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‘Fundamentalist’

KerstSingIn
Rijssen

Het thema van de SingIn
Rijssen op zaterdag 15 december is ‘Op weg naar
Kerst’. Aan de hand van bijbelgedeeltes, korte meditaties
en de keuze van de liederen
wordt stilgestaan bij Kerst.
Onder leiding van de SingIn
Band (met zang, piano, gitaar, basgitaar en dwarsfluit)
worden er psalmen, opwekkingsliederen en gezangen
in het Nederlands en Engels
gezongen. De KerstSingIn
wordt gehouden in Gebouw
Jeruël aan de Van Heekstraat
40 (er is ook een ingang aan
de Holterstraatweg 125) in
Rijssen en begint om 20.00
uur; inloop vanaf 19.30 uur.
Meer info: www.singinrijssen.nl De toegang is vrij.
Wel is er een collecte voor
de onkosten.

Lichtjestocht
Alidus Bouwhuis met medewerkers Miranda Baan, Hans Siemerink en Hendri Kreijkes. EIGEN
Wierden

FOTO

In het nieuwe kantorencomplex aan De Stroekeld
4a vestigde zich onlangs
Bouwhuis Bouwtechniek. Het
bedrijf groeide in het pand
aan de Huttenwal compleet
uit haar jasje. “Dit pand
biedt meer ruimte, is beter
bereikbaarheid en biedt ons
de mogelijkheid tot doorgroeien”, vertelt eigenaar Alidus
Bouwhuis. De constructie van
het gebouw tekende hij zelf.

u Door Jenny ter Maat
U Rijssen
Bouwhuis Bouwtechniek ver-

zorgt bouwtechnische adviezen
op gebied van constructies van
beton, staal, hout en funderingen. Het bedrijf, dat inmiddels
veertien jaar bestaat, berekent
de sterkte van constructies, van
fundamenten. Het bouwtechnisch adviesbureau werkt met
name voor architecten, aannemers en projectontwikkelaars.
De klanten komen merendeels
uit de regio. Zo werden onder
andere sterkteberekeningen
gemaakt voor Hotel Thermen
Bussloo, het pand van Baan
Twente in Rijssen en het appartementencomplex plan Van
Buuren in Wierden. Maar ook
de constructies van woningen

behoren tot het takenpakket,
waaronder villabouw.
Bouwhuis: “Ons werk is een
samenspel van ontwerper en
bouwer: het ontwerp van de
architect moet constructief
mogelijk gemaakt worden. Alles staat of valt met een stevige
fundering. Op een fundament
moet je kunnen bouwen.” Met
een lach: ”Het is typisch dat de
vervoeging ‘fundamentalist’
zo’n negatieve klank heeft gekregen, terwijl een fundament
alle noodzakelijke stevigheid
biedt!” Meer info: telefoon
0548-54464, e-mail: info@
bouwhuis-bt.nl, www.bouwhuis-bt.nl

Op woensdag 19 december
wordt er door de Mariaschool aan de Bongerd in
Wierden een lichtjestocht
gehouden voor leerlingen en
ouders. Vanaf 18.00 uur tot
ongeveer 20.00 uur zijn er
allerlei activiteiten in en rond
school. De kinderen van de
groepen 1 tot en met 6 lopen
deze avond onder begeleiding van ouders in groepjes
door het centrum van Wierden. Ze lopen langs allerlei
plekken waar het kerstverhaal wordt uitgebeeld door
kinderen uit groep 7 en 8.
Ook in school worden er activiteiten georganiseerd voor
kinderen en hun ouders.

GOED
NIEUWS
VOOR TWENTERAND EN OMGEVING
Komend weekend opent drie dagenlang

KERSTOUTLET DAMESMODE
BRUGSTRAAT 1, DAARLERVEEN.

Kerstmarkt en alle
artikelen voor de helft
Rijssen

Kringloopwinkel
N’Roondgaank in Rijssen
houdt zaterdag 15 december
een kerstmarkt van 9.00 tot
15.30 uur. De verkoopruimte is deze dag uitgebreid met
het magazijn, een tent en een
luifel. “Wie binnen is kan
hierdoor binnen blijven”,
legt Johan Koppelman, vestigingsleider, uit.
Deze zaterdag geldt op alle
artikelen vijftig procent korting, met uitzondering van
waardebonnen.
In de verkoopruimten zelf
gebeurt van alles: er wordt
wol gesponnen en gevilt, er
zijn demonstraties houtgraveren, vogelhuisjes en eekhoornvoederkastjes maken
et cetera. Medewerkers van
het kringloopbedrijf laten
belangstellenden zien hoe
je voor weinig geld originele
kerstversiering kunt maken
en geven tips.

Voor de jeugd zijn er doorlopend (knutsel)workshops waaraan kinderen tegen een kleine
vergoeding mee kunnen doen.
Voor de muzikale sfeer zorgen
blazers en spelers op midwinterhoorn, jachthoorn, keyboard
en trekharmonica. Daarnaast
wordt er gedemonstreerd hoe
een midwinterhoorn gemaakt
wordt.
Ook voor de inwendige mens
wordt gezorgd. Koffie en thee
met een plak cake zijn gratis,
en dat geldt ook voor ranja met
spekjes voor de kinderen. Voor
meer trek is er snert, warme
chocolademelk, glühwein met
en zonder alcohol en wordt
rookworst met of zonder broodje, allemaal tegen een kleine
vergoeding, aangeboden.
Kringloop n’ Roondgaank is gevestigd aan de Nijverheidsstraat
19 te Rijssen, telefoon 0548 – 51
55 77, meer info op de website:
www.kringlooprijssen.nl

Kringloop N’; Roondgaank houdt zaterdag een kerstmarkt.
Alle goederen zijn deze dag voor de helft van het geld. FOTO:
N’ROONDGAANK

   



 



 Volledige garantie
 Direct leverbaar
 Topkwaliteit nieuw
 Nabestellen mogelijk
advies
 Gratis
binnenhuisarchitect
Meubelen

 Raambekleding
 Bedden
 Vloeren
 Decoratie
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Op deze data slaagt u supergoedkoop in ons fors vergrote bedrijfspand:
• Donderdag 13 december van 10 tot 21 uur
• Vrijdag 14 december van 10 tot 18 uur
• Zaterdag 15 december van 10 tot 17 uur

MET GROTE MERKEN VOOR KLEINE
PRIJZEN; KORTINGEN TOT 75% OP
ONS GROTE AANBOD MERKCOLLECTIES
- WINTER 2011/2012
- ZOMER 2012
- HERFST 2012

ONZE PRIJZEN PASSEN U ZEKER!
Welkom bij Kerstoutlet; de Kerstman
tracteert u elke dag op warme
Glühwein en kerst-tractaties
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TOTALE LEEGVERKOOP!!

BERKELSTRAAT 2 (T.O. PRESTON PALACE)
BRUGSTRAAT 1,
DAARLERVEEN.





Service en bezorgen
Artikelen kunt u bekijken, kopen en direct meenemen.
Uw aankopen kunnen tegen vergoeding bij u thuis afgeleverd
worden door heel Nederland
24/7 www.goedkope-meubelen-kopen.nl
Voor de laatste trends en nieuwste artikelen
gaat u naar onze website
De koffie staat klaar!
Ontspannend winkelen onder het genot van een kopje koffie

Scan deze QR code met u Smartphone

BERKELSTRAAT 2 (T.O. PRESTON PALACE) WWW.GOEDKOPE-MEUBELEN-KOPEN.NL • TEL 0546-457007

