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Einde aan samenwerking ZGT en OZO

Bazaar One Limit kent een
ongelimiteerd assortiment

Windgongen
maken
Wieneke van
Leyen uit Hengelo verzorgt
deze zomer enkele workshops. Tijdens de ene worden windgongen van keramiek gemaakt, op de andere
workshop worden houten
schalen bestempeld en beschilderd.
De windgongen bestaan uit
kelken, kralen en andere figuurtjes. Na droging worden
ze biscuitgestookt, daarna
eventueel geglazuurd. Bij
het bewerken van de houten schalen wordt acrylverf
gebruikt, parelmoertinten,
stempels, sponzen en spattechnieken. De workshops
duren elk 2,5 uur (op een
middag of avond, in overleg
met de deelnemers). Dat zijn
er maximaal vijf per workshop, zodat er veel persoonlijke aandacht mogelijk is.
Alle materiaal is al aanwezig. De kosten zijn 20 euro.
Meer informatie of aanmelden bij Wieneke van Leyen,
tel. 277 47 50 of wvanleyen@
telfortglasvezel.nl
Hengelo -

ZGT had op 2 juli een afscheid georganiseerd voor de veertien vrijwilligers die de afgelopen jaren
betrokken waren bij de uitzendigen van OZO.
Almelo/Hengelo - Ruim vijf-

tig jaar was de Overijsselse
Ziekenomroep (OZO) midden
Overijssel onlosmakelijk met
ZGT verbonden. Patiënten
konden via het tv-scherm aan

hun bed afstemmen op deze
radiozender en verzoekplaatjes indienen. De laatste twee
jaar zond de OZO in ZGT alleen nog uit op zondagavond.
Het animo onder patiënten

nam af doordat ze korter in
het ziekenhuis verblijven en
veelal luisteren naar eigen
muziek. In goede afstemming
is de OZO nu definitief gestopt met uitzenden in ZGT.

Hengelo - In de Molenstraat

20 - het voormalige onderkomen van de Schoenenreus
– is medio mei een vestiging
van One Limit geopend.
Deze bazaar vol snuisterijen
en huishoudelijke artikelen
heeft maar één doel: een zo
ruim mogelijk assortiment
aanbieden tegen een zo
scherp mogelijke prijs.
Of je nu op zoek bent naar
kleding of accessoires, nagelproducten of doe-hetzelfartikelen, woondecoraties of tuinartikelen, One
Limit heeft het allemaal.
Filiaalmanager Kevin Hu
(40) en zijn vrouw Lisa zijn
maar wat trots op zijn nieuwe onderneming. “We waren al geruime tijd op zoek
naar een pand van deze afmeting. Het assortiment is
inderdaad indrukwekkend,
dus we hebben alle 400 vierkante meter hard nodig”.
One Limit is een pilot van

een grote landelijke onderneming, met als doel binnenkort meerdere filialen
te kunnen openen. “Door
centrale inkoop kunnen we
de prijzen dan nog scherper
neerzetten”, licht Kevin toe.
‘’We gebruiken de komende
maanden om te kijken wat
loopt en wat niet, om zo ons
assortiment - waar nodig verder aan te passen.”
One limit is door zijn collega-ondernemers in de Molenstraat bijzonder hartelijk
ontvangen. “We zijn maar
wat blij met Kevin en Lisa.
Het zijn heel aardige mensen en ze brengen met hun
nieuwe onderneming weer
wat leven in de onze straat”,
aldus de eigenaar van Huis
22. One Limit geeft tot 15
juli maar liefst twintig procent korting op de gehele
collectie.



www.onelimit.nl

Live muziek bij Houtmaat Certificaat voor BTK
Hengelo - Bij buitencentrum

De Houtmaat treden zondag
12 juli Het Overijssels Senioren Orkest en De Oostvaarders op. Het Overijssels
Senioren Orkest telt 65 muzikanten die tot doel hebben
zoveel mogelijk plezier te
beleven uit de gezamenlijke
passie voor het maken van
muziek. Het Almelo’s shan-

tykoor De Oostvaarders bestaat uit vijftig stoere kerels,
een enthousiaste dirigent en
een viertal muzikanten met
accordeon, gitaar, banjo en
drums. Twee- of meerstemmige liederen worden afgewisseld door liederen met
solozang en volgzang. De optredens zijn tussen 14.30 en
17.00 uur. De entree is gratis.

Hengelo - BTK Kraamzorg

blijft ook de komende drie
jaar een gecertificeerd bedrijf. Het WHO/Unicef-certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’, dat in 2012 werd
toegekend, is namelijk tot
mei 2019 verlengd. Mooi
nieuws voor de Hengelose
kraamzorgorganisatie.
Kraamzorgmanager Hendrie

Brunink is zeer blij met de
vernieuwde certificering die
tot stand kwam na een grondige audit waarbij het hele
bedrijf werd doorgelicht. De
conclusie van het onderzoek
is dat BTK Kraamzorg haar
borstvoedingsbeleid ‘goed
op orde’ heeft. ‘‘Een bewijs
dat we het met z’n allen goed
doen”, aldus Brunink.

Buurman Raymond van den Born (midden) van Huis 22 is maar
wat blij met zijn nieuwe buren Lisa en Kevin Hu van One Limit.
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klik laminaat
landhuisdelen
vanaf
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99

klik laminaat
landhuisdelen

7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 10 kleuren.

per m2 incl. btw

per m incl. btw
2

klik laminaat
millennium oak grey
millennium oak white

8 mm dik, 24 cm breed,
4x v-groef, klasse 32.
Normaal 26.95 Nu v.a.

9.

95

per m2 incl. btw

lamel parket

extra brede rustiek
eiken landhuisdelen
14 mm dik, lange delen, 18 cm breed, legklaar,
naturel, wit, gerookt naturel en gerookt geolied.
Normaal 53.95 Nu v.a.
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95

vhz pvc

met kliksysteem

Eenvoudig zelf te leggen,
100% PVC, v-groef, 4,5 mm dik,
landhuisdelen, in 6 kleuren,
met voelbare structuur,
geschikt voor zwaar en
intensief gebruik vloerver
warming en -koeling.
Normaal 39.95 Nu v.a.
per m2 incl. btw
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95

29.

95

per m2 incl. btw

