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Eerste NL-Alert controlebericht Twente
Wierden/Rijssen
Op maandag 4 februari 
rond 12.00 uur wordt het 
eerste NL-Alert contro-
lebericht uitgezonden, 
tegelijk met de maande-
lijkse sirenetest. Aan de 
hand van dit controle-
bericht kunnen mensen 
in Twente nagaan of hun 
mobiel juist is ingesteld 
voor NL-Alert. In het 
bericht is duidelijk aan-
gegeven dat het om een 
controlebericht gaat en 
dat je niets hoeft te doen. 
In 2013 volgen nog twee 
controleberichten: op 6 
mei en op 4 november.

Waarom NL-Alert?

Iedereen kent de sirene die de 
eerste maandag van de maand 
gaat. Als de sirene gaat tijdens 
een noodsituatie moet men naar 
binnen en ramen en deuren 
sluiten. Daarom is er nu NL-
Alert. Dit is een aanvullend 
alarmmiddel voor de mobiele 
telefoon. Stel er breekt een gro-
te brand uit waarbij veel rook 
vrijkomt. Als men zich in een 
rampgebied bevindt en heeft de 
mobiel ingesteld op NL-Alert, 
dan ontvangt men een tekstbe-
richt. Hierin staat precies wat 
er aan de hand is. En wat men 
het beste kan doen. Zo kunnen 
meer mensen worden bereikt en 
worden mensen beter geïnfor-
meerd. Op dit moment werkt 
NL-Alert al op circa 60 procent 

van alle mobiele telefoons in 
Nederland. Dat betekent 
dat ruim 11 miljoen mobiele 
telefoons NL-Alert kunnen 
ontvangen. De komende 
tijd zal dit aantal verder op-
lopen. Er komen steeds meer 
toestellen op de markt die 
automatisch zijn ingesteld 
op NL-Alert. Dat maakt 
dit nieuwe alarmmiddel een 
waardevolle aanvulling op de 
bestaande middelen, zoals 
de sirene, de rampenzender 
en de website crisis.nl. Op de 
website www.nl-alert.nl kan 
nagegaan worden welk toe-
stel geschikt is om NL-Alert 
te ontvangen en hoe men 
een mobiel in moet stellen 
op  NL-Alert. 

De Wierdense conn
Rijssense Revue, al 
De Wierdense connectie 
met de Rijssense Revue, 
die is er, al decennia lang. 
Achter de schermen zijn 
Jos Peterman al dertig 
jaar, Frank Gierveld zes 
jaar en Ardwin van den 
Berg twaalf jaar betrok-
ken bij de revue. Hoewel 
laatstgenoemde oorspron-
kelijk Rijssenaar, tijdens 
deze revue vanachter de 
schermen te voorschijn 
komt, het toneel op.

Door Jenny ter Maat
Wierden/Rijssen

Ardwin van den Berg (37), 
is sinds zijn trouwen met de 
Wierdense Wendy Becking 
woonachtig in Wierden. “En 
daar kun je prima wonen”, 
geeft hij aan. Voetballen doet 
hij nog bij zijn ‘oude’ club 
Excelsior’31; bij SVZW komt 
hij als er tegen de Zwaluwen 
gespeeld wordt. Ook de Rijs-
sense Revue bleef hij trouw. 
Via vader Jos van den Berg 
kwam hij terecht bij de revue. 
“Op een gegeven moment 
moest iemand een volgspot 
bedienen en toen werd er 
aan mij gedacht”, lacht hij. 
Meewerken aan het bouwen 
van decors, decors wisselen 
tijdens de voorstelling, het 
proscenium en de tracks, 
dat was zijn taak jarenlang. 
Twaalf jaar stond hij tussen 
de doeken te kijken naar de 
verrichtingen van de toneel-
spelers. In de revue ‘Mats ie 
mie, Mats ik oe’ doet hijzelf 
mee als Mark, de internet-
date van Clara. En als Cla-
ra’s vriendje mag hij met de 
buurt mee op reis. Voor de 
eerste keer in zijn leven staat 
hij voor een volle zaal in het 
Parkgebouw en hij heeft er 
zin in. “Ook al omdat dit 
een echte Riessense Revue 
is, met die specifi eke Ries-
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sense humor, die soms best 
scherp kan zijn. Deze revue, dat 
wordt genieten!” Dat laatste be-
amen ook Jos Peterman (55) en 

Frank Gierveld (28). Peterman, 
verricht hand- en spandiensten 
onder andere op het technisch 
gebied. “Allerlei onvolkomen-
heden, die vlak voor en destijds 

een uitvoering gebeuren, en 
direct opgelost moeten wor-
den”, vertelt hij. De technicus 
beschrijft zijn werkzaamheden 
als een uit de kluiten gegroeide 
hobby. “Eerder hadden we aan 
de uitvoeringen veel meer werk, 
maar sinds de professionalise-
ring van het Parkgebouw wordt 
het licht verzorgd door mede-
werkers van het Parkgebouw.”  
Voor de revue van de Wierdense 
voetbalclub SVZW verzorgde 
Frank Gierveld (28) de digitale 
achtergronden. Dat werd zes 
jaar geleden opgemerkt door 
leden van de Rijssense Revue 

Van toneelclubs 
IGO en SVZW 
naar de 
Rijssense Revue

De Wierdense connectie: Frank Gierveld, Jos Peterman en Ardwin v

Deze week als kringloopkoopje: 
nieuwe rieten artikelen voor 
de helft van het geld. Er is een 
ruime sortering mandjes, bakjes, 
schaaltjes en nog veel meer. 

www.dedriehoek.net

Kringloopkoopje elke 
maandag op deze site

Het laatste nieuws uit de plaatselijke 
politiek en uit de buurt is te lezen op 
de site van De Driehoek. Waar de 
krant ophoudt, gaat de website door. 
Volg De Driehoek ook op Twitter!

@De_Driehoek
Volg De Driehoek ook op Twitter!

‘De beste remedie
tegen griep en
verkoudheid
is een goede
weerstand’

«

Krachtige natuurlijke oplossing
bij griep en verkoudheid!

De beste remedie tegen griep en
verkoudheid is een goede weer-
stand. Ieder mens beschikt over
een natuurlijke weerstand tegen
ziekteverwekkers: ons immuun-
systeem. Dit zorgt dat bacteriën
en virussen die het lichaam bin-
nendringen, worden bestreden
en ons niet ziek maken. Worden
we toch ziek, dan zorgt een goe-
de weerstand voor sneller herstel.
Gezond eten, regelmatig naar
buiten en een goede nachtrust
helpen hierbij.

Natuurlijke oplossing om de
weerstand te versterken
De Echinacea purpurea (rode
zonnehoed) staat bekend om
haar gunstige invloed op het im-
muunsysteem. A.Vogel Echina-
force tabletten* bevatten een
hoge dosis Echinacea purpurea.
Deze versterkt de werking van
het immuunsysteem, waardoor
de weerstand tegen bacteriële
en virale infecties toeneemt en
de kans op griep en verkoudheid
verkleint.
Echinaforce kan gebruikt wor-
den als de ‘R’ in de maand is, bij
onvoldoende weerstand of zodra

Griep of verkoudheid, daar
zit natuurlijk niemand op
te wachten. Toch wordt
Nederland sinds een paar
weken geteisterd door een
griepepidemie. Gemiddeld
hebben volwassenen zo’n
2-5 keer per jaar last van
griep of verkoudheid en
tijdens hun hele leven wel
zo’n 200 keer. En mensen
met een lagere weerstand
door bijvoorbeeld te weinig
slaap, roken of een periode
van stress, soms zelfs vaker.

de symptomen te verminde-
ren en herstel te versnellen.

Tip
Griep? Mensen in je om-
geving kunnen Echinaforce
tabletten* gebruiken om hun
weerstand tegen infecties te
vergroten zodat de kans op
griep en verkoudheid kleiner
wordt.

ADVERTORIAL

de eerste symptomen van griep
of verkoudheid opkomen. En is
er toch sprake van griep of ver-
koudheid, dan helpt Echinaforce

Verkrijgbaar bij drogist en
apotheek, 60 tabletten,
adviesprijs € 14,99.

*Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis
van Echinacea purpurea, lees voor gebruik
de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend
gebaseerd op langdurige gebruikerservaring.

Kijk ook op: deweekkrant.nl
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Open View
Rijssen 
Zondag 3 februari van 16.30 
tot 17.30 uur wordt weer een 
ontmoetings bijeenkomst ge-
organiseerd in de Open Hof, 
de Protestantse kerk aan de 
Stationsdwarsweg 2 te Rijs-
sen. De bijeenkomsten zijn 
bedoeld voor mensen van 
alle leeftijden en toegankelijk 
voor iedereen. Als muziek is 
gekozen voor begeleiding 
door de computer (youtube) 
of de piano. Elke keer is er 
een presentatie over een 
thema, waarna hierover na-
gepraat kan worden. De kin-
deren kunnen meepraten, 
zingen en luisteren, maar 
ook gaan kleuren of lezen. 
Van harte welkom! 

Peutertheater 
Wierden
Ter gelegenheid van de 
Nationale Voorleesdagen 
speelt Ruth Bakker de peu-
tervoorstelling Loet moet 
tellen in de bibliotheek aan 
de Pouliestraat in Wierden. 
De voorstelling op zaterdag 
2 februari begint om 15.00 
uur. Loet moet tellen is een 
voorstelling voor peuters van 
twee tot vijf jaar. De rol van 
Loet wordt gespeeld door 
de winnares van de Rabo 
Jong Talent Publieksprijs 
2012, Ruth Bakker. Kaar-
ten kosten 3,50 euro en zijn 
te reserveren via www.bibli-
otheekwierden.nl of bij de 
balies van de bibliotheken in 
Wierden en Enter. 

Kunsthistorie 
en schilderen
Wierden
In Kreatief Centrum Wier-
den wordt een workshop 
Kunstgeschiedenis en schil-
deren gehouden, geschikt 
voor beginners en gevorder-
den. In deze workshop staan 
bekende kunstenaars en / of 
kunststromingen centraal. 
Na een korte inleiding wordt 
geschilderd in de werkstijl 
van een kunstenaar, zoals 
impressionisme, stilleven, 
Cobra, landschap, kubisme 
of Mondriaan. De work-
shops zijn op woensdag 6, 
13, 27 februari en 6 maart 
van 19.30 tot 21.30 uur, in 
het Kreatief Centrum, Dr. 
G.H. Beensweg 21, Wier-
den. Aanmelden en infor-
matie: 0546-853007, info@
kreatiefcentrum.nl, www.
kreatiefcentrum.nl

Collecte Her-
senstichting
Rijssen/Wierden
Van 4 tot en met 9 februari 
gaan enthousiaste collectan-
ten van de Hersenstichting 
op pad om geld in te zame-
len voor mensen met een 
hersenaandoening. De Her-
senstichting doet veel onder-
zoek naar vier
veel voorkomende hersen-
aandoeningen: beroerte, 
depressie en traumatisch 
hersenletsel en Parkinson. 

Mats ie mie...
De Rijssense Revue 
brengt de eerste drie 
weekenden van fe-
bruari haar nieuwste 
revue op het podium 
van het Parkgebouw, 
Oosterhofweg 49, Rijs-
sen. Op 1, 2, 8, 9, 15 
en 16 februari, vanaf 
20.00 uur. De entree 
bedraagt 16,- euro. 
Kaarten verkrijgbaar 
via www.parkgebouw.
nl of via de kassa van 
het Parkgebouw. 

ectie met de 
jarenlang

van den Berg.  FOTO: HARRY BROEZE

en sindsdien verzorgt hij ook de 
digitale beelden voor de Rijs-
sense Revue. Het beeld wordt, 
vanaf de achterkant van het to-
neel, met vier beamers op het 
doek geprojecteerd en dat moet 
naadloos bij elkaar aansluiten, 
zodat het één groot compleet 
plaatje wordt. 
“Wat we doen is echt teamwerk. 
Alles moet kloppen, beelden, 
licht, geluid, toneel. We hebben 
een mooi clubje bij elkaar en 
gezamenlijk wil je veel mensen 
een plezierige avond bezorgen. 
En met deze revue gaat dat wel 
lukken!”

Snertwandeling van Ambulare op 
zaterdag 2 februari. Wandeling van 
5/7,5/10/15 of 20 km met na afl oop 
heerlijke kop snert. Clubgebouw Juve-
nta 12, 2e Lageveldsweg 3, Wierden. 

www.dedriehoek.net

Toeristische infotip elke 
donderdag op deze site

Burgemeester leest voor
Burgemeester Robben kwam afgelopen week op bezoek bij 
de Mariaschool aan de Bongerd 1 in Wierden. De burge-
meester las, gezeten op een prachtige troon, voor aan de 
kinderen van de groepen 1 en 2 uit het boek ‘Nog 100 nacht-
jes slapen’. De kinderen luisterden vol aandacht en stelden 
na het voorlezen allerlei vragen. 

Ongevallen, inbraken, getuigen-
oproepen van de Politie Regio 
Twente betreffende Rijssen, En-
ter, Wierden en de buitengebie-
den, op de site en op Twitter.

@De_Driehoek
Politieberichten op Twitter

de nieuwste voorjaarscollectie

20% korting

70%
korting

60%
korting

Alle jeans en nieuwe collecties

20% korting

Alleen
deze
dag

Alleen
deze
dag

Grotestraat 95 - W. Alexanderstraat 66 - Nijverdal
JEANS - COLLECTION

heren:
gehele wintercollectie

dames:
gehele wintercollectie

BALANSVERKOOP
Donderdag 31 januari

Aktie alleen in Nijverdal


