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rzoek: meer
afeltje Dekje

Vlaaitopper van deze week:

Low Brass
Connection

appelkruimel met slagroom

MARKELO - In Het Beaufort

wordt zondagmiddag 27 oktober een begin gemaakt met
een serie middagconcerten.
Te gast is dan de Low Brass
Connection. De groep bestaat uit een achttal professionele trombonisten uit het
oosten van het land.
De groep bestaat uit Jurgen
Wentzel en Gerben van Houwelingen (tenor- en alt trombone), Berjan Morsink, Tommy van Peij en Christoph
Pimpl (bastrombone), de
tenortrombonisten
Joris
Bolhaar en Gertjan Lenderink en Chiel Volman, die de
bas- en contrabastrombone
bespeelt. De groep speelt
muziek van alle tijden. Het
concert op 27 oktober begint
om 16.00 uur ’s middags en
Het Beaufort is open vanaf
15.30 uur. De toegangsprijs
bedraagt 10,- euro.

wegens succes verlengd:
bonbons
200gram van € 5.50 voor

TIP; Bestelt u nu alvast
nu voor maar €

uw buffet voor a.s. feestdagen!
Kijk voor meer info op www.
limburgiagoor.nl

8,50

Smullen voor 10/12 personen

alic

www.limburgiagoor.nl
Limburgia, Iependijk 54, Goor • tel. 0547-260374 • info@limburgiagoor.nl

Tuincentrum
HAGELS Rijssen

Huldiging GPKV

OPEN TUINDAGEN
BIJ TUINCENTRUM
HAGELS
IN RIJSSEN

GOOR - De Goorse Pluim-

smaak van de maaltijden én over de service. Hier levert vrijwilliger
Foto: Gert Perdon.

Voor 2013 kost een maaltijd
7,20 + 0,60 bezorgkosten
of 0,19 cent per kilometer
buiten Goor. De intentie is
de prijs per 1 januari 2014
zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te houden.
“Kant-en-klaar maaltijden
bij supermarkten zijn vaak
goedkoper. Maar daar zit
te veel zout in. Herfstzon
heeft een degelijke, traditionele keuken, waar alles vers
verwerkt wordt en zoutarm
gekookt wordt. En de maaltijden worden zo uit de pan,
warm bezorgd bij de mensen thuis.” Tafeltje Dekje
voorziet in een behoefte, en

verwacht wordt dat die behoefte groter wordt. “Steeds
minder mensen komen in
aanmerking komen voor een
verzorgingshuis. Als je dan
beperkt bent in je mogelijkheden, is een versgekookte
maaltijd een aanvulling op
wat je dagelijks nodig hebt.
Mensen maken ook gebruik
van Tafeltje dekje omdat ze
niet afhankelijk willen zijn
van buren of familie.”
Voor aanmelden of meer
info over Tafeltje Dekje of
een andere vorm van maaltijdvoorziening kan men
contact opnemen met de
SWOHvT, tel. 0547-260053.

Op jacht naar Osama
GOOR - Op woensdag 23
oktober vertoont Filmhuis
Alleman de oorlogsthriller Zero Dark Thirty, van
regisseuse Kathryn Bigelow over een Navy SEAL

team dat jacht maakt op
Osama Bin Laden. Aanvang 20.00 uur. Kaarten à
7,50 euro zijn te koop aan
de balie van De Reggehof
aan De Höfte.

COLOFON
Media-advies en
advertentieverkoop
Marloes Wagelaar
E m.wagelaar@
wegenermedia.nl
T 06 - 536 45 328/
(088) 013 99 92
Familieberichten
E familieberichten@wegenermedia.nl
T (088) 013 72 68
Zelf een familiebericht opgeven kan via
www.familieberichtenonline.nl
Rubrieksadvertenties
E telesales@wegenermedia.nl
T (0900) 674 38 36
Kantooradres
Haarstraat 14, 7462 AP Rijssen
T (0548) 597 370
I www.nieuwsvandeweek.nl
Commercieel directeur Bert Bodde
Druk Wegener Nieuwsdruk

vee en Konijnen vereniging
heeft tijdens de afgelopen
ledenvergadering een aantal leden gehuldigd en in
het zonnetje gezet. Daarbij
hoorde een oorkonde en een
bloemetje.
Erelid, de heer Vos, kreeg
een gouden speld voor vijftig jaar lidmaatschap van
de KLN. De heren Exterkate,
Haverkate en Reimert werden benoemd tot lid van verdienste voor hun jaren lange
inzet voor de GPKV.

Bezorgklachten
I www.deweekkrant.nl/
verspreidklachten
T (0900) 424 57 26
Algemene voorwaarden en overige
informatie (zoals advertentietarieven
en oplage)
I twente.wegenermedia.nl
Nieuws van de Week is een uitgave van
Wegener Media BV.
Aangeboden kopij kan zowel worden
geplaatst in de gedrukte als digitale
uitgaven van Wegener Media BV.
© Wegener Media BV

OP VRIJDAG 18 OKTOBER EN
ZATERDAG 19 OKTOBER.

Op deze dagen:
• Tuinadvies en tuinontwerp
• Grondtest met advies
• Volop aanbiedingen.

Nooit Gedacht
DIEPENHEIM - De winterkle-

ding-en speelgoedbeurs was
weer een zeer druk bezochte
activiteit van jeugd- en jongerenwerk Nooit Gedacht.
De kleding die de inbrengers niet meer terug wilden
is naar Hongarije gegaan.
En het speelgoed gaat naar
de voedselbank. Volgend
jaar wordt de zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs
gehouden in de week van
7 april. Zie: www.nooitgedacht-diepenheim.nl

Choco-workshop
DELDEN - Chocoladeatelier
De Meester bestaat één jaar
te Delden en ter gelegenheid
daarvan worden twee chocoladeworkshops gehouden en
wel op woensdag 30 oktober
en 6 november van 19.00 tot
21.30 uur. Belangstellenden
kunnen voor meer informatie en/of opgave terecht bij
het chocolade atelier, Langestraat 9 in Delden.

Nierstichting
Redactie en
persberichten
Jenny ter Maat
E j.tmaat@
wegenermedia.nl
T 0548-751786

4,75

GOOR - De collecte van de

Nierstichting in Goor heeft
een bedrag opgeleverd van
3276,84 euro, dankzij de inzet en giften van collectanten en gevers.
Wie volgend jaar ook wil
collecteren voor de Nierstichting is meer dan welkom en kan zich aanmelden
bij Teuny Visser, telefoon
0547 262339.

Inbraak
DELDEN - In de avond van
vrijdag 11 oktober werd er
ingebroken in een woning
aan de Molenesch te Delden.
Bij de inbraak werden sieraden weg genomen.

64% VAN DE
BOODSCHAPPERS
LEEST
DÉ WEEKKRANT!
dé Weekkrant is overal welkom

U bent van harte welkom!

Onze openingstijden:
Maandag t /m vrijdag van 09.00 -18.00 uur
Donderdag koopavond tot 21.00 uur
Zaterdag van 08.00 -17.00 uur
Tuincentrum - Hoveniersbedrijf - Hagels
Holterstraatweg - Buitenrot 1 Rijssen Tel. 0548-512 669
www.hagels.org

ADVERTORIAL

Nieuwe natuurlijke oplossing
bij prostaat- en plasproblemen
Nachtelijk passen?
Nadruppelen? Veel mannen
met plasproblemen door
een goedaardige prostaatvergroting hebben baat bij
een natuurlijke behandeling
met extracten van de zaagbladpalmvrucht. In Duitsland
en Zwitserland worden
deze extracten al veelvuldig
toegepast bij goedaardige
prostaatvergroting. Het
vet- en olierijke vruchtvlees
van de zaagbladpalm bevat
namelijk stoffen die plasproblemen bij goedaardige
prostaatvergroting
verminderen.
Goedaardige prostaatvergroting
is een normaal ouderdomsverschijnsel dat door een arts
wordt vastgesteld. Maar liefst
50% van de mannen van 50+
heeft ermee te maken. Hoewel
de aandoening meestal goedaardig is, kan prostaatvergroting de kwaliteit van leven wel
beïnvloeden.
Typische verschijnselen zijn
namelijk het moeilijk op gang
komen van het plassen, een

zwakke urinestraal, de blaas
niet goed kunnen legen, binnen
twee uur opnieuw moeten plassen, moeilijk kunnen ophouden
van de urine en meerder malen
per nacht moeten plassen. Ook
kunnen deze problemen consequenties hebben voor de bedprestaties.

«

baar in een verpakking van
30 en 90 capsules en heeft
een adviesprijs vanaf € 13,99.
Heeft u plasproblemen en
wilt u weten of die mogelijk
veroorzaakt worden door
goedaardige prostaatvergroting? Doe dan de prostaattest
op www.avogel.nl/prostaattest

‘Door gebruikers
beoordeeld met
een 8,8’

Nieuwe oplossing
A. Vogel ProstaforceMed* is een
nieuw en 100% natuurlijk traditioneel kruidengeneesmiddel op
basis van extracten van de zaagbladpalmvrucht. Het kan worden gebruikt bij plasproblemen
als gevolg van een prostaatvergroting. De capsules bevatten
320 mg sterk geconcentreerd
extract van de zaagbladpalmvrucht (Sabal serrulata). Eén
capsule per dag is voldoende.
88% van de gebruikers is tevreden over het product.
ProstaforceMed* is verkrijg-

ProstaforceMed is verkrijgbaar bij
de meeste apotheken.
*
Traditioneel kruidengeneesmiddel. De toepassing is uitsluitend
gebaseerd op reeds lang bestaand
gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter.

