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Dank brandweer

Oproep De Goede Woning: teken
petitie huuralarm!
Rijssen

Maaike Scheper had 27 tegenstanders en was vol ongeloof
toen ze hoorde dat ze naar voren mocht komen om de hoogste trede te betreden. Maaike is Nederlands Kampioen!

Nederlands Kampioen VeK
Rijssen

Afgelopen zaterdag namen
twirlers van V.e.K. deel aan het
Nederlands kampioenschap.
Esmee Reterink en Roos Seppenwoolde waren beide geplaatst in de jeugdklasse. Esmee
eindigde op een zevende plaats.

Roos werd vierde.
Nienke Pas heeft zich dit
jaar geplaatst in de hoogste
categorie bij de junioren en
werd zesde.
Maaike Scheper kwam uit
in de seniorklasse en werd
eerste!

Woningcorporatiestichting
De Goede Woning ziet zich
gedwongen een groot aantal
bouw- en renovatieprojecten in
de ijskast te zetten. Oorzaak: de
jaarlijkse heffing van twee miljard euro die het Rijk de huursector wil opleggen. Samen
met haar huurdersraad doet De
Goede Woning een dringend
beroep op minister Blok (Wonen) om deze heffing niet te
laten doorgaan. De heffing van
jaarlijks 2 miljard euro brengt
corporaties in grote problemen.
De Goede Woning schrapt voor

Rijssen

Topvolleybal in De Reggehal
in Rijssen op dinsdag 18 december. Dan spelen de volleybalheren van Rivo in een
bekerwedstrijd tegen eredivisionist SSS. Op papier zou SSS
moeten winnen, aangezien dat
team veel meer trainingsuren
maakt dan Rivo, gezien het
aantal absolute topspelers in
die ploeg, gezien de zesde plek
in de eredivisie! Voor Rivo is het
natuurlijk een enorme uitdaging

om thuis, in De Reggehal,
tegen een eredivisionist te
spelen. Een mooiere krachtmeting is niet te bedenken.
Rivo Heren 1 is stellig van
plan dit seizoen kampioen
te worden, en als dat mocht
lukken zullen teams als SSS
regelmatig te zien zijn. Alvast een voorproefje daarvan
op 18 december is te zien in
Rijssen. Publiek is van harte
welkom. De wedstrijd begint
om 20.15 uur.

In het jaar 2012 hebben de
14 gemeentelijke brandweren
toegewerkt naar de regionalisering van één Brandweer
Twente. 1 januari 2013 is dit
een feit. Daarnaast heeft de
brandweer zich ook dit jaar
weer ingezet voor de veiligheid van de bevolking. Het
uitvoeren van de repressieve
brandweerzorg is mogelijk
gemaakt omdat werkgevers
hun werknemers én zelfstandigen zichzelf beschikbaar
stellen voor het uitvoeren
van de brandweertaken.
De brandweer Wierden en
Rijssen-Holten bedankt alle
werkgevers en zelfstandigen!

belastbaar inkomen van meer
dan 43.000 krijgen in zijn voorstel te maken met een jaarlijkse
huurverhoging van zo’n 9 procent. Voorzitter Geurt Leppink
van de Huurdersraad en directeur-bestuurder Jan van der
Spek maken zich daar ernstig
zorgen over. “43.000 belastbaar
betekent netto ongeveer 2.300
per maand. Daar zit je als tweeverdieners al gauw aan.” Wie
vindt dat huren betaalbaar moet
blijven en de sociale huursector
niet mag worden afgebroken,
tekene de petitie Huuralarm op
www.huuralarm.petities.nl

Unique en Livera Event
Rijssen

Topvolleybal in Rijssen:
Heren Rivo contra SSS

12 miljoen euro aan projecten.
Zo gaat de bouw van 23 levensloopgeschikte woningen op een
aantal plekken in Rijssen niet
door, ombouwen van de schoolwoningen van de Julianaschool
tot appartementen voor mensen
met een beperking wordt afgeblazen, en in de nieuwe wijk
Opbroek worden voorlopig geen
initiatieven voor huurwoningen
ontwikkeld. Om de heffing te
kunnen betalen, zullen verhuurders hun huurinkomsten moeten vergroten. Minister Blok
stelt voor de regelgeving aan te
passen. Huishoudens met een

Wierden/Rijssen

Wie er in de feestelijke decembermaand goed uit wil
zien is van harte welkom op
zaterdag 15 december naar
het Event in Unique Jeans Collection en Livera en kan
inspiratie opdoen voor een
perfecte look & outfit aan de
Grotestraat. Modellen showen de laatste trends, kappers geven de nieuwste look,
visagisten geven handige
make-up tips, nagelstylisten
zorgen ervoor dat nagels er
perfect uitzien en DJ Why2K
& Jochen treedt op. Het publiek maakt daarnaast kans
op een van de cadeaubonnen
ter waarde van 150,-, 100,en 50,- euro.

Bij een nieuwe en trendy
outfit hoort natuurlijk
mooie lingerie. Voor de laatste trends op lingeriegebied
en een goed advies is men
van harte welkom bij Livera
Rijssen. Bovendien ontvangt
de klant bij besteding vanaf
30,- een leuke goodiebag en
maakt kans op één van de
vijf lingeriesetjes die verloot
worden.
Met een mooi sieraad kan
men de outfit helemaal compleet maken. Daarom maakt
men ook nog eens kans op
een luxe Melano ring, die
beschikbaar wordt gesteld
door juwelier Asbroek. En
natuurlijk is er een hapje en
een drankje!

De ladies en Hyundai
De eerste Ladies Night bij Autobedrijf Schippers in Rijssen
werd een doorslaand succes. Ruim honderd dames bezochten de nieuwe showroom en werkplaats aan de Molendijk.
Ze volgden workshops in de werkplaats en bekeken de vele
stands in de showroom zelf. Op www.autoschippers.nl staat
een sfeerimpressie van een geslaagde Ladies Night!
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Concepts knalt er op het einde van het jaar
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nog een hele speciale aanbieding tegenaan. Indien
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u zich namelijk vóór 31 december 2012 aanmeldt voor
ons

pijlsnelle

Alles-in-1

100Mbps

glasvezelpakket

(internet, televisie en telefonie), dan ontvangt u dit
pakket de eerste 6 maanden voor maar € 39,95 per
maand (normaal € 56,00). Daarbij ontvangt u ook
6 maanden gratis Interactieve TV, een gratis Interactieve TV
recorder HD én gratis installatie. Een voordeel voor u van
maar liefst € 460,80. Daar kunt u mee thuiskomen.

Meld u aan vóór 31 december 2012
> Online via concepts.nl/knaller
> Telefonisch via 076 - 750 16 20
(dagelijks bereikbaar tot 22.00 uur)
> Bij één van onze lokale verkooppunten.
Kijk op concepts.nl/knaller voor het
dichtstbijzijnde verkooppunt bij u in de buurt.

Actievoorwaarden
Deze actie geldt tot en met maandag 31-12-2012 en alleen voor nieuwe klanten.
Aanmeldingen die binnenkomen na maandag 31-12-2012 komen niet in aanmerking
voor deze actie. Voor Interactieve TV betaalt u na 6 maanden € 6,75/mnd (na het
eerste jaar per maand opzegbaar). Onze overige actievoorwaarden kunt u teruglezen
op www.concepts.nl/knaller. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Prijs is exclusief eenmalig € 25,00 activatiekosten.

concepts.nl/knaller
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