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IN EUROPA DE GROOTSTE,

Verwarmen met gratis
energie uit uw tuin?

Vrijdagse column van
burgemeester Robben.

IN UW REGIO DE BESTE
HR warmtepompen & zonne-energie

Advies, engineering & service
WWW.ENERSO.NL

Elke vrijdag staat een column van B.
en W. van Wierden op de site van De
Driehoek. Deze week verschijnt de column van burgemeester Henk Robben.

Wierden

VVD/GB staat op de
kerstmarkt in Wierden
en Enter voor de Zonnebloem afdeling Wierden
en Enter. Er worden eigen gebakken kniepertjes
verkocht en er worden
pannenkoeken gebakken
en verkocht. Daarnaast
worden er ook appeltaartjes verkocht. Er is een
mogelijkheid voor een
vrije gift. De volledige opbrengst is bestemd voor
Zonnebloem afdeling
Wierden en Enter. De
ingrediënten en de huur
van de kramen worden
gesponsord door Tijhof
Diervoeders en Schasfoort Consultancy.

Roetgerink Elektro
Dorpsstraat 88
7468 CN Enter

Zingen in de
Open Hof

Wat als je altijd
kan aanschuiven?
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ADVERTORIAL

Natuurlijke oplossing biedt rust en
ontspanning in drukke feestmaand

Hooggespannen
verwachtigen
Een oorzaak van decemberstressgevoelens zijn de te hoge
verwachtingen over de feestdagen. We verwachten de perfecte cadeautjes te kopen en te
krijgen, we willen het ultieme
feestmenu op tafel toveren en we
willen de feestdagen precies zo
besteden als we al weken in het
hoofd hebben. Een hoge druk
die we onszelf opleggen, maar
die ons ook door anderen wordt
opgelegd.
Van stressperiode naar
feestmaand
Natuurlijk is het onmogelijk om
alle
decemberstressgevoelens
weg te nemen. Maar het is wel

mogelijk om ervoor te zorgen dat
we minder gevoelens van stress
ervaren. Vroeg beginnen met
cadeautjes kopen, kiezen voor
een makkelijk (voor) te bereiden
kerstmenu en soms ook gewoon
‘nee’ zeggen tegen die derde afspraak in twee dagen… het helpt
allemaal.

«

In de Protestantse Gemeente Open Hof, Stationsdwarsweg 2, wordt
zondag 16 december een
advent/kerstzangdienst
gehouden. Aanvang 19.00
uur. Pursang onder leiding van Erwin Strikker
verleent medewerking,
evenals Nienke van Geenen op dwarsfluit. Het
thema ‘Verlangen naar
Licht’ wordt tot uitdrukking gebracht door liederen uit diverse bundels,
lezing en gedicht.

Warming Up

DEC

De kerstdagen, Oud &
Nieuw… we verlangen vaak
naar deze dagen van sfeer en
gezelligheid. Zitten we er eenmaal middenin, dan overheerst
soms juist het gevoel van druk
en stress. Hierdoor kunt u
zich rusteloos, prikkelbaar of
sneller geïrriteerd voelen.

‘Ook in
periodes van
stress goed
blijven
functioneren’

Ook een rustgevende tablet kan
ondersteuning bieden. Terughoudend? Er zijn ook 100%
natuurlijke middelen. A.Vogel
Passiflora Rustgevend Extra
Sterk geeft rust en ontspanning
overdag, waarbij u wel fris en
helder blijft. Zodat u ook in periodes van stress goed kunt
blijven
functioneren.
Het
product helpt snel. U kunt
het gerust eenmalig innemen.
Stoppen kan bovendien op elk
gewenst moment.

Volg De Driehoek op Twitter!

Het laatste nieuws uit de plaatselijke
politiek en uit de buurt is te lezen op
de site van De Driehoek. Waar de
krant ophoudt, gaat de website door.
Volg De Driehoek ook op Twitter!

www.dedriehoek.net

Zonnebloem

JEFF klapstoel
Zwart of wit.
Van 6.99 voor

@De_Driehoek

Voor extra rust ’s nachts is er
A.Vogel Dormeasan Nachtrust Extra Sterk, om lekker
te slapen en uitgerust wakker
te worden.
Kijk voor meer informatie
en 5 tips voor extra rust
tijdens de feestdagen op
www.avogel.nl/rust

Zondagmiddag 16 december is er in gebouw
Hebron bij de Dorpskerk
in Wierden om 17.00 uur
een nieuwe Warming Up.
Wouter Vink, bekend
van ‘The Voice Of Holland’, is gastspreker en
hij treedt op. Het thema
is ‘Wie ben Jij?’. Tijdens
de Warming Up wordt er
samen gegeten. Dominee
Van Bart spreekt. De toegang is gratis, iedereen is
welkom.

Charles Dickens staat
tijdens het kerstconcert van
Vocaal Ensemble De Twente
Zangers. Op de grote dag
van het concert, donderdag
20 december, zijn de zangers
dan ook in kledij uit die periode gestoken en dragen een
degelijk jacquet, compleet
met hoge hoed. Gehuurd
van een zaak in Twello, die
in ruime mate beschikt over
Charles Dickens kleding. Vele
jassen en hoeden werden
meegenomen om te passen
en inmiddels heeft elk koorlid
een passend kostuum.

u Door Jenny ter Maat
U Rijssen
De bezoekers van het concert
komen vanaf de parkeerplaats
aan de Albertsdijk al in Dickens-sfeer. Brandende fakkels,
een Charles Dickens ensemble
dat zich laat horen, al vanaf de
parkeerplaats. Koperblaasmuziek, rustige kerstnummers. De
muzikanten zijn ook gekleed in
Charles Dickens kledij.
Tweehonderd jaar geleden werd
Dickens geboren en het podium
wordt dan ook aangekleed naar
die tijd. Ook de foyer straalt gezelligheid uit. Als achtergrond
wordt een decor van Anton
Pieck gebruikt, aangevuld met
materiaal uit die tijd. “Op een
‘kaal’ podium zingen we niet
meer”, benadrukken Baan en
Zandvoort.
Op het programma staan ook
nummers uit de tijd rond 1800.
“We zingen heel gevarieerde
kerstliederen, zowel in het
Duits, Frans, Engels en uiteraard in het Nederlands”, vertellen Jan Willem Baan en Johnny
Zandvoort. “Het Nederlandstaliggehalte is erg hoog, het
laatste blok dat gezongen wordt
is alleen in het Nederlands.”
Naast de aloude nummers zijn
een aantal nieuwe liederen toe-

In jacquet en met hoge hoed: de
gevoegd aan het programma.
Aan het eind van het kerstconcert, als traditiegetrouw Stille
Nacht wordt gezongen, treden
de zangers aan in hun nette,
witte pak.
Medewerking verlenen Leon
Koppelman op de panfluit,
Gezinus Veldman op de piano

Met Chantal
Sennema, Leon
Koppelman en
Gezinus Veldman
en sopraan Chantal Sennema.
“Het programma, dat gepresenteerd wordt in korte blokjes, is zeer afwisselend door de
verschillende samenspelmogelijkheden. Zo worden uiy het
ensemble kwartetten en trio’s
samengesteld, en zijn er diverse
combinaties van muziek en

Kerstmarkt, kerststal, rodelbaan, zang, muziek
Wierden

Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels.

Charles Dick
De Twente Z

Ruim zestig kramen telt
de kerstmarkt, die zaterdag 15 december in het
centrum van Wierden
gehouden wordt. Daarnaast is er zang onder
andere van het uit zestig
personen bestaande popkoor WIEZZ en muziek
van de Muziekschool
Wierden. Lief hebbers
van karaoke kunnen terecht op het muziekpodium. Zangcoaches zijn
beschikbaar voor de deelnemers! Om mee te doen
kan men zich opgeven via
de site www.kerstmarktwierden.nl Op deze site
staan ook alle nieuwtjes

over de kerstmarkt vermeld.
Voor het pand van de Rabobank
aan de Markstraat staat de levende kerststal inclusief kameel.
Het geluid van de midwinterhoorns en de feeërieke verlichting in het centrum zorgen voor
de juiste sfeer. Uiteraard is ook
de kerstman present.
Voor de jeugd zijn er extra activiteiten toegevoegd: het doelschieten (met leuke prijsjes) en
een dertien meter lange rodelbaan voor de kleintjes, die op
een sleetje afdalen.
De kerstmarkt wordt ook dit
jaar georganiseerd door Rotary
Wierden, Lions Club Wierden
en de Wierdense Winkeliersvereniging. Het goede doel van
dit jaar is de stichting BOWIE:

Budget Ordenen Wierden
Enter. De vrijwilligers van
BOWIE helpen mensen die
in financiële problemen zijn
hun financiën weer op orde
te krijgen. De opbrengst
van de verkoop van oliebollen, snert, diverse snacks en
glühwein komt geheel ten
goede aan deze stichting; de
verkoopstands zijn herkenbaar aan de vlag van Rotary
of Lions,
In de huis-aan-huis verspreide kerstkrant staan allerlei
wetenswaardigheden over
de markt, een kerstverhaal,
kleurplaat, puzzel et cetera.
Bezoekers kunnen op de
kerstmarkt terecht van 15.30
tot 20.00 uur.

