. Deze
week: vijftig procent korting op alle tuinmeubilair
en accessoires. Kringloop
N’Roondgaank heeft momenteel een grote voorraad
aan tuintafels, tuinstoelen
en tuinstoelkussens. Deze
staan bij het inbrengpunt
aan de achterzijde van het
pand uitgestald. Meer info:
www.kringlooprijssen.nl
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RIJSSEN - Zaterdag 8 juni is
het weer zover. Dan kunnen
deelnemers aan de autopuzzelrit van de RMC zich laten
foppen door de opdrachten
en vragen van de ervaren
uitzetter Hammink.
De rit is uitgezet in de mooie
omgeving van Rijssen-Holten. Er kan gestart worden
in de A en B Klasse. Voor de
kinderen weer de bekende
zoekwedstrijd met voor ieder kind een prijs.
Deelnemers kunnen starten
tussen 18.00 en 18.30 uur
bij Restaurant ‘t Witte Hoes
aan de Markeloseweg 90 in
Rijssen. Sponsors van deze
rit zijn Plusmarkt en Jansen
Assurantiën.
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