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Goeie Tukkers...?!

André Manuel, Ernest Beuving en Thijs Kemperink verhalen elm op eigen wijze over hun wortels in
Foto: Reggehof
Tukkerland.

GOOR - De
cabaretvoorstelling
‘Goeie Tukkers zijn geen
Motherfuckers’ gaat
zaterdag 2 november in
première in De Reggehof
te Goor. Aanvang 20.00
uur.
Redactie

Twente is weer een streekproduct rijker door de samenwerking tussen de cabaretiers André Manuel,
Ernest Beuving en Thijs
Kemperink. Drie Tukkers
die ieder op hun eigen wijze

verhalen over hun roots in
Tukkerland.
André Manuel, Ernest Beuving en Thijs Kemperink
brengen een combinatie
van cabaret en stand-up.
Cabaretier/acteur/zanger/
gitarist/schrijver/columnist
André Manuel komt uit de
kast als stand-upper, imitator/persiflator/zanger/cabaretier Ernest Beuving gaat
als gedoogtukker de kast in
en komt er samen met Arie
Boomsma weer uit komt, terwijl cabaretier/stand-upper/
columnist Thijs Kemperink
het tweetal aanvult om zijn
thuissituatie te ontlasten.
Ernest vertelt onder andere

over de avonturen van Bassie en Adriaan in Tukkerland, die erachter komen dat
overal waar ‘tu’ voor staat
niet goed is (behalve tuvreden en Tupperware). Thijs
legt uit dat Twente gewoon
bij Duitsland dient te worden gevoegd, zodat Twente
tenminste ook eens een WK
heeft gewonnen...
Kaarten à 15,- euro, inclusief
consumptie en garderobe,
zijn verkrijgbaar bij De Reggehof via de website www.
reggehof.nl en bij de theaterkassa die op werkdagen geopend is van 09.00 tot 16.00
uur en bereikbaar via 0547
284 880.

De Wheehof
GOOR - ‘De Wheehof’ is de

nieuwe naam van de tijdelijke huisvesting ‘t Gijmink
in Goor. De naam werd
dinsdagmiddag 15 oktober
onthuld door de voorzitter
van de Raad van Bestuur,
Joke Mengerink.
Met de onthulling van de
naam is ook de bouw officieel gestart. Medio december
2013 verhuizen de bewoners
naar het nieuwe woonzorgcentrum.
Op het terrein van woonzorgcentrum De Stoevelaar
is voor de toekomstige bewoners van ‘t Gijmink een
tijdelijke huisvesting gerealiseerd. De nieuwbouwplannen van de nieuwe
woonvoorziening door Carintreggeland op ’t Gijmink
zijn vertraagd tot medio
2015. In januari 2014 loopt
de gebruiksvergunning van
zowel Huize Scherpenzeel
als Huize Vrijland af. Daarom is besloten tot de bouw
van een tijdelijke huisvesting, in afwachting van de
oplevering van ’t Gijmink.
Kleinschalig
In de kleinschalige woongroepen ligt de nadruk niet
zozeer op de zorg, maar
vooral op het gewone wonen
en leven. Iedere bewoner
krijgt zijn of haar eigen zit/slaapkamer met sanitaire
voorzieningen en er is per
acht bewoners een gemeenschappelijke
woonkamer
met een open keuken. In het
gebouw komen verder een
recreatieruimte en enkele
behandel- en kantoorruimtes.

Boerderijverlichting: al
vijftig jaar een succes!
MARKELO - In 1963 namen een

aantal ondernemers het initiatief om de gemeente Markelo nog beter op de kaart
te zetten. Dit resulteerde in
de ‘Markelo Manifestatie
‘63’. Eén van de initiatieven
was een route door het dorp
waarbij tuinen en boerderijen verlicht werden. De
verlichtingsroute kon met
de fiets, bromfiets, auto of in
bussen gereden worden; onderweg waren er nog prijzen
te winnen met het invullen
van een puzzel. Een gouden
formule zoals zou blijken.
Want nu, vijftig jaar later,
is de verlichtingsroute nog
steeds een succes!
Start donderdag
De
Boerderijverlichting
die de bezoekers door het
prachtige buitengebied van
Markelo leidt gaat donderdag 17 oktober van start. Tot
en met zondag 27 oktober

kan iedereen de prachtige
verlichte boerderijen en andere objecten bekijken. De
route is ongeveer 40 kilometer lang en telt ruim 280
panden die in het donker
verlicht zijn. Daarnaast kan
men onderweg genieten van
de meest uiteenlopende creatieve schouwspellen die
de aanwonenden hebben
gemaakt. De route start aan
de Roosdomsweg en kan
tussen 19.00 uur en 22.30
uur gereden worden. Routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar bij het startpunt aan de
Roosdomsweg of overdag
bij de VVV van Markelo.
Kosten routebeschrijvingen
per auto zijn 4,00 en 7,50 per
personenbusje. In de routebeschrijving is een puzzel
opgenomen waarvoor onderweg de aanwijzingen te
vinden zijn. Onder de juiste
oplossingen wordt een aantal leuke prijzen verloot.

De Boerderijverlichting gaat donderdag 17 oktober van start en
Eigen foto
duurt tot en met zondag 27 oktober.

Nieuws van de Week is

80 jaar!

Heeft u tips voor de redactie of wilt u meer
weten over onze communicatiemogelijkheden.
Neem dan contact met ons op.

Al 80 jaar wordt Nieuws van de Week huis aan huis verspreid in de Hof van Twente. De weekkrant verschijnt wekelijks bij 15.645 huishoudens in Goor, Markelo, Diepenheim, Hengevelde,
Delden en Bentelo. Alle lagen van de bevolking in uw omgeving lezen in Nieuws van de Week
wat er in de omgeving gebeurt. Uit onderzoek blijkt ook dat maar liefst 42% van de lezers een
winkel bezoekt naar aanleiding van een advertentie. Nieuws van de Week verbindt inwoners
met ondernemers.

Samen met u maken wij de krant!
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