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Column
WIERDEN - Burgemeester en
wethouders van Wierden
schrijven wekelijks een column voor de website van
De Driehoek, www.dedriehoek.net Deze vrijdag is de
beurt aan wethouder Ria
Broeze-van der Kolk.

Radugaleden bij
NK turnen
ENTER - De Enterse turntalenten Maud Lammertink en
Noor Geels scoorden hoog
tijdens NK turnen in de talentendivisie. Na een week
op trainingsstage te zijn
geweest samen met andere
turnsters en trainers van
BosanTON Almelo, waren
deze turnsters zondagmorgen al vroeg aan de beurt in
de wedstrijdhal in Opmeer.
Maud Lammertink startte
met een geweldige uitstraling op het toestel balk,
maar moest op dit eerste toestel ook een val incasseren.
Noor Geels, die een hakblessure heeft, begon sterk op
balk. Zowel Maud als Noor
turnden sterk op de sprong
en sprongen hoge scores bij
elkaar. Noor turnde hier
haar beste brugoefening ooit
en pakte daarmee een hoge
score. Maud was eveneens
sterk op de brug en behaalde
haar eerste allround NK medaille, een bronzen KNGU
plak. Noor Geels werd, met
blessure, achtste.
Beide
turnsters plaatsten voor ieder drie toestelfinales, die
op 15 juni gehouden worden
in sportpaleis Ahoy Rotterdam.

De Driehoek • woensdag 5 juni 2013 • 19

Geweldige volleybaldag
begint met minuut stilte

Warming Up
WIERDEN - Op zondag 9 juni
om 17.00 uur is Siebe Slagter te gast bij Warming Up
in gebouw Hebron naast
de Dorpskerk te Wierden.
De Veluwse ondernemer
is bedrijfsadviseur, coach
en in te huren als interim
manager. Een man uit het
bedrijfsleven met een pakkende missie. Wat drijft
hem? Meer info op warmingupwierden.nl

Zowel WVC Volley als
Rivo Rijssen kunnen
terugkijken op een
geweldige volleybaldag.
Afgelopen zaterdag
organiseerden de
clubs gezamenlijk de
Nationaal Gesloten Jeugd
Kampioenschappen,
waarbij kampioensteams
uit Nederland streden om
het landskampioenschap!

Luchtvermaak
WIERDEN - De duiven van
Het Luchtvermaak Wierden
werden zaterdag om 10.00
uur gelost. In verband met
de koude weersomstandigheden had de vlucht een
traag verloop. H. Boenders
klokte om 16.17 uur z’n eerste duif, de tweede arriveerde bij H. Schipdam en de
derde weer bij H. Boenders.
De afstand bedroeg 448 km
en om 16.69 uur waren er 76
duiven weer thuis.

Door de redactie
RIJSSEN/WIERDEN - De dag
begon in Rijssen in sporthal
De Stroekeld met een indrukwekkende minuut stilte, ter nagedachtenis en als
eerbetoon aan Ingrid Visser
en Lodewijk Severein, beiden bekend in de volleybalwereld.
Vervolgens ging het evenement, waar zowel in Wierden als in Rijssen achter de
schermen wekenlang aan
gewerkt werd, van start. Uit
alle hoeken van Nederland
kwamen jeugdteams naar
beide plaatsen en zaten de
tribunes van De Stroekeld
en ‘n Dikken stampvol meegereisde supporters van de
verschillende teams.
Klokslag 10.00 uur klonk
het fluitsignaal voor de eer-

Rivo meiden B behaalde op dit landelijk toernooi een verdienstelijke tweede plaats, na een
Foto: Sliedrecht Sport
spannende strijd.

ste wedstrijden, en al direct
was te zien dat de ploegen
aan elkaar gewaagd waren
en dat ieder team niet zomaar kampioen van hun
competitie is geworden. Het
is een Final Four, zodat het
verlies van de eerste partij
betekend dat je de volgende
ronde nog kunt strijden om
de derde en vierde plaats.
De Rivo meiden begonnen
in Rijssen sterk aan de eerste wedstrijd en sloten af
met een klinkende 3-0 over-

Avondvakopleidingen
Bloemschikken
DFA 1 en 2
Cursussen Bloemsierkunst
Informatie-avond
Maandag 10 juni
van 19.30 tot 21.00 uur
Groeipunt, onderdeel
van AOC Oost verzorgt
avondvakopleidingen en
professionele cursussen bloemsierkunst
voor beginners en
gevorderden.
We starten weer in
september 2013 en
nodigen u graag uit
voor de informatieavond waarbij u in
de praktijk kennis kunt
maken met het vak
bloemsierkunst.

Adresgegevens informatie-avond Bloemschikken
AOC Oost, Hengelosestraat 481, 7521 AG Enschede.

Hovenier
Werkt u al in de sector van
de hoveniers en groenOnderdeel
voorzieners en wilt u een
van AOC Oost
branchediploma halen?
Of wilt u zich laten omscholen
tot hovenier? Dan is de
avondvakopleiding van de Vereniging Hoveniers
en Groenvoorzieners (VHG) echt iets voor u!

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over deze opleidingen
kunt u contact opnemen met het cursusbureau
van Groeipunt, telefoon 0546 - 83 44 60
of mailen naar groeipunt@aoc-oost.nl.
Uitgebreide brochures zijn te downloaden
via onze website www.groeipunt.nl.

winning tegen Vollingo, en
plaatsten zich daarmee dus
voor de finale, waarin Rivo
na een spannende strijd
tweede werd na Sliedrecht
Sport. Het verslag is te lezen op: www.dedriehoek.
net. Landskampioen in Rijssen werd in Jongens klasse
A VCV Veenendaal, na een
thriller tegen SSS uit Barneveld. In de poule meisjes A
werd Sliedrecht Sport kampioen. Bij jongens B won
Florie NVC uit Nieuwegein

met overmacht. In Wierden
was in de Sporthal ’n Dikken bij de C-jeugd jongens
Sliedrecht Sport de sterkste.
Bij de CMV viel de beslissing pas in de derde set in
het voordeel van Polaris uit
Helmond. Bij de meisjes C
won DOK uit Dwingeloo na
een zeer spannende strijd.
Met de huldigingen in beide
sporthallen kwam een mooi
einde aan een lange dag met
mooi en hoogstaand volleybal!

Jeugd Wilhelmina
presenteert zich
RIJSSEN - Op dinsdagavond

11 juni van 19.00 tot 20.15
uur geeft muziekvereniging
Wilhelmina een Presentatieconcert door en voor kinderen in de Open Hof, Stationsdwarsweg 2. Dit concert
is voor kinderen vanaf 7
jaar. Na afloop kunnen de
kinderen instrumenten uitproberen zoals de klarinet,
trompet, slagwerk, dwarsfluit, trombone en saxofoon.
Toegang is gratis.

Elk kunstgebit verdient
de zorg van Webbink!
Mooi hoeft niet duur te zijn.
• u heeft bij ons geen verwijzing nodig
• wij zijn gekwalificeerd om aan te meten
• wij zorgen dat u zoveel mogelijk vergoed krijgt
• wij hebben rechtstreeks contact met de
verzekeraars
• wij zijn er ook voor reparatie en opvulling
• wij zorgen dat mondzorg goed is en niet
onnodig duur
Neem eens contact met ons op, samen maken
we vrijblijvend een behandelplan tot en met de
nacontrole.

Tandprothetische Praktijk

Webbink

Boomkamp 2, Rijssen,
tel. (0548) 540505
Nijkerkendijk 38-17, Nijverdal,
tel. (0548) 622710
Ook in Deventer
www.gwebbink.nl

94% VAN DE
CONSUMENTEN
ONTVANGT
DÉ WEEKKRANT GRAAG!
dé Weekkrant is overal welkom
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Jij wordt dus toch leraar basisonderwijs…

