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Blije gezichten na het overhanidgen van de cheque van Rabobank
Eigen foto
Noord Twente.

Rabobank Noord Twente
steunt projecten Wierden
WIERDEN - Zeven verenigingen uit Vriezenveen en
Wierden ontvingen onlangs
een cheque uit het Projectenfonds van Rabobank
Noord Twente, voor een
totaalbedrag van 16.000,-.
In Wierden werden Ouder-

raad OBS De Touwladder en
Reddingsbrigade Wierden
verblijd. Aanvragen voor de
tweede helft van 2013 dienen voor 1 oktober bij Rabobank Noord Twente binnen
te zijn, via www.rabobank.
nl/noordtwente.

Expositie Groot’n Jans in
de Botterhof
WIERDEN - Tot en met 12 juli
is er een expositie in de Botterhof aan de Botterof, die
wordt verzorgd door de kunstenares Ingrid Groeneveld.
Haar schilderscarrière begon in 1985. Ze volgde lessen in Amsterdam en aan
de kunstacademie in het
Zwitserse Lausanne leerde ze aquarelleren. Ingrid
Groeneveld maakt olieverf
schilderijen en aquarellen

van realistisch tot abstract.
Haar grootste inspiratiebron
is de natuur. Ze zegt zelf: “Ik
volg eerder mijn gevoel dan
mijn verstand. Ik werk vanuitmijn innerlijk en probeer
mijn eigen handschrift te
behouden.” In de Botterhof
worden olieverf schilderijen
en aquarellen tentoongesteld. De expositie is elke
dag te zien van 10.00 tot
18.00 uur.

Valtraining 60+: Rollen over de
mat in plaats van een valpartij

Concert
Volkspark
zomeravond

RIJSSEN - Na de zomerva-

juni geven het Rijssens Mannenkoor en het blaasorkest
van muziekvereniging Wilhelmina om 19.30 uur samen een openluchtconcert
in de koepel van het Parkgebouw in Rijssen. Hiermee
wordt een oude traditie van
zomerconcerten nieuw leven ingeblazen. Uiteraard
zijn alle inwoners van Rijssen en omstreken van harte
uitgenodigd. Het belooft een
geweldige muzikale avond
te worden! Entree wordt
niet geheven maar er wordt
gelegenheid geboden voor
een vrije gift.

kantie start in Rijssen een
cursus valtraining voor 60plussers.
De Sint Maartenskliniek in
Nijmegen heeft een wetenschappelijk onderbouwde
valpreventietraining
ontwikkeld waarmee het risico
op een val met bijna de helft
afneemt. Binnen Carintreggeland wordt de valpreventietraining al gegeven en de
training wordt nu ook aangeboden in Rijssen. Valincidenten komen veel voor
onder senioren. Per jaar belanden 50.000 mensen met

een botbreuk op een spoedeisende hulp omdat ze gevallen zijn. Senioren vallen
vaker omdat de vaardigheid
om tijdens het lopen obstakels te ontwijken verslechtert met het ouder worden.
In de training ‘Vallen Verleden Tijd’ oefenen de deelnemers op een hindernisbaan
waar allerlei valrisico’s uit
het dagelijks leven zijn nagebootst, zoals een ongelijk
trottoir of het lopen zonder
zicht op de voeten. En de
deelnemers leren judo-valtechnieken om de kans op
verwondingen te verklei-

nen. “Iedereen van 60 jaar
en ouder kan deelnemen.
De training bestaat uit tien
lessen van één tot anderhalf
uur en de kosten kan men in
veel gevallen declareren bij
de zorgverzekeraar”, aldus
Sanne Gommers van Carintreggeland. Op 16 september
2013 wordt gestart met de
eerste valpreventietraining
in Rijssen in De Wellehof
op de maandagochtend.
Meer info: Sanne Gommers
afdeling fysiotherapie de
Schutse: 06-34363228 of via
e-mail fysio.deschutse@carintreggeland.nl

RIJSSEN - Op vrijdagavond 7

Veel belangstelling voor 5
kilometer tijdens Wiezoloop
WIERDEN - Sinds het openen
van de inschrijving voor de
15e Wiezoloop neemt het
aantal aanmeldingen nog
dagelijks toe. Vooral de 5 kilometer, waar voor het eerst
een maximum aantal deelnemers wordt toegelaten, is
erg populair. Om de deelnemers op BNI 5 kilometer
voldoende loopruimte te
kunnen blijven bieden is
het aantal deelnemers voor
deze afstand gelimiteerd
op maximaal 1000. Om teleurstelling te voorkomen
adviseert de organisatie om
niet te lang te wachten met
inschrijven. Hardlopers die
zich als ‘Vriend van de Wie-

zoloop’ hebben aangemeld
zijn in de periode van voorinschrijving altijd verzekerd
van een startbewijs voor de
5 kilometer.
De 15e Wiezoloop wordt op
zaterdag 6 juli gelopen door
de straten van Wierden.
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de Univé 10
kilometer, BNI 5 kilometer,
Plaggemars
Businessrun,
2,5 kilometer of de Rabobank Kidsrun. Voor deelname aan de BDO Galarun 10
kilometer kan men contact
opnemen met de organisatie. Meer info en inschrijven
voor alle afstanden is mogelijk via www.wiezoloop.nl

Geslaagd korfbaltoernooi
WIERDEN - Op een zonovergoten schoolkorfbaltoernooi
gingen 22 teams afkomstig van negen scholen uit Wierden de
strijd met elkaar aan om het schoolkorfbalkampioenschap.
Mariaschool 2 was de winnaar van de groepen 5. Morgenster
1 werd de winnaar van de groepen 6. Het 2e team van de
Mariaschool won de strafworpbokaal.

Nieuwe Tandarts en
Orthodontiepraktijk in Enter
4 weken
voor € 12,50

In Enter komt binnenkort een nieuwe tandarts en orthodontiepraktijk in samenwerking met tandarts
Went. De praktijk met de naam “Het
Centrum”, wordt gevestigd aan de
Dorpsstraat 109.

+ gratis vouwvaas

Men hoopt half oktober te kunnen
starten. De praktijk van tandarts
Went blijft tot eind december
geopend waarna hij per 1 januari
2014 nog 1 dag per week in
“Het Centrum” werkzaam zal zijn.

Het voorjaar in met De Twentsche Courant Tubantia
Ik neem een proefabonnement:*
4 weken voor € 12,50 + een gratis
vouwvaas. Het proefabonnement
eindigt automatisch. (P4SP)

Ik neem een doorlopend abonnement:
Ik krijg de eerste 4 weken de krant cadeau +
een gratis vouwvaas. Daarna betaal ik € 27,50
per maand op basis van kwartaalbetaling. (NA28)

Voorletters:

Voornaam:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Telefoon mobiel:

m

VACATURE
v

(voor bezorgcontrole)

Er is een vacature voor een preventie- en stoelassistente.
Nieuwe patiënten kunnen zich vanaf nu aanmelden.
Voor verdere inlichtingen/aanmelden kunt u contact opnemen met
Annette Calkhoven, 06 – 46 40 65 47.

E-mailadres:
Geboortedatum:
Ingangsdatum:

per direct

anders:

Ik verleen eenmalig / tot wederopzegging toestemming het abonnementsgeld automatisch af te schrijven.
Rekeningnummer:

Kies uw (proef)abonnement op www.tubantia.nl/abonneren, bel 088 - 013 99 70
of stuur de bon naar: De Twentsche Courant Tubantia, Afdeling Lezersservice,
Antwoordnummer 54050, 5004 VB Tilburg (een postzegel is niet nodig)

BO-M2-BH

Handtekening:

*Geldt alleen indien u de laatste 3 maanden geen betaald abonnement heeft gehad. Deze aanbieding is geldig tot en met
23 juni 2013. Het design en de kleur van de vaas kan afwijken. Prijswijzigingen voorbehouden. De Twentsche Courant Tubantia gaat
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alle informatie die u aan ons verstrekt is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van
toepassing. In het colofon en de website van de krant treft u nadere informatie aan.

www.tubantia.nl/abonneren

Praktijk

‘‘Het Centrum’’ || Dorpsstraat 109

Enter

