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Marit en Maureen zetten
zich in voor goede doel
Kim Schurink en JanWillem Meijer hebben
onlangs de eerste
castingsdag gehouden
van de missverkiezing
Miss Beauty of Overijssel
2015. Van de 150
meiden die zich hadden
aangemeld, verschenen
er 103. Daarvan zijn er
32 uitgekozen, waarvan
zeven uit Hengelo.
Hengelo - Twee Hengelose fi-

nalisten zijn Marit Daniluk
(24) en Maureen Weustink
(20). Zij strijden niet alleen
om een plekje in de landelijke finale maar ze willen hun
uitverkiezing ook gebruiken
om zich in te zetten voor
een goed doel: de stichting
Haarwensen. ‘‘Maureen en
ik zaten tijdens de castingdag in hetzelfde groepje en
kwamen zo aan de praat.
We waren er meteen uit: als
we door gaan willen wij ons
inzetten voor een goed doel.
Dit is geen verplicht onderdeel, maar wat is er mooier
dan mensen blij maken?’’,
aldus Marit.
Stichting Haarwensen is er
voor kinderen tot en met 18
jaar die door medische behandelingen of een andere
vorm van alopecia (kaalhoofdigheid) in aanmerking
komen voor een haarwerk of

Marit (links) en Maureen zijn superblij dat ze finalisten zijn van
de Miss Beauty of Overijssel verkiezing.

pruik. ‘‘Wij vinden dat ieder
persoon recht heeft op een
mooie bos haar. En vooral
jonge kinderen. En dit is
dus ook de reden waarom
wij ons volledig voor deze
actie willen inzetten.’’ Wat
gaan de meiden doen? ‘‘Wij
zullen gaan collecteren op
de Markt in Hengelo, en we
hebben nog veel meer ideeën
maar die zullen eerst allemaal goedgekeurd en uitgewerkt moeten worden.’’
Marit is voor de Miss Beauty
of Overijssel verkiezing gescout via facebook. ‘‘Dat wil
zeggen dat ze mij hebben
gevraagd of ik mee wilde
doen. Toen ik alle moed bij
elkaar had geraapt, heb ik
uiteindelijk ‘ja’ gezegd, en ik
heb hier geen seconde spijt
van gehad. Want wat is dit
een geweldige ervaring.’’

Ook Maureen is superblij
dat ze zichzelf een finaliste
mag noemen van de Miss
Beauty of Overijssel verkiezing. ‘‘Nu mag ik nog een
keer stralen in een galajurk
op het podium.’’
Er zijn nog meer Hengelose
finalisten: Sophie de Jong
(Miss Teen), Esther Zeedijk
(Miss Beauty), Sevda Berk
(Miss Beauty), Sanne Hofste (Miss Teen) en Carolina
Esperanza (Miss Beauty). In
totaal strijden er 32 meiden
voor twee titels op 7 juni in
Atak te Enschede. Tijdens
de missverkiezing in de periode april/mei krijgen de
finalisten catwalk-, dans- en
presentatietraining.



Stemmen op de Hengelose
kandidaten kan op www.
missbeautynetherlands.com

Nieuwe CV-ketel?
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Voorde Remeha

Nu met
GRATIS iSENSE
THERMOSTAAT!!!
t.w.v. € 120,-

80,-

TZERRA
28C CW4

RETOUR
(Vraag naar de
voorwaarden).

1170.*

inclusief BTW
*na aftrek actie
Remeha

DE ALLERNIEUWSTE KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE HR-COMBI-KETEL

• Indien gewenst, plaatsing
binnen 24 uur
• Eigen 24 uurs service dienst
• Ervaren servicemonteurs
• Onderhoudsabonnementen
• Vrijblijvend advies en
prijsopgave

Hengelo - Op woensdag 29

april kan de stadhuistoren
worden beklommen. De start
is om 14.00 uur bij Museum
Hengelo aan de Beekstraat
51. De gids neemt de deelnemers voorafgaand aan
de beklimming mee op een
korte historische reis naar
de Pastoriestraat, de oudste
straat van de stad met oude
panden. Vanaf daar gaat het
verder naar het stadhuis,
waarmee de toren is verbonden door een loopbruggetje.
De trappen zijn smal en de
gids bepaalt het (rustige)
tempo. Halverwege de 59
meter hoge toren begint de
zogenoemde ‘binnentoren’,
want de stadhuistoren bestaat uit een binnen- en een
buitentoren. Daar sieren indrukwekkende tekeningen
en beschilderingen van de
Hengelose kunstenaar Piet
Verberne de hoge muren.
Gelieve vooraf te reserveren
via tel. 259 42 16. De kosten bedragen 5 euro voor
volwassenen, inclusief een
kopje koffie of thee. Kinderen t/m 5 jaar gratis, kinderen van 6 t/m 12 jaar 2 euro
en donateurs 2,50 euro.

Genoemde prijzen bij complete plaatsing, inclusief hulpmaterialen

Monique Visser (45) een
maatschappelijk
werker,
maar het ondernemen bleek
toch beter bij haar te passen.
Sinds twee jaar heeft ze samen met haar partner een
succesvol internetbedrijf in
gelnagels; een bijbehorende
winkel kon dan ook niet
lang uitblijven.
Moniques huismerken zijn
Shellac van CCO en Eden
Gellac (organisch). Ze verkoopt haar producten voornamelijk aan salons in Nederland en België, maar nu
dus ook aan particulieren
via haar nagelstudio Shellar4U aan de B.P. Hofstedestraat 12 (tussen Beursstraat en Nieuwstraat).
De zaak opende op 1 april
jl. haar deuren en heeft een
strakke en frisse uitstraling. Monique heeft twee
nagelstylisten in dienst die
niet alleen adviseren en

met een vestiging in Hengelo
en een vestiging in Enschede is woensdagmiddag door
de rechtbank in Almelo failliet verklaard. De eigenaar
hoopt op een doorstart.

I.v.m. Bevrijdingsdag hanteren wij gewijzigde sluittijden.
Kijk voor meer informatie op
http://twente.wegenermedia.nl of neem contact
met ons op via adverteren.twente@wegenermedia.nl

Voor meer informatie:
www.shellac4u.nl

Monique Visser heeft een winkel in gelnagels geopend aan de
B.P. Hofstedestraat.
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Bericht voor onze
adverteerders



Puzzel mee!

(Vraag naar de voorwaarden).

ERKEND STERKIN INSTALLATEUR

behandelingen uitvoeren,
maar ook workshops geven
in hoe om te gaan met je eigen starterset gelnagels.
Ironisch genoeg heeft Monique zelf tot haar 35ste fanatiek nagels gebeten; gelnagels bleek toen dé oplossing
voor haar probleem. “Voor
het eerst in mijn leven had
ik toen mooie lange nagels.
Maar zo’n set was best duur.
Toen dacht ik: ‘Dat moet
toch goedkoper kunnen?’
Wij zijn toen met een product op de markt gekomen
dat betaalbaarder is dan de
reguliere producten, waardoor je het nu ook makkelijk
zelf kunt doen. Een salonbehandeling kost doorgaans
25 euro, een starterspakket
(inclusief lamp) heb je al
vanaf 79 euro, dus na drie
keer heb je het er al uit”.

Hengelo - Gameshop Twente



J. van der Heijdenstraat 1 • 3281 NE Numansdorp
Loodsstraat 14b • 7553 ED Hengelo
Telefoon 088-1180800 • www.hollandwarmte.nl

Hengelo - Van huis uit is

Gameshop
Twente failliet

NU MET 13 JAAR
GARANTIE!
Nu ook huren vanaf
€ 26,50 per maand

Van een nagelbijter tot
eigenaar van nagelstudio

Beklimming
stadhuistoren
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