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 De leukste winkels vind je in de winkelstraat. Beleef het winkelen in het 
gezellige en sfeervol verlichte winkelhart van Rijssen. Janine: “Als ondernemers zorgen we 
voor gezelligheid in het centrum en we merken dat dat gewaardeerd wordt.”
Er is volop gratis parkeergelegenheid.
    www.winkeleninrijssen.nl   

 WINKELEN IN RIJSSEN   

 “Wat is er nu leuker voor een kind dan om in een winkel vol 
speelgoed te lopen? En ook voor de ouders en grootouders is 
het leuk om zo met je kind of kleinkind een cadeau uit te 
zoeken. Gewoon in een fysieke winkel, een kind zit al zo vaak 
achter een scherm.”

     RIJSSEN  - Janine Bor-
ghuis-Goosen groeide op met 
de speelgoedzaak van haar ou-
ders en nam de zaak, samen 
met haar schoonzus Gea Goo-
sen-Ligtenberg, bijna twintig 
jaar geleden over. De speel-
goedzaak aan de Elsenerstraat 
31 heeft in al die jaren aan aan-
trekkingskracht niets ingeboet.
  De speelgoedwinkel is een 
belevenis voor groot en klein. 
“We pakken veel artikelen uit 
de verpakking om ze te presen-
teren. Je kunt het speelgoed 
dan van alle kanten bekijken”, 
vertelt Janine. “We merken dat 
mensen hier graag rondkijken 
en hier ook kopen, omdat ze 
zien wát ze kopen. We kunnen 
iets meer vertellen over het 
speelgoed en advies geven. Als 
iets echt niet geschikt is voor 
een bepaalde leeftijd zeggen 
we dat ook.”
     
    “Kleine loopfi etsjes, die nor-
maal in een doos zitten, zetten 
wij in elkaar. In de winkel heb-
ben we van iedere maat een 

showmodel: het kind kan er op 
zitten, we kijken of het past en 
ouders zien hoe hun kind rea-
geert op de fi etsjes. We heb-
ben ook verjaardagskratjes, 
waar kinderen de cadeautjes 
die ze graag hebben willen 
voor hun verjaardag, in ver-
zamelen. Raadzaam is wel dat 
dan een ouder mee komt, zo-
dat er voor de juiste bedragen 
iets in het krat zit. Familie en 

vriendjes kunnen dan uit het 
krat halen wat ze het kind wil-
len geven.” Kopen in de fysieke 
winkel heeft meer voordelen, 
weet Janine. “De garantie bij-
voorbeeld. Als er onverhoopt 
iets is met een PlayStation of 
een bestuurbare auto kunnen 
ze terug naar ons. En als ie-
mand een cadeau al heeft kan 
het direct geruild.”

    “Als winkeliers steken we ook 
geld en tijd in allerlei gezellige 
activiteiten in het centrum. We 
merken dat dat gewaardeerd 
wordt en mensen steunen dat 
door in ons winkelcentrum te 
kopen. Zo kunnen wij als on-
dernemers ook leuke activitei-
ten blijven organiseren.”   

 Van fi etsjes tot verjaardagskrat   

 Belééf een winkel  vol met speelgoed  

 Gea en Janine in de speelgoedzaak: "Wat is er nu leuker voor een kind dan tussen al dit speelgoed te lopen!" Foto: Habi Rijssen.   

 ‘WE KUNNEN MEER 
VERTELLEN OVER 
HET SPEELGOED EN 
ADVIES GEVEN’   

 door Habi Rijssen   

 ZOWEL IN RIJSSEN ALS HOLTEN   

 In de Rijssense bibliotheek start op woensdag 23 januari 
een cursus voor mensen die nog nooit of heel weinig met 
internet hebben gewerkt. Dezelfde cursus begint op don-
derdag 24 januari in de bibliotheek Holten. Deelnemers 
werken op hun eigen niveau en in hun eigen tempo met 
een online oefenprogramma, maar er wordt ook klassikaal 
gewerkt.

     RIJSSEN/HOLTEN  - In de bi-
bliotheek gaan cursisten aan 
de slag met het programma 
 Klik & Tik , van Oefenen.nl. 
Samen met een bibliotheek-
medewerker maakt de cursist 
een account aan en gaat aan 
het werk. De deelnemer volgt 
de cursus grotendeels zelf-

standig, maar er worden ook 
klassikaal onderwerpen be-
handeld in een kleine groep.
   
      In totaal twaalf lessen is er 
onder meer aandacht voor 
het opzoeken van een web-
site, informatie vinden op 
een website, zoeken met een 

zoekmachine, formulieren 
invullen en informatie aan-
vragen via internet, e-mai-
len, bestanden downloaden 
en het regelen van eenvou-
dige zaken via internet. De 
lessen beginnen telkens om 
9.30 uur en duren dan tot 
11.00 uur.
      Voor het verplichte aanmel-
den kan gebeld worden naar 
0548-513431. Opgeven voor de 
cursus kan ook aan de balie 
in de bieb. Aanmelden liefst 
voor 16 januari. Als de cur-
sus vol is, wordt er met een 
wachtlijst gewerkt.

 Internetcursus start  in januari  

 Bij de cursus leren deelnemers in eigen tempo om te gaan met het internet. Foto: Bibliotheek 
Rijssen-Holten.   

 De eerste selectie is ook present bij het toernooi. Eigen leden zullen in gemixte teams voetballen. Foto: 
R.K.S.V.   

 R.K.S.V. Rijssen houdt op zaterdag 5 januari het jaarlijkse 
snerttoernooi, waarbij vier tegen vier wordt gespeeld. “Ie-
dereen vanaf 16 jaar mag meedoen. Onder onze leden zijn dat 
de senioren en JO17”, vertelt een woordvoerder. “Met onze 
eigen leden maken we mixteams om gelijkwaardige teams te 
krijgen.”

     RIJSSEN  - Niet-leden mogen 
ook meedoen. De eerste twee 
teams van ‘buitenaf’ hebben 
zich al aangemeld.
   
    Vanaf 12.00 uur is de kantine 
open. De organisatie verwacht 
dat deelnemers om uiterlijk 

12.30 uur aanwezig zijn.
    Om 13.00 uur beginnen de 
wedstrijden, de fi nale wordt 
rond 16.00 uur gespeeld. In de 
kantine staat zoals gewoonlijk 
een gratis bakje snert klaar.

Als de velden onbespeelbaar 

zijn, wordt er een voetbalquiz 
gehouden.

    Aanmelden
    De activiteitencommissie van 
R.K.S.V. Rijssen hoopt een gro-
te opkomst. “Aanmelden kan 
tot donderdag 3 januari bij je 
leider of info@rksv.nl.”
     
     Meer info 
  Kijk voor meer informatie over 
R.K.S.V Rijssen op de website

 d     rksv.nl   

 R.K.S.V Rijssen houdt in 
januari  een snerttoernooi   


