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Geld gezocht
voor opzetten
kledingbank
Hengelo - De Stichting Help

Anderen, gevestigd aan de
Twekkelerweg 111, probeert
al geruime tijd hergebruik
van textiel te stimuleren, met
inmiddels groot succes. Juist
vanwege dit succes heeft
deze stichting dringend
behoefte aan aanvullende
ruimte, om een zogenaamde
kledingbank met pasmogelijkheden op te zetten. Het
naastgelegen pand (Twekkelerweg 113) leent zich hier
uitstekend voor en de huidige eigenaar van dit pand wil
graag meewerken en stelt een
alleszins redelijke huurprijs
voor. De lokale partij ProHengelo wil dit goede initiatief graag steunen en doet
een formeel verzoek aan het
college om te bekijken of er
binnen bestaande budgetten
een mogelijkheid bestaat om
de kledingbank te verwezenlijken, en om met Twente
Milieu te overleggen of ook
zij financiële steun zouden
kunnen en willen bieden.

Jeugdvoorzitter
Tubantia stopt
Hengelo - Jeroen Haverkamp

stopt per 1 januari 2015 als
jeugdvoorzitter van HVV
Tubantia. Deze functie is
niet meer te combineren met
zijn werkzaamheden. Haverkamp heeft zes jaar in het
jeugdbestuur gezeten, waarvan drie jaar als jeugdvoorzitter. Hij wordt opgevolgd
door Andre Schothuis.
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Prijswinnaars sponsoractie
AH Boddeman bekend
Vanaf half oktober stond
de Hengelose Es in het
teken van plakzegels
sparen voor een favoriete
school, stichting of
vereniging. Klanten van
Albert Heijn kregen bij elke
15 euro aan boodschappen
en bij diverse aanbiedingen
een sponsorpunt.
Vrijdag werden de
prijswinnaars dan eindelijk
bekendgemaakt na zes
weken vol inzamelstunts
en ludieke acties.
“De sponsoractie was echt
een groot succes en is boven verwachting verlopen”,
aldus eigenaar Willem Boddeman. “Kids van Turncentrum Twente gingen
flikflakkend door de supermarkt, scoutingvereniging
St. Christoffel heeft drie
zaterdagen buiten brood
staan bakken en ponystal
’t Geerdink verraste zowel
klanten als personeel van
de winkel met een spontane
flashmob, terwijl de pony’s
buiten op hun ‘baasjes’ stonden te wachten.” En dit alles
met als doel zoveel mogelijk
zegels ophalen voor hun favoriete stichting, school of
vereniging.

Noabermarkt in
kerstsfeer
Hengelo - De try-out die de

Noabermarkt onlangs hield
in Hengelo was zo’n succes dat de markt een heel
speciaal vervolg krijgt. Op
maandag 22 december is er
namelijk de Noabermarkt
in kerstsfeer, gecombineerd
met een koopavond. Van
16.00 tot 21.00 uur worden
de
plattelandsproducten
verkocht vanuit de sfeervol ingerichte en verlichte
kramen. Een kerstman,
vuurkorven,
midwinterhoornblazers, de dansgroep
Twensche Leu en muziek
maken het geheel compleet.
De deelnemers van de Noabermarkt komen met een
groot assortiment aan producten die allemaal geteeld
en geproduceerd zijn op het
platteland.

Lezing Religieus
Humanisten
Vertegenwoordigers van de deelnemende scholen, stichtingen en verenigingen namen afgelopen
foto: Christian van der Meij
vrijdagavond in de supermarkt hun cheque in ontvangst.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de,
door Boddeman gedoneerde
10.000 euro afgelopen vrijdagavond naar rato verdeeld
en uitgereikt aan de tien deelnemers. De actie is gewonnen door ponystal ’t Geerdink (1.890 euro), op de voet
gevolgd door basisschool De
Hunenborg (1.810 euro) en
voor scoutingvereniging St.
Christoffel (1.240 euro) was
er een eervolle derde plaats.
Ook waren er nog leuke

geldprijzen te winnen voor
het leukste promofilmpje
en/of de meest ludieke actie.
Ook deze is gewonnen door
ponystal ’t Geerdink (750
euro). Turncentrum Twente
(500 euro) en basisschool De
Hunenborg (250 euro) werden respectievelijk tweede
en derde. De volledige eindstand en video’s van diverse
ludieke acties zijn te vinden
op www.ahboddeman.nl.
Deze actie werd georganiseerd ter gelegenheid van

Boddemans tienjarig bestaan, toch sluit Boddeman
zelf een vervolg niet uit.
“Ik heb zo enorm genoten
van alle acties en festiviteiten; deze hebben de wijk en
zijn bewoners zo mogelijk
nog dichter bij elkaar gebracht. Ik zit er dus zwaar
over te denken volgend jaar
weer zoiets te organiseren.
Ik houd wel van een beetje
reuring op de vloer”, besluit
de supermarkteigenaar met
een glimlach.

Hengelo - Walter Fennis ver-

zorgt op zondag 21 december een lezing bij de Vrije
Gemeente van Religieus
Humanisten
Oost-Nederland. Hij licht Bach’s Kerstoratorium toe met muzikale
fragmenten. De lezing is van
15.00 tot 16.00 uur. Daarna
is er tijd voor discussie. De
bijeenkomst is in de Remonstrantse kerk, Woltersweg
11 (zij-ingang). De toegang
bedraagt 6 euro, 3 euro voor
minima. Belangstellenden
zijn welkom. Info: www.religieus-humanisten-twente.
com
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Op zaterdag
22 december
Van 11.00 tot 15.00 uur

Zondag 21 december
van 12.00 tot 17.00 uur
Maandag 22 december
tot 20.00 uur
Dinsdag 23 december
tot 20.00 uur

Gezellig
boodschappen
doen en altijd
gratis
parkeren!

Winkelcentrum Hengelose Esch

