Tentoonstelling beeldhouwer
Cornelius Rogge
zich voor de ogen van de toeschouwer
af als een opeenvolging van groepen
van werken: ‘families’ waarvan de
leden zeer verwant zijn, maar die als
groepen onderling weinig of niets
met elkaar te maken lijken te hebben.
Het oeuvre bestaat in feite uit een reeks
spectaculaire metamorfoses.

In het kader van het Balenfestival
presenteert het Rijksmuseum Twenthe
van 12 tot en met 20 mei in het
Balengebouw een tentoonstelling van
beeldhouwer Cornelius Rogge.

Rogge’s werk voert de toeschouwer
door de jaren heen langs processies
van zwaarden en wagens, op weg
naar denkbeeldige slagvelden, langs
totempalen,
schimmige
gedaantes,
symbolische portretten en doodshoofden.
De tentoonstelling in het Balengebouw
geeft een beeld van de veelzijdigheid
van Rogge’s werk. De toegang is gratis.
Tijdens het Balenfestival zijn ook de
volgende tentoonsellingen te zien in het
Rijksmuseum Twenthe: Collectie depot
VBVR: Peter Struycken, Het jaar
van de 18de eeuw in het Rijksmuseum
Twenthe en Curdin Tones: Here. Meer
informatie omtrent de activiteiten
van het Balenfestival is te vinden op
www.balenfestival.nl.

Cornelius Rogge (Amsterdam 1932) is
al zo’n vijfenveertig jaar kunstenaar.
Zijn werk is opgenomen in de collecties van
onder meer het Stedelijk Museum in
Amsterdam, het Kröller-Müller Museum
in Otterlo en het Rijksmuseum Twenthe in
Enschede. Het meest kenmerkend voor
zijn oeuvre is dat het zich, grillig en
onverwacht, in telkens nieuwe en zeer
verschillende gedaanten hult. Het speelt

Het Barlement doneert ‘t Roessingh
Vriendengroep ‘Het Barlement’ uit
Enschede heeft naar aanleiding van
een barcontest in hun stamcafé
San Remo in de Stadsgravenstraat een
geldinzamelingsactie gehouden voor
het Roessingh.
Afgelopen maandag overhandigde de
vriendengroep samen met Willem
Gortemulder, kroegbaas van café San
Remo, de cheque ter waarde van 1016 euro
aan Rein Kroes, hoofd van de afdeling
voorlichting en sponsoring binnen
het Roessingh. Een deskundige jury
beoordeelde de teams en lette hierbij
onder meer op hygiëne, originaliteit en de
aankleding van het café. ‘We hadden dit jaar
als thema gekozen ‘De introductie van
het nieuwe flesje van Grolsch’. In ons
enthousiasme kwamen we op het idee om

een goed doel te steunen. We hebben
verschillende goede doelen overwogen en
‘t Roessingh, Centrum voor revalidatie,
leek ons de beste keuze’, vertelt Sven Muller
van Het Barlement. Tijdens de avond van
de barcontest heeft de vriendengroep liefst
666 euro opgehaald. Bij de prijsuitreiking
kreeg de groep ook nog een geldprijs van
350 euro. De totale opbrengst komt ten
goede aan de kinderrevalidatie van het
Roessingh. ‘We zijn heel blij met dit soort
initiatieven. Het is een geweldig gebaar.
Ook wij hebben te maken met bezuinigingen
dus alle giften kunnen we goed gebruiken.
Hiermee kunnen we de jeugd wat extra’s
bieden, bijvoorbeeld in de vorm van
speeltoestellen. Het is helemaal geweldig
dat de jongens volgend jaar weer proberen
de titel te verdedigen ten behoeve van het
Roessingh’, aldus Rein Kroes.

De Voetensalon: unieke voetenmassge
en stoelmassage
Sinds vorig jaar zijn de therapeuten Pun
en Solo gevestigd aan de Oliemolensingel
127 te Enschede. Vele mensen hadden
geen idee wat men kon verwachten
van een voetenmassage. Echter velen
waren al in Azië op vakantie geweest en
waren dan ook snel klant bij Pun en Solo.
Voorafgaand aan de massage wordt
u een voetenbad met een scheutje
etherische olie aangeboden. Vervolgens
mag u aangekleed plaatsnemen op de
massagetafel waarop u geheel ontspannen
kunt genieten van de rustgevende muziek.
Indien u een strakke broek draagt dient
men zich om te kleden in een passende
broek die de Voetensalon ter beschikking
stelt. Dit is noodzakelijk om u een goede
behandeling te kunnen geven en er geen

crème in uw kleding komt.
Behandeling gebeurt met de handen
en zonder hulpmiddelen. Tijdens de
behandeling kan onduidelijk worden in
welke gebieden het evenwicht verstoord
is..Door die plekken te behandelen,
wordt het evenwicht in het daarbij
overeenkomende lichaamsdeel of orgaan
hersteld. Beide voeten worden altijd
geheel behandeld. Een reflexbehandeling
is niet alleen een prettige, maar ook een
veilige manier van behandelen.
Voetreflextherapie is een techniek waarbij
druk wordt uitgeoefend op de reflexpunten
van
de
voeten
om
zodoende
het corresponderende lichaamsdeel te
activeren. Deze therapievorm ondersteunt
het van nature aanwezig zelfherstellend
vermogen. Wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.voetensalon.nl of
bel 053-430.00.00. Pun en Solo werken
dagelijks tussen 09.00 en 22.00 uur, ook
in het weekend.
Deze lente heeft De Voetensalon een
speciale Typische Enschede aanbieding.
Indien u met twee personen een
voetenmassage neemt van zestig minuten
betaald u slechts 42,50 euro. Komt u alleen
dan betaalt u 23,50 euro. Normaal
kost een voetenmassage 29,50 euro p.p.
Graag bij reservering melden Typisch
Enschede aanbieding.

Angelique & John Wieling Mode:
exclusieve dames- en herenkleding
Eigentijdse dames- en herenmode in een
gezellige ambiance vind je bij Angelique
& John Wieling Mode aan de Kuipersdijk
97 in Enschede. De collectie bestaat met
name uit sportieve en modieuze kleding
en het assortiment bevat uitsluitend
exclusieve topmerken.
Voor een royaal aanbod in diversiteit
ben je bij Angelique & John Wieling
Mode aan het juiste adres. De collectie
die voorheen alleen bestond uit
herenkleding is sinds een aantal jaren
uitgebreid met een groot aanbod van
eigentijdse dameskleding. De nieuwe
voorjaarscollectie bestaat uit kleurrijke
jassen en jasjes, blouses, broeken,
rokken en diverse accessoires.
Het assortiment wisselt regelmatig en is
daardoor altijd up-to-date volgens de
laatste modetrends. Bekende merken als
Gaastra, Mac, Cher, L’Argentina, Pulls,
BC, Falino, Joules en PL-Land maken
onderdeel uit van de collectie. Ook is er

op de herenafdeling een ruime keuze in
polo’s, sweaters, overhemden, shorts,
jacks en bodywarmers. Zo zijn merken
als Van Santen & Van Santen, Gaastra,
Mac, Joules, New Zealand Aeronautics
en Nickel & Dime in allerlei varianten
verkrijgbaar. ‘Onze merken zijn niet
overal verkrijgbaar, daarom is het
assortiment vrij exclusief. De variatie
van de vrijetijdskleding is heel groot en
de klant heeft een ruime keuze’, vertelt
eigenaar John Wieling. De kleding is
uitgevoerd in de betere kwaliteit stoffen
met oog voor afwerking en detail.
Angelique & John Wieling Mode is
geopend op maandag van 13.00 tot
18.00 uur; dinsdag t/m vrijdag van
9.30 tot 18.00 uur; (donderdags tot
21.00 uur) en op zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.angeliquemode.nl
en
www.johnwieling.nl.
Telefoon:
053-4327553.

