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Lipdub van Constantijnschool

Lipdub van de Pr. Constantijnschool, met volop zang en dans. De school dingt mee naar de
SchoolDub.
GOOR - Leerlingen van de

Prins
Constantijschool
maakten onlangs een prachtige Lipdub met volop zang
en dans. Alle kinderen en
leerkrachten zijn enorm

trots op de school met deze
prachtige Lipdub. De Pr.
Constantijnschool wil iedereen een kijkje gunnen
in het magnifieke schoolgebouw. De school wil mee-

dingen naar een prijs voor
de mooiste Lipdub van de
Nederlandse basisscholen:
SchoolDub genaamd. De
Lipdub is uiteraard te zien
op You Tube!

Hervormde Vrouwen
MARKELO - De Hervormde

Vrouwenvereniging
Markelo houdt haar verenigingsavond op donderdag
31 oktober om 20.00 uur in
het Dienstgebouw van de
Martinuskerk te Markelo.
De heer Jansen verzorgt dan
een presentatie over veiligheid en preventie en gaat
in op preventie woninginbraak, zowel maatregelen
als-niet veilige gewoontes,
omgaan met ongewenst bezoek aan de deur, veiligheid
onderweg, tasjesroof, zakkenrollen.
Op woensdagmiddag 6 november wordt er een wandeling georganiseerd naar
het Landgoed Twickel bij
Delden. Onder leiding van
boswachter Hans Spijkerman wordt gewandeld door
een bijzonder deel van het
Landgoed. Na het wandelen
is er koffie/thee met krentenwegge. Vertrek om 13.00
uur vanaf het Beaufortplein.
Vervoer is per auto. Aanmelden bij
Leidy ter Haar tel. 0547
361733.

Klassieke Pilates

Marinus Aaftink in Portret

MARKELO - Klassieke Pilates

DIEPENHEIM - Marinus Aaf-

wordt vanaf woensdag 6 november van 19.00 tot 20.00
en van 20.15 tot 21.15 uur gegeven bij sporthal De Haverkamp aan de Stationsstraat
te Markelo. De methode is
gericht op het verbeteren
van de totale lichaamshouding, het versterken van
de spieren en het in balans

brengen van het lichaam
en geest. Belangstellenden
kunnen gratis een les meedraaien om deze sport te
ervaren. Een lesgroep voor
Klassiek Pilates bestaat uit
maximaal acht personen,
zodat elke deelnemer voldoende persoonlijke aandacht krijgt. Info: op www.
empowered-body-mind.nl

tink uit Diepenheim is zondag 20 oktober te gast in het
programma portret van Hofstreek FM. De in 1950 geboren Marinus was werkzaam
in de accountancy als controller. Hij is een spin in het
web van vele Diepenheimse
verenigingen. Nu nog is
Marinus Aaftink penning-

De nieuwe Peugeot 308
v.a. vrijdag 18 oktober bij ons in de showroom

meester van het cultureel
centrum herberg de Pol en
voorzitter van Stichting de
Zwaan. Ook is hij betrokken
bij Kunstwerk. Presentator
is Henk Klooster. Hofstreek
Portret is te beluisteren op
zondag 20 oktober van 11.00
uur tot 12.00 uur en maandag 21 oktober tussen 20.00
uur en 21.00 uur.

DIEPENHEIM - In de Johan-

neskerk aan de Grotestraat1
wordt tijdens Kunstmoment
Diepenheim een expositie
en woordtheater gehouden
van en door Otto de Bruijne.
En het Corelli Trio geeft een
concert in de kerk.
Otto de Bruijne exposeert
schilderijen met als thema
‘Paradox’. Paradox betekent
schijnbare
tegenstelling
zoals geboorte – dreiging,
koning – knecht, bidden
– werken, licht –donker.
Naast de expositie houdt hij
op woensdag 23 oktober om
20.00 uur een Woordtheater in de Johanneskerk. Hij
houdt dan op basis van zijn
aanwezige schilderijen een
presentatie met gedichten,
verbindende teksten en muziek. De toegang is gratis.
Marius Lodewijk Otto de
Bruijne (Drachten, 27 juni
1949) is kunstenaar, theater-

maker, spreker en schrijver.
Hij presenteerde diverse
TV-programma’s en is ook
nu nog regelmatig op TV te
zien.
Daarnaast is de kerk weer
versierd
met
prachtige
oogstschikkingen gemaakt
door de bloemschikgroep.
Zondag 20 oktober is er
Oogstdienst met als voorganger A.F.U. Braakman.
Zondagavond 20 oktober
verzorgt het Corelli Trio
een concert en dat begint
om 20.00 uur. De entree
bedraagt 15,- euro. Kaarten
te reserveren via lucyvandael@gmail.com of via tel.
06 48011868, of verkrijgbaar
één uur voor aanvang bij de
kerk.
Tijdens de kerkopenstellingen wordt het Van Druten
orgel uit 1892 dagelijks bespeeld van 14.00 tot 15.00
uur. Info: www.pkn-diepenheim.nl

Zondagavond 20 oktober verzorgt het Corelli Trio een concert in
Eigen foto
de Johanneskerk en dat begint om 20.00 uur.

JUBILEUMAANBIEDING
Boxspring
160 x 200

Auto Ruesink Rijssen - Goor organiseert
speciaal voor u de introductiedagen van de

Expo, woordtheater en
concert in Johanneskerk

van € 1079,- nu

€ 799,-

geheel nieuwe Peugeot 308
van vrijdag 18 oktober t/m zaterdag 26 oktober a.s.

Speciale
introductiedagen
van vrijdag 18 oktober t/m
zaterdag 26 oktober

Dit is een zeer comfortabele boxspring
De matrassen zijn mee gestoffeerd in de kleur van de ombouw
en zijn opgebouwd in 5 zones pocketvering.
De pootjes zijn rond en in zwart afgewerkt.dus niet als afgebeeld!!

Ook alle overige modellen zijn
te bewonderen tijdens deze
dagen en we hebben een ruim
aanbod aan occasions in alle
prijs- en leeftijds categorieen.

- De onderboxen zijn opgebouwd uit bonellvering en zorgen voor extra
aanpassingsvermogen en draagkracht.
- Een 7 cm dikke topmatras vervaardigd van hoogwaardig comfortschuim.
-

Een heerlijke topper die zacht aanvoelt maar een stevige ondersteuning bied
kortom een zeer luxe boxspring voor een lage prijs!!!

AUTO RUESINK B.V.

Kalanderstraat 9 - Rijssen - Tel. 0548-54 22 93
Donderdag koopavond

Deldensestraat 36 - Goor Tel. 0547 - 27 26 46
kijk ook op: www.autoruesink .peugeot .nl

Kryptonstraat 37 - Rijssen - Tel. 0548-5210 48
Industrieterrein De Plaagslagen

