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wijnen, maar
terecht’

Herfstmarkt
RIJSSEN - Vrouwenvereniging

Dorcas-Noord houdt zaterdag 19 oktober een herfstmarkt in de Noorderkerk,
Molenstalweg 19 te Rijssen,
van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Er is een boekenkraam aanwezig zijn met tweedehands
theologie- en kinderboeken
en andere zelfgemaakte
leuke dingen. In de kelder
wordt een rommelmarkt
gehouden. Verder is er een
knutselhoek voor de kinderen en ook gelegenheid voor
jong en oud om iets te drinken of te eten.

Wel winnen, hè!

Joop Jansen (midden) en regiomanager Aldert Pauwels voor het
Eigen foto

zeild, die te veel tijd kosten
en ook steeds veranderen.”
Iemand kan kort hulp of
steun nodig hebben, of langer. Soms is het alleen maar
meegaan naar de woningbouwvereniging of naar de
gemeente. “Mensen weer op
de been helpen, verder helpen, leren zichzelf (weer) te
redden, daar gaat het om.”
Pauwels en Jansen benadrukken de goede samenwerking met de gemeente
Wierden. “In noodgevallen

helpt ze altijd met het zoeken naar een oplossing. Een
voordeel is ook dat we in
Wierden in veel netwerken
zitten.” Zo’n 230 inwoners
van Wierden kwamen vorig
jaar met problemen naar het
Algemeen Maatschappelijk
Werk. De hulp is gratis. Van
maandag tot en met vrijdag
is er een inloopspreekuur
van 8.30 tot 9.30 uur. Wel
aanbellen, de deur wordt
snel open gedaan. Bellen
kan ook, tel. 0546-546300.

Poppentheater Reusachtig Cool
ENTER - Tourist Info Wier-

den Enter tipt deze week
een kindervoorstelling.
De Culturele Raad Wierden organiseert voor de
herfstvakantie de kindertheatervoorstelling ‘Reusachtig Cool’ op woensdag
23 oktober. Het is een poppentheater voor kinderen
van 4 tot 8 jaar, gespeeld

door Theater de Winter.
Beleef de avonturen van
Finn McCool in de St. Jozefschool, Margrietlaan 1,
Enter. Tijd: 14.00 uur. De
entree bedraagt 3,50 euro.
Voorverkoop van kaarten
bij de bibliotheek en Tourist Info in zowel Wierden
als Enter en bij boekhandel Reterink, Wierden.
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RIJSSEN - Wat zeg je als coach
vlak voor een spannende
wedstrijd tegen je sporters?
Wat doe je als trainer als
de training voor geen meter loopt? En hoe ga je als
bestuurder om met lastige
ouders? Kom naar de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’ Een inspirerende
show voor alle vrijwilligers
bij sportclubs, op maandag
11 november in het Parkgebouw te Rijssen, van 20.00
tot 21.20 uur (zonder pauze).
Inloop vanaf 19.30 uur.
Een voorstelling speciaal
voor trainers, coaches, begeleiders,
bestuursleden
en scheidsrechters en zij
betalen voor een kaartje 5,euro per persoon (normaal
20,- euro). Bestel kaarten op
www.veiligsportklimaat.nl/
theatervoorstellingen

Kringloopkoopje
RIJSSEN - Kringloopbedrijf ‘n

Roondgaank, Nijverheidsstraat 19 heeft deze week als
koopje: zestig procent korting op alle lampen. Deze
actie geldt voor zowel hangende- en staande lampen,
als voor schemerlampen.
N’Roondgaank heeft allerlei
soorten, maten en stijlen in
haar collectie. Zie: www.
kringlooprijssen.nl

Kinderﬁlm
RIJSSEN - In Bibliotheek Rijs-

sen aan het Hoge Pad wordt
woensdag 23 oktober een
gezellige familiefilm vertoond ter gelegenheid van
de herfstvakantie. De voorstelling begint om 14.00 uur,
toegang is gratis.

Leemspoor
RIJSSEN - In de herfstvakan-

tie rijdt het Rijssens Leemspoor naast de zaterdagen
ook op dinsdag en donderdag, van donderdag 17 tot
en met zaterdag 26 oktober.
De eerste trein vertrekt om
13.00 uur, de laatste trein
om 16.00 uur. Op zaterdag
kan men opstappen bij de
halte Koerbelt aan de Arend
Baanstraat en bij de loods
aan de Markeloseweg, op
dinsdag en donderdag alleen bij de loods aan de Markeloseweg. Parkeren kan
men op de Kruisweg, naast
de ingang van de Goolne
Ket’n, dan wandelend via
het fietspad naar de remise.
Elk uur vertrekt er een trein.
De rit duurt ongeveer drie
kwartier. Zaterdag 26 oktober rijdt naar verwachting
de stoomlocomotief de reguliere dienstregeling.
In de restauratie in de loods
kan men terecht voor een
verfrissing en souvenirs.

Fantastico

De zaak met smaak
Boeren jumbokaas
Normaal 16,50 nu

12,50

Twentse bunkerkaas
Naturel of pesto, nu

13,50

3 bakjes noten
Deze week

5,00

Halve haan
Vers van het spit

3,00

WILT U UW HALVE HAAN VERS VAN
HET SPIT?
Dan graag 2 uur van tevoren bestellen:

0547-384100

6. en ZATERDAG
3.
Alleen VRIJDAG
NU SAMEN VOOR

Welkom bij: Fantastico
Rijssenseweg 2a Enter

