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RKSV houdt zaterdag
familiedag en instuifdag

Nieuw: digitale speelvloer
bij Grimberghoeve Notter

RIJSSEN - Zaterdag 8 juni

NOTTER - De digitale speelvloer bij De Grimberghoeve
aan de Klokkendijk 14 in
Notter is nu al een succes.
“Kinderen zijn er niet weg te
slaan. Ze gunnen zich nauwelijks tijd om te eten”, lacht
Gerrit Lammers, eigenaar
van het recreatiebedrijf. Het
spel is twee weken geleden
geïnstalleerd en er wordt
nu al druk gebruik van gemaakt. Eyeplay is de nieuwste videogame, waarbij
spannende en leuke spellen
worden geprojecteerd op de
vloer, voor elke leeftijd is er
wel een spel. De vloer wordt
zo een interactieve speelruimte en biedt kinderen op
een heel andere manier veel
speelplezier. “We houden
hier nogal veel familie- en
bedrijfsfeesten en zochten
iets waarbij ook de meekomende jeugd vermaakt kon
worden. Als het mooi weer
is hebben we buiten genoeg

staat de jaarlijkse familiedag
bij RKSV op het programma.
Tevens organiseert RKSV
een instuifdag op Sportpark
De Koele aan de Elsmaten.
Vanaf 10.00 uur is iedereen
welkom om aan deze dag
mee te doen.
Voor jongens en meisjes die
zin hebben om te gaan voetballen is dit een leuke kans
om kennis te maken met het
voetbal en de club RKSV.
Voor alle jeugdleden die al
voetballen bij RKSV wordt
het weer een geweldige
middag! Opgeven kan via
instuifdag@rksv.nl, zet hier
wel je leeftijd bij!
Om 10.30 uur start het parcours waarbij groepjes leeftijdsgenoten allerlei activiteiten uit zullen voeren. Per
activiteit staan begeleiders
van het eerste en A1 klaar
voor de uitleg en uitvoering
van de activiteit.

Er is een tiental activiteiten
waarvan penalty’s schieten,
slalommen, onderling partijtje, latje schieten en kruiwagen lopen er enkele zijn.
Rond 12.30 uur is er voor
iedereen een gratis broodje
knakworst/kaas/ham. Na
deze pauze wordt er nog
gevoetbald tussen de kinderen en de ouders, het eerste
tegen de jeugd, per leeftijdscategorie wordt er gestreden
om een penaltybokaal en
staat er een luchtkussen om
op te spelen. Rond 15.00 uur
wordt de jaarlijkse verloting
gehouden, met wederom
vele mooie prijzen voornamelijk vanuit de horeca uit
Rijssen. Hierna kan iedereen
nagenieten op het terras onder het genot van een hapje
en een drankje. Op 15 juni
(80+ toernooi) en 22 juni (lager senioren toernooi) staan
de laatste activiteiten van
dit jaar op het programma.

RKSV sluit haar succesvolle seizoen af met een gezllige
Eigen foto
familiedag op sportpark De Koele aan de Elsmaten.

Open huis dierverblijven bij de familie Paalman aan de
Eigen foto
Ligtenbergerdijk in Rijssen.

Zaterdag open huis bij
Castle dierenverblijven
RIJSSEN - Op zaterdag 8 juni

2013 van 10.00 uur tot 17.00
uur houdt
Castle dierverblijven open
huis aan de Ligtenbergerdijk 27 te Rijssen.
Het echtpaar Erwin en Arja
Paalnam nam oktober 2012
Castle dierenverblijven over
van de firma Rosman.
Arja doet de administratie,
de bestellingen, de acquisitie enzovoort en runt ‘tussendoor’ de huishouding
met vier opgroeiende kinderen.
Castle maakt luxe dierenverblijven voor kippen, konijnen en ander diersoorten.
Op de website www.dierenverblijven.nl zijn alle mogelijkheden te zien. Ook in
de showtuin aan de Ligtenbergerdijk 27 te Rijssen kan
men diverse dierenverblijven bekijken. De showtuin
ligt achter de woning van de
familie Paalman. “Iedereen
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is van harte welkom om een
bezoek te brengen aan de
showtuin, maar wel graag
eerst een afspraak maken”,
verzoeken Anja en Erwin,
die beiden graag voor dit bedrijf de handen uit de mouwen steken. Voor het open
huis van aanstaande zaterdag hoeft men uiteraard
geen afspraak te maken!
De verblijven worden zowel
in bouwpakket geleverd als
kant en klaar gemonteerd
ter plaatse of in de werkplaats. “De verblijven worden van eerste klas materialen vakkundig gemaakt en
afgewerkt in de werkplaats
van Kalco kozijnen te Rijssen”, benadrukken Anja
en Erwin en onderstrepen
met gepaste trots dat ‘Castle
dierverblijven een sieraad
voor de tuin’ zijn.
Meer info: telefoon 0548364656, e-mail info@dierenverblijven.nl

te doen in de vorm van onder andere step, skelters,
speeltuintje. Maar als het
slecht weer is, en dat komt
de laatste tijd nogal eens
voor, dan willen kinderen
toch ook graag iets te doen
hebben tijdens zo’n feest.
En met dit spel kunnen ze
zich prima vermaken.” Het
spel is vrij nieuw voor deze
regio: “In Oost-Nederland is
dit nog nergens”, weet Lammers.
Op de vloer van ‘t Proathuus
kunnen de spellen geprojecteerd worden. De computer
reageert op de bewegingen
van de spelers. Gerrit Lammers laat zien hoe het moet,
maar zoon Jelmer is er toch
iets meer bedreven in. Er
wordt gescoord bij voetbalen ijshockey, er worden
muizen weggejaagd, kikkers
gevangen, bellen geblazen,
al naar gelang het spel. Voor
meer info: tel. 0548-513292.

Tijdens familie- en bedrijfsfeesten zorgt Eyeplay voor het
Eigen foto
vermaak van de jeugd.

