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Oorlogsgeheimen: spannende
voorstelling voor jeugd
GOOR - De muzikale theater-

De gidsen leiden de deelnemers langs mooie paden om van de
kleurenpracht te genieten en vertellen over natuur en landschap.

Herfsttintenﬁetstocht
IVN Markelo zondag
MARKELO - Tijdens de Herfst-

tintenfietstocht die het IVN
Markelo zondag 20 oktober
houdt, is weer een palet
aan herfstkleuren te zien.
Halverwege de tocht is een
pauze met gelegenheid om
een consumptie te gebrui-

ken. Gestart wordt bij Toerist Info, Goorseweg 1 te
Markelo om 13.30 uur. De
afstand is zo’n dertig km
en de snelheid vijftien km
per uur. Deelname: 2,- euro,
kinderen gratis. Info: Gerrit
Straalman, tel: 0547 362740.

voorstelling ‘Oorlogsgeheimen’, naar het bekroonde
boek van Jacques Vriens is
op zaterdag 19 oktober te
zien in De Reggehof te Goor.
Het verhaal van Oorlogsgeheimen is het meer dan
waard om verteld te worden. Niet alleen omdat het
over misschien wel de belangrijkste en meest beladen
periode uit de Nederlandse
en wereld- geschiedenis
gaat, maar vooral omdat de
problemen en emoties zo
universeel en van alle tijden
zijn. De voorstelling Oor-

GOOR - In het Brummelhuis,

Spoorstraat 14, wordt vanaf
donderdag 17 oktober tot en
met donderdag 7 november
de najaarsbeurs ‘Zo goed
als nieuw’ gehouden. De
inbreng van de te verkopen
kleding is op donderdag 17
oktober van 9.00 tot 16.00
uur en van 19.00 tot 21.00
uur en op vrijdag van 9.00
tot 15.00 uur. De ingebrachte
kleding moet gewassen, ge-

streken en heel zijn. Zeventig procent van de opbrengst
gaat naar de inbrenger, dertig
procent is voor de UVV. De
verkoop is op vrijdag 18 oktober van 18.30 tot 20.30 uur
en zaterdag 19 oktober van
9.00 van 13.00 uur. Daarna
drie weken lang op dinsdag, woensdag-, donderdag- en
vrijdagmiddag van 13.00 tot
17.00 uur en zaterdag van
9.00 tot 13.00 uur.

Engelse piloot die op zolder
verstopt zit, wie de Duitsers
helpen en wie in het verzet
zitten. Maar op een dag vertelt Maartje aan Tuur dat zij
zelf ook een groot en gevaarlijk geheim heeft.
Kaarten kosten 16,50 euro;
voor de jeugd tot en met 15
jaar 9,50 ( euro, inclusief
consumptie en garderobe.
De kaarten 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.

Dag van Wereldwinkel
Goor, was dit jaar een bijzondere dag. Opgeluisterd
door harmonieuze zang van
“Stellaparte” en het koor
‘Enchanté’, onder leiding
van Eleonora Volkert werd
het 25 jarig bestaan gevierd.
’s Morgens konden kinderen zich laten schminken of
met hagelslag of slagroom
een cupcake versieren. Ook
had juffrouw Carla Potters
donderdags al ’n bezoek gebracht met haar klas aan de
wereldwinkel, waar de kinderen zich verwonderden
over de herkomst van de
producten. ’s Avonds werd

de dag voor de vrijwilligers
afgesloten met een etentje,
een jaarlijks terugkerend
gebeuren om de actieve vrijwilligers te bedanken voor
hun inzet voor de winkel.
Deze keer werd aandacht
aan de vrijwilligers die 25
jaar actief zijn geweest in
de Wereldwinkel Goor. De
dames Hinke van Dam, Ineke Derks en Ina du Pont
en de heer Piet Bonzet.Wereldwinkels verkopen Fair
Trade producten. Fair Trade
staat voor eerlijke handel.
Dat betekent dat in ontwikkelingslanden de producenten een eerlijke prijs krijgen
voor hun product.

viceWinkel van der Kolk
poseren tijdens het Kunstmoment Diepenheim, van
17 tot en met 27 oktober,
Marina Radius en Wolter
Wiegerinck uit Goor in de
showroom met meubels
en interieurproducten. De
WoonServiceWinkel is tijdens het Kunstmoment dagelijks open. Marina Radius
maakt beelden in brons en
steen, naast vrij werk maakt
zij ook portretten van mens
en dier in opdracht. Wolter Wiegerinck was naast
kunstschilder onder andere
graficus, decorschilder en
dessin-ontwerper. Bij Van
der Kolk zijn stillevens en
Goorse taferelen te zien.

GroenLinks in de Hof
AMBT-DELDEN - De gezamenlijke Twentse GroenLinksafdelingen liepen onlangs in ere herstelde Umfassungsweg
bij landgoed Twickel in Ambt-Delden. Dat GroenLinks
uitgerekend in Hof van Twente wandelde was wellicht geen
toeval: GroenLinks doet bij de komende gemeenteraadsverkie
zingen ook mee in de Hof.

2013
r
e
b
o
t
k
o
7
2
m
21 t/

s
e
ti
c
a
te
s
e
b
e
d
g
n
la
n
e
6 dag
s
p
o
h
s
b
e
w
8
n
e
ls
e
k
in
w
0
in 70
www.schoen6daagse.nl

Deelnemende winkels:

Style & Quality

DIEPENHEIM - Bij WoonSer-

Wereldwinkel Goor
huldigt haar vrijwilligers
GOOR - De jaarlijkse Open

Najaarskledingbeurs
‘Zo goed als nieuw’ Goor

logsgeheimen gaat over geheimen, helden en angsten.
Over vriendschap, liefde en
herinneringen.
Aanvang:
19.00 uur.
Het is 1943. Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur woont, is bezet door
de Duitsers. Tuur en zijn
buurmeisje Maartje vinden
dit in het begin wel spannend. Maar langzaam maar
zeker komen de kinderen
erachter dat de bezetters in
staat zijn tot de ergste dingen. De volwassenen proberen zoveel mogelijk voor
hen geheim te houden: de

Van der Kolk

