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Het is bijna zomer en dat betekent dat er buiten weer van alles gebeurt. “Je komt van alles tegen”,
aldus Peter Breur.

“Je komt ook van alles tegen
op straat”, zegt Peter Breur.
Hij kwam dit levend beeld
op de fiets tegen.
Kijk op www.facebook.com/

harderwijkercourant voor
meer foto’s van deze week.
In Project 52 Harderwijk wil
de redactie graag weten wat
de mensen bezighoudt.
Meedoen kan altijd.

Het e-mailadres is redactie.
hwc@wegenermedia.nl, met
onderwerp Project 52 en
weeknummer. De komende
week is week 25

Filmhuis
Harderwijk
HARDERWIJK - Het Filmhuis
Harderwijk draait de komende dagen het Franse
drama ‘Trois Mondes’ van
regisseur Catherine Corsini.
Autoverkoper Al rijdt per
ongeluk een jonge Moldaviër
dood en rijdt in paniek door.
Juliette ziet dit gebeuren. Ze
volgt haar geweten en waarschuwt Vera, de echtgenote
van het slachtoffer en illegale immigrante. Daardoor
wordt Juliëtte ongewild bij
de hele zaak betrokken. Al
durft zich niet aan te geven.
Misschien gaat zijn bruiloft met de dochter van zijn
baas over acht dagen dan
helemaal niet door. Vera wil
zich nu eens laten gelden.
De film wordt vertoond in
de Catharinakapel op zaterdag 22 juni, aanvang 20.15
uur, en maandag 24 juni ,
aanvang 20.15 uur
Kaarten kosten 9,00 euro
(donateurs/CJP/overdag/familie 6,00 euro) en zijn te
bestellen via: www.filmhuisharderwijk.nl

Helpen met inburgeren

‘Blues on the water’

- Binnenkort
gaat
VluchtelingenWerk
Oost Nederland beginnen
met het aanbieden van inburgeringscursussen.

HARDERWIJK - Partyschip de
Stad Harderwijk presenteert
29 juni de eerste editie van
‘Blues on the Water’.
Een, hopelijk, mooie zomeravond met fijne muziek blueszanger Big Bo. De
avond begint om 20.00 uur,
de afvaart is om 21.00 uur.
Aankomst is ongeveer 24.00
uur. De kosten bedragen 10

HARDERWIJK

Hiervoor is men in Harderwijk op zoek naar vrijwilligers die inburgeraars extra
ondersteuning bieden tijdens de inburgering.

Afhankelijk van de tijdsinvestering die je wilt leveren
ben je 2 tot 4 lessen per week
als klasse-assistent bezig.
Wie geïnteresseerd is, wordt
gevraagd zich aan te melden.
Neem voor meer informatie
contact op met Marlies Snijders, msnijders@vwon.nl of
06 47029602

HARDERWIJK – In de wijk
Drielanden heeft Douwe
Hoeven van Autorijschool
Hoeven zich als rijschoolhouder onderscheiden. In
april 2007 is Douwe Hoeven
in Drielanden met zijn eigen
autorijschool begonnen. Als
instructeur heeft hij vanaf
1998 ervaring opgedaan in
het geven van rij-instructie
en theorieles voor de categorie B en de afgelopen jaren
een hoog slagingspercentage
bereikt. De praktijkexamenplaats is Harderwijk. In deze
omgeving vinden de meeste
praktijklessen plaats, maar
daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het rijden in grotere steden zoals
Amersfoort en Utrecht.
Veel kandidaten heeft Hoeven (nog) niet, maar autorijschool Hoeven behoort wel
tot de top als het gaat om

landelijke slagingspercentages. 95 tot 100 procent van
de kandidaten loopt er na het
eerste examen met het felbegeerde rijbewijs naar buiten.
“Ik heb zo’n 25 examen-kandidaten per jaar. Dat mogen
er van mij natuurlijk best
iets meer zijn.”
Hoeven mag trots zijn op dit
mooie resultaat want er zijn
ook in Gelderland slechte
rijscholen, waar nog niet
één op de tien kandidaten in
één keer het rijbewijs weet
te bemachtigen. Vier scholen in Gelderland halen de
10 procent niet eens. Hoeven herkent de klachten van
de rijscholen die een lager
slagingspercentage hebben.
“Zelf ga ik altijd uit van een
persoonlijke benadering en
dat houdt ook in dat mensen
met faalangst en leerlingen
met ADHD hier van harte
welkom zijn.” www.autorijschoolhoeven.nl

Aanmelden voor deze blues
avond kan telefonisch via
0341—260 106 of per email
info@stadharderwijk.nl
Kijk op de website www.
stadharderwijk.nl voor meer
informatie.

Douwe Hoeven heeft zijn eigen aanpak bij rijlessen, en dat werpt
zijn vruchten af. Hij behoort tot de beste van het land.

LENEN
HUREN
KOPEN

Kom in beweging voor extra voordeel

VITALITE
IT
KORTINGS-

VITALITE
IT
KORTINGS-

VITALITE
IT
KORTINGS-

20%

20%

Door Lex Schuijl

euro per persoon, inclusief 1
consumptie.

Verhoog uw vitaliteit
VITALITE
IT
KORTINGS-

Rijschool Hoeven bij de
beste van Nederland

50%

20%

Weegschaal

Rollator

Elektrische fiets

Traagschuimmatras

• Afmetingen: L 32 x B 30 X H 4 cm
• Schakelt automatisch aan en uit
• Meetbereik tot 150 kilo

• Opvouwbaar
• Lichtgewicht
• Afneembaar boodschappenmandje

van € 39.95

van € 139

• Extra lage instap
• Trapondersteuning (6 standen)
• Uitneembare accu
• Actieradius 45-65 km

• 18 cm dik, 90 x 200 (of 210) cm
(diverse afmetingen)
• Optimaal ligcomfort
• Wasbare hoes

van € 2.199

van € 735

voor €

29.95

voor €

109

voor €

1.749

voor €

367.50

Welzorg Winkel Zwolle
Thomas A. Kempisstraat 11, tel: 038 - 454 11 11

Er is altijd een Welzorg Winkel bij u in de buurt.
Kijk ook eens in onze webwinkel www.welzorgwinkel.nl

Welzorg Winkel Harderwijk
Kuipwal 41, tel: 0341 - 787 940

Welzorg Winkel Zwolle
Willemsvaart 16, tel: 038 - 750 50 64

Aanbiedingen gelden tot en met 31 juli 2013 of zolang de voorraad strekt. Niet geldig in combinatie met andere acties.
Welzorg kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste prijzen, druk- of zetfouten. Afbeeldingen kunnen afwijken.
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