 www.dedriehoek.net

Sunte Mart’n
Senioren
WIERDEN - Ook voor de senioren van de gemeente Wierden wil de werkgroep Sunte
Mart’n een programma aanbieden en dat gebeurt op zaterdagmiddag 2 november
bij het Ontmoetingscentrum
aan de Spoorstraat 7. De senioren worden ontvangen met
een kopje koffie of thee met
iets lekkers. Het programma wordt verzorgd door
Stichting Kandjoli. Zij krijgen Molukse klederdracht
te zien en er kan gekeken
en geluisterd worden naar
zang, dans en muziek. Er is
een hapje en een drankje. De
middag begint om 15.00 uur
en duurt tot 17.00 uur. De
entree is gratis. De senioren
kunnen zich aanmelden bij
Tourist Info Wierden telefoon 0546-574911. In de zaal
van het Ontmoetingscentrum kunnen maximaal 150
personen: vol is vol!

Sunte Mart’n
Feestavond
WIERDEN - In de tent van
KPN aan de Bongerd is donderdag 31 oktober een culturele feestavond. De revue
‘Wierden geet Vedan’ en de
Leesanghers treden op. Voor
de sfeer vooraf en in de pauze spelen de Jennechiens.
Aanvang 20.00 uur; entree
5,- euro inclusief een kop
koffie en thee. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij Engberts en
Olthuis, Nijverdalsestraat
34 te Wierden en bij Tourist
Info, Marktstraat 21.
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Wagenmakerij Langenhof
in oude luister herstellen
Vorige maand werd de
stichting Wagenmakerij
Langenhof opgericht.
Bij de notarissen Van
Goor & Schuurman
werd de oprichtingsakte
ondertekend.
Redactie
WIERDEN - Met de verschijning van het artikel ‘De
wagenmakerij van Langenhof’ van Janny Palthe in het
magazine ‘Weder Aardigheden’ van de Historische
Kring Wederden is het plan
om deze oude werkplaats
van wagenmaker Jan Langenhof te restaureren in
een stroomversnelling geraakt. Een groep betrokken
Wierdenaren wil dit fraai
cultuurhistorisch en beeldbepalend pand aan de Rijssenseweg 128 voor de toekomst veiligstellen. In het
bestuur zitten Roelof Bartels, Jan Nijhoff, Joop Ooms,
Hans Timmerman en Jan
van der Kolk (kleinzoon van
de eigenaren). Riet Eshuis
ondersteunt namens Tourist
Info Wierden.
Direct werd de eerste aanvraag voor een financiële
bijdrage verzonden, want
veel geld is nodig om de uit
1917 daterende wagenma-

Een groep betrokken Wierdenaren wil het cultuurhistorisch en beeldbepalend pand aan de
Eigen foto
Rijssenseweg 128 voor de toekomst veiligstellen.

kerij weer in oude luister
te brengen. Het voltallige
bestuur sprak eind september de eigenaren Wim
en Erik Langenhof. Beiden
gaven een rondleiding in
de werkplaats van hun opa
Jan en vader Freek. Allen
waren onder de indruk van
de nog aanwezige machines
(lintzaag, vandiktebank en
draaibank), de gereedschappen, de houten wielen, de
oude keitjesvloer. En iedereen begreep dat het één
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en ander moet gebeuren
om de oude wagenmakerij
weer in volle glorie te doen
herleven, maar met het inmiddels getoonde enthousiasme lijkt dat geen enkele
belemmering. De stichting
wil haar doel onder meer
bereiken door noaberhulp,
zelfwerkzaamheid, openstelling voor het publiek en
betrekken van verschillende
belangengroeperingen. Middels de eigen website www.
wagenmakerijlangenhof.nl

en op twitter: @jrlangenhof
wil de stichting de bekendheid van dit culturele erfgoed vergroten en belangstellenden enthousiasmeren
door hen zoveel mogelijk te
betrekken bij en te informeren over de vorderingen van
de restauratie en daarna de
te ontwikkelen activiteiten.
Voor toeristen wil men de
Wagenmakerij aantrekkelijk
maken; daarnaast krijgt de
Wagenmakerij een educatieve functie.

Beneﬁetdiner
voor hospice
RIJSSEN - De stichting Vrien-

den van Hospice De Reggestroom houdt
vrijdag
1 november in restaurant
Brodshoes aan de Bouwstraat 41 in Rijssen een benefietdiner. De aanvangstijd
is 19.00 uur en tussen de
gangen door wordt ook een
veiling gehouden, waarbij
kwalitatief hoogwaardige
en verrassende aanbiedingen aangeboden worden. De
muzikale omlijsting is deze
avond in handen van leerlingen van de muziekschool.
In het hospice wordt palliatieve zorg geboden door zo’n
tachtig vrijwilligers die dag
en nacht klaarstaan voor de
gasten. Dit werk wordt mogelijk gemaakt door brede
steun in de vorm van donaties van veel inwoners en
bedrijven in Rijssen, Holten,
Enter en Wierden.
Om deze zorg te kunnen
blijven bieden is geld nodig.
De Stichting Vrienden heeft
als doel om ervoor te zorgen
dat er steeds voldoende financiële middelen zijn om
het hospice te laten voortbestaan. Met deelname aan
het benefietdiner draagt
men dus een steentje bij!
De kosten bedragen 75,- euro
per persoon. De totale opbrengst komt ten goede aan
Hospice De Reggestroom.
Notaris IJzerman zorgt voor
een goede afwikkeling van
de veiling. Aanmelden,
onder vermelding van het
aantal personen, kan via emailadres: vriendenhospicereggestroom@gmail.com

Een huis
voor ¤ 50.000!

Geert Nijhoff

A

€ 50.000 zou haalbaar moeten zijn volgens de
initiatiefnemers. In onze directe omgeving
kom ik het nog weinig tegen. De heersende
gedachte is dat duurzaamheid vooral erg duur
is. Eerst moet er fors geïnvesteerd worden,
voordat je kunt terugverdienen.

architect

ls je in de afgelopen vijf jaar voor het
eerst een huis gekocht hebt, dan loop
je de kans de rest van je leven gebukt
te gaan onder zware hypotheeklasten.
De vraag is natuurlijk: kan dat niet anders?
Die vraag houdt de bouwwereld ook bezig.
Er wordt volop geëxperimenteerd met goedkope (rest)/materialen. In Olst bouwt men op
dit moment bijvoorbeeld een hele woonwijk
op deze manier. Materialen als strobalen en
autobanden worden afgewerkt met leem en
ingezet als eenvoudig alternatief voor gevels.
Ook worden de woningen zelfvoorzienend in
stroom. Voordeel van deze bouwmethode is
dat men heel veel zelf kan doen, wat uiteraard
de arbeidskosten flink drukt. Een woning van

COMPLETE KEUKEN
M E T 5 ATA G A P PA R AT E N

Ik ben van mening dat we wel degelijk met
een beperkt budget een duurzame woning
kunnen realiseren. Graag zou ik met geïnteresseerden in contact komen om mogelijkheden in onze regio te onderzoeken! Wie
meldt zich aan? info@nijhoffarchitecten.nl
Elke zaterdag bent u welkom tussen 11.00 en 14.00 uur op
ons architectenspreekuur voor vrijblijvend advies. Zonder
afspraak, zonder kosten. www.nijhoffarchitecten.nl

Back
to
basic

www.van-buren.nl

€4.70 0,incl. montage en BTW

K WA L I T E I T V O O R E E N VA S T E P R I J S

Deze keuken voor een vaste prijs! Met veel keuzemogelijkheden,
topkwaliteit en de bekende Van Buren service. Ongelofelijk? Wel waar!

Showroom Nijverdal Openingstijden
Bedrijvenweg 11
Ma t/m wo 8.30 - 17.30 uur
Do
8.30 - 21.00 uur
Vr
8.30 - 17.30 uur
T (0548) 61 01 00
Za
9.00 - 17.00 uur
F (0548) 61 49 75
facebook.com/VanBurenBouwmaterialen

