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VERL A AGD!

Mager
rundergehakt

Oven roasted
pinda’s

Koffiebonen

500 g

225 g

500 g

3

De eerste Allio Women’s Night net een groot aanbod van diverse activiteiten trok veel
belangstellenden.
Foto: Harry Broeze

Women’s Night succes
WIERDEN - En er was
ook nog een man op de
Allio Women’s Night, die
vorige week gehouden
werd in het gebouw
van de Buitenschoolse
Opvang aan de
Kruizemunthof.
Patrick Schasfoort stond
overigens niet in het gebouw,
maar er buiten, naast een felrode Fiat, en naast die auto
lag een band om te verwisselen. Een echte uitdaging
voor een aantal vrouwen,
waaronder Iris Visscher. “Je
zet de krik eronder”, begon

Patrick zijn instructie en
Iris ging aan de slag: “Best
zwaar. Maar wel goed dat je
dit zelf kunt. Nadat de band
verwisseld was moesten de
moeren stevig aangedraaid;
in dit geval werd er een
hooggehakte schoen tegen
de krik gezet en zaten de
bouten weer goed vast. Het
was erg druk op deze eerste
Allio Women’s Night. De
eerste honderd goody bags
waren al snel op. Veel belangstelling was er voor de
vele verschillenende stands,
van cupcakes tot met bloemetjes versierde slippers.
“We zijn erg blij met zo’n
grote opkomst. Leuk om

een groot aantal moeders
van kinderen van ons kinderdagverblijf en van beide
Buitenschoolse Opvanglocaties hier te hebben gehad
en dat zij hun introducés
meebrachten. Daarnaast was
het natuurlijk ook erg leuk
om bij alle stands langs te
gaan; de nagels te laten lakken en vervolgens een autoband te verwisselen! Al met
al een gezellige boel”, aldus
Yvonne Meulenbroek, vestigingsmanager. Belangstellenden die eens een kijkje
willen nemen, kunnen bellen: 0546-577649 of kijken
op
www.kruizemunthof.
allio.nl

Ondertekening wateroverdracht
varend op zomp viel in water

van 2.99

van 3.49

v an 1.19

2.79
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Vloeibaar
wasmiddel zwart Allesreiniger
Boterhamzakjes
1.5 l

1l

120 stuks.

14%

goedkop
er

van 2.39

van 0.69

van 0.79

2.29

0.59

0.69

ven!
Het betere buitenleVan
af zaterdag 01-06-2013
Gezinstent
- voor 4 tot 6 personen
- 3 slaapcabines met
flexibele tussenwanden
- stahoogte: 2 m

89.99
Camping
waterkoker

Camping
koffiezetapparaat

8.99

De ondertekening van de wateroverdracht werd vanwege het neervallende hemelwater niet
varend op de zomp, maar binnen, in de werkplaats, gehouden.
Foto: H. Broeze
ENTER - Het regende. Er viel
zoveel water dat men besloot
de overeenkomst voor de
wateroverdracht niet buiten,
al varend op de zomp, maar
binnen in de werkplaats te
tekenen.
Harm Meek, lid van het
dagelijks bestuur van waterschap Regge en Dinkel
en wethouder Hans Bekke
van de gemeente Wierden,
tekenden afgelopen donderdag een overeenkomst voor
de overdracht van het beheer van de beken, sloten en
vijvers binnen de bebouwde
kom van Wierden.
Tot op dat moment was de
gemeente Wierden verant-

woordelijk voor een deel van
het beheer en onderhoud van
de beken, sloten en vijvers
in de bebouwde kom. Het
waterschap is verantwoordelijk voor het andere deel.
Met het tekenen van deze
overeenkomst werd het waterschap verantwoordelijk
voor al het water in de gemeente Wierden. De waterlopen en vijvers die nu worden overgenomen hebben
direct invloed op de gehele
waterbeheersing. Vanuit de
taak en verantwoordelijkheid voor de afvoer en berging van het water wil het
waterschap het beheer van
deze wateren graag van de

gemeente overnemen.
Door het beheer van al het
oppervlaktewater bij het waterschap neer te leggen kan
efficiënter worden gewerkt
aan een duurzaam watersysteem. Investeringen ter
verbetering van het watersysteem binnen de bebouwde
kom kunnen beter worden
afgestemd op investeringen
van het watersysteem in het
buitengebied. Onderhoudskosten die tot nu toe voor
rekening kwamen van de
gemeente Wierden worden
vanaf nu gedragen door het
waterschap. De gemeente
blijft overigens wel eigenaar
van de betreffende gronden.

Versaanbieding!
Appelen Royal Gala
1.5 kg

41%
goe
dkoper

8.99
*
Vanaf woensdag 29-05-2013

Tomaten
500 g

van 3.39

1.99

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 29-05-13 t/m dinsdag 04-06-13.

43%

goedkop
er

van 0.69

0.39

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl

