


Otto Botjer

:

Wat in 2008 begon met een klein maar gezellig feestje voor 30 
kinderen, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een feest waar 
ruim 500 kinderen en vele volwassenen van genieten. Een feest 
voor heel Delden en waar sportclubs, buurtverenigingen en vrien-
dengroepen maar al te graag tijd voor vrij maken om gezamenlijk 
met de kinderen te werken aan de mooiste wagens en originele 
pakken. Het is fantastisch om te zien; enthousiaste kinderen met 
een versierde step, kar of fiets en zelfs met zelfgemaakte praal-
wagentjes. Zelf gezaagd, geschilderd en geschroefd bij opa in de 
schuur in de weken voorafgaand aan het Kindercarnaval. En; als 
kinderen enthousiast zijn dan vieren volwassenen het feest maar 
al te graag mee!

Jaarlijks zetten wij, met alle leden van onze stichting, een 4-daags 
programma in elkaar. Een inmiddels traditionele wagenkeuring, 
een carnavalsfeest voor de Deldense ouderen, dweilen langs de 
Deldense basisscholen, een feest voor volwassenen met bekende 
artiesten, een fantastische optocht en afsluitend een kinderfeest 
met carnavalsdisco in sporthal de Reiger. Een breed programma 
dat jaarlijks met veel enthousiasme wordt ontvangen!

Op zaterdag 3 februari wordt het weer een carnavalsgekte in het 
centrum van Delden en Sporthal de Reiger. Blaaskapellen, grote 
praalwagens, kleine praalwagens, grote loopgroepen, kleine loop-
groepen, prinsenwagens…Voor deze jubileumeditie zijn er zelfs 
groepen kinderen van Deldense basisscholen die initiatief hebben 
genomen om met een wagen deel te nemen. Kindercarnaval op z’n 
mooist! De toegang bij al onze carnavalsactiviteiten is gratis en bij 
deze nodig ik u graag uit. U bent van harte welkom! 

Het Kindercarnaval wordt mogelijk gemaakt door de medewerking 
van onze leden, vele vrijwilligers en sponsoren. Zonder hen is dit 
fantastische feest niet mogelijk. Mijn oprechte dank!

Ik wens u veel leesplezier en graag tot ziens  
bij een van onze carnavalsactiviteiten.

Met carnavaleske groet, 

Thijs Wiegerink
Voorzitter Stichting Kindercarnaval Delden 

´´



Ja, Ja, Ik voel het al!
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Industriestraat 63 Hengelo Tel. 074-2509233
Goorsestraat 9 Hengevelde Tel. 0547-333204

Grotestraat 97-99 Goor Tel. 0547-271436
Dorpsstraat 130 Enter Tel. 0547-381418

Tentoonstellingen

vr 17 feb De Juffer en de Jongs - Blijspel. Stokkumerweg 40, Markelo. Tijd: 20-23 uur. 
 Meer info: www.stokkum.info 
 Dolf Jansen - Als ik het niet doe, doet niemand het... - Cabaret. De Reggehof, 
 De Höfte 5, Goor. Tijd: 20 uur. Prijs: € 20,50. Meer info: www.reggehof.nl

za 18 feb Kindercarnaval. Sporthal de Reiger, Reigerstraat 1, Delden. Tijd: 14-20 uur.   
 Verzamelen optochtom 13.30 uur. Meer info: www.vvvdelden.nl  
 Khayelitsha United Mambazo Choir - Celebrating South Africa. De Reggehof, 
 De Höfte 5, Goor. Tijd: 20 uur. Prijs: € 26,-. Meer info: www.reggehof.nl
 De Juffer en de Jongs. Zie vr 17 feb.

zo 19 feb  Orkest van het Oosten - klassiek concert. De Reggehof, De Höfte 5, Goor. 
 Tijd: 15 uur. Prijs: € 22,50. Meer info: www.reggehof.nl 
 Aurelia Saxofoon Quartet - zondagmiddagconcert. Oude Blasiuskerk, Kerkplein 1,  
 Delden. Tijd: 16 uur. Prijs: € 16,-. Meer info: www.vvvdelden.nl

di 21 feb               Film Black Swan. De Reggehof, De Höfte 5, Goor. Tijd: 20 uur. Prijs: € 7,50. Met   
 Hofcultuurpas € 3,75. Meer info:www.reggehof.nl  
 Theatervoorstelling door Kinga Röder en Wouter de Jong. Het Parochiehuis,  
 Langestraat 81, Delden. Tijd: 20 uur. Meer info: www.nutdelden.nl  
 Niels Brandaan Cotterink- Nut Delden. Reggezaal in het Parochiehuis, Langestraat 81,
                          Delden. Tijd: 20 uur. Prijs € 5,- voor leden. Niet leden € 7,50 vooraf over te boeken.
 Opgave per mail voor 15 februari. Meer info: www.nutdelden.nl 
 
 Wijzigingen voorbehouden, voor actuele gegevens kijk op www.vvvhofvantwente.nl

t/m zo 19 feb Stock expositie. Galerie Visée, Grotestraat 41, Diepenheim. Tijd: vr t/m zo 13-17 uur. Meer info: 
www.galerie-visee.nl
t/m di 28 feb Verkoopexpositie zout- en pepervaatjes. Zoutmuseum, Langestraat 30, Delden. 
Tijd: di t/m zo 14-17 uur. Prijs: € 4,50 (entree museum). Meer info: www.zoutmuseum.nl 
Zout- en pepervaatjes van verschillende materialen. 
t/m do 1 mrt Aquarellen Natuur van Theo Gort. Woonzorgcentrum St. Elisabeth, Langestraat 74, Delden.
Tijd: dagelijks 10-21 uur.
t/m do 1 mrt Goorse winkels vroeger, nu en in de toekomst. Unieke fototentoonstelling van winkelpanden uit 
de vorige eeuw. Goors Historisch Museum, Stationslaan 3, Goor. Tijd: ma t/m vr 10-15 uur via VVV Goor. Meer info: www.
historischgoor.nl
t/m za 17 mrt Expositie Winnaars Nationale Kunstdagen 2011. De Galeriet, Langestraat 46, Delden. 
Tijd: di t/m vrij 11-17.30 en za en zo 11-17 uur. Meer info: www.degaleriet.nl
t/m di 20 mrt Expositie Transparant. Het Beaufort, Beaufortplein 1, Markelo. Tijd: tijdens activiteiten in Beau-
fort en op afspraak.
t/m zo 25 mrt Hommage aan Eef de Weerd. Galerie en Kunstuitleen de Pook, Noorderhagen 58a, Delden.
Wo t/m vr 13-18, za 11-17 en zo 13-17 uur.
t/m zo 25 mrt Kunstproject De Rituelenkar. Perron 1, Stationsweg 1-5, Delden. Tijd: dgl 9-22 uur. Meer info: 
www.mikc.nl
t/m zo 25 mrt Gezichten en Preludium 4. Drawing Centre Diepenheim, Kuimgaarden 1, Diepenheim. Tijd: di 
t/m zo 11-17 uur. Meer info: www.kunstvereniging.nl
t/m zo 15 april Expositie van José de Boer. Woonzorgcentrum de Wieken, Molenstraat 1, Delden. Tijd: dagelijks 
10-18 uur.
t/m zo 15 april Schilderijen van Mattie Schilders en Pavel Sivoz, beelden van Sjaak Smetsers. Galerie 
Àlafran, Grotestraat 45, Diepenheim. Tijd: wo t/m zo 12-17 uur. Gratis toegang. Meer info: www.galeriealafran.nl

Carnaval met de Höftemennekes
Hengevelde - Het carnavalsweekend is weer in aantocht. Het woordje crisis 
moeten we even vergeten en dus vier met ons carnaval! Dat is het recept wat 
de Höftemennekes jullie willen voorschrijven voor de komende carnavals-
dagen.
Na een prachtig revueweekend in november, waarin Prins Rob I (ten Heggeler) 
ten tonele kwam, zijn wij er weer helemaal klaar voor om samen met jullie, ‘Jong 

en Oud`, carnaval te vieren in de mooi versierde residentie Café en zalencentrum Assink.
Het programma is weer als vanouds, dus Prins Rob I en Adjudant Vincent staan te popelen 
van ongeduld en kunnen eigenlijk niet langer wachten (de rest van de club ook niet) om u 
te ontvangen en samen met jullie er een gezellige en onvergetelijk carnavalsweekend van te 
maken.
De Höftemennekes wensen iedereen hele fijne carnavalsdagen toe onder het motto: “De 
bouw gaat even op een zijspoor...... met de carnaval gaan we er vol voor!!!!!!”
Programma Carnaval 2012 
Vrijdag 17 februari
Ziekenbezoek
13.00 uur Kindercarnaval in grote zaal bij Café en zalencentrum Assink (ouders zijn hierbij 
van harte welkom!)
16.00 uur – 19.00 uur 55+ Carnaval in grote zaal van Café en zalencentrum Assink m.m.v. 
Spyke Entertainment - 15.30 uur zaal open
Zaterdag 18 februari
10.00 uur Sleuteloverhandiging, Gemeentehuis te Goor
20.30 uur Carnaval voor Jan & Alleman, in grote zaal bij Café en zalencentrum Assink 
m.m.v. de band 3XniXXs (entree €2,-)
Zondag 19 februari
14.00 uur Frühshoppen bij Café en zalencentrum Assink
14.00 uur start ballonnenwedstrijd, een verloting en een clown voor de kinderen:  
De prijzen worden beschikbaar gesteld door Café en zalencentrum Assink, Bazar van John 
en C.V. de Höftemennekes. 
19:30 uur – 23.00 uur Jeugdcarnaval vanaf 12 jaar. Komt allen!! 
Deze hele dag m.m.v. DJ BART ESHUIS
Maandag 20 februari
Ziekenbezoek
20.30 uur Rosenmontag, in grote zaal bij Café en zalencentrum Assink m.m.v. DJ Jeronimo 
(entree €5,-).

‘Kikki’ en ‘Olli’ nieuwe namen voor mascottes 
Kindercarnaval

Delden - De nieuwe namen voor de beide mascottes van het Kindercarnaval in Delden 
zijn bekend! De kikker en de olifant gaan Kikki en Olli heten. Deze namen zijn bedacht 
door de broertjes Philip (6 jaar) en Lucas Mudde (5 jaar) en zij zijn dus de winnaar 
geworden van de prijsvraag die is uitgeschreven door de Stichting Kindercarnaval 
Delden.
De afgelopen weken zijn er tientallen namen ingezonden. Sommige namen zijn mooi, an-
dere namen zijn grappig en weer andere namen zijn erg origineel. Uiteindelijk heeft het 
bestuur van het Kindercarnaval Delden gekozen voor de namen Kikki en Olli van Philip 
en Lucas Mudde. Dat de namen eenvoudig en herkenbaar zijn voor kinderen is hierbij de 
doorslaggevende factor geweest.
Afgelopen vrijdag heeft Gerrit Holtvoort van The Read Shop beide prijswinnaars verrast 
met een tegoedbon. Tevens hebben de prijswinnaars een Kindercarnavals-CD ontvangen uit 
handen van Ton Hardick, voorzitter van de Stichting Kindercarnaval Delden.
Uiteraard lopen Kikki en Olli ook mee in de grote kindercarnavalsoptocht in Delden a.s. 
zaterdag 18 februari. Om 14.00 uur vertrekt de stoet nabij Sporthal de Reiger. Na afloop van 
de carnavalsoptocht, om ca. 15.30 uur, is er voor alle kinderen tot 13 jaar een fantastisch 
carnavalsfeest in de grote en verwarmde feesttent met optredens van o.a. de leden van de 
Stichting Kindercarnaval Delden en de ‘Aartje Twinkel Show on Tour’. Ook hier zullen 
Kikki en Olli present zijn!
De Stichting Kindercarnaval Delden wil alle kinderen die namen hebben bedacht bedanken 
voor deelname aan deze prijsvraag en wil graag in het bijzonder Gerrit Holtvoort van The 
Read Shop bedanken voor het beschikbaar stellen van de tegoedbonnen.

Communicatie:
‘hoe doe ik dat, hoe 
zorg ik dat de ander 

me begrijpt?’
(thema avond voor mantelzorgers)

Vindt u het wel eens lastig om een bood-
schap goed over te brengen? Begrijpt de 
ander altijd wat u bedoelt? Communicatie, 
daar gaat deze avond voor mantelzorgers 
over. 
Communicatie oftewel het uitwisselen van 
‘boodschappen’ heeft vele aspecten, te den-
ken valt bijvoorbeeld aan de klank van uw 
stem, uw lichaamstaal maar zeker ook uw 
eigen stijl.
De Steunpunten Mantelzorg Haaksbergen 
en Hof van Twente organiseren een thema-
avond over communicatie. We hebben gast-
spreker Simone Hanste van SH Coaching 
bereid gevonden om u alles te vertellen 
over diverse aspecten van communiceren. 
Naast informatie krijgt u deze avond ook 
volop  gelegenheid tot het stellen van vra-
gen en discussie met elkaar. 
In tegenstelling tot de middagen die het 
Steunpunt Mantelzorg vaak organiseert, 
vindt deze bijeenkomst plaats op een avond. 
U bent dan ook van harte welkom op don-
derdagavond 8 maart a.s. in Zalencentrum 
Assink, Goorsestraat 13, Hengevelde.
De zaal is open vanaf 19.00 uur, het pro-
gramma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis.
Aanmelden is gewenst maar is niet nood-
zakelijk. U kunt zich aanmelden per mail 
bij i.tieltjes@siztwente.nl, telefonisch 074-
2914224/053-5740091. (ook voor verdere 
informatie over deze avond).
Kunt u niet komen omdat er niemand is die 
de zorg voor uw naaste even kan overne-
men, neem dan ook contact met ons op.

Kindercarnaval 2012
Delden - Het kindercarnaval 
2012 staat weer aan de deur 
te bonzen en het enthousias-
te team is al druk in de weer 
om het programma voor het 
bezoek aan de scholen, maar 
ook zeer zeker voor de car-
navalszaterdag 18 februari in 

elkaar te draaien.
Ben je nog geen 13 jaar en heb je een step, 
fiets of kar? Zorg dan dat deze er beestach-
tig mooi versierd uit komt te zien. Je kunt 
natuurlijk ook gewoon in je spetterende 
outfit meelopen en kans maken op één 
van die mooie prijzen. We verzamelen om 
13.30 uur op de parkeerplaats van Sporthal 
de Reiger en we starten om 14.00 uur. We 
verwachten rond 15.00 uur weer aan te ko-
men bij de tent op de parkeerplaats van de 
Sporthal. Dus, trommel al je vrienden, ken-
nissen, familieleden en andere bekenden op 
om je aan te moedigen
Om 15.30 uur start ons knallende feest in 
de tent met een spetterend optreden van de 
Twinkel Show On Tour en aansluitend de 
uitreiking van de fantastische prijzen voor 
de meest gave versierde step, fiets of kar, 
de meest geweldige carnavalsoutfit en de 
mooiste kleurplaten. Om ca. 17.00 uur start 
de kindercarnavalsdisco wat wordt bege-
leid door een Drive-in show. De entree is 
natuurlijk gratis en voor iets lekkers wordt 
gezorgd. Ouders die ook mee willen fees-
ten zijn van harte welkom. Wel beestachtig 
mooi verkleed natuurlijk! 
Het thema voor 2012 is “Beestenboel”! We 
zijn weer druk in de weer om de optocht in 
goede banen te leiden. In 2011 liep en reed 
er een bonte stoet van versierde wagens en 
loopgroepen door Delden. Om dit wat meer 
structuur te geven willen wij jullie vragen 
om vooraf kenbaar te maken of je mee loopt 
in deze stoet en of je ook gebruik maakt van 
een wagen. Deze info kan verstuurd worden 
naar info@kindercarnavaldelden.nl. 
De insteek is natuurlijk om er een gezellig 
feest van te maken en dat kunnen we niet 
alleen, hier hebben we jullie en al jullie 
vriendjes, vriendinnetjes, mama’s en papa’s  
voor nodig. 
Dus kom allen naar deze gezellige zater-
dagmiddag in de feesttent nabij sporthal de 
Reiger. 

Saxion zoekt
gastgezinnen voor

internationale
 studenten

Het aantal internationale studenten bij 
Saxion groeit. Via het initiatief ‘Friends of 
Saxion’ is Saxion daarom in Enschede en 
omgeving op zoek naar gastgezinnen die 
internationale studenten wegwijs willen 
maken in Nederland. 
Een ‘gastgezin’ (jong, oud, met of zonder 
kinderen, alleengaand) biedt de student een 
‘tweede thuis’ waar ruimte is om zich de 
Nederlandse cultuur eigen te maken. Van 
een gastgezin wordt niet verwacht de stu-
dent op te nemen in huis. 
Ieder jaar in september en februari komen 
ongeveer 45 internationale uitwisselings-
studenten naar Enschede om 6 maanden te 
studeren bij Saxion. Juist deze groep vindt 
het leuk om, in de korte periode dat ze hier 
verblijven, contact te hebben met een ‘Ne-
derlands’ gezin en zich de Nederlandse sa-
menleving en cultuur eigen te maken. Voor 
het gastgezin is het een uitgelezen moge-
lijkheid om met de cultuur van de student 
kennis te maken.
Het initiatief ‘Friends of Saxion Interna-
tional Students’ is opgezet door een drietal 
voormalige Saxion medewerkers. Voor aan-
melding als gastgezin of voor meer infor-
matie kan contact opgenomen worden met 
Durk Hoekstra (telefoon 0575–515245 of 
e-mail  d.hoekstra78@chello.nl).

Rode Kruis
Restaurant Goor

Voor liefhebbers van een stevige winter-
soep opent het Rode Kruis Restaurant aan 
de Kloosterlaan 25 in Goor, op zaterdag 25 
februari om 12.30 uur, haar deuren. 
Ouderen en mensen met een beperking, die 
het gezellig vinden om samen te eten, zijn 
van harte welkom. 
Op het menu staat een kom heerlijke maal-
tijdsoep. Men kan kiezen uit: erwten-, bo-
nen- en goulashsoep. De kosten voor deze 
maaltijd zijn € 5,- per persoon. Het aantal 
plaatsen is beperkt daarom is aanmelding 
vooraf noodzakelijk. 
Opgeven via telefoon 0547-272763 (graag 
na 18.00 uur). Geen eigen vervoer? Men kan 
worden opgehaald en thuisgebracht.

Laat de goederentrein 
varen!

De regering wil meer personentreinen in de 
Randstad laten rijden. Daarvoor moeten er 
minimaal 40 goederentreinen extra per dag 
via Gelderland en Overijssel gaan rijden. Nu 
al hebben mensen langs de spoorlijnen last van 
de goederentreinen. Met de tientallen nieuwe 
goederentreinen worden dorpen onbereikbaar, 
nemen trillingen toe en zitten de spoorbomen 
nog langer dicht dan nu al het geval is. De SP 
vindt dat die goederentreinen moeten gaan va-
ren: niet nog meer goederenvervoer per spoor 
maar via de binnenvaart en zeevaart.
Wat speelt er?
In 2010 zijn er ruim 4000 handtekeningen 
door de SP aangeboden aan de Tweede Ka-
mer. Mede daardoor is er een onderzoek ge-
start naar alternatieven zoals de binnenvaart 
en de kustvaart. Terwijl dit onderzoek nog niet 
klaar is, is er wel gestart met een planstudie 
met daarin vier varianten over spoor: over de 
IJssellijn, drie over de Twentelijn en één over 
de Twentekanaallijn. In de zomer gaat de mi-
nister een eerste besluit nemen over de alter-
natieven hoewel ze formeel nog moet wachten 
op de resultaten van de net gestarte milieu-
effectrapportage. Deze zomer is dus een mooi 
moment om de minister nog eens alle huidige 
problemen aan het spoor mee te geven.
Wat wil de SP?
De goederentreinen kunnen hier niet gaan 
rijden. Er staan nu eenmaal té veel wonin-
gen, kantoren en scholen té dicht langs het 
spoor. De treinen zorgen voor veel overlast 
en maken dorpen en stadswijken slechter 
bereikbaar. Zij nemen ook de ruimte voor 
nieuwe treinverbindingen weg. De vracht 
van de goederentreinen kan ook prima 
door de binnenvaart en kustvaart worden 
vervoerd. Binnenvaartschippers kunnen 
het werk goed gebruiken en kunnen snel 
en milieuvriendelijk hun vracht vervoeren. 
Daarom is het economisch én sociaal gezien 
beter als regering, gemeenten en provincies 
geld steken in betere binnenvaarthavens en 
goede bevaarbaarheid van de Rijn, de IJssel 
en de grote kanalen zoals het Twentekanaal.
Wat kunt u doen?
Deze zomer is het onderzoek naar de alter-
natieven gereed. De minister moet daarover 
een besluit nemen. Met de huidige plannen 
zijn vele miljarden euro’s gemoeid want 
om meer goederentreinen op de oostelijke 
spoorlijnen te laten rijden, moeten er veel 
problemen worden opgelost. Grote proble-
men zoals lang gesloten overwegen, last 
van trillingen en geluid voor omwonenden 
en dorpen waar het spoor een hindernisbaan 
wordt. Nu al hebben veel inwoners langs de 
spoorlijnen last van de goederentreinen. Dat 
mogen er niet nog meer worden!
Help de minister met haar besluit en laat haar 
niet langer twijfelen: stop met deze plannen 
en steek het geld voor de problemen die door 
de goederentreinen worden veroorzaakt in 
de binnen- en kustvaart. Laat de goederen-
treinen varen!
De SP heeft daarom een meldpunt ingesteld 
voor alle problemen die er nu al zijn maar 
ook voor problemen die er, volgens u, bij 
komen. Bij het meldpunt ROOD SEIN kunt 
u uw verhaal maar ook foto’s en video’s 
plaatsen. Van alle meldingen gaan we een 
rapport maken dat wordt aangeboden aan de 
minister en aan de gedeputeerden van Gel-
derland en Overijssel. Meld je protest en ga 
naar: www.laatdegoederentreinvaren.nl

Meer Groene Ideeën 
leerlingen

Sg. Twickel Delden voor 
Green Dream District

Delden - Afgelopen vrijdagmiddag hebben 
opnieuw enkele leerlingen van Sg. Twickel 
Delden hun “groene” ideeën gepresenteerd 
in het Mediapark in Hilversum voor het te-
levisieprogramma Green Dream District van 
zender Disney XD.
In het kader van een lessenserie over het 
thema duurzaamheid en techniek hebben 
de leerlingen van Sg. Twickel Delden in 
groepjes plannen gemaakt voor uitvindingen 
die energie kunnen besparen. Op 25 januari 
waren twee groepen al aan de beurt om in 
Hilversum tijdens een voorronde hun idee te 
presenteren. Op vrijdag 10 februari zijn nog 
eens drie groepjes afgereisd naar het Media-
park omdat hun ideeën goed genoeg waren 
voor de voorrondes.
Uitvindingen
Rens Hagreis, Wessel Horck en Miko Tie-
huis presenteerden hun Masterbutton, een 
knop waarmee alle elektronische apparaten 
in huis in één keer uitgeschakeld kunnen 
worden. Nina Langmar, Romy Grefte en 
Tim Halenbeek hebben de Douchelocker be-
dacht, een aanvulling op de douche waarmee 
maximaal tien minuten warm water gebruikt 
kan worden. 
Michelle Wienk, Ashley Tettero, Julia Mul-
der en Roos Jannink willen met hun Green 
Play door middel van speeltoestellen voor 
kinderen energie opwekken die gebruikt 
kan worden voor bijvoorbeeld lantaarnpaal-
verlichting in de buurt. De meiden hadden 
hun presentatie compleet uitgewerkt met een 
prototype. 
Halve finale?!
Er zijn bij Green Dream District meer dan 
duizend inzendingen binnengekomen, waar-
van  slechts enkele worden uitgekozen voor 
de voorrondes. Uiteindelijk gaan er onge-
veer vijftien groepen uit de voorrondes door 
naar de halve finales. Leerlingen moeten 
hun uitvinding dan opnieuw presenteren en 
er worden opnames gemaakt voor het televi-
sieprogramma. 
Mochten de leerlingen van Twickel Delden 
door gaan, dan komt er een grote bus van 
Green Dream District naar Delden om op 
school opnames te maken. Op 24 februari 
horen de leerlingen of ze doorgaan naar de 
halve finale! 

Carnaval Zeldam/Wiene  
Zeldam/Wiene - Op de openbare 
school Wiene is de nieuwe prins car-
naval 2012 aangekondigd door Prins 
Rene II. 
Prins carnaval Youri Ten Tije is 
gekozen door de leerlingen van de 
school en Stijn Swarts is de adju-
dant. 
We vieren carnaval op zaterdagmid-
dag 18 februari van 14.00 tot 17.00 in 
’t Kempke in Wiene. Gezellig dansen 
en hossen. Voor de kinderen is er een 
wedstrijd wie zich het mooist verkleed  
heeft. 
Kosten voor iedereen € 3,- incl. koffie, 
onbeperkt ranja en serpentines. Ieder-
een is welkom!

     
Keurslagerij 

Brummelhuis
Daar mag het iets meer zijn

Schouderkarbonade

500 gram  €3,25

Skivakantie??
Neem lekkere 

stamppotten mee. 
Makkelijk en snel.

Geeft u binnenkort een feest?
Wij verzorgen graag voor u 

de catering. Kijk voor de vele 
mogelijkheden op onze website.

Advertentie geldig van 14-02-2012 t/m 19-02-2012

Keurslagerij Brummelhuis
Goorsestraat 33 Hengevelde | T 0547-333260
www.brummelhuis.keurslager.nl
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Delden: Tel.: 074 3766147  -  Goor: Tel.: 0547 284130
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.RUPERTONLINE.NL

Met z’n allen voor
uit!

OLDENZAAL  EEKBOERSTRAAT 62  7575 AZ OLDENZAAL

T 088 - 4607050  BROOKHUISGROEP.NL

Langestraat 33c Delden   074-376 11 35   www.juwelierbraakhuis.nl

Erkend lid
Echte Bakkersgilde

Bakker MEEN

PLUBO CARAVANS
IN- EN VERKOOP TOURCARAVANS

De Strookappe 24 | 7491 JB Delden | Tel. 06-55325907 
info@plubocaravans.com | www.plubocaravans.com



 


