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Prijs voor Carlijn Roosink

Naar Landal Greenparks
met Renault Captur
Bram Bruggink overhandigt de prijs aan Carlijn Roosink en haar moeder Gea Roosink, in de
Eigen foto
showroom van Munsterhuis Renault aan de Nijverdalseweg 150.
RIJSSEN - Carlijn Roosink uit

Rijssen mag een weekend
of een midweek verblijven
in bungalow op een van de
recreatieparken van Landal
Greenparks. En tijdens deze
korte vakantie mag ze een
nieuwe Renault Captur mee!
Er is wel een klein probleem.
De 14-jarige Carlijn heeft
haar rijbewijs nog niet.
Carlijn Roosink is de winnaar van de prijsvraag die
Munsterhuis Renault Rijssen hield tijdens de Habito
Bedrijvenbeurs. Daar werd
onder andere de nieuwe
Renault Captur gepresen-

teerd, een gestroomlijnde
auto in aansprekende kleuren. De vraag was hoeveel
Capturs er van mei tot en
met september van dit jaar
verkocht en geregisteerd
zouden zijn in Nederland.
“We dachten dat dit aantal
tussen de 4.800 en 5.000 zou
liggen, maar het bleken er
uiteindelijk meer”, vertelt
Bram Bruggink van Munsterhuis Renault. De totale
score was 6.239 verkochte
en geregistreerde Capturs.
Er werden 847 deelnameformulieren ingeleverd. Carlijn
zat er met 6.217 maar 22 au-

to’s af. “Ik was met stomheid
geslagen. Ik had niet verwacht dat ik iets zou winnen. Ik heb bij de beurs alle
prijsvragen ingevuld waaraan je maar mee kon doen”,
vertelt ze.
“Ze vloog bijna tegen het
plafond toen ze hoorde wat
ze gewonnen had”, lacht
haar moeder. De prijs is voor
vier tot zes personen en Carlijn dubt nog wie zo mee zal
nemen: haar familie of haar
vriendinnen. Haar moeder
mag so-wie-so mee, want tijdens die dagen heeft Carlijn
wel vervoer nodig…

Masterclass
RIJSSEN - In navolging op het

succes van de Masterclass
van vorig jaar wordt zaterdag 26 oktober opnieuw een
Masterclass ‘Koken voor
liefhebbers’ georganiseerd.
Naast lekker uit eten gaan is
uitgebreid thuis koken voor
vrienden of familie helemaal
hot. Wessels de Vlog aan de
Haarstraat in Rijssenwil
met dit initiatief de hobbykoks verder op weg helpen.
Ook dit jaar werken Wessels
de Vlog met Gerhard Müller de chef-kok (met Michelin ster!) van restaurant de
Wanne hierbij samen.
Er vinden vier kooksessies
plaats met elk twee kandidaten. De sessies duren ongeveer een uur en starten
om 11.00 en 14.00 en 15.30
en 18.30 uur. In groepjes van
twee zullen de kandidaten
een nader te bepalen gerecht
gaan bereiden.
Inschrijvingen
De inschrijvingsperiode is
inmiddels gestart. Geïnteresseerden kunnen in de
winkel een inschrijfformulier halen en invullen, of
een mail sturen naar info@
wesselsdevlog.nl.
Gerhard Müller de chef kok
van restaurant de Wanne
Ootmarsum zal het geheel
zelf begeleiden en beoordelen. Na afloop van iedere
sessie kunnen bezoekers
proeven. De Masterclass is
niet bedoeld voor professionele koks maar voor mensen die koken als hun hobby
zien en graag hun vaardigheden willen vergroten.

Supercoop Wierden geeft
932,84 euro aan scholen
WIERDEN - Supercoop Wierden mag in totaal maar liefst
932,84 euro uitdelen. De basisscholen die het geld gedoneerd krijgen zijn de Maria,
De Touwladder, de Sjaloomschool uit Wierden en De
Driesprong uit Hoge Hexel.
De scholen kunnen dit geld
gebruiken voor bijvoorbeeld
speeltoestellen of leermid-

delen. Van maandag 19 augustus tot en met zaterdag
14 september konden klanten van Supercoop Wierden
‘doekoe’ doneren aan vier
basisscholen in de regio. Bij
aankoop van zuivelproducten werden doekoe-munten
(Doekoe is Surinaams, en
straattaal voor ‘geld’) weggegeven aan de scholen.

Winst Holyoke Dames 1
ENTER - De volleybalvrouwen van Holyoke speelden zaterdag huis tegen
Vosta Dames 1. Het team
uit Enschede staat op de
zesde plaats met zes punten uit drie wedstrijden.
Holyoke won de eerste
set met 25-17, verloor de

tweede set met 17-25 en
de derde met 15-25. In de
vierde set barstte de strijd
los. Uiteindelijk won
Holyoke met 26-24.
Ook de spannende vijfde
set is met 16-14 voor
Holyoke, dat daarmee de
partij wint!

Kadowinkel Knus gaat
vrijdag 18 oktober open
WIERDEN - Kadowinkel Knus
opent vrijdag 18 oktober om
10.00 uur haar deuren aan de
Stationsstraat 16a in Wierden. In de sfeervolle zaak
is een uitgebreide collectie
cadeautjes en woonaccessoires verkrijgbaar. Tussen
15.00 en 17.00 uur komt de
ballonnenclown om figuurballonnen maken en tevens

kinderen schminken. Knus
is voor iedereen! De zaak
biedt leuke kinder(verjaard
ags)kadootjes en hebbedingetjes, bijzondere cadeautjes
en woonaccessoires in vele
stijlen, uniek en toch betaalbaar! De collectie verandert
wekelijks. Natuurlijk is ook
al een (deel van de) kerst
collectie aanwezig.

SWWE woningmarkt
Antoniushof 8, Enter
Advertentienr.: 201342.7

TOELICHTING
Belastbaar inkomen:
Dit is het maandinkomen, berekend volgens de laatste
loonstro(o)k(en). U kunt hierover contact opnemen
met de woonconsulente.
Inkomenswijzigingen dient u z.s.m. door te geven, om
uitsluiting te voorkomen.
Een inwonende:
Iemand die bij u inwoont, niet zijnde uw partner of
kind(eren). Het inkomen van een inwonende telt mee
voor het gezinsinkomen.

Wijk:
Type woning:
Aantal slpk.:
Open keuken:
Bijzonderheden:
Energielabel:
Kale huurprijs:
Servicekosten:
Beschikbaar per:

Enter Centrum
Seniorenappartement
2
Ja
Appartement op begane
grond.
C
a 518,85
a 40,00
± 31 oktober 2013

Voorwaarden:
Belastbaar inkomen per maand maximaal a 2.850,00.
Leeftijd minimaal 50 jaar.

Plattegronden van de woningen
kunt u vinden op onze website
onder het actuele woningaanbod.

Reageren op meerdere woningen:
U mag op meerdere woningen van de SWWE
Woningmarkt-pagina reageren.
U kunt daarvoor de woonkeuzebon van deze krant
kopiëren of een nieuw exemplaar ophalen bij het
kantoor van de SWWE.
Ook kunt u via internet reageren, www.swwe.nl.
Huurtoeslag:
Heeft de woning een huurprijs die (te) hoog is in
verhouding tot uw inkomen, dan komt u misschien
in aanmerking voor huurtoeslag. U kunt daarvoor
contact opnemen met de huuradministratie van de
SWWE.
Jongeren tot 23 jaar:
Voor deze groep geldt dat zij alleen huurtoeslag
kunnen krijgen voor een woning met een huurprijs tot
a 366,37.
Overige huishoudens:
Voor deze groepen geldt dat zij bij aanvang van het
huren van een woning alleen huurtoeslag kunnen krijgen voor een woning met een huurprijs tot a 664,66.

Open huis
nieuwe appartementen!

EN
KOMT U OOK E ?
KIJKJE NEMEN
ZATERDAG 19 OKTOBER 2013 • 9.30-12.00 UUR

’t Wedervoort
Bezichtiging:
• Nieuwe appartementen
• Dagopvang ZorgAccent
T
HEE STAA
KOFFIE / T KLAAR!
VOOR U

Informatie in ’t Oosterhoes:
• Inschrijving voor zelfstandige
appartementen ’t Wedervoort
• Activiteiten ’t Oosterhoes
• Maaltijden en Samen Tafelen

• Verpleeghuiszorg door ZorgAccent in
’t Wedervoort (open huis verpleeghuis
volgt later)
• Kennismaking Thuiszorgteam Wierden Oost

