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VVV-tips elke donderdag
op deze site.

@De_Driehoek
Politieberichten op Twitter!

Kerstmarkt Enter op donderdag 13
december op Dorsplein en Reggedal.
Kerstmarkt Wierden op zaterdag 15
december, van 15.30 tot 20.00 uur,
met levende kerststal, karaoke.

Mw. C. Rozemuller, Dhr. M.E. Schippers,
huisartsen te Den Ham.
PRAKTIJK GESLOTEN
vanaf maandag 31 december t/m vrijdag 4 januari

Ongevallen, inbraken, getuigenoproepen van de Politie Regio
Twente betreffende Rijssen, Enter, Wierden en de buitengebieden, op de site en op Twitter.

www.dedriehoek.net

ens ontmoet
angers

Wildavond
Tubantia

Waarneming:
A t/m K: dhr. Wind
L t/m Z: dhr. Huttenga
Voor herhaling van uw chronische medicatie kunt
u contact opnemen met de apotheek.
Tijdens avond, nacht en weekenddienst kunt u
bellen naar de Spoedpost in Almelo:
088-588 0588

ROLLUIKENACTIE

Rijssen

Op vrijdag 14 december
wordt bij Schietvereniging
Tubantia de jaarlijkse wildavond gehouden. Op deze
avond kan men verschillende
soorten wild en vleesprijzen
winnen op het Parcours de
Chasse. De wildavond is
voor iedereen die van een
stukje vlees, wild en gezelligheid houdt!
Aanvang 19.30 uur. Kosten
Parcours de Chasse 5,- euro;
Lasershoot: Speed Trap 1,euro per spel. Dat alles in het
clubgebouw van SV Tubantia, Nieuwlandsweg 5 (achter
de sporthal).

Heesweg 7 Raalte • T. 0572-362935

.nl

Bezoek onze showroom of ga naar onze website

Op éénwieler
Wierden

Twente Zangers zijn er klaar voor!
zang. Het programma wordt
gepresenteerd door Johan Abbink en Lianne Jongsma.
In de pauze biedt het vocaal ensemble ‘kniepertjes’ aan.
De zangers hebben er zin in.
“Na de zomervakantie hebben we niet meer opgetreden,
bewust niet, omdat we voor
dit kerstconcert nieuwe nummers oefenden, daarnaast de
kwartetzang, met verschillende stemmen. Het wordt een
geweldige avond, sfeervol qua
licht, aankleding, zang en muziek. Het wordt een geweldig
concert. Eigenlijk moeten we
kaartjes tekort komen!”, aldus
Baan en Zandvoort.

Info
Het concert wordt gegeven in
het Parkgebouw, Oosterhofweg 49 te Rijssen en begint om
20.00 uur. De entree bedraagt
12,50 euro. Een pashouder be-
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taalt 10,- euro; kinderen tot
en met 12 jaar betalen 5,euro per persoon.
Kaarten zijn te verkrijgen of
te reserveren via het Parkgebouw, aan de kassa, via
www.parkgebouw.nl of telefonisch 0548-544140.

Hospice
De vrijwilligers van
Hospice De Reggestroom krijgen van
het vocaal ensemble
allemaal een gratis
entreekaart voor dit
concert.
In de pauze krijgen
zij ook een kop koffie
aangeboden, namens
de Twentezangers en
een sponsor. Met een
kniepertje uiteraard.

Eerste wedstrijd
De instappers van SV Raduga turnden hun eerste echte
wedstrijd in de categorie D1, wat gelijk staat aan de derde
divisie. Trainers en turnsters kijken tevreden terug op deze
eerste wedstrijden van het seizoen. Er zijn weer voldoende
punten waar aan gewerkt kan worden tijdens de trainingen
in sporthal De Zomp in Enter.

De 11-jarige Merel ten Brinke gaat actie voeren voor het
glazen huis in Enschede. Ze
houdt haar spreekbeurt over
dit onderwerp en gaat vervolgens vrijdag 21 december vijf kilometer fietsen op
haar éénwieler. Ze zoekt nog
sponsors. Sponsors kunnen
contact opnemen met haar:
Merel ten brinke, Hooiland
77, telefoon 0546-454842.

Heropening
Futura kozijnen
Rijssen

Futura kozijnen heropent
haar zaak aan de Holterstraatweg 85 in Rijssen. De
meest complete showroom
van kunststofkozijnen heet
vrijdag 14 en zaterdag 15 december bezoekers van harte
welkom. Voor elke bezoeker
ligt een leuke attentie klaar
en natuurlijk is er informatie
verkrijgbaarover alle soorten
kozijnen en hun mogelijkheden. Meer info: tel. 0548515562, www.futura-kozijnen.nl

SV Raduga
Enter

De instappers van SV Raduga turnden afgelopen weekend hun eerste wedstrijd.
Lotte Wansink werd achtste,
evenals Anne-Jet. Amber
Dommerholt werd met een
hele consequente wedstrijd
dertiende.
Esmee Kuipers volgde met
een veertiende plek. Maud
Nijbroek eindigde op de vijftiende plek. Madee Nijland
turnde een mooie brugoefening waar ze de zesde score
haalde. In het eindklassement werd Madee zeventiende. Voor zo’n eerste officiële turnwedstrijd zijn dit
prima resultaten in een groot
deelnemersveld van allemaal
instappers uit het district
Oost Nederland. Ook Liz
Morsink turnde nog voor
Raduga. Liz turnt in de eerste divisie leeftijdscategorie
pupillen 2. Om in dit hoge
niveau te kunnen turnen is
er een samenwerking met
Omhoog Wierden. Liz werd
uiteindelijk negende.

Open Zilvervloot
Sparen en steun
3FM Serious Request
Van 10 t/m 21 december doneren alle
SNS Winkels in Twente voor elke
geopende Zilvervloot Sparen € 5 aan
3FM Serious Request 2012*. Open in
deze periode Zilvervloot Sparen en

Grotestraat 38
7461 KG Rijssen
* Vraag in de SNS Winkel naar de voorwaarden

€ 5 voor
e
geopen lke
Zilvervl de
oo
Sparen t

lever ook je bijdrage! Ga voor meer
informatie of voor het openen van
Zilvervloot Sparen naar de SNS Winkel
of naar snsbank.nl/zilvervloot. Bellen
kan ook: SNS Klantenservice,
0900 - 18 50 (lokaal tarief).

