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Bladkorven voor herfstbladeren
Holten/ Rijssen
Bij het gemeentelijk meldpunt
komen veel klachten binnen
over bladoverlast. De gemeente
zet daarom op diverse plaatsen
bladkorven neer. Men kan in

deze bladkorven het gemeentelijk bladafval kwijt.
Het is van groot belang dat men
in deze korven uitsluitend bladafval deponeert. In verband met
de verwerking van het bladafval

(recycling) wordt ander afval
niet geaccepteerd. Wanneer er
toch ander afval wordt gestort,
overweegt de gemeente deze service volgend jaar niet op dezelfde
locatie aan te bieden.

Sport kort: meer sport op westtwente.nl
Bergruitertjes
Holten
Aniek Wolfkamp won zondag 24 oktober met Talan
in de D Klasse L1 een vijfde
prijs met 184 punten.
Samengestelde wedstrijd
Markelo
In manege Snorrewind wordt
in het weekend van 30 en 31
oktober de samengestelde
wedstrijd (SGW) gehouden
voor leden. Het crossparcours telt 26 hindernissen en
is zo’n 2,5 kilometer lang.
Ruiterweekend
Enter
Door Stichting Paardrijden
voor Gehandicapten ‘t Zoe-

kerveld in Enter wordt vrijdag
29 en zaterdag 30 oktober het
Ruiterweekend gehouden.

Interne schaakcompetitie
Holten
In de interne competitie van
schaakvereniging Holten werd
op twee fronten gestreden. Zo
werd er een begin gemaakt met
de interne bekercompetitie.
Met achttien deelnemers zijn
twee voorrondewedstrijden
noodzakelijk en die werden
vorige week maandag gespeeld.
Ook werd al één wedstrijd uit de
eerste ronde gespeeld.
Winst dames Holyoke
Enter
De dames van Holyoke speelden

zaterdag 23 oktober tegen
Rivo uit Rijssen. Beide teams
begonnen scherp. Holyoke
won uiteindelijk met 3-1. De
dames spelen hun volgende
wedstrijd uit op vrijdag 5 november om 21.00 uur tegen
SVH uit Nijverdal.

Jazzselectie zoekt leden
Rijssen
DOS Rijssen is voor de jazzjeugdselectie op zoek naar
dames die een passie hebben
voor dansen. De selectie bestaat uit meiden in de leeftijd
12 tot en met 16 jaar. Ze trainen elke week op de zaterdag
van 16.00 tot 18.00 uur.

0 dosrijssen.nl.

‘Een soort droom!’
Samen op het podium
staan met Brian May, de
rocklegende van Queen.
De geboren en getogen
Holtenaar Arjan Beumer
(45) kan zeggen dat hij
het gedaan heeft.

u Door de redactie
U Holten
Basgitarist Beumer speelde
met May tijdens de première van de musical ‘We
will rock you’, begin vorige
maand. ‘’Natuurlijk was het
kicken om met May samen
te spelen. Toen Bohemian
Rhapsody op één stond, was
ik tien jaar. Als kind keek je
enorm tegen zo’n band op
en nu speelde ik samen met
één van hun. Brian May is
toch een muzieklegende. Ik
voelde wel wat extra spanning vooraf, maar het was
gewoon hartstikke mooi. Het
publiek ging helemaal uit het
dak, echt kippenvel’’, vertelt
Beumer, die op zijn twintigste uit Holten wegging. Veel
familie woont nog in Holten,

Onze leden zijn van harte
welkom.
Rabobank West Twente

Wij nodigen leden van de
afdeling Holten - Markelo van
Rabobank West Twente van harte
uit voor de afdelingsvergadering
op maandag 8 november 2010. U
bent welkom vanaf 19.30
uur in Zalencentrum De Haverkamp
in Markelo. De vergadering begint
om 20.00 uur.
Op de agenda staat onder meer de
benoeming van leden in de
ledenraad. De volledige agenda, de
notulen en bijlagen liggen voor
leden van de afdeling ter inzage op
onze kantoren in Holten en

We hopen u te mogen
verwelkomen, want uw stem telt.
De directie
Hieronder vindt u de verkorte
agenda
• Benoeming leden ledenraad
• Financieel overzicht Rabobank
West Twente
• Lezing over de Nederlandse
Economie

Markelo.

Coöperatieve Rabobank West Twente U.A. gevestigd te
Nijverdal, gemeente Hellendoorn.

AC restaurants is een merk van de Autogrill Groep

Oud-Holtenaar Arjan Beumer (derde van links) bespeelt de
basgitaar tijdens de musical We Will Rock You.
maar Beumer zelf is tegenwoordig woonachtig in Amersfoort
en dat is weer lekker dichtbij
Utrecht, waar de musical draait
in het Beatrix Theater. ’’We
spelen zeven voorstellingen in
de week en ik doe nu ongeveer
de helft mee. Vanaf juli heb ik
het zes dagen per week gedaan,
maar nu ga ik het iets rustiger
aan doen, anders word je gek.’’
Beumer speelt in meerdere
bands, zoals ‘Selection’, maar
ook valt hij in bij verschillende

commerciële bands. Daarnaast
speelt Beumer mee in de kleinere productie ‘Rocky over the
Rainbow’. ‘We wil rock you’ is
een grote productie. John Vooijs
speelt de hoofdrol als Galileo.
Verder speelt Pia Douwes Killer Queen. De band bestaat elke
avond uit acht muzikanten. ’’Ik
heb behoorlijk wat musicals gedaan, maar deze is op muzikaal
gebied wel een soort droom. ‘We
will rock you’ is zulke gave muziek. Het heeft zóveel power!’’

