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Contact met de gemeente
Adressen
Gemeentehuis
Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK  Goor 
Postadres: Postbus 54, 7470 AB  Goor
E-mail: info@hofvantwente.nl

Telefoonnummers
Telefoonnummer: 0547 - 85 85 85 
of 14 05 47 
Chatten via WhatsApp: 
06 - 57 81 34 91 
(op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Afspraak maken? 
Voor het aanvragen van documenten moet u een af-
spraak maken. Wilt u een afspraak maken? Bel dan 
0547-858585. U kunt uw reisdocumenten of rijbewijs 
wel afhalen zonder afspraak, binnen de openingstij-
den. 

Openingstijden op afspraak
Maandag    12.00 - 19.30 uur
Dinsdag     09.00 - 13.00 uur
Woensdag   09.00 - 17.00 uur
Donderdag  09.00 - 13.00 uur
Vrijdag        09.00 - 13.00 uur

Meldingen openbare ruimte
Heeft u een kapotte lantaarnpaal gezien? Ligt er 
een stoeptegel los of is het wegdek beschadigd? 
Dan horen we dit graag van u. 

Een melding geeft u snel aan ons door via het 
digitale meldformulier op: www.hofvantwente.nl/
melding of via WhatsApp op 06 - 57 81 34 91. 

U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de 
situatie meesturen.

Voor spoedzaken in de openbare ruimte buiten 
de kantoortijden van de gemeente kunt u bellen 
naar: 06 - 11 30 88 27

Milieupark Groen-Recycling Twente
Adres: Mossendamsdwarsweg 1A, 
7472 DB Goor
Telefoon: 0547 - 28 66 00

Informatie: 
www.hofvantwente.nl/milieupark 

Openingstijden Milieupark: 
• Woensdagmiddag van 12.30
   tot 16.30 uur
• Vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur
• Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

Zonder afspraak een 
coronaprik halen in 
Diepenheim

GGD Twente organiseert op vrijdag 
24 februari van 10.00 tot 14.00 
uur een tijdelijke pop-up vaccina-
tielocatie aan de Raadhuisstraat 8 
(Cultuurcentrum Herberg de Pol) in 
Diepenheim. De tijdelijke locatie is 
bedoeld voor inwoners uit de directe 
omgeving die een basisprik of her-
haalprik tegen corona willen halen. 
Er is vrije inloop, dus je hoeft geen 
afspraak te maken.

Waarom een herhaalprik
Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe 
meer we een opleving van het coronavirus 
kunnen afremmen. De vernieuwde vaccins 
beschermen tegen meer varianten van het 
virus, waaronder de omikronvariant. De her-
haalprik kan je beschermen tegen ernstige 
ziekte, ziekenhuisopname of overlijden als 
gevolg van corona. Maar het helpt ook te 
voorkomen dat de zorg het te druk krijgt. En 
doordat minder mensen ziek worden kan de 
herhaalprik ook helpen om bedrijven, hore-
ca en sportscholen open te houden.

Basisprik ook beschikbaar
Inwoners die nog een 1e of 2e basisprik wil-
len, kunnen ook zonder afspraak op deze 
locatie terecht. Voor een coronaprik met 
het Janssen-vaccin dient telefonisch een af-
spraak gemaakt te worden op onze vaste 
locatie in Enschede. Dit kan via 0800-1295.

Laagdrempelig
Samen met gemeenten in onze regio kijken 
we waar kleinschalig, laagdrempelig en 
dichtbij gevaccineerd kan worden. Zo krijgt 
iedereen die dat wil, de kans om zich te 
laten vaccineren tegen corona.  

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie en onze andere vac-
cinatielocaties op www.ggdtwente.nl/corona.

Inwoners Hof van Twente kunnen zich melden voor 
noodbudget

Gemeente Hof van Twente wil voorkomen dat inwoners door de hoge 
inflatie en de stijging van energieprijzen, brandstof en voeding (verder) in 
de problemen komen, omdat zij de vaste en noodzakelijke lasten niet meer 
kunnen betalen. Landelijk is tijdelijk een noodfonds in het leven geroepen, via 
www.noodfondsenergie.nl kunnen huishoudens met een hoge energierekening
en een laag of middeninkomen steun aanvragen. Ook Hof van Twente 
investeert om inwoners in nijpende situaties te helpen en heeft enige tijd 
geleden een noodbudget 2023 in het leven geroepen, waarvoor de gemeen-
teraad middelen beschikbaar heeft gesteld. Inwoners met financiële proble-
men kunnen zich melden. 

Ook nu al probeert de gemeente afsluitingen van gas/water/licht en uithuis
zettingen te voorkomen en op andere wijze mensen te ondersteunen, al dan niet 
in samenwerking met partners zoals de Stadsbank en Salut. Maatwerk staat bij 
de Hof hoog in het vaandel, dus ook in geval van andere schrijnende situaties
is de gemeente bereid mee te denken in oplossingen. Het gaat hierbij niet al-
leen om inwoners die al bekend zijn bij de gemeente door bijvoorbeeld het 
ontvangen van een uitkering, maar ook wordt geprobeerd andere inwoners 
die zich melden, te ondersteunen. Wethouder Wim Meulenkamp: “We kiezen 
voor deze aanpak, zodat mensen niet in de problemen komen.  Hulp ontvangen 
kan soms lastig zijn voor mensen door schaamte of doordat bij hen het gevo-
el ontstaat dat anderen zich ergens mee ‚bemoeien‘. Wim: “Inmiddels merken 
we echter dat armoede vaker bespreekbaar is. We vinden het fijn dat we een 
helpende hand kunnen bieden. Inwoners die we al geholpen hebben laten ons 
weten dat zij dat waarderen.” 

Voordat mensen een beroep kunnen doen op het noodbudget van Hof van Twente kijkt de ge-
meente of zij een beroep kunnen doen op andere voorzieningen, bijvoorbeeld het Noodfonds 
van het Rijk. Inwoners die vanuit het Hofse noodbudget al zijn geholpen of een energietoeslag 
hebben gehad, kunnen alsnog een beroep doen op het Noodfonds van het Rijk. Het Noodfonds 
van het Rijk heeft geen effect op de energietoeslag.

Daarnaast heeft de Hof de regeling voor de energietoeslag 2022 aangepast, waardoor nu ook 
studenten uit Hof van Twente in aanmerking kunnen komen voor energietoeslag 2022. 

Bovendien wordt vroegsignalering bij schulden in Hof van Twente verduurzaamd. Als er signalen 
van betalingsachterstanden van inwoners worden ontvangen, gaat Hof van Twente hier meteen 
mee aan de slag. Er wordt contact opgenomen met de betreffende inwoner vanuit een helpende 
benadering. Meestal reageren inwoners opgelucht dat zij op deze manier hulp krijgen. Soms is het 
voldoende om samen met de inwoner alles even op een rijtje te zetten, een andere inwoner heeft 
behoefte aan een lening en weer andere inwoners worden doorverwezen naar de Stadsbank. 
 
Voor een gezonde financiële situatie is het van belang dat inwoners voldoende handvatten, ken-
nis en tips ontvangen om financieel zelfredzaam te zijn of te worden. In 2023 wordt daarom 
een training financiële zelfredzaamheid aangeboden aan inwoners van de gemeente die een 
uitkering ontvangen of die bekend zijn met schulden. Hiermee wordt geprobeerd schulden ofwel 
verergering van schuldenproblematiek te voorkomen.

Hof van Twente gaat er voor zorgen dat mensen gemakkelijk de weg kunnen vinden 
als zij hulp nodig hebben. Inwoners kunnen informatie over alle regelingen vinden op 
https://www.hofvantwente.nl/inwoners/werk-en-inkomen/regelingen-bij-laag-inkomen of contact 
opnemen met de gemeente via 0547-858585 en vragen naar dhr. G. Kingma of dhr. A. Konur 
van de afdeling Werk en Inkomen. 

Prijsuitreiking
warme Truiendag 2023 

Donderdag 9 februari 2023 heeft 
wethouder Hannie Rohaan de prijs-
winnaars bekend gemaakt van de 
Warme truienwedstrijd 2023. De 
zevenjarige Linde Tellmann, leerling 
van o.b.s. Stedeke, ontwierp een 
prachtige trui waarin een bruine 
beer het centrale middelpunt is tus-
sen zon, regen en ijs. Qilan Spaan-
sen, 8 jaar – groep 5, van eveneens 
o.b.s. Stedeke, stak al zijn creativiteit 
in een ontwerp waarbij een vrolijke 
koeien-/giraffekop eruit springt. De 
twee winnende truien zijn in produc-
tie genomen en alle medeleerlingen 
van Linde en Qilan ontvangen ook 
een warme trui. 

Elk jaar gaan de basisschoolleerlingen in 
Hof van Twente, op initiatief van Hofpower, 
energieverspilling te lijf met de grootste 
klimaatactie van Nederland: Warmetruien-
dag. 

Op 10 februari is het Warmetruiendag! 
Dit jaar was de 8e editie van de warme-
truienwedstrijd in Hof van Twente. Kinde-
ren maakten een tekening over het thema 
warmte/koude. De jury, dit jaar het college 
van burgemeester en wethouders, had de 
pittige taak om uit die tekeningen de mooi-
ste te kiezen. Een tekening die ook goed 
af te drukken is op een trui. Dit jaar zijn 
door de groepen 3 t/m 6 in totaal 460 te-
keningen ingeleverd. De jury had dus een 
flinke klus! 

Alle tekeningen hangen in de hal van het 
gemeentehuis. Ze zijn nog t/m 22 februari 
aanstaande te bewonderen, vanaf de bui-
tenkant van het gemeentehuis. 

Ter info: HofPower
HofPower is het gemeentelijk schoolpro-
gramma (sinds 2015) over duurzaam-
heid & techniek voor de basisscholen en 
2 middelbare scholen in Hof van Twente. 
De thema’s zijn divers. Met de middelbare 
scholen wordt maatwerk afgesproken. Met 
de basisscholen wordt gewerkt met een 
soort menukaart van diverse thema’s voor 
alle groepen.  

Vrijwilligersvacature
Salut ondersteunt organisaties bij het werven van vrijwilligers.

Wil je graag ervaring opdoen, andere mensen ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding hebben of je inzetten voor zaken 
die er echt toe doen? Word jij enthousiast van onderstaande vacature of ben je als organisatie op zoek naar vrijwilligers?  
Neem dan contact op! www.salut-welzijn.nlbel 0547-260053, of mail vrijwilligerszaken@salut-welzijn.nl

Jouw profiel
• Je hebt affiniteit met films
•  Je hebt enige kennis van techniek (dvd afspelen via beamer, 

streamen)
• Je vindt het leuk om met mensen om te gaan
•  Je vindt het leuk om achter de kassa te staan en mensen te ontvangen

Werkuren per week/maand
Op de avond van de voorstelling 3,5 tot 4 uur, 2 x per maand
Het filmseizoen is van september tot mei.
Overige werkzaamheden kunnen veelal vanuit huis gedaan worden, 
tijdsbesteding in overleg.

Wij bieden 
• Een hele gezellige groep vrijwilligers
• Korting op de entree van alle voorstellingen
• Een vrijwilligersavond

Doelstelling van de organisatie 
Beaufort wil voor, door en mét Markeloërs een plek bieden voor sociaal 
culturele activiteiten, en deze ook zelf organiseren. 

Omschrijving vrijwilligerswerk
Als filmvrijwilliger bij het Beaufort zorg je ervoor dat een door ons 
georganiseerde filmavond soepel verloopt. Je beheert de reserve-
ringen voor deze avond, staat achter de kassa en zorgt ervoor dat 
de film technisch gezien vertoond kan worden. 

Naast de werkzaamheden op de filmavonden zelf woon je ook ver-
gaderingen bij en denk je mee over de invulling van het programma. 

BEAUFORT ZOEKT 
FILMVRIJWILLIGER
Ben jij gek op films, 
heb je enige kennis 
van techniek en leid 
jij alles graag in goe-
de banen? Dan zien 
wij jou graag in onze 
filmploeg!



Meldingen Activiteitenbesluit

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Verzoek om handhaving

Sluisstraat t.h.v. huisnummer 9, 
Delden
het lozen van grondwater afkomstig van ont-
wateringswerkzaamheden op het schoon-
waterriool 
Dijkerhoekweg 5, Markelo
het stoppen met het houden van landbouw-
huisdieren en het oprichten van houtbewer-
king en opslag ten behoeve van een bouw-
bedrijf

Besluiten
Algemene wet bestuursrecht 

Aangevraagde evenementenvergun-
ningen kunt u inzien op de website 
www.officielebekendmakingen.nl

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening

Ambt Delden
-  Ontheffing paasvuur op 9 april 2023, 
Twickelerlaan 4 (07-02-2023)

Diepenheim
-  Vergunning fakkeloptocht en ontsteken 
paasvuur op 9 april 2023. In verband hier-
mee worden op 9 april 2023 van 19.00 
uur tot 01.00 uur de volgende verkeers-
maatregelen genomen:
•  De Krommedijk wordt afgesloten voor 

alle verkeer in beide richtingen, voor zo-
ver gelegen tussen de Borculoseweg en 
Krommedijk nr. 2 (manege).

•  Er zal een parkeerverbod worden in-
gesteld aan beide zijden van de Krom-
medijk, voor zover gelegen tussen de 
Reeënkampweg en voorbij Krommedijk 
nr. 2 (uitge-zonderd parkeervakken) (06-
02-2023)

Markelo
-  Vergunning Hessenheemcross op 11 maart 
2023, Potdijk 5 (07-02-2023)

Informatie om te reageren 

Bezwaar  
Als u het niet eens bent met een besluit, 
dan kunt u op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een bezwaarschrift indienen 
bij de gemeente. In dit bezwaarschrift zet 
u uiteen waarom u het niet eens bent met 
het besluit. Een bezwaarschrift moet binnen 
zes weken na verzenddatum van het besluit 
worden ingediend. Als er zienswijzen zijn 
ingediend tegen een ontwerpbesluit dat is 
voorbereid met de uitgebreide voorberei-
dingsprocedure, dan wordt de bezwaren-
procedure overgeslagen en kan direct be-
roep worden ingesteld.  

Beroep 
Wanneer u bezwaar heeft gemaakt en u 
bent het niet eens met de beslissing op het 
bezwaarschrift, dan kunt u binnen zes we-
ken na bekendmaking beroep instellen bij de 
rechtbank Oost-Nederland te Zwolle. 
Ook kan beroep worden ingesteld bij deze 
rechtbank tegen besluiten die zijn voorbereid 
met de uitgebreide procedure. Beroep kan 
dan alleen worden ingesteld als eerst een 
zienswijze is ingediend tegen het ontwerp-
besluit.  

Zienswijzen  
Bij besluiten, die met de uitgebreide pro-
cedure worden voorbereid wordt eerst een 
ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Tegen 
dit ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzag-
etermijn mondeling (op afspraak) of schrif-
telijk zienswijzen indienen.  

Voorlopige voorziening   
Tijdens de bezwaar- en beroepsprocedure 
kan op eigen risico gebruik worden ge-
maakt van de vergunning (of het besluit). 
Als u dringende belangen heeft waardoor 
u niet kunt wachten op de beslissing of be-
zwaar of beroep, dan kunt u aan de rech-
ter vragen om een ‘voorlopige voorziening’ 
te treffen. Bij een beroepsprocedure wordt 
een voorlopige voorziening gevraagd bij 
de instantie die het beroep behandelt.  

Verzoek om handhaving  
Voor de melding gelden landelijke regels. 
Het is niet mogelijk hiertegen bezwaar in 
te dienen of beroep in te stellen. Als u van 
mening bent dat niet met een melding kan 
worden volstaan omdat een omgevingsver-
gunning nodig zou zijn, dan kunt u een ver-
zoek om handhaving indienen bij burge-
meester en wethouders. Het verzoek moet 
zijn voorzien van datum, naam, adres en 
handtekening. 

Wanneer u gaat verhuizen bent u verplicht uw nieuwe adres binnen vijf dagen door te geven 
bij de gemeente waar u gaat wonen. In artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie staat dat wij 
mensen die deze adreswijziging niet doorgeven uit moeten schrijven naar het adres: onbekend. 

De personen die wij in het overzicht hieronder noemen hebben dit niet gedaan. Wij hebben 
een onderzoek gedaan naar de verblijfplaats van deze personen. Dat heeft geen duidelijkheid 
gegeven. Daarom heeft ons college besloten de volgende personen uit te schrijven uit de ba-
sisadministratie van Hof van Twente, naar het adres: onbekend. 

Ambtshalve wijziging gegevens verblijf en adres 
Wet basisregistratie personen (BRP)

Datum
besluit

Naam

Z. Ganyi20 januari 2023 

Inschrijving
op het adres

Ingang 
datum adres

Onbekend 20 januari 2023 

Intrekken omgevings-
vergunningen (regulier)                                         

Als u wilt reageren, zie informatie:  
Bezwaar/Voorlopige voorziening 

Beldsweg 23, Ambt Delden
het intrekken van de OBM voor het houden 
van varkens    21 maart 2023
Bentelosestraat 73, Ambt Delden
het intrekken van de OBM voor het houden 
van varkens    21 maart 2023
Kagelinkbosweg 11, Diepenheim
het verbouwen van een recreatiewoning 
       21 maart 2023

Vervolg
Ook moet vermeld worden waarom u het 
niet eens bent met de melding. Wilt u een 
melding inzien, maak dan telefonisch een 
afspraak: 0547-858585. 

Niet vatbaar voor bezwaar of 
beroep  
Deze beslissing maakt onderdeel uit van 
de voorbereiding op een besluit en is niet 
vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij 
de beslissing rechtstreeks uw belang treft. 
Nadat de vergunning is verleend kan daar-
tegen beroep worden ingesteld.   

Locatie waar de stukken ter inzage 
liggen    
De genoemde aanvragen en besluiten 
liggen op afspraak ter inzage bij het ge-
meentehuis aan de Höfte 7 in Goor. Voor 
de openingstijden kunt de website (www.
hofvantwente.nl) raadplegen of telefonisch 
met 0547-858585. Postadressen Gemeen-
te Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB 
Goor. Rechtbank Oost-Nederland, Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
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Ongewijzigde vaststelling be-
stemmingsplan ‘Diepenheim, 
herziening Kerkegaarden 1’

 Ontvangen op

Potdijk 3, Markelo
het kappen van een kersenboom        
               5 februari 2023
De Stoevelaar ong., Goor
het kappen van meerdere bomen  
     13 januari 2023
Kwartelstraat t.h.v. huisnummer 1 en 
49, Goor
het kappen van twee lijsterbessen                
   5 februari 2023
Blokstegenweg 20, Ambt Delden
het kappen van bomen      25 januari 2023
Pieperiet 27, Hengevelde
het plaatsen van een erfafscheiding                      
           22 december 2022
Larenseweg ong. 
(nabij Larenseweg 38), Markelo
het aanleggen van een uitrit 
                  27 januari 2023
Warmtinklaan 1, Ambt Delden
het plaats van zonnepanelen in een veldop-
stelling  
                31 januari 2023
Kortestraat 4, Delden
het vervangen van gevelbekleding
                1 februari 2023
Bornsevoetpad 7, Ambt Delden
het verbouwen van een schaapskooi               
   1 februari 2023
Blokstegenweg 1 c, Ambt Delden
het plaatsen van zonnepanelen in een 
veldopstelling  1 februari 2023
Hagmolenweg 9, Ambt Delden
het plaatsen van een tijdelijke woonunit 
                 2 februari 2023
Langenhorsterweg ongenummerd, 
Ambt Delden
het verbouwen en vergroten van een opslag-
ruimte tot een woning        5 februari 2023

Verleende Omgevings-
vergunningen (regulier)                                         

Als u wilt reageren, zie informatie: 
Bezwaar/Voorlopige voorziening

Reactie tot
Schoolstraat 77, Goor
het plaatsen van zonnepanelen op het dak 
van de woning en bijgebouw     
     23 maart 2023
Potkamp 1, Markelo
het aanleggen van een houtsingel van 5 me-
ter breed en een lengte van totaal 80 meter 
     18 maart 2023
Winterkamperweg 28, Markelo
het kappen van 15 beuken 
(herplantverplichting)   21 maart 2023
Luttekeveldweg 13, Markelo
het kappen van een eik      21 maart 2023
Oude Goorseweg 22 a, Diepenheim
het bouwen van een bijgebouw dat vergun-
ningsvrij gebruikt gaat worden voor mantel-
zorgwoning en het aanleggen van een uitrit 
      23 maart 2023
Snakenborg ong. 
kavel 28), Hengevelde
het bouwen van de helft van een twee-
onder-één kapwoning en het aanleggen van 
een uitrit     15 maart 2023
Snakenborg ong.
(kavel 27), Hengevelde
het bouwen van de helft van een twee-
onder-één kapwoning en het aanleggen van 
een uitrit  15 maart 2023
Kooimaten ong., Goor
het bouwen van een bedrijfsverzamelge-
bouw en het aanleggen van een uitrit
     23 maart 2023

Mijn baasje ruimt mijn
poep wèl op! 

#trots

G e e n  p o e p  o p  H o f  v a n  T w e n t e  s t o e p

Zo blij dat ik kan spelen zonder in de hondenpoep te stappen 

He dankjewel! Geen hondenpoep aan mijn wielen

Plantsoenen schoffelen zonder hondenpoep aan de schep :-)

Gebruik de hondenpoep bak of .....
neem het zakje mee en werp het in de grijze container

Op 7 februari 2023 heeft de raad van 
de gemeente Hof van Twente het bestem-
mingsplan ‘Diepenheim, herziening Kerke-
gaarden 1’ ongewijzigd vastgesteld.

Op de locatie Kerkegaarden 1 Diepen-
heim staat een voormalig schoolgebouw. 

Plan is het gebied te herontwikkelen door 
het schoolgebouw te slopen om vervol-
gens 7 starterswoningen te kunnen rea-
liseren. De voorgenomen ontwikkeling 
past niet binnen het geldende bestem-
mingsplan ‘Diepenheim’ waardoor een 
herziening daarvan noodzakelijk is. Dit 
bestemmingsplan voorziet hierin. Aange-
toond wordt dat de gewenste ontwikkeling 
vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt 
verantwoord is.

Het vastgestelde plan ligt van 16 februari 
2023 tot en met 29 maart 2023 voor een 
ieder ter inzage en is in te zien:

-  tijdens openingstijden in het gemeente-
huis Hof van Twente, de Höfte 7 te Goor;

-  op onze website www.hofvantwente.nl/
ruimtelijkeplannen; 

-  via deze rechtstreekse link: https://www.
ruimte lijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.1735.DPxKerkegaarden1-VS10. 

Belanghebbenden kunnen gedurende 
bovengenoemde inzagetermijn beroep 
instellen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Degene die 
beroep heeft ingesteld kan ook een ver-
zoek om voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Hiermee wordt het bestemmingsplan ge-
schorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van 
de beroepstermijn in werking. Als binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlo-
pige voorziening is ingediend, treedt het 
besluit pas in werking als op dat verzoek 
is beslist.

15 februari 2023.
Burgemeester en wethouders 
van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, 
burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.

Ontvangen aanvragen 
omgevingsvergunning (regulier)                         

Besluit (vormvrije) 
milieueffectrapportage

Niet vatbaar voor bezwaar of beroep

Slotsweg 8 en 10 , Hengevelde
het veranderen van het bedrijfMijn baasje ruimt mijn

poep wèl op! 
#trots
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neem het zakje mee en werp het in de grijze container
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