
Het casino is 7 dagen per week geopend, van 10.00 tot 01.00 uur.
Vrijdag en zaterdag zijn we zelfs geopend tot 02.00 uur. Toegang
vanaf 18 jaar.

Maak kans op een van de vele geldprijzen uit de
Casino Number One Cash Koffer
Vanaf vrijdag 23 mei krijgt iedere bezoeker een gratis
lot waarmee je iedere week kans maakt op meerdere
geldprijzen.

A-Z Barbecue Menu per persoon:
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

€ 11,55

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
BeZorging dAgeLijks • grATis door heeL nederLAnd • ZeLfs de AfwAs neMen we Mee!

A-Z Barbecue Menu per persoon: A-Z Barbecue Menu per persoon: 
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Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Varkenssaté spies
• Mexicaanse
barbecueworst

• Grillburger

salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Gemengde rauwkost
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Verse fruitsalade

sauzen
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met
kruidenboter

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue
met gasfles

• Tangen
• Servetten

WK TIP

Laat u inspireren en droomweg in één van onze thematuinen...

kijk op www.buiterbeton.nl

Sierbestrating, verlichting, tuinhuizen, tuinhout, enz...

  ‹ www.veluws-nieuws.nlDinsdag 27 mei 2014

Boeken, cd’s, wijnen
en meer

in de webwinkel op
weekkrant.nl/webwinkel

WEBWINKEL

Ezć 84 promoveert 
REGIO - Vv Oene speelt ook vol-
gend seizoen weer in de derde 
klasse. Volgens onze voetbal-
verslaggever Arend Vinke is 
dat éen plek waar de ploeg 
ook thuis hoort .́ Na de ver-
loren wedstrijd bij DKB (2-1) 
werd de tweede wedstrijd met 
maar liefs met 5-0 gewonnen. 
Volgens Vinke was dat ‘meer 
dan verdiend’. Arjan Gerrits 
die het hele seizoen belangrijk 
voor zijn ploeg was, scoorde 
twee maal.  Ook EZC’84 speelt 
komend seizoen in de derde 
klasse. De Epenaren promo-
veerden afgelopen zaterdag. 
Volgens Vinke zijn de gemeen-

tederby’s tegen  vv Oene altijd 
zeer beladen. De Epenaren 
die de eerste wedstrijd met 3-
1 hadden gewonnen, kregen 
het echter bijzonder moeilijk 
tegen de Veluwse Boys. Het 
werd 2-0 voor de Boys. Na 
verlegging won EZC’84 met 
strafschoppen. Het was feest 
voor de ploeg uit Epe. Feest 
was het niet voor WZC de 
ploeg verloor zeer teleurstel-
lend bij SVV. Het werd 4-1. 
De eerste wedstrijd was thuis 
weliswaar met 1-0 gewonnen, 
maar de ploeg speelt volgend 
seizoen gewoon weer in de 
vierde klasse.

Danstalenten gezocht
REGIO - Verheug jij je elke 
week op de dansles? Wil jij 
later graag naar een dans-
academie of heb je een 
enorme passie voor dans? 
De gevorderde street- en 
jazzdansgroep Switch en 
de gevorderde klassieke bal-
letgroep Clash van Cultuur-
plein Noord-Veluwe zijn op 
zoek naar nieuw talent.
Daarom worden er binnen-
kort selecties gehouden. 
De selectie voor dansgroep 
Switch vindt woensdag 25 
juni van 19.00 tot 21.15 uur 
plaats in de danszaal van 
Kulturhus EGW aan de Sta-
tionsstraat 25 in Epe. Deze 
selectie zal bestaan uit twee 

groepslessen: klassieke/mo-
derne dans & street/jazz 
dans. De selectie voor Clash 
vindt zaterdag 5 juli van 9.45 
tot 11.45 uur plaats in de 
danszaal van De Hank aan 
de Elburgerweg 3 in Heerde. 
De bestaande danseressen 
van de Klassiekselectie zul-
len ook aan de selectie deel-
nemen.
Deze selectie bestaat uit 
twee groepslessen met klas-
sieke dans en modern/jazz-
dans. Er wordt voorname-
lijk gelet op de techniek en 
uitstraling van de leerlin-
gen. Nadere informatie is te 
verkrijgen via telefoonnum-
mer: 0578-760100.

Eten, drinken, literatuur, muziek, sport: velen houden tegenwoordig een 
dagelijks blog bij. Sommigen genereren daar landelijke aandacht mee. Maike 
Keuben uit het Eper buurtschap Gortel is zo iemand. Haar succesvolle MoodKids 
(inspiratieblog voor creatieve ouders) trekt dagelijks duizenden unieke bezoekers. 
Af en toe komt daar zelfs internationale media op haar af.  Zo stond www.
moodkids.nl al een aantal keer in een Japans tijdschrift. De Epese vertelt: “Een 

onderzoek van Unicef wees uit dat de Nederlandse kinderen het gelukkigst ter 
wereld zijn. In Japan is dat uitgebreid door de media opgepakt. Wij zijn daarom 
een paar keer geïnterviewd.” Afgelopen vrijdag was er wederom Japans bezoek 
bij Maike.  De graphic designer Miho Sakato maakt een boek over kinderkamers. 
Ze doet dat samen met fotografe/schrijfster Kiyomi Yui. Naast de Japanse dames 
staan Maike en haar twee dochters Bobbi Roos en Marli Anne op de foto.

Eper kinderkamer 
in Japans boek

Diverse activiteiten in Epe en Vaassen

door de redactie

EPE/VAASSEN - Deze ‘Prok-
kels’ dragen bij aan de in-
tegratie en participatie van 
mensen met een verstan-
delijke beperking in de sa-
menleving. De Nationale 
Prokkelstagedag of Prokkel-
wensdag wordt donderdag 5 
juni gehouden. In Epe wordt 

deze dag voor het vierde jaar 
georganiseerd door Stich-
ting Koppel. Cliënten van 
Philadelphia, Lijn5/Woldy-
ne, De Passerel, de JP van de 
Bent Stichting en ’s Heeren-
loo doen mee aan deze dag. 
In totaal gaan 55 mensen 
met een verstandelijke be-

perking een halve dag mee-
lopen bij een bedrijf of win-
kel van hun eigen keuze. 
Stichting Koppel is onder 
de indruk van het enthousi-
asme waarmee bedrijven uit 
de regio de Prokkelaars wil-
len ontvangen. Enkele be-
drijven meldden zich zelfs 
spontaan aan. De volledige 
lijst van regionale bedrijven 
is te vinden op onderstaan-
de site. Op 5 juni is aan de 
gekleurde Prokkelballon-
nen bij de voordeur te zien 
welke bedrijven en winkels 
meedoen. Aan het eind van 
de dag is er van 16.30 tot 
17.15 uur een gezamenlijke 
afsluiting in het Kulturhus 
aan de Stationsstraat 25 in 
Epe. Hier kunnen de Prok-
kelaars, begeleiders en be-
drijven elkaar ontmoeten en 
belevenissen uitwisselen.

www.prokkel.nl

VEEL BEDRIJVEN
UIT DEZE REGIO
DOEN MEE

In Epe en Vaassen worden de eerste week van juni 
diverse activiteiten gehouden waarbij mensen met en 
zonder verstandelijke beperking elkaar ontmoeten. 
Deze zogeheten ‘Prokkels’ staan synoniem voor 
‘prikkelende ontmoetingen’. Op donderdag 5 juni vindt 
de nationale Prokkeldag plaats.

Prokkeldag 
op 5 juni

Rommelmarkt sv Wissel
EPE - Voetbalvereniging sv 
Wissel houdt zaterdag 31 
mei de jaarlijkse rommel-
markt op het sportcomplex 
aan de Ericaweg 6 in Epe 
(Wissel). De rommelmarkt 
is geopend van 9.00 tot 14.30 
uur en gratis toegankelijk 
voor publiek. Naast kramen 
met boeken, kleding, elek-

tra, gereedschap, meubels, 
speelgoed, schoenen, tas-
sen, fi etsen en nog veel meer 
bruikbare artikelen, zorgt 
de vereniging uiteraard ook 
voor de inwendige mens. 
Om 11.30 uur wordt er een 
veiling gehouden. Ook is 
er een verloting waar leuke 
prijsjes te verdienen zijn.

Speeltuindag
EMST - Speeltuin Emst houdt 14 
juni een speeltuindag. Deze dag 
zijn kinderen tot en met 12 jaar 
welkom om met z’n allen spelle-
tjes te doen. De speeltuin is open 
vanaf 13.30 tot en met 16.00 uur. 
De toegang is gratis.

Wroeter
EPE - Bed & Breakfast De Wroe-
ter in Epe maakt kans op een on-
derscheiding van Stichting Bed 
& Breakfast Nederland. De stich-
ting roept 17 juni de beste B&B’s 
van Nederland uit in vijf kwali-
teitscategorieën. De Wroeter is 
één van de drie genomineerden 
in de categorie van ‘4 tulpen’. 
Info: www.bedandbreakfast-
classificatie.nl.

FIETSFOTO’S
VAN PARALLAX
Fotocollectief ParallaX haakt 
aan bij ‘Heel Epe Fietst! en 
exposeert in Eper Kulturhus.

3»

LADIES IN 
BUSINESS
Frisse nieuwe start voor 
‘Ladies in business’: eerste 
training op 13 juni.

10»

Doelschieten 
in Zuuk
ZUUK - Buurtvereniging 
Zuuk houdt woensdag 4 
juni het jaarlijkse doelschie-
ten achter de Zuukerschool. 
De keepers Herman Balk, 
Michiel van ’t Einde en Je-
roen Gerrits zullen het doel 
deze avond met verve gaan 
verdedigen. 
Alle deelnemers mogen 
vijf keer aanleggen. Er zijn 
verschillende leeftijdscate-
gorieën samengesteld. Bij 
iedere categorie is een beker 
te verdienen. Inschrijfgeld 
voor kinderen tot en met 16 
jaar bedraagt 50 eurocent. 
Voor volwassenen is het in-
schrijfgeld 1 euro. Aanvang: 
18.00 uur.

KLIK & WIN ACTIE

De muziek van 
de jaren tachtig 
op vier cd’s
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie


