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BAM! Festival maakt
eerste namen bekend
Op 30 mei vindt de
achtste editie van het
gratis toegankelijke BAM!
Festival plaats in het Prins
Bernhardplantsoen. Ook
dit jaar wil het festival
zich presenteren met een
kwalitatief programma
voor jong en oud. De
eerste bevestigde namen
zijn PAUW! en de Nits.
Op 30 mei wordt het plantsoen wederom omgetoverd
in een echt festivalterrein
met verschillende area’s. Op
het hoofdveld staan twee
podia waar onder andere de
Twentse band PAUW en de
Nits, bekend van de ‘In the
Dutch Mountains’, optreden. De lounge area zal dit
jaar ook niet ontbreken, wel
in een nieuw jasje. Overdag
is er voor de kinderen veel
te beleven, onder andere
door de medewerking van
de leerlingen en docenten
van PopScool. ’s Avonds
belooft de organisatie een
spannend programma voor
dance-liefhebbers. Nieuw
dit jaar is het horeca-/theate
plein, een plek waar bezoekers kunnen genieten van
culinaire hoogstandjes én
theater.
De organisatie is voor de
achtste keer in handen van
de zelfstandig opererende

De Nits (foto) en PAUW spelen op het BAM! Festival. BAM!
intensiveert dit jaar de samenwerking met Metropool.

stichting BAM! Festival.
In het verleden werd er op
een aantal vlakken samengewerkt met Metropool.
Het festival is destijds opgericht door vrijwilligers van
Metropool en Vereniging
Popbelang, waardoor er in
de afgelopen jaren al een
duidelijke connectie lag. Dit
jaar gaat die samenwerking
een stap verder.
Woordvoerder Kasper Jonkman: “Het ligt voor de hand
om samen te werken met
het Hengelose poppodium.
Metropool heeft beschikking over goede technici,
een groot sociaal en promotioneel netwerk en wat betreft de programmering van
bands vragen we om tips.
Metropool vindt het belangrijk om binding te houden
met Hengelose festivals, en

zeker in relatie met upcoming artiesten. Wij zullen
in de aanloop naar het festival enkele concerten van
Metropool adopteren, onder
de noemer ‘BAM! presents’,
en op haar beurt zal Metropool enkele acts op BAM!
aan Hengelo voorstellen.”
PAUW zal bijvoorbeeld onder de titel ‘Metropool presents’ optreden.
In het kader van de samenwerking vindt ook de officiële afterparty dit jaar in
Metropool plaats. Bezoekers
die nog niet uit gedanst zijn,
kunnen rond de klok van
twaalf gratis naar de BAM!
afterparty, waar de lekkerste dance deuntjes gedraaid
zullen worden.



Voor meer informatie:
www.bamfestival.nl
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In Oldenzaal vind je een uitgebreide collectie unieke
meubelen vanuit de hele wereld. Kom langs!

Workshop over
voorvorken en
dempers

Velthuis Schoenen in
nieuw jasje gestoken

Hengelo - Zwiep Fietsen,

Hengelo - Velthuis Schoe-

Deurningerstraat 73 houdt
op maandag 16 maart een
informatie-avond over de
vering van een fiets. Wat is
de juiste afstelling van een
voorvork of achterdemper?
Wat is het onderhoud dat
je aan een voorvork moet
doen? Hoe vervang je onderdelen? Dat zijn onderwerpen die deze avond worden
behandeld. Na de uitleg
kunnen de deelnemers kijken hoe een servicebeurt in
zijn werk gaat. Waar moet
op gelet worden en hoe kun
je het zelf doen? Deze workshop begint om 20.30 uur.
Daarvoor is er een presentatie over bike fitting. Deze
presentatie begint om 19.00
uur.

Bloemstuk maken
voor Pasen
Hengelo - Met Pasen hoort

een bloemstuk voor binnen of buiten er bij. Dit
kan gemaakt worden op de
workshops van Angela Zanderink. Op de open dagen
kunnen
geïnteresseerden
komen kijken wat ze willen
maken op de workshop-dagen. De open dagen zijn op
woensdag 18 maart van 16.00
tot 18.00 uur en van 19.30 tot
21.00 uur en op vrijdag 20
maart van 17.00 tot 19.30 uur
bij huis- en tuindecoratie ‘t
Zelfert, Morshoekweg 25.
Voor info: tel. 06-53 35 79 84
/ 243 54 60.

nen aan de Wemenstraat
is een echt familiebedrijf
en bestaat volgend jaar
precies tachtig jaar. Wilma
Velthuis (62) en haar man
Marcel Weerkamp (63)
namen het bedrijf in 1978
van hun (schoon)ouders
over. Ofschoon het bedrijf
door de jaren heen altijd
met zijn tijd is meegegaan,
was het toe aan een flinke
metamorfose.
Na een twee weken durende
verbouwing opende de zaak
eind vorige maand opnieuw
haar deuren en het resultaat
mag er zijn. De zaak - nu in
smaakvol rood/grijs ingericht - ziet er overzichtelijk,
strak en modern uit. Hoe verklaart Weerkamp het langdurige succes? “Allereest zitten
we aan de mooiste straat van
Hengelo. Negentig procent
is zelfstandig ondernemer,
dus bijna elke zaak is uniek

en straalt passie en persoonlijkheid uit.” Hoe gaan jullie
de concurrentie aan met de
grote schoenfranchisefilialen in de stad? “Van concurrentie is nauwelijks sprake.
Zij rekenen schoenen af,
wij meten schoenen aan!
We hebben enkel geschoold
personeel in dienst dat goed
kijkt naar de juiste pasvorm,
ondersteuning en juiste
maat, zowel in lengte als in
breedte.”
Velthuis Schoenen heeft een
enorm uitgebreid assortiment aan zowel dames-, heren- als kinderschoenen. De
collectie bestaat echter enkel
uit kwaliteitsmerken. Ondanks hun bijna pensioengerechtigde leeftijd denkt het
ondernemersechtpaar nog
lang niet aan stoppen. “Zolang de gezondheid het toelaat, gaan we gewoon door.”



www.velthuisschoenen.nl

Velthuis Schoenen is verbouwd. Men kan er terecht voor
merkschoenen voor dames, heren en kinderen.

Zorgeloos huren in ’t Swafert

Huurappartementen direct beschikbaar vanaf € 415,- per maand

Hengelo, ’t Swafert, wonen voor 55+

Lamp Hollywood: €395,-

GRINATETRIEIS
UR
3D

ONTWER

P
Lionel leren hoekbank: €3.195,-

STERK IN

BETAALBAAR

MAATWERK
-

appartementen voor 55+ van 51 t/m 59 m2
badkamer, keuken, 1 slaapkamer
buitenruimte in de vorm van terras of balkon
ontspanningsruimte en zeer behulpzame
huismeester aanwezig
- dichtbij winkelcentrum Groot Driene

KOTTER
OLDENZAAL

Ainsworthstr. 30 Oldenzaal. T: 0541-534288
Donderdag koopavond tot 21 uur.
IEDERE ZONDAG GEOPEND VAN 12-17 UUR

www.kotterwonenoldenzaal.nl

Geïnteresseerd? Bel (088) 456 16 56
verhuur@vesteda.com

TE HUUR vanaf € 415,- per maand
excl. € 89,- servicekosten

of stuur een e-mail naar

