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Prijsuitreiking Kerststallenwedstrijd
Gastvrij Wijhe
WIJHE - Een nieuwe activiteit om de sfeer in het winkelgebied in de maand december van Gastvrij Wijhe nog meer te verhogen was de tentoonstelling van
meer dan 30 kerststallen in allerlei soorten, maten en uitvoeringen in de etalages.

Aan deze tentoonstelling was ook een wedstrijd verbonden. Bij elke kerststal stonden 1
of meerdere sterren waarop een letter stond vermeld. Het totaal van de letters maakte
de zin: “Gastvrij Wijhe wenst u een gezellig 2014”.
Uit de vele inzendingen werden 3 prijswinnaars getrokken. Zaterdag 11 januari werden de prijzen (een waardecheque van Gastvrij Wijhe t.w.v. €25,-) door Diane Hutten,
namens Gastvrij Wijhe uitgereikt aan de winnaars Ellen van Assen, mw. Brouwer en
mw. Otterman.
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Uitbreiding bij Haarmode Ellen

Nieuwe schoonheidssalon bij Ellen
WIJHE - Tijdens de
kerstmarkt
van
14 december j.l.
in Wijhe was de
mogelijkheid om
alvast een blik te
werpen in de nieuwe salon van Ellen. Haarmode Ellen? Nee, vanaf nu
is het Haarmode
en Huidverzorging
Ellen, want Ellen
heeft haar horizon
verbreed!

Al jaren is Haarmode Ellen een vertrouwd gezicht in
Wijhe. Eerst op het
Marktplein en later
in huidige pand in
de Langstraat. Haarmode Ellen is een salon die graag met de tijd meegaat, er worden veel trainingen
en cursussen gevolgd om de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn en om er
voor te zorgen dat het personeel voldoende kennis en vaardigheid heeft.
Maar bij eigenaresse Ellen ging er toch iets kriebelen, er moest toch meer zijn…Er
kwamen sieraden bij en ook make-up van NEE, maar dat was nog niet voldoende!

(Foto vlnr. D.Hutten, mw. M. Brouwer en Ellen van Assen, mw. Otterman ontbreekt)

Kerstwens komt uit voor Esther de Witte
WIJHE - De kerstwens van Esther de
Witte-Hartman was om 10 kinderen
te kunnen laten opereren die in Guatemala geboren zijn met een schisis (hazenlip).

Esther: “Ik ben met de actie begonnen met
als doel om €1.500,- op te halen. De actie is een groot succes gewonden, dankzij
de steun en positieve reacties die ik heb
gekregen van veel mensen maar ook van
bijvoorbeeld plaatselijke ondernemers en
de kerk. De kerst is voorbij en het geld is
geteld. Ik ben er trots op dat de opbrengst
tot een bedrag van € 4.545 is opgelopen.
Dit betekent dat er in juni 2014 een speciale operatieweek zal worden georganiseerd, waarbij door de actie 30 kinderen zullen
worden geholpen, geweldig! Ik wil iedereen bedanken voor de inzet en bijdrage aan
dit fantastische project.” Voor de stichting Tessunlimited is het jaar top begonnen.

Ellen had een droom en om die droom te verwezenlijken ging ze weer naar school
om haar papieren te halen als schoonheidsspecialiste. En dat lukte. In 2012 waren
de benodigde diploma’s behaald en stond niets meer in de weg om die droom in
vervulling te laten gaan.
Maar dan begint er een ander proces, van ontwerpen, vergunningen enz. En toen
kon de verbouwing eindelijk beginnen, de oude keuken en de bouwvallige schuur
achter de kapsalon in de Langstraat kregen een totale metamorfose. Er ontstond
licht en ruimte en uiteindelijk een prachtige schoonheidssalon.
Door de komst van de schoonheidssalon kan Ellen haar klanten nu een totaalconcept bieden met huidverzorging, haarverzorging, make-up, nagelstyling en er is
zelfs een spray-tan ruimte.
Naast eigenaresse Ellen is Milena het team van Ellen komen versterken. Milena is
schoonheidsspecialiste en zal op woensdag en donderdag in de salon aanwezig
zijn.
Bent u ook toe aan wat ontspanning?
Wilt u voor een feestje een lekker bruin tintje? Of bent u in dit nieuwe jaar gewoon
toe aan een nieuw kapsel met bijpassende make-up? Het kan allemaal bij Haarmode en Huidverzorging Ellen!
U bent van harte welkom op het vertrouwde adres: Langstraat 25 te Wijhe.

Truus Bergevoet stopt ermee Nieuwe jeugdprins

Diekschoevers

WIJHE - Na 35
jaar werkzaam te
zijn geweest bij
slagerij Bergevoet
is het nu voor mij
een goed moment
om te stoppen
met mijn werk in
de winkel aan de
Langstraat.
Ik heb het werk altijd met plezier mogen doen en wil
bij deze alle mensen hiervoor bedanken.
Vriendelijke groet, Truus Bergevoet

Iedereen van jong tot oud is welkom tijdens deze feestelijke middag. De muziek zal verzorgd worden door een DJ.
De carnavalsoptocht van CV de Diekschoevers zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 1 maart. De opgave voor de
optocht is geopend. Mocht je nog een leuk thema weten
dan kun je je als groep met wagen of individueel inschrijven op de website: www.diekschoevers.nl.

Gezamenlijke
maaltijd Olst

GERDA JOLINK 50 JAAR!

Twee Recht Twee Averecht met
jubileumvoorstelling in Holstohus

OLST - Op dinsdag 28 januari wordt er weer een
gezamenlijke
maaltijd
georganiseer bij Brasserie Olst in het Holstuhus OLST - In 2013 stonden de dames van Twee Recht Twee Averecht dertig jaar op
de planken. Dit vieren ze met het avondvullende programma ‘Pied-de-poule’
(gewijzigde locatie!)
op vrijdag 17 januari in het Holstohus Theater in Olst. Deze avond krijgt het
Vanaf 11.45 uur t/m publiek een mix van de beste optredens uit voorgaande jaren te zien.

GRATIS
MONTAGE
bij aanschaf van
kasten op maat
zie onze folder

WIJHE - De nieuwe jeugdprins van Carnavalsvereniging de Diekschoevers zal bekend worden gemaakt
op zondag 26 januari vanaf 15.00 uur in de Slinger.

13.30 uur bent u van harte
welkom.
Kosten: e10,- (voor-, hoofden nagerecht + 1 consumptie).

Aanmelden graag vóór
24 januari bij Henk Greeven: 0570 561635. Vanaf
11.45 uur bent u welkom
en om 12.00 uur gaan
ze aan tafel. Na de aanmelding wordt er rekening
gehouden met uw komst.
Bij verhindering wordt er
verwacht dat u zich uiterlijk
voor 20 januari afmeldt. Let
op: Wanneer u niet tijdig
afmeld, betaalt u alsnog
e10,-.

Met zang en toneel wordt het publiek een spiegel voorgehouden van de hedendaagse
samenleving. Het is niet dat de dames van Twee Recht Twee Averecht het nou allemaal
zo zwart-wit zien, maar de tegenstellingen zijn
in ‘Pied-de-poule’ soms erg groot. Of het nou
over de wereldproblemen of de keukentafeltoestanden gaat: ze hebben overal wel een mening
over en die is soms te droevig voor woorden of
te komisch om na te vertellen.
Alle muziek, zang en sketches worden zelf geschreven door Twee Recht Twee Averecht. De
grote lijn van het programma ligt vast, maar
geen avond is dezelfde. Actuele en/of plaatselijke gebeurtenissen worden graag uitvergroot ten
tonele gebracht. Het publiek speelt zelf dan ook, bewust of onbewust, een belangrijke
rol. De voorstelling ‘Pied-de-poule’ vindt plaats op vrijdag 17 januari om 20.15 uur
in het Holstohus Theater in Olst. Kaarten kosten €10,- en kunnen worden besteld via
www.theatersolstwijhe.nl. Daarnaast kunnen er tickets worden gekocht bij DA Bourquin (Langstraat 66, Wijhe), Boek en Kantoor Korten (Geertsstraat 19-21, Olst) en
Holstohus (VVV-balie) (Jan Schamhartstraat 5, Olst). Kijk voor meer informatie over de
voorstellingen op www.theatersolstwijhe.nl.

Uw voeten zijn onze zorg!
Podotherapie
Schildercursussen
Kunstkazerne.nl

•
•
•
•

WESEPE - In haar ruime
werkplaats, de oude
Brandweerkazerne, start
Margriet Stegink-Keesmaat haar schilderlessen voor volwassenen en
kinderen.

Pedicuren

De schildercursussen voor
volwassenen starten vanaf
maandag 20 januari. Margriet geeft aandacht aan
verschillende technieken,
vrijheid, fantasie en experimenteren krijgt een kans!
De lessen worden wekelijks
gegeven van maandag t/m
donderdag. Voor de cursussen kun je nu inschrijven.
De schildercursus voor kinderen start woensdag 29
januari van 14.00 uur tot
16.00 uur. De cursus is bedoeld voor kinderen van 8
tot 12 jaar. De cursus beslaat 4 lessen op woensdagmiddagen.
Kinderen
kunnen nu inschrijven of
komen voor een eerste kennismaking op woensdagmiddag 22 januari vanaf
14.00 uur tot 15.00 uur in
het atelier.

Podotherapeutische zolen
Podotherapeutische ortheses
Gedegen schoenadvies
Behandelaar: Han Nobach, HBO opgeleide Register Podoloog

• Diabetische aantekening
• Reumatisch aantekening

Voetreflextherapie
• Erkent bij zorgverzekeraars
• Behandelaar: Monique Mensink
Afspraken kunt u hier maken of telefonisch op nummer 0570-561472.
Voor podotherapie kunt u óók afspraken maken via onze site www.nobach.nl
Wij staan voor zorg met kwaliteit, alle behandelaars staan in nauw contact met elkaar.
Er wordt veel waarde gehecht aan uw welzijn, laat het ons daarom altijd weten mocht er onverhoopt
iets mis zijn gegaan met uw behandeling of ingezette therapie. Wij zullen alles in het werk stellen om u
lekker en pijnvrij te laten lopen.

NOBACH
NOB ACH
schoenen

&

podologie

Nobach Schoenen en Podologie
Weth. G.J. Kuiperstraat 2, 8121 AM Olst
Tel: 0570 561472
www.nobach.nl e-mail: info1@nobach.nl

Elshofschool, zeker een bezoek waard

Doe mee aan de Nationale Tuinvogeltelling

ELSHOF - De oudste en waarschijnlijk gezelligste school van Salland houdt open OLST/WIJHE - Het 3e weekend van januari staat bol van de tuinvogels! Vogelbescherming Nederland organiseert, in samenwerking met Sovon Vogelonderochtend op woensdag 22 januari a.s. om 10.30 uur.
zoek Nederland, dan de Nationale Tuinvogeltelling: het grootste citizen science
Alle ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar en alle ouders die denken aan een mogelijke project van Nederland. Tel in het weekend van 18 en 19 januari 30 minuten
lang de vogels in uw tuin en geef het door aan Vogelbescherming op www.
schoolverandering voor hun kind nodigen wij, samen met hun kind van harte uit.
tuinvogeltelling.nl.

Na het gezamenlijk koffiedrinken krijgt u een rondleiding van de leerlingenraad door
de school en haar schitterende omgeving, zoals het schoolplein met
speelvoorziening en het heuse voetbalveld.
Op verschillende plekken in de
school krijgt u informatie en natuurlijk is er voldoende gelegenheid tot
het stellen van vragen.
OBS Elshof is een kleine gezellige
dorpsschool waar door leerlingen
en leerkrachten enthousiast wordt
gewerkt.
Onderwijs op maat staat centraal
en ieder kind krijgt die zorg en aandacht die het nodig heeft. Leerlingen worden gestimuleerd tot samenwerking met leeftijds- en niet leeftijdsgenoten.
Voor kinderen met veel energie in hun lijf is er voldoende ruimte om daar iets mee te
doen. Daarnaast: Engels vanaf groep 1, een godsdienstleraar die aandacht schenkt
aan alle wereldgodsdiensten en een vakleerkracht voor alle gymlessen.
Ook ouders kunnen een actieve rol vervullen. OBS Elshof is een school in een schitterende landelijke omgeving die zeker niet heeft stilgestaan. Het gebouw en het onderwijs voldoen aan de eisen van deze tijd en de klaslokalen zijn voorzien van digitale
schoolborden. OBS Elshof staat voor kwalitatief goed onderwijs in een prettige, kindvriendelijke omgeving. En wat ook heel belangrijk is, er wordt onderwijs gegeven door
een jong, enthousiast, excellent team. Zij hopen van harte u en uw kinderen te mogen
ontmoeten.

Kerkdienst voor mensen met verstandelijke
beperking

Houdt u van vogels in de tuin? Doe dan
mee aan de Nationale Tuinvogeltelling
2014. Iedereen met een tuin of balkon
kan meedoen, zowel kinderen als volwassenen. Tel een half uur lang alle vogels die
voorbij komen en geef de resultaten door
op www.tuinvogeltelling.nl. Vogelbescherming stelt aan hand van deze resultaten
de Nationale Tuinvogel Top 10 op.
Ook stadsvogeladviseur Ronald Boerkamp van het IVN Wijhe Olst doet mee
aan de Tuinvogeltelling. Ronald Boerkamp: ”Door de Tuinvogeltelling leer je de vogels
in je tuin goed kennen. Wie een half uurtje voor het raam gaat zitten, zal verrast zijn
door de vogels die voorbij komen. Zeker als je een paar weken van tevoren begint met
voeren weten de vogels je tuin te vinden.”
Het is niet nodig om alle vogels te kennen. Vogelbescherming helpt een handje met
de speciale website www.tuinvogeltelling.nl. Hier staan de verschillende soorten tuinvogels omschreven, met afbeelding en met geluid. Vogelbescherming is het hele weekend bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur voor alle vragen over de Tuinvogeltelling en
tuinvogels. Deelnemers kunnen bellen met 030-6937700 of mailen naar info@vogelbescherming.nl.

Slechtzienden en blindenbijeenkomsten
NIJVERDAL - Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel, voor mantelzorgers en
vrijwilligerszorg, organiseert samen met Bartimeus, organisatie voor mensen
met een visuele beperking, slechtzienden en blindenbijeenkomsten, voor informatie en ontmoeting.

Op 20 januari is het thema ‘gezelschapsspellen’. U ervaart gezelschapspellen die u
samen met zienden kunt spelen. Er wordt de mogelijkheid geboden om gezamenlijk te
lunchen. De kosten van de lunch zijn voor eigen rekening. De koffie/thee kost e0,70.
DEVENTER - Op zondag 26 januari is er weer een kerkdienst voor mensen met
De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op de 3de maandag van de maand in
een verstandelijke beperking bij de Baptisten Gemeente aan de Binnensingel
de socioruimte van de Bendien Smitshof 38 te Nijverdal van 10.00 uur tot 13.30 uur.
16 te Deventer.
Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met: Stichting Vrijwillige Thuiszorg
De dienst begint om 10.00 uur en na de dienst is er voor iedereen nog koffie of thee
Overijssel, Jacqueline Broekhof, tel.: 0548-638830/jbroekhof@vrijwilligethuiszorg.nl
met wat lekkers. Het thema is Licht van de wereld.
of kijk op www.vrijwilligethuiszorg.nl.

Gezamenlijke maaltijd
WIJHE - Op dinsdag 28 januari in het Langhuus te
Wijhe, vanaf 12.00 uur, wordt er weer een gezamenlijke maaltijd georganiseerd.

Rijksstraatweg 14 - Olst
Tel. 0570-561451 - Fax 0570-562751
Alfa Romeo 146 1.4 T. Spark, groen met... aug 2000.......2.450,Citroën Berlingo 1.9D,
wit, stuurbekr., radio/CD...................................... 2003.......3.950,Hyundai Atos, el. ramen, radio/CD, rood.....apr 2000.......1.950,Kia Picanto, 5 drs., stuurbekr., radio/CD,
incl. nwe distributieriem, zilver met................mrt 2008.......5.250,Mazda 121, 5 drs., elec. schuif-kanteldak,
elec. ramen, stuurbekr., met nieuwe APK,
zilver met.......................................................apr 2000.......1.750,Opel Vectra Station 1.8 16V, nieuwe type,
cruise contr., airco, el. ramen, centr. port. vergr.,
trkh., grijs met................................................mrt 2006.......5.950,Peugeot Partner 1.8, benzine,
personen uitv., zilver met............................... feb 2000.......1.950,Renault Twingo, elek. ramen + spiegels,
airco, blauw met..............................................jul 1998.......2.750,Skoda Octavia 1.8 20V, 5 drs, airco,
centr. port. vergr. trkh., airbags, stuurbekr.,
rood met........................................................apr 1999.......1.950,Suzuki Jimny 1.3, groen met............................. 2001.......4.750,Suzuki Swift 1.2, 5 drs. executive uitv., airco,
cruise contr, LM velgen, meest luxe uitv.,
grijs met....................................................... sept 2011.....11.950,Volkswagen Golf 1.6, 5 drs., trkh., airco,
LM velgen, blauw met......................................jul 2002.......2.950,Volkswagen Touran 1.9 TDI, chromen dakrail,
airco, cruise control, trkh., blauw met............ jan 2005.......7.950,OLDTIMERS
Triump Spitfire 1500 TC, nwe soft top, nwe stoelbekl.,
nette staat met nieuwe APK,......................... okt 1980.......4.950,-

www.autobedrijftimmer.nl
Verkoop, onderhoud
en reparatie
van alle merken!

APK
Schade-afhandeling
Autoruit reparatie

Amigo Tankstation

Kosten: e9,- (voor-, hoofd- en nagerecht + 1 consumptie).
Aanmelden kan tot vrijdag 24 januari bij: Roeli Letteboer,
tel: 522140. U bent welkom vanaf 12.00 uur, om 12.15
uur gaan ze aan tafel.
Maar natuurlijk kunt u ook eerst de inloop bezoeken in
het Langhuus, elke vierde dinsdag van de maand van
10.00 tot 12.00 uur. Voor een kopje koffie, een spelletje,
een praatje of voor informatie of advies. Jong en oud en
iedereen daartussen is welkom!

Kom vogelvoer maken op het
Infocentrum IJssel
DEN NUL - Het is winter en wordt kouder. De vogels
kunnen wel wat extra’s gebruiken. Kom op zondag
26 januari leuk en lekker vogelvoer maken in het
Infocentrum IJssel Den Nul.

Men gaat aan de slag met zaadjes, pitjes, nootjes en vet.
En ze maken er natuurlijk wat moois van waar de vogels
nog lang plezier van hebben in de tuin. Dat ze bij het
Infocentrum verstand hebben van vogeltjes kan je ook
zien in de leuke
expositie die er
is. Daar kan je
zien welke vogels
er nu bij de IJssel
zijn, en welke er
op trektocht nu ergens anders zijn.
De middag is
voor
kinderen
van 6 tot 12. Voor materialen wordt gezorgd. De middag begint om 14.00 uur (tot 15.30 uur) en kost €5,- per
kind (inclusief drinken en lekkers).
Opgeven kan tot 2 dagen van te voren via: evenementen@infocentrumijssel.nl of via telefoonnummer:
0615415273. U krijgt na opgave een bevestigingsmail.

OLST-WIJHE - ’t Hoefijzer biedt lichamelijk en/of
verstandelijk gehandicapten en mensen met psychische problemen de mogelijkheid paard te rijden onder deskundige begeleiding. Bij ’t Hoefijzer (Zwolle
Zuid) komen ook mensen uit de gemeente Olst-Wijhe. Daarom zoekt de vereniging ook binnen onze
gemeente vrijwilligers.

WIJHE - Op 26 januari van 11.00 tot 13.00 uur
wordt er in de Sallandse Kamer (Langstraat 18 te
Wijhe) weer een Literair Café georganiseerd.

Dit maal zal Henk Adriaan Meijer, pseudoniem van Adriaan Verburg (Olst 1950) voordragen uit zijn drie bundels
die in eigen beheer zijn uitgegeven.
Veel gedichten kenmerken zich door wat je gezichtsbedrog in de taal zou kunnen noemen. In zijn beroep als
glaskunstenaar past hij deze trompe-l’oeil veelvuldig toe.
De laatste twee bundels bevatten enkele abstracte gedichten, wat zoveel wil zeggen als geschreven in niet
bestaand Nederlands. Een experiment dus.
Oscar Korstanje zal improviseren op zijn dwarsfluit. Vrij
entree, consumpties eigen rekening. Nadere info: jona_
bolster@hotmail.com of 06-13089854.

Opgeven voor het klaverjas- Prijsuitreiking kassabon-actie
kampioenschap in Broekland Wereldwinkel
BROEKLAND - Op zondag 26 januari wordt er
voor de 28e keer het Open Broeklands Klaverjaskampioenschap individueel georganiseerd.

’t Hoefijzer: vrijwilligerswerk
met hart voor mens en paard

Literair Café Sallandse Kamer

OLST - Tijdens de succesvolle Winterfair in het Holstohus heeft de Wereldwinkel Olst een kassabonnen-actie gehouden.

De organisatie hoopt dat het grote aantal deelnemers
van de voorgaande 27 edities zich ook dit jaar voor
het toernooi zich aanmelden. Deze wedstrijd wordt
gehouden in zaal “De Hoppe” en begint om 13.30
uur. De zaal is vanaf 12.30 uur geopend.
De wedstrijd gaat over 5 ronden van 16 keer geven.
Men kan zich tot 21 januari opgeven bij café “De
Hoppe”, tel.nr. 0570 531226 of per email: be.no@
lijbrandt.nl. Het inschrijfgeld is €5,- per persoon (inclusief kop koffie).

Onder het overweldigend aantal deelnemers zijn twee
kadopakketten van de Wereldwinkel verloot. Inmiddels
hebben de twee prijswinnaars, Dhr. Temmink en Mevr.
Lugtenberg uit Olst, de gewonnen prijzen in ontvangst
genomen.

Naast de hoofdprijs, een groot vleespakket, kan men
ook in het bezit komen van de wisselbeker. Ook zijn er
evenals andere jaren vele prachtige prijzen te winnen.
De prijsuitreiking is direct na afloop van het toernooi.

organiseert op 24 en 25 januari
voor de 2de keer een Theaterie in het Holstohus,
met als thema

Voor mensen met een handicap betekent paardrijden
o.a.: een tijdelijke bevrijding van rolstoel of rollator, de
wereld zien vanuit een ander gezichtspunt, contact met
andere mensen en vriendschap met paarden en een heerlijke ontspanning.
Veiligheid staat voorop en dat is dan ook de reden dat
er veelal voor één gehandicapte ruiter, drie vrijwilligers
nodig zijn om te helpen.
BOERHAAR - KBO Boerhaar-Wijhe organiseert in sa-

Bijeenkomst met de politieke
partijen in Olst-Wijhe

menwerking met alle ouderenbonden in de gemeenBij ’t Hoefijzer is een leuke groep vrijwilligers actief. Zij te een bijeenkomst op 28 januari om 14.00 uur in
zoeken nieuwe mensen erbij. Mensen die net als zij de zaal Logtenberg in Boerhaar.

ruiters en de paarden een warm hart toe dragen. Niet
alleen is er hulp nodig bij het paardrijden op zich, maar Tijdens deze bijeenkomst zullen de vertegenwoordigers
ook bij allerlei klussen eromheen (de kantine, het terrein, van alle politieke partijen in Olst-Wijhe in het kort verteletc.).
len, waarom men in maart op hun partij zouden moeten
stemmen.
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waar u een goed Daarna is er gelegenheid om wensen kenbaar te maken
gevoel aan overhoudt, wilt u deel uitmaken van deze en mondeling of schriftelijk vragen te stellen.
leuke groep vrijwilligers, of wilt u eens wat meer informa- Gezien alle taken die bij de gemeente neergelegd zijn,
tie over ’t Hoefijzer, bezoek de website: www.thoefijzer. die direct van invloed zijn op ieders leven, is het belangnl of neem dan contact op met Marjan Elshof marjan@ rijker dan ooit om uw mening te laten horen.
thoefijzer.nl of tel: 0529-401599.
Vanwege het belang van deze bijeenkomst is iedereen
Ook stagiaires van diverse opleidingen zijn van harte welkom, ook mensen die geen lid zijn van een ouderenwelkom.
bond.

TONEELVERENIGING
HERMAN HEIJERMANS

WIE KOMT ER OP HET FEESTJE VAN OPA
Gevierd wordt de verjaardag van opa die 100 jaar
wordt en het beloofd een avond te worden vol met
hilarische momenten.

Voorverkoop bij de Santenkraam,
H. Droststraat te Olst
en op de avond zelf aan de zaal.
ENTREEPRIJZEN

Vrienden van Heijermans
op vertoon van donateurskaart
Volwassenen
Kinderen tot 13 jaar

Gratis
€ 5,00
€ 3,00

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur.

Voor meer info surf naar
www.heijermanstoneelolst.nl

Tarieven:
Vaste kosten
per mm.

Reklamix

e3,00
e0,25

Mixers moeten uiterlijk
iedere maandag voor
9.30 uur binnen zijn.
Bij niet contante betaling
wordt e7,50 extra
in rekening gebracht.

Te koop:
Eiken vloerdelen
tafels op maat gemaakt
Palen, balken en
planken op maat
HOUTHANDEL
VRIELINK
De Meente 21a Olst
Tel. 06-53132102
Voor REPARATIES
aan wasmachines, etc.
ELEKTRO-CENTRUM
Langstraat 7 - Wijhe
Eigen tech. dienst

www.elektrocentrum-wijhe.nl

0570-523899

APK
e29,50
Hiermee steunt u de
Johan Cruijf Foundation
CarXpert van Gurp
Enkweg 56 Wijhe
0570-521332

Voor al uw
OUD IJZER
bel Kuipers:
06-25263559 of
06-30141813

* Windvaste
zonneschermen		
* Vlakhangende
zonwering
* Terras		overkappingen
* Rolluiken.			
* Jaloezieën
* Knikarm		zonneschermen
* Rolgordijnen			
* Elektromotoren

HEERLIJKE HARDE
CONFERENCE PEREN
vanaf 1 kg e1,25 p/kg
vanaf 3 kg e1,10 p/kg
vanaf 5 kg e0,99 p/kg

Goede service,
vrijblijvende
prijsopgave
De showroom is
geopend op afspraak

Fruitbedrijf Van Vilsteren

K.v.Limburgstirumstr. 44
8121 DZ Olst.
Tel. 0570-561120

Raalterweg 6, Wijhe
06-25248182 / 0570-521698

A

NAAI

TELIER
NITA

• NAAILES
• MAATKLEDING
• PATRONEN OP MAAT
• REPARATIES
Grutto 10, Wijhe
Tel. 0570-521664
naai.atelier.anita@gmail.com
WIEGERS
Schilders- &
Onderhoudsbedrijf
Schilderwerk
Houtrotreparatie
Gevel impregnering
Dakbedekking
OLST 06 – 16 52 42 92
www.wiegers-onderhoud.nl
Schoorsteenveegbedrijf
Gait Middelkamp
www.gaitmiddelkamp.nl
Mobiel: 06-29229530
TE HUUR
Kleine bedrijfsruimte
oppervlakte 12 m²
Beatrixlaan 52, Wijhe
inl. R. Haverkamp,
tel. 522539

www.praothuus.nl
@praothuusT
't Praothuus Wijhe
Vrouw middelbare leeftijd
zoekt een leuke vriend of
vriendin om de
eenzaamheid op te lossen.
Brieven onder nummer 9-1
aan: Drukkerij Schippers
Postbus 20, 8130 AA Wijhe

NIEUW
Plumehommetjes
en andere neerslag
deel 2
Nieuwe uitgave met
verhalen van
G.J. Veerman
jaar 2000 t/m 2013
Verkrijgbaar bij:
Primera Schippers Wijhe,
boekandel Korten Olst
en drukkerij Schippers
Wijhe.

Gratis schaatsen op ijsbaan bij
de Capellenborg
WIJHE - De Capellenborg in Wijhe houdt zaterdag 18
januari een open dag.

Voor deze gelegenheid is ook een ijsbaan geplaatst. In
samenwerking met de Capellenborg heeft Sportstimulering Olst-Wijhe besloten om de ijsbaan na de open
dag nog even te laten staan. De ijsbaan is van 13.30
tot 15.30 uur geopend voor alle jeugd. Hier zijn geen
kosten aan verbonden. Sportstimulering Olst-Wijhe is bij
de ijsbaan aanwezig.

Kindercentrum de Bieënkorf
9e prijs bij AWO-actie Wijhe

Warm nest gezocht
EVEN VOORSTELLEN:
Naam
Ras
Geslacht
Leeftijd

: Japie
: Europese korthaar
: Kater
: 9 jaar

Japie is een hele rustige kater die een veilig en rustig thuis
zoekt waar hij af en toe ook naar buiten kan.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.dierenasielzwolle.nl of bellen met 038-4601784.

Klaverjastoernooi Sportclub
Overwetering

WIJHE - Dat het loont om de AWO-bonnen in te vullen, hebben ze ervaren bij kindercentrum de BieënOLST - Op zaterdag 25 januari wordt door de "Vrienkorf.
Het kindercentrum heeft een toepasselijke driewielerloop- den van Overwetering" een klaverjastoernooi georfietsje gewonnen in de vorm van een bijtje. Het loopfietsje ganiseerd.

is erg geliefd bij de kinderen. Ondernemingsvereniging Er worden 6 ronden (van 16 spellen) gespeeld. De inleg
bedraagt €5,-. Het klaverjastoernooi vindt plaats in de
Wijhe bedankt!
kantine van Sportclub Overwetering, Koekoeksweg 11b
te Olst. Aanvang 11.00 uur, aanwezig 10.30 uur.
Opgave kan telefonisch bij Gerrit Krijt 0570-724407 of
06-22739662 of via e-mail gkrijt46@gmail.com.

Vocaal Ensemble Battimenti
brengt het programma
‘Europese invloeden’

OLST - Op zondagochtend 26 januari komt Vocaal
Ensemble Battimenti een koffieconcert geven bij
Klein Schuilenberg.

Vanaf 10.00 uur staat de
koffie klaar en bent u van
harte welkom! Het programma duurt van 10.30
tot 12.00 uur. Buitenplaats Klein Schuilenberg
vindt u aan de Schuilenbergerweg 4 te Olst. Reserveren doet u door te mailen naar info@vincacoaching.
nl. De prijs voor het koffieconcert is €9,- per persoon.
‘Europese invloeden’ is een levendig programma, waarin duetten en solowerken uitgevoerd worden van onder
andere Mendelssohn, Händel, Purcell en Franck. Vocaal
ensemble Battimenti kent verschillende samenstellingen
en bestaat voor dit programma uit sopraan Gerdien van
Putten, mezzosopraan Fenneke Janssens en pianist Wim
Koelewijn.

Voorjaarsconcert
Seniorenorkest
WIJHE - De Gezamenlijke Ouderenbonden van OlstWijhe nodigen u aan het begin van het nieuwe jaar,
uit voor een sprankelend vroeg Voorjaarsconcert
in de Nicolaaskerk, Kerkstraat 1 te Wijhe (nabij de
Langstraat).

Woensdag 5 februari om 14.00 uur zal traditiegetrouw
voor u optreden: Het Senioren Orkest Overijssel
onder de bezielende leiding van dirigent Hennie Hobert,
met een grotendeels vernieuwd aantrekkelijk licht klassiek repertoire.
Het orkest, opgericht in 1978, bestaat uit zestig orkestleden. Het programma wordt gepresenteerd door Jeanet
Wilmink. Kerk open om 13.30 uur, einde concert omstreeks 16.15 uur. Leden kunnen gratis kaarten afhalen bij de secretaris van hun bond. Voor alle overige
senioren(ook niet-leden) zijn, zo lang de voorraad strekt,
vanaf 15 januari gratis kaarten te verkrijgen bij Stichting
Welzijn Olst-Wijhe, VVV en de recepties van de zorgcentra. Zonder kaart geen toegang. Mocht u problemen
hebben met vervoer, bel dan tijdig Stichting Welzijn, telefoon 563600 (transport tegen kleine vergoeding).

Tavenu speelt een spannende
thriller
WIJHE - Na vorig jaar een komisch stuk te hebben
opgevoerd, willen ze u nu graag weer verrassen
met een spannende thriller. Dit jaar is de keus gevallen op “Dodelijke Schittering” van Mart Moors.

Onder regie van Ruud de Groot zijn de spelers weer
volop aan het repeteren. U bent van harte welkom om
28 of 29 maart aanwezig te zijn bij de opvoering en te
komen genieten van een avondje theater vol spanning en
verrassende wendingen.
Young Tavenu speelt op vrijdag 11 april

Ookde jeugd heeft gelukkig weer voldoende leden om
voor u te kunnen optreden. Zij spelen op vrijdag 11 april
de komische thriller “Dagboek van een dode” van Harry
Smit onder regie van Tineke Hutten. Deze jonge talenten
zouden het ook erg leuk vinden als u met velen komt.
Wilt u donateur worden? Voor slechts €10,- heeft u voor
2 personen toegang, kaarten aan de zaal kosten €7,50
p.p. Voor informatie kunt u zich wenden tot tavenu.wijhe@gmail.com.

Rode PvdA Parasol in Olst en
Wijhe
OLST-WIJHE - De Rode PvdA parasol staat op vrijdag 17 januari tussen 13.30 uur en 15.00 uur op de
markt in Olst.

Op zaterdag 18 januari staat de parasol tussen 10.00
en 12.00 uur in de Wijhese Langstraat ter hoogte van de
Boni. Onder de parasol staan leden van de huidige PvdA
fractie en kandidaat raadsleden gereed om iedereen die
dat wil te woord te staan over de gemeentepolitiek.

Uw kind aanmelden voor het basisonderwijs
en op zoek naar de juiste school?

OPEN HUIS OPENBARE BASISSCHOOL
“DE PEPERHOF”
Kort nadat uw kind 2 jaar is geworden, ontvangt u van de
overheid een brochure die u er op wijst dat u uw kind tijdig
moet inschrijven voor het basisonderwijs.
Wij kunnen ons voorstellen dat de keuze voor een basisschool best lastig is.
Het beste voor uw kind zoeken, betekent ondermeer een
goede oriëntatie op de mogelijkheden die er in uw omgeving zijn.
Om u een helder beeld te geven van wat openbare basisschool “de Peperhof” uw kind en u te bieden heeft, organiseren wij een

Open huis op maandag 20 januari 2014
om 19.30 uur.

Tijdens deze avond zullen de teamleden u laten zien en
horen vanuit welke visie op leren zij kinderen in de vorming en ontwikkeling willen begeleiden.
Wilt u de basisschool ook “in bedrijf” zien en dan de sfeer
proeven, dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Maak daarvoor wel eerst even een afspraak.
Wilt u meer weten over “de Peperhof” en bent u niet in
staat bij de bijeenkomst aanwezig te zijn, of wilt u liever
een persoonlijk gesprek, belt u dan gerust! Directeur
Jantien Blankhorst vertelt u graag meer over de school.
Openbare basisschool “de Peperhof” is te bereiken onder
telefoonnummer 0570 522377.
U bent van harte welkom!
Onze schooldeur staat altijd voor u open!

