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PPW blij met de komst van
‘De Sterkerij’ in Wierden

Leo Kerkhof en zijn echtgenote Erna, zichtbaar genietend van een
Eigen foto
afscheidsspeech door zijn collega’s.

Leo Kerkhof na ruim
veertig jaar met pensioen
WIERDEN - Notarisklerk Leo
Kerkhof (65) nam na een
dienstverband van ruim 41,5
jaar bij het notariskantoor in
Wierden afscheid. Door Van
Goor Schuurman Notarissen kreeg hij een groots afscheidsfeest
aangeboden.

“Een enorme brok aan ervaring verlaat kantoor”, aldus de notarissen Rudy van
Goor en René Schuurman.
Kerkhof schenkt de gekregen giften grotendeels aan
de lokale stichting ALS en
de Cystic Fibrosis Stichting.

WIERDEN Gisteravond,
dinsdag 15 oktober, stond
op de raadsagenda van de
gemeente Wierden de komst
van een vestiging van ‘De
Sterkerij’ in Wierden.
PPW-raadslid Roselien Slagers deelde afgelopen maandag mee dat de PPW in zal
stemmen met het subsidieverzoek, dat de vestiging
in Wierden mogelijk moet
maken. “De Sterkerij heeft
als specifiek doel om mensen met een beperking die
moeite hebben met het vinden van een baan op weg
te helpen door hen zinvol

RIJSSEN - Het IVN afdeling

Rijssen-Enter organiseerde
afgelopen week voor groep
6 van alle basisscholen in
Rijssen, Holten en Enter de
tweejaarlijkse tentoonstelling, die deze keer ging over
de Regge, alles wat er om, in
en bij leeft en hoe de loop
van de Regge door de tijd
heen regelmatig veranderd
is. De hele week lag de Enterse zomp aangemeerd en

hebben de groepen een kort
bezoekje gebracht aan het
vaartuig. Daarnaast maakten de leerlingen een speurtocht met vragen. Deze werd
gewonnen door groep 6 van
In den Climtuin. Deze groep
kreeg vrijdagmiddag de
wisselbeker uitgereikt door
wethouder B. Wolterink.
Naast de beker ontvingen de
groep als prijs een vaartocht
met de Enterse zomp.

meentegrenzen terwijl dat in
de nabije toekomst broodnodig zal zijn.” In de gemeente
Wierden wil De Sterkerij
concreet starten met een
tweetal activiteiten: een
Wasserij
(textielreiniging
voor organisaties); en een
Mobiele SRV (service)-wagen boodschappenservice,
tuinonderhoud,
schoonmaak en de was). In totaal
kunnen 16 mensen aan de
slag. Slagers: “We hebben
nog bijna niets op dit terrein
binnen de gemeentegrenzen
terwijl dat in de nabije toekomst broodnodig zal zijn.”

WIERDEN - Ambulare doet
dit jaar voor de tweede keer
mee aan het Sunte Mart’n
weekend van 1 tot 4 november. Allereerst wordt er
samengewerkt met de Wierdense ondernemers en VVV
om de lampionnentocht, die
gehouden wordt op vrijdagavond 1 november zo spectaculair en ordelijk te laten
verlopen.
Verder organiseert Ambulare op zaterdag 2 november
de tweede Jennechieswandeltocht. Deze wandeltocht
start in de grote tent aan de
Bongerd en heeft drie verschillende afstanden: 7,5 en
10 en 20 kilometer.
Voor info betreffende Ambulare: www.ambulare.org

CU: Kleen Esch twee jaar
in aanbieding, vaste prijs!
WIERDEN - Een vaste prijs

IVN-prijs voor leerlingen
groep 6 In den Climtuin

werk aan te bieden. Er is al
een Sterkerij in Rijssen. De
stichting Sterkerij wil graag
haar activiteiten uitbreiden
naar omliggende gemeenten. Platform Progressief
Wierden zal instemmen met
het
subsidieverzoek.”De
Sterkerij vraagt een éénmalige subsidie van 70.000
euro en gaat ervan uit dat de
provincie een zelfde bedrag
wil bijdragen. In combinatie
met eigen middelen is dit
voldoende om dit initiatief
op te starten. Slagers: “We
hebben nog bijna niets op
dit terrein binnen onze ge-

Ambulare

voor de Kleen Esch van 200,euro per vierkante meter en
een proefperiode van twee
jaar. Dat is wat de fractie
van de ChristenUnie dinsdagavond 15 oktober voorstelde tijdens de gemeenteraadsvergadering.
“De ChristenUnie is daarmee consistent, want bij
het beschikbaar stellen van
het exploitatie krediet (juni
2011) pleitte ze eveneens
voor een gematigd prijsniveau voor Hoge Hexel, maar
daar wilden de andere partijen toen niets van weten.
Inmiddels zijn we een paar
jaar verder en is er nagenoeg

geen ontwikkeling in de
vrije sector. Potentiële bouwers zijn vertrokken naar
elders en dat gaat gemerkt
worden op school en in het
verenigingsleven. Dat het
college nu met een voorstel
komt, doet ons deugd, maar
de staffel niet! Een vaste
prijs betekent meer duidelijkheid voor elke bouwer”,
aldus fractievoorzitter Riet
Eshuis. “Er is wel animo,
maar er kan niet gebouwd
worden omdat bank en
broekzak dat niet toestaan.
Een prijsaanpassing gedurende een bepaalde periode
zal hier verandering in aan
kunnen brengen.”

Wethouder leest voor
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober bruiste
het in heel Nederland van de duurzame activiteiten. Ook de
Immanuelschool in Wierden besteedde hier aandacht aan.
Wethouder Theo de Putter las donderdag in groep 5/6 een
verhaal over duurzaamheid voor uit de bundel ‘Nog lang en
gelukkig’, over duurzaam omgaan met de aarde.
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