Op de kleintjes letten

Door Linda Meijer

Hengelo - Ekklesia Twente

houdt zondag 19 juni vanaf
10.30 uur een bijeenkomst in
Lyceum De Grundel. Te gast
is Yosé Höhne-Sparborth uit
Utrecht, projectmedewerkster Kerk en Vrede. Anderhalf jaar geleden ging ze
naar Kirkuk in Irak om daar
te helpen bij de opvang van
vluchtelingen. Dit voorjaar
ging Yosé er opnieuw op bezoek. Ze werkt nu aan een
‘mentale’ luchtbrug tussen
Nederland en Irak. Over het
hoe en waarom wil ze graag
met de aanwezigen van
gedachten wisselen. Zie:
www.ekklesia-twente.nl

Boekenmarkt
Hengelo - Bij het Tuindorp-

Niet geheel verrassend start Laurens aankomend schooljaar met zijn opleiding bedrijfseconomie.
“Ik wil later dolgraag mijn eigen bedrijf opzetten!”

De zeventienjarige
Laurens Ekelmans moest
een feestje organiseren
met een beperkt budget.
Al snel kwam hij erachter
dat er veel prijsverschil
zit tussen diverse
supermarkten en dat
maakte hem nieuwsgierig.
Laurens startte een
onderzoek, met niet
veel later een eigen
consumentenwebsite tot
gevolg.

Bijeenkomst
Ekklesia Twente

Hengelo - Laurens is de be-

denker van de website www.
koopboodschappengoedkoop.
nl. Hij vergelijkt hierop de prijzen van de vier grootste supermarkten, te weten: Albert Heijn,
Emté, Jumbo en Plus. “Ik heb
een assortiment gecreëerd van
de meest gangbare producten.
Mensen kunnen hierdoor in
een oogopslag zien waar ze het
goedkoopst hun boodschappen kunnen doen.”
Waarom enkel deze vier? “Deze supermarkten hebben het
grootste marktaandeel en zijn
bovendien geografisch het best
vertegenwoordigd in Nederland. Bovendien wil ik het graag
strak en simpel houden; bij

meer supermarkten wordt het
al snel onoverzichtelijk.” Je zou
denken dat een dergelijke vergelijkingssite overbodig is, daar
Jumbo immers claimt altijd de
goedkoopste te zijn, maar niets
is minder waar. “Toegegeven,
ze zijn wel meestal de goedkoopste, maar vergeet de aanbiedingen van de overige drie
niet. Die noem ik natuurlijk ook
op mijn site en dat verschil vergoedt Jumbo niet, dus dan is
het zeker de moeite waard eens
van supermarkt te wisselen”.
Elke zondag werkt Laurens
trouw de prijzen bij van de
Plus en de Emté; maandag en
woensdag volgen respectievelijk Albert Heijn en de Jumbo.

bad, Vijverlaan 63 wordt op
zondag 19 juni een boekenen platenmarkt gehouden.
Van 11.00 tot 16.00 uur is
iedereen van harte welkom.
De opbrengst van de verkoop van boeken, platen,
cd’s en dvd’s komt uiteraard
weer geheel ten goede aan
het bad. Dit jaar zal het geld
worden gebruikt om spelmateriaal te vervangen.

Rijwiel Toerclub verzorgt
Ride for the Roses clinics
Hengelo - Rijwiel Toerclub

Hengelo participeert in de
organisatie van Ride for the
Roses op 4 september vanaf
vliegveld Twente. Dit grootse fietsevenement met toertochten van 25, 50 en 100
kilometer heeft tot doel een
vuist maken tegen kanker
door geld in te zamelen voor
KWF Kankerbestrijding. Er
worden zo’n 10.000 deelnemers verwacht.
Voor deelnemers met relatief weinig ervaring met het
fietsen in een grote groep
organiseert RTC Hengelo
fietsclinics. Het volgen van
zo’n fietsclinic, onder begeleiding van ervaren trainers
en wegkapiteins, geeft een
hoop handvatten voor het
veilig rijden in en met een
groep. Eerst wordt gezamenlijk de theorie doorgenomen
waarna deze tijdens een
fietstocht door het Twentse
landschap in de praktijk

wordt gebracht. Het resultaat is dat men ontspannen
op de fiets zit en kan genieten van een mooie Ride for
the Roses op 4 september.
Ook de groepstrainingsritten, die wellicht de komende maanden nog worden
gemaakt, worden een stuk
leuker en veiliger.
Individuele deelnemers én
deelnemende teams van
Ride for the Roses uit de regio worden daarom uitgenodigd deel te nemen aan deze
clinics. De fietsclinic voor
individuele deelnemers of
kleine teams wordt gegeven
op dinsdag 21 juni, starttijd 18.30 uur. Op zaterdag
18 juni vanaf 10.00 uur is
er een clinic speciaal voor
teams. Deelname is gratis,
opgave via info@rtchengelo.
nl. De start is bij sportpark
De Noork/BWO.



www.hengelofietst.nl

Koempoelan
Hengelo - De Stichting Insu-

linde Contact houdt op vrijdag 17 juni een koempoelan
in Het Twentse Ros, Twekkelerweg 227. De aanvang is
13.30 uur. Still Going Strong
verzorgt de live muziek. Voor
opgave: tel. 250 88 92 en 850
78 65 of 06-33 79 65 96.

De voorbereiding op zo’n fietstocht, zowel persoonlijk als de fiets
zelf, komt de veiligheid ten goede.

