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Kwameit. "wat goeo IS ISOUUl, oat zegeKatnst.
moet dan maar. Duurzaamheid is In het gebied komen woningef'
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Onze nieuwe Wellnessgrot is geopend' .

325 m
2
well ness van het hoogste niveau. O.a. 'n grot& Hamam,

3 zeer bijzondere saunacabines, 'n echte grot met relaxbad en
openhaardvuur, relaxruimtes met heerlijke waterbedden, enz.

Overtuig uzelf en bekijk de
"Rond Tour Wellnessgrot" op onze site
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Boerendag LTD over krediet landbouw
lATTROP - 'Het krediet van de
landbouw' is het thema van de
boerendag op donderdag 29
januari. De boerendag wordt ge-
organiseerd door de LTONoord
afdelingen Losser, Tubbergen en
Dinkelland/Oldenzaal.
Het afgelopen jaar is er veel ge-
beurd in de wereldwijde finan-
ciele sector. Wat zijn de gevol-
gen hiervan Voor de landbouw?
Martin Landkroon, beleggings-
specialist van de Rabobank, zal
ingaan op hoe de financiele

wereld op dit moment in elkaar
zit en of er nog krediet verstrekl
kan worden.
Wouter van der Weijden van
het Centrum VOorLandbouw
en Milieu geeft zijn visie op het
krediet van de landbouw in de
samenleving.
Hoe houdt de landbouw haar
'licence to produce'? Die vraag
wordt tijdens de boerendag
beantwoord.
De boerendag wordt gehouden
bij Gasterij de Smid in Lattrop.

Cramer is Jacques Bogers, domi-
nee Immink wordt vertolkt door
de huidige dominee Hedda Knip
en kapelaan Weddelink wordt ge-
speeld door pastor kerkhof Jonk-
man. De voorbereidingen zijn in-
middels in volle gang. De organisa-
tie krijgt van alle kanten medewer-
king toegezegd. Onder meer wordt
druk gewerkt aan de kosruums
voor het zeventig man tellende ge-
zelschap dat in acht landauers en
open koetsen op zondag 29 maart
Ootmarsum binnentrekt.

Verbeeten en Cornelissen in bekende roUen
OOTMARSUM - Oud-burgemeester
Jos Verbeeten van Ootmarsum en
de huidige pastoor Ronald Corne-
lissen spelen een praminente ral
wanneer op 29 maart de intocht
van koning Lodewijk Napoleon in
het stadje wordt gereconstrueerd.
Verbeeten speelt namelijk de ral
van de burgemeester van Assen en
Cornelissen speelt toenmalig pas-
toor Joggems. Andere rallen zijn
weggelegd voort Hans Jurgen Oort-
man als de hofmeijer van Beverfor-
de, de drast van Twente Knijpinga


