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Vacatures voor
vrijwilligers
Hengelo - Elke eerste dins-

dag van de maand staan
enkele vacatures van het
Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH) in het
Hengelo’s Weekblad.
Begeleiding kerstactiviteit
Op woensdagavond 17 december is er een kerstactiviteit voor mensen met een
lichte verstandelijke handicap en/of lichamelijke
beperking vanaf 18 jaar.
Hiervoor zoekt het SVH begeleiders. Tevens worden
voor deze doelgroep nog begeleiders gezocht om vriendenkringen te begeleiden.
Maatjes
Voor verschillende organisaties is het SVH op zoek naar
maatjes, onder andere voor
een oudere man om samen
te wandelen of een spelletje
te doen en ter ondersteuning
van mantelzorgers.
Kookvrijwilliger
Lijkt het je leuk om een warme maaltijd voor te bereiden
voor een groep en beheers je
de Syrische of Arabische
taal? Dan weet het SVH nog
een leuke vrijwilligersplek.
Techniek
De Twentse Welle kan nog
vrijwilligers gebruiken die
technische ondersteuning
kunnen geven. Ook wordt
een wever gezocht.
Voor nadere informatie:
www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl of kom
langs in het gemeentehuis
(ma., di. en do. van 9-14 uur,
wo. van 9-16 uur), tel. 259 48
41 of info@servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl
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Nijhof schoenen reikt
Floris van Bommel fiets uit
Hengelo - Afgelopen zater-

dag vond dan eindelijk de
feestelijke uitreiking plaats
van de Floris van Bommel
fiets . Deze unieke tweewieler (ter waarde van 900
euro) is gewonnen door H.
Lempsink uit Hengelo, die
zijn Van Bommels de week
ervoor bij Nijhof hadden gekocht.
Nijhof schoenen is een waar
begrip in Hengelo, waarvan
Jan Nijhof (48) al weer de
derde generatie eigenaar is.
Op exact dezelfde locatie
(Sloetsweg 100) startte zijn
opa ruim 85 jaar geleden
met de verkoop van schoenen. “Mijn ouders hebben
de zaak echt groot gemaakt.
Samen met mijn vrouw Marie-Louise en een geweldig
team van 25 medewerkers
proberen we constant te voldoen aan de hoge verwachtingen van onze klanten.”
Creativiteit is hierbij vol-

gens deze ondernemer een
must. “Interieur, uitstraling,
pr en advertenties doen we
allemaal zelf en zeker de
helft van onze tijd besteden
we aan het spotten van de
nieuwste trends en het doen
van unieke inkopen. Van
Bommel is daarbij al jaren
een van onze grootste leveranciers”, aldus eigenaar
Nijhof, initiatiefnemer van
deze pr-stunt.
Van Bommel kent twee merken, te weten Van Bommel,
een klassieke kwaliteitsschoen voor de moderne
man en de trendy spin-off
Floris van Bommel, die meer
gericht is op de jongere hippere doelgroep. Van Bommel heeft sinds kort ook een
damescollectie, maar deze
staat nog in de kinderschoenen.



Voor meer info: www.
nijhofschoenen.nl
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Nijhofs Floris van Bommel specialist Marlo Belvroy (rechts) reikt
de unieke fiets uit aan prijswinnaar H. Lempsink uit Hengelo.

Zo laag mogelijke tarieven
Daar kunt u op rekenen

Enexis brengt gas en elektriciteit bij u thuis. Via een grotendeels onzichtbaar netwerk van kabels en leidingen
voorzien we als netbeheerder 2,7 miljoen huishoudens en bedrijven van elektriciteit en gas. Een goede service en
betrouwbaarheid staan daarin voorop. We houden onze tarieven zo laag mogelijk en investeren tegelijkertijd veel
geld in het netwerk. Voor 2015 betekent dit voor u dat de netwerktarieven (elektriciteit en gas gemiddeld) met
bijna 5% omlaag gaan. Want waarom zouden we meer in rekening brengen dan strikt noodzakelijk is?
U vindt onze tarieven voor 2015 op enexis.nl
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