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MAALTIJD VAN
TAFELTJE DEKJE

LIPDUB MET
ZANG EN DANS

Naar aanleiding onderzoek:
meer variatie in altijd verse
maaltijden Tafeltje Dekje

Leerlingen van de Prins Constantijschool maakten onlangs
een prachtige Lipdub
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KLIK & WIN ACTIE

Win de nog
te verschijnen
Lewinsky!
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Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Hoogste punt verbouw kazerne bereikt

Vlag in top
brandweer
GOOR - De verbouw van de brandweerkazerne aan
de Van Kollaan 19 in Goor heeft het hoogste punt
bereikt. Vrijdag 18 oktober plaatsen burgemeester en
brandweercommandant de vlag in de top!
Redactie

Vrijdag 18 oktober wordt
om 15.30 uur het hoogste
punt van de bouw gevierd.
Op dit bijzondere moment
te markeren plaatsen Stephan Wevers, commandant
Brandweer Twente en burgemeester Ellen Nauta met
behulp van een hoogwerker
een vlag op het dak. Daarna
wordt een klein feestje ge-

MEDIO DECEMBER
RUKT BRANDWEER
UIT VANUIT
VERBOUWD GEBOUW
houden.
Medio mei van dit jaar is
een start gemaakt met de
verbouw van de brandweerkazerne. Het ruim dertig jaar oude gebouw was
bouwtechnisch sterk verouderd, voldeed niet meer aan
de Arbo- en milieueisen en
bood niet de gebruiksmogelijkheden die een kazerne
anno 2013 moet bieden om
de brandweertaken nu en
in de toekomst naar behoren te kunnen uitvoeren. De

plek van de kazerne echter
is voor de brandweer zeer
gunstig; vanaf deze locatie
voldoet de brandweer aan
de opkomsttijden en is de
paraatheid gegarandeerd.
Mede daarom werd besloten om de kazerne grondig
te verbouwen en niet te kiezen voor nieuwbouw. De 26
vrijwilligers rukken vanaf
medio december uit vanaf
een prachtig vernieuwd en
functioneel gebouw, dat op
duurzame wijze gerenoveerd en uitgebreid is. Bovenop de voertuigstalling
komt een nieuwe verdieping met onder andere een
leslokaal, een kantine en
meerdere kantoren. De begane grond wordt efficiënter
ingedeeld, gericht op een
snelle uitruk. De kazerne is
grotendeels gestript, alleen
de bestaande staalconstructie is behouden. De buitenwanden worden voorzien
van nieuwe hoogwaardige
isolatie en een nieuwe huid.
En alle techniek wordt vervangen door duurzame en
spaarzame installaties.

Ilse Visscher lost het startschot
voor de eerste DeldenBorneRun
Het team De King 1 uit Hengevelde hield afgelopen zondag de eer van de Hof van Twente hoog en won de eerste
‘DeldenBorneRun’, georganiseerd door de plaatselijke Rotaryclub. Burgemeester Ellen Nauta nam met gepaste trots de
wisselbokaal in ontvangst. De opbrengst van de run, 4.200,- euro, gaat naar Special Heroes.
Foto: Gert Perdon

Jeugdﬁlm Fieksia
MARKELO - Jeugdfilm Fieksia de Miniheks draait
dinsdag 22 oktober in Het
Beaufort in het centrum
van Markelo. Deze film is
een product van oud-Markeloër Johan Nijenhuis.
Tovenaar Kwark vindt
een ei in het Heksenbos.
Uit dit ei komt een klein
meisje, een miniheksje,
dat hij Foeksia noemt. De

Hofvoetbalteam komt in actie

21 t/m 27 oktober 2013

6 dagen lang
de beste acties

GOOR - Het Hofteam is klaar

voor deelname aan het internationale C-jeugdtoernooi
van voetbalclub GFC, dat 22
oktober gehouden wordt in
Goor.
Het initiatief om tot een Hofteam te komen is gestart in
2003. Er werd door de organisatie besloten een sterk
C-jeugd team samen te stellen uit de negen Hof voetbal
verenigingen. Dit om zo gezamenlijk talenten een extra
kans op ontwikkeling te geven en om meer weerstand
te kunnen bieden aan de
sterke jeugdopleidingen van
de BVO’s. In overleg met verenigingen worden de spelers
van de clubs geselecteerd.
Het Hofteam bestaat dit jaar
uit Henk Scholte in ’t Hoff
(coördinator), Bram Lier,
Martijn Klein Kranenborg,
Jelte Zwiers, Tim van het Bolscher, Dirk Hameka, Noah

voorstelling begint om
14.00 uur en Het Beaufort
is open vanaf 13.30 uur.
Entree 2,50 euro inclusief
een glaasje drinken voor
de jeugdige bezoekers.

www.schoen6daagse.nl

Jelle de Graaf exposeert
tijdens Kunstmoment
DIEPENHEIM - Van 17 tot en

met 27 oktober vindt Kunstmoment plaats. Gedurende
elf dagen wordt op bijna
vijftig locaties, in en rondom Diepenheim, kunst van
meer dan honderd professionele kunstenaars getoond.
Daarnaast is er een uitgebreid, kunstzinnig randprogramma met muziek,
voorstellingen, workshops,
presentaties en rondleidingen.
Een van de deelnemende
kunstenaars is Jelle de Graaf.
Deze
recycle-kunstenaar
maakt grote, blauwe, vaak

dierlijke beelden van plastic afval. De ‘blauwe dieren’
van De Graaf wekken de indruk dat ze ieder moment
kunnen bewegen. Deze toegankelijke kunst is tijdens
Kunstmoment te zien langs
de toegangswegen naar, en
op verschillende plaatsen
in het centrum van Diepenheim. Meer informatie over
de locatie van de beelden
van De Graaf is te lezen in
het Kunstmoment boekje,
te verkrijgen in ‘Het Ottenhuis’, Raadhuisstraat 11 in
Diepenheim, en bij de VVV
in Diepenheim.

Kijk snel verder >>>
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Het Hofteam kan steeds rekenen en beschikken over talentvolle
Eigen foto
spelers van de clubs in de Hof van Twente.

Slag, Tim Wassink, Robin
Katier, Said Boudidi en
Sem Kuipers, Laurent Vaanholt, Hidde Straver, Youri
Tuinte, Jorn Broeze, Jurgen
Burggraaff, Mika Schrijver,
Dion Bunte, Max Hulsman
en Jorn Natrop( niet op de

foto). “De spelers werden en
worden volop gesteund door
een geweldige groep ouders
en clubmensen. De wedstrijden van het team trekken
telkens veel belangstelling
en toeschouwers”, aldus Ate
Brunnekreef.
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Onderhoud en APK
Kleine
reparatie voor all-in beurt
*
*
alle merken
€

ook leaseauto’s!

29,- 95,-

* incl. emissietest en afmeldkosten,
excl. uit APK voortkomende
reparaties

€

* oliefilter en olie vervangen
(max. 4,5 liter) en
vloeistoffencontrole

JAMES Auto & Service Ruesink
Laarstraat 33 Goor
Erik Ruiterkamp,
Bedrijfsleider

Maak direct een afspraak op
jamesautoservice.nl/goor
of bel 0547 27 40 18

