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SPORTPRIJZEN
WIERDEN

HANDTEKENING
VERBREDING N35

Sportvrouw, sportman, sportploeg, waarderingsprijs.... Prijzen voor sporters in Wierden!

Wethouder Schasfoort maakte
zijn opwachting in het Ministerie van Rijkswaterstaat.
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KLIK & WIN ACTIE

Win het album
Powervrouwen
2015 op vier cd’s
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Werk maken van leefbaarheid en noaberschap

CU: naast
mensen staan

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

De oneliner van de ChristenUnie: Naast mensen staan.
Deze stelling onderschrijft Jan-Willem Timmerman,
voorzitter ChristenUnie Wierden-Enter, met nadruk.
“Deze dagen is het duidelijk, er komen verkiezingen
aan. Dit keer voor de Provinciale Staten. Overal zijn
politici te zien en de oneliners vliegen in het rond.”
Als voorzitter van ChristenUnie Wierden-Enter heeft
Timmerman meer dan gemiddeld belangstelling voor
deze campagnetijd.
“Wat vooral opvalt is de
oproep om niet alle dingen
aan de overheid over te laten. Een terechte oproep,
lijkt me. De overheid trekt
zich op veel plekken terug,

NIET ALLEEN
STEMMEN, MAAR
OOK START NIEUWE
MOGELIJKHEDEN
wat betekent dat we als burgers meer zelf moeten doen.
Daarom wil de ChristenUnie
Overijssel naast mensen
staan. Dat kan door werk
te maken van Leefbaarheid
en Noaberschap. Leefbaarheid betekent een samenleving waarin ieder mens telt

en waarin mensen zich met
elkaar verbonden voelen.
Leefbaarheid vraagt om een
sterke regionale, duurzame
economie, een leefomgeving met voldoende sociale
en culturele voorzieningen.
De ChristenUnie staat ook
voor noaberschap. Noaberschap is noodzakelijk om
onze samenleving leefbaar
te houden. Noaberschap,
naast mensen staan. Klinkt
eenvoudig, maar in onze tijd
zó moeilijk. We zijn druk,
druk, druk en ’s avonds
moe. Erg herkenbaar. Maar
u bent onmisbaar. Onmisbaar in uw eigen omgeving,
maar ook onmisbaar voor de
gemeenschap. Daarom vind
ik 18 maart belangrijk. Niet
alleen om te stemmen, maar
ook als een start van nieuwe
mogelijkheden.”
Complete stelling op www.
dedriehoek.net

Onderweg naar Pasen PCOB
ENTER - De afdeling Wierden-

Enter van de Protestants
Christelijke Ouderen Bond
(PCOB) viert dinsdag 17
maart Pasen met als thema
‘Onderweg naar Pasen’. De
viering wordt gehouden in
Ons Centrum, Putman Cramerstraat 55 te Enter, achter
de Gereformeerde kerk. De

bijeenkomst begint om 14.30
uur en iedereen is welkom.
Dominee A. Wagenaar verzorgt de meditatie, Cor Bal
achter de piano zorgt voor
de muzikale begeleiding,
Leon Koppelman bespeelt
de panfluit. De algehele leiding is in handen van voorzitter Jenny Plaggenmarsch.

De dames van Vunera kunnen
u met raad en daad bijstaan
en begeleiden.
Uitvaartverzorging

Meer informatie
kunt u vinden op
www.vunera.nl.

Ons team bestaat
uitsluitend uit dames.
Wij zijn dag en
nacht bereikbaar:
Tel. 0546-573979.

Voor uw naaste een
respectvol afscheid

Wij kunnen voor u een uitvaart verzorgen
ongeacht waar u verzekerd bent.

Fiets- en voetveer Regge
voor onderhoud op het droge
NOTTER /ZUNA - Het fiets- en voetveer in de Regge, nabij de
Grimberghoeve, ligt tot in de tweede helft van maart week
op het droge voor een grote onderhoudsbeurt, met name
voor het deel dat normaal onder water ligt. Het Reggepontje
werd door de Enters Zomp naar de brug bij de Reggesingel
gesleept en daar door een hijskraan uit het water getakeld.

Niet alleen het pontje krijgt een opknapbeurt, rondom de
aanlegplekken van het voetveer worden door het Waterschap
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
De verwachting is dat het fiets- en voetveer rond Pasen weer
gebruikt kan worden door fietsers en wandelaars. Foto: Harry
Broeze

Kerststukjes van
graven weghalen

Lezing over V-1 Wierden

Alzheimer Café

- De gemeente
vraagt inwoners om de bij
monumenten op de begraafplaatsen in Wierden en Enter geplaatste kerststukjes en
andere ongebruikt materiaal, zoals lege vazen, weg te
halen. Sommige kerststukjes staan er nog steeds en
zijn verwelkt of verdord. De
gemeente voert de komende
tijd onderhoudswerkzaamheden op de begraafplaatsen
uit en wil de begraafplaatsen er voor Pasen weer netjes uit laten zien. Kerststukjes en andere voorwerpen
worden na 25 maart door de
gemeente verwijderd.

WIERDEN -

café Wierden nodigt belangstellenden uit op woensdag 18 maart in Residentie
de AA, Almelosestraat 44.
Aanvang 19.30 uur; de zaal
is open vanaf 19.15 uur. Entree gratis. Gastvrouw Koers
staat klaar om de bezoekers
te ontvangen. Spreker is Wigarda Strampel, psycholoog
bij Carintreggeland.
Strampel vertelt wanneer je
je zorgen moet maken over
‘vergeetachtigheid’, hoe onderzoek ervoor kan zorgen
dat je weet wat er aan de
hand is en hoe dementie
alles in het geheugen verandert. Koffie en thee staan
klaar.

WIERDEN



www.wierden.nl

Cees Hoogendijk verzorgt donderdag 26
maart op uitnodiging van
Historische Kring Wederden
een lezing over de V-1 baan
in het Haarbos bij Wierden.
Niet alleen de technische
aspecten passeren de revue passeren, maar ook de
operationele inzet van het
‘Vergeltungswaffe’ plus de
angst die deze zaaide onder
de bevolking van Wierden
tot Antwerpen. De V-1 baan
te Wierden werd vanaf eind
1944 gebouwd in het Haarbos tussen de Ypeloweg en
de Enterweg, uiteraard in
het diepste geheim. Vanaf
donderdag 25 januari 1945

werd er daadwerkelijk gelanceerd. Met een behoorlijke zekerheid kan geconcludeerd worden er gemiddeld
zeven V-1’s per dag zijn verschoten; de drukste dag zou
8 maart geweest moeten zijn
met maar liefst 21 lanceringen.
Boekhandel Reterink is aanwezig met een boekentafel
met daarop een ruime sortering actuele boeken over de
Tweede Wereldoorlog.
De bijeenkomst wordt gehouden in De Marke, Vossenbeldstraat 1, Wierden.
Aanvang 20.00 uur; zaal
open vanaf 19.30 uur. Entree
3,50 euro; donateurs gratis.

WIERDEN - Het Alzheimer

welkom in Hexel
Weerselose Streekproducenten
- De Hexelse geeft graag standhouders te huren en hun product aan
Activiteiten
Commissie die nog niet op deze streek- de man te brengen. Meer inMarkt
(HAC) organiseert op 25 mei markt hun unieke produc- formatie en/of aanmelding:
HOGE HEXEL

Iedere zaterdag van
09.00 uur tot 14.00 uur
De gezelligste, goedkoopste
en grootste markt
van Twente, een compleet
dagje uit met
het hele gezin!

vanaf 12.00 uur een gezellige streekmarkt. De HAC

ten hebben aangeboden, de
gelegenheid een kraam bij

Anita Companjen, tel. 0546697372 (na 20.00 uur).

Verzekeringen
Hypotheken
Het gemeentenieuws
van de gemeente
Wierden

Info voor kopers
en verkopers:
0541-661285 of
www.weerselosemarkt.nl

ovmtwente.nl
Wierden Enter Borne
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