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Medailles Turnschool
RIJSSEN - Medailles waren er voor Turnschool Rijssen op de

regionale individuele springwedstrijden te Dedemsvaart.
Op onderdeel mini was er goud voor Robert Grootenhuis,
Melvin Coolen, Niels Koerssen; zilver voor Ruben Aitink,
Elsemiek Wassen en Leon Bos; brons voor Tom Dijkhuis,
Selena Mendil, Laudi Klaas en Sven Gerritsen Mulkes. Op
mini pegases goud voor Robert Grootenhuis, Melvin Coolen
en Leon Bos, zilver voor Tom Dijkhuis en Niels Koerssen, brons voor Ivo Wolters, Chantal Rombeek en Thomas
Tempert. Op dubbel mini goud voor Tom Dijkhuis, Melvin
Coolen, Elsemiek Wassen en Niels Koerssen, zilver Leon
Bos; brons Thomas Tempert. Op tumbling goud voor Melvin Coolen, zilver Martin de Jong en brons Tom Dijkhuis.

Medailleregen voor Turnschool Rijssen

TCR winnaar competitie

Peuters en kleuters VEK

RIJSSEN - Het zaterdagmiddag herenteam van Tennisclub

RIJSSEN - Op zaterdag 8 juni houdt Chr Gymvereniging

Rijssen werd zaterdag 1 juni 2013 op eigen terrein kampioen in de zesde klasse.
Het team, bestaande uit Rob Arends, Martin Rensen, Edwin
Kamp, Ditmar Schelhaas, Roald Ridder en Fredrick Keizer
wist alle competitiewedstrijden te winnen.
Ook de tegenstander op deze laatste zaterdag had alle wedstrijden gewonnen en zo speelden de koplopers tegen elkaar
op de accommodatie aan de Stokmansveldweg. Rijssen won
uiteindelijk met 4-1. Volgend jaar zal het team uitkomen in
de vijfde klasse. De voorjaarscompetitie werd afgesloten
met een gezellige barbecue.

VEK haar Peuter en Kleuterochtend in sporthal De
Stroekeld eaan de Laan Oud-Indiëgangers. Dit evenement begint om 9.45 en duurt tot 11.30 uur. Het thema
dit jaar is: Smurfen. De kinderen worden uitgenodigd
verkleed als smurf te komen, en als ze willen worden
ze door de leiding van VEK geschminkt. Deze ochtend
is voor VEK-leden, maar iedereen mag een vriendje,
vriendinnetje, broertje of zusje meenemen, om lekker
samen te gymmen. Meedoen is gratis; sponsors zijn
Suzuki Schreurs en de Akor.

Rosemarijn Slaghekke neemt modezaak Esterel over.

Overname Esterel mode
ENTER - Esterel moda per donna, de damesmodezaak aan
de Dorpsstraat in Enter, wordt per 1 augustus overgenomen
door de jonge en gedreven Rosemarijn Slaghekke. Huidige
eigenaresse Esterel Roetgerink gaat een nieuwe uitdaging
aan bij Coulisse, waar ze zich bezig zal houden met de kwaliteitscontrole van de stoffen tijdens het productieproces.
Dit biedt Rosemarijn de kans haar droom te verwezenlijken. Na een afgeronde opleiding Technische Commerciële
Textielkunde en een bonk passie voor mode is Rosemarijn
startklaar voor het openen van haar damesmodezaak Roos.
De huidige labels als SOSjeans, Glamorous, My Brand en
Rinascimento blijven onderdeel van de collectie, maar daarnaast zullen er vele nieuwe merken worden toegevoegd.

Eindfeest Bedrijfsvoetbal

De mannen van TCR zesde klasse zijn kampioen!

Eigen foto

RIJSSEN - Vrijdag 7 juni maken alle teams nog minimaal één
keer hun opwachting tijdens Bedrijfsvoetbal Rijssen 2013.
Vanaf 19.00 uur spelen de recreatie teams, de prestatie teams
spelen vanaf 20.00 uur hun laatste wedstrijd(en). Aansluitend is er een groot tentfeest dat evenals voorgaande jaren
weer op sportpark De Koele van voetbalvereniging R.K.S.V.
wordt gehouden.
Bij recreatie strijden Asito, Niverplast, Pongers en RVC om
de prijzen. Bij prestatie zijn de halve finalisten De Duizendpoot, Drive-Inn Repulze, Select Sport en Teunis 1. De winnaars van de halve finales spelen aansluitend de finale op
het eerste veld. Iedereen is van harte uitgenodigd om de finales te bekijken en/of mee te doen met het eindfeest.

Tuinwerk
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Aanbiedingen zijn geldig t/m 8 juni 2013 en zolang de voorraad strekt.
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Team RVC kan nu voor het eerst de ﬁnale halen!
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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.

e-mail: info@janleijendekker.nl Internetsite: www.janleijendekker.nl
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