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Pius X leerlingen met
intelligent plan naar ﬁnale

Mini
pizza van 1.99
360 g
89

1.

Sebastiaan, Sanharib, Kevin, Koen en Tom bereiden zich voor op de duurzaamheidsﬁnale van
de Inespo.
Maar liefst 350 andere middelbare scholieren uit 47 landen strijden mee om de
prijzen. Uit eigen land doen tien teams mee. De beste projecten winnen deelname aan
wetenschapsolympiades in Brazilië, de Verenigde Staten of binnen Europa.

Wierdenaren
Sebastiaan
van Kooten en Koen ter Beke
presenteren samen met Sanharib Issa, Kevin Vonk en
Tom hun project Central

Lighting Facility. Dat gebeurt in de Nieuwe Kerk in
Middelburg.
De leerlingen hadden zich
onlangs al verrassend geplaatst voor de finale, door
in een voorronde tientallen
Nederlandse scholen achter
zich te laten. Nu moeten de
Pius X-ers laten zien dat hun
oplossing voor een duurzaamheidsvraagstuk goed
genoeg is om in een internationaal deelnemersveld
stand te houden. Volgens
docenten Jan Wim Peters en

Stephan Schouten hebben
ze in ieder geval iets intelligents uitgedokterd. “Ze
bedachten dat licht centraal
kan worden opgewekt, om
het vervolgens via glasvezelkabels naar iedere gewenste ruimte te transporteren. Voordeel is dat je geen
elektriciteitsaansluiting nodig hebt en daarnaast is het
natuurlijk een kostenbesparing.” Of het project van de
vijf in de prijzen valt is nog
maar de vraag, want de concurrentie is groot...

335-355 g
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Pius naar ﬁnale duurzaamheidsolympiade
WIERDEN - Vijf leerlingen
van het Pius X College
doen deze week, tot en
met vrijdag 7 juni, mee
aan de internationale
ﬁnale van de
duurzaamheidsolympiade
Inespo.
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Tijgerwit
van 0.99
800 g
87
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Super premium
Krokante kipsticks v an 2.19 ijs
van 2.59
480 g
99 500 ml
49
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Zomerklaar met MVanovaf zatecerdaarg 08-e!06-2013

Evenementenkalender

Enter & Wierden
g Avond4daagse Wierden. Dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni. Starten: 18:30-19:00 bij zwembad de
Kolk, Dikkensweg, Wierden. Prijs: e 4,00, incl. medaille. Deelname per avond: e 1,50. Sluiting startbureau: 20:00 uur. Meer info over voorinschrijving: www.ambulare.org of bij Tourist Info Wierden.

Draadloze achteruitrijcamera
- weerbestendige camera met groothoeklens
- 6 infrarood LED’s voor beter zicht in het donker
- automatische activering bij achteruitrijden
- voor auto, vrachtwagen, camper, caravan of aanhanger

g Dutch Youngster Festival. Woensdag 5 juni t/m zaterdag 8 juni. Internationaal concours hippique
voor ponyruiters, junioren en young riders. De deelnemers zijn dit jaar afkomstig uit vijftien landen.
Manege de Vossenbos, Bruinehoopsweg 2, Hoge Hexel.
g Vaderdagworkshop Drokje. Woensdag 5 juni. Ontbijtbord schilderen met porseleinverf. Opgeven:
tel. 06-44 666 735 of viekebosveld@live.nl Prijs: e 10,00. Tijd: 14:30-16:30 uur. Atelier Drokje,
Kupersweg 2x, Wierden.
g Lagefair: outdoor, entertainment en demonstraties. Vrijdag 7 t/m zondag 9 juni. Naast vaste
onderdelen zoals sportdemonstraties, de zandkastelenwedstrijd en het vertoeven op de beurs of
rondom het Rabopaviljoen, zijn er ook nieuwe elementen toegevoegd. Nieuw is bijv. de aftrap van
kunstproject ‘Follies aan zee’, de Blob-jump en een concert op het water.
Meer info en inschrijfformulieren op: www.lagefair.nl

Exposities

g Zomer-expositie Galerie Tolg’Art: 9 mei t/m 15 juni. Passie voor kunst.....kleurrijk en robuust!
Expositie van de dynamische en robuuste doeken van Paul Tieke en de levendige en kleurrijke werken van Gerard Schuil. Verder ruimtelijk werk van gejutte materialen van Anne Wine.Tolgaarde 6-8,
Wierden. Info: www.tolg-art.nl

Motorolie 15W40

89.99

5l

DVD-speler
met 2
schermen

1.99

g Kunstevenement Atelier Drokje. Zaterdag 8 juni. Voor de 17e keer exposeren kunstenaars uit binnen- en buitenland in de beeldentuin van Drokje en zijn er verschillende demonstraties w.o. steenhouwen. Een Mistery Guest zal traditioneel om 11:00 uur het evenement openen. Atelier Drokje
Kupersweg 2x, Wierden.
g Wijnfeest wijngaard Baan. Zondag 9 juni. Jaarlijks wijnfeest (eerste lustrum!) met gezellige muziek
en heerlijke hapjes, passend bij de diverse wijnsoorten. M.m.v. Ingrid Groeneveld, Il Mercatino,
palingroker en demonstraties wolspinnen en sieraden maken. Aanvang 13:00 uur. Wijngaard Baan,
Kloosterhoeksweg 15, Wierden.

9.99

Zomer ruitensproeiervloeistof

99.99
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Vanaf woensdag 05-06-2013
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g Expositie HKW: “Dari mana datang”. Tot begin juli. Tentoonstelling over de geschiedenis van de
Wierdense Molukkers. Van Buurenstee, Appelhofdwarsstraat, Wierden.

Deze evenementenkalender en de aankondiging op de promotieborden wordt verzorgd
door Tourist Info Wierden-Enter. Voor vragen over evenementen, vermelding op de
promotieborden of als u zelf een evenement wilt aanmelden, neem dan contact op
met Tourist Info Wierden (0546 - 57 49 11, email: Wierden@twenteinfo.nl) of
Tourist Info Enter (0547 - 38 38 54, email: Enter@twenteinfo.nl)

Voor een uitgebreid agenda overzicht, informatie over evenementen, musea en
permanente tentoonstellingen zie ook:

www.wierden-enterinfo.nl

Week 23- 2013

v an 1.39

0.79

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 05-06-13 t/m dinsdag 11-06-13.

van 0.99

0.49

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

www.aldi.nl

