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SnowBall met Mr. Polska

In VIOS is op vrijdag 20 november een knallend feest voor en door Hengelose jongeren. Speciale
gast is Mr. Polska.
Hengelo - Leerlingen van het

Bataafs Lyceum in Hengelo
hadden vorig jaar een aantal
topideeën om de vuurwerkschade in Hengelo terug te
dringen. En met resultaat!
Bedroeg de schade in andere jaren zo’n 75.000 euro,
in 2014 was het nog geen
16.000 euro.
Dat dit een feestje waard
was, vond ook toenmalig
wethouder Erik Lievers. Hij
zegde de leerlingen 10.000
euro toe om een feestje te organiseren voor alle Hengelose jongeren. Op vrijdag 20
november zijn alle Hengelose jongeren (12-16 jaar) dan
ook welkom op het ‘Snow-

Ball’ in VIOS van 20.00 tot
24.00 uur.
Special guest
Een feestje is niet compleet
zonder Special Guest. Aan
de Hengelose jeugd is gevraagd wie zij graag wil zien
optreden en unaniem is gekozen voor Mr. Polska, een
Nederlands-Poolse rapper.
In 2012 bracht hij zijn eerste
album ‘Waardevolle Gezelligheid’ uit en in februari
van dit jaar verscheen zijn
tweede album ‘Snoller’. En
wie hem niet kent als rapper,
kent hem vast als kandidaat
in Expeditie Robinson 2014,
hij eindigde als zevende.

Ook is er aandacht voor lokaal talent met de DJ Battle.
Vind jij jezelf een dj-talent?
Stuur je demo dan naar
snowballhengelo@ gmail.
com. Uit alle inzendingen
worden acht dj-talenten gekozen die mogen draaien op
SnowBall.
Dresscode: (snow)white
Dos jezelf uit in het wit,
want dat is de dresscode, en
kom naar SnowBall. En voor
de prijs hoef je het niet te laten. Speciaal voor dit feest
is de toegangsprijs verlaagd
naar 3 euro, inclusief twee
muntjes. Enne…100 % feest,
0 % alcohol.

’s Nachts fietsen
in Twente
wordt veiliger

Holsbeek Optiek: scherp
zien zonder bril of lenzen

Regio - Binnenkort wordt in

Hengelo – Overdag zorge-

elf van de veertien Twentse
gemeenten de nachtelijke
fietsveiligheid verbeterd en
in sommige gevallen zelfs
energie bespaard. De elf gemeenten hebben hiervoor
bij Regio Twente voorstellen ingediend. Die varieren van licht reflecterende
wegmarkering tot regelbare
verlichting. Ter afronding
van het project ‘Twente Bewust Verlicht’ ondersteunt
de provincie Overijssel deze
aanpassingen. Gedeputeerde Erik Lievers overhandigde zaterdagavond, tijdens
de 11e Nacht van de Nacht,
symbolisch de bijdrage van
de provincie. Jan Aanstoot
van Regio Twente nam deze
namens de Twentse gemeenten in ontvangst bij de Inspiratie-Hoeve in Boekelo.

Conrad Twente
Rally

loos scherp zien zonder bril
of lenzen is al lang geen
utopie meer sinds de komst
van nachtlenzen. Terwijl je
slaapt, corrigeren de lenzen
je ogen. Holsbeek optiek en
audicien aan de Brinkstraat
12 is een specialist als het
gaat om het aanmeten van
dergelijke lenzen.
Eigenaar André Holsbeek
(54) zit al 32 jaar in de optiek, waarvan de laatste
vijftien jaar als zelfstandig
ondernemer. Je zou zeggen
een roeping, maar het was
toch iets anders. “Ik ging
eigenlijk voor de opleiding
Goudsmid, maar de klas zat
al vol. Toen ben ik dat eerste
jaar maar Optiek gaan doen,
maar daarna nooit meer teruggegaan.”
Dat eigenaar Holsbeek passie en liefde heeft voor zijn
vak is duidelijk te merken.
“Vooral de constant ver-

anderende technologie en
variatie van mogelijkheden
blijft een uitdaging. Vooral
de lenzen hebben de laatste jaren een enorme evolutie meegemaakt. Multifocale lenzen, zonnelenzen,
kleurlenzen en nu dus de
nachtlenzen.” Zijn deze geschikt voor iedereen? “Voor
bijna alle bijzienden tot een
sterkte van -4. En de kosten
zijn op jaarbasis nagenoeg
hetzelfde als bij ‘gewone’
lenzen.”
Kan elke opticien deze lenzen aanmeten?. “Nee. Het
is vrij nauwkeurig en specialistisch werk waarbij
met een corneatopograaf
een scan van het hoornvlies
wordt gemaakt. Ik ben er
dan ook trots op om mijzelf
een opticien, contactlenzenspecialist én optometrist te
mogen noemen!”



www.holsbeekoptiek.nl

Hengelo - Voor zondag 1

november staat de Conrad
Twente Rally op het programma. Op drie locaties
(Zeldam, St. Isidorushoeve
en Hengelo) zijn in totaal negen klassementsproeven. De
proeven tellen mee voor het
Nederlands rallykampioenschap. In Hengelo-zuid starten de eerste rallydeelnemers
om 10.30 uur. Ze rijden drie
keer een rondje over industrieterrein Twentekanaal.
De start is bij Akzo en de finish op de Diamantstraat.

Bij Holsbeek Optiek kan de klant ook terecht voor nachtlenzen.
Deze corrigeren ‘s nachts de ogen.

Woningaanbod
Medische en cosmetische haaroplossingen

ONZICHTBARE
HAARSTUKKEN
complete vergoeding zorgverzekeraar
Adres

Maatwerk echt haar,
haaroplossingen en
persoonlijk advies

GRATIS HOOFHUID EN HAARANALYSE

BEL NU: 053 - 488 44 08
Dmv onze unieke haaranalyse computer laten wij u zien wat voor u de
mogelijkheden zijn tot herstel en meer haargroei van uw eigen haar.

Hoofdvestiging locatie centrum
Brinkstraat 66, 7512 EE Enschede
T 053 - 488 44 08
Email info@confidenthaarzorg.nl
Gratis parkeren naast de zaak

Vestiging Medisch Spectrum Twente
Haaksbergerstraat 55, 7513 ER Enschede
T 053 - 487 35 55 • b.g.g. T 053 - 488 44 08
www.confidenthaarzorg.nl

Huisbezoek ook mogelijk!

Wijk

Woningtype

Totale huurprijs

Verhuurder

Hennepstraat 318

Groot Driene

appartement

€ 728,66

Welbions

Oldenzaalsestraat 420

Noord

eengezinswoning

€ 460,43

Welbions

Hennepstraat 266

Groot Driene

appartement

€ 745,99

Welbions

Hennepstraat 194

Groot Driene

appartement

€ 739,85

Welbions

Deldenerstraat 200-106

Woolde

55+ serviceflat

€ 889,67

Twinta

Havezatenlaan 3-17

Noord

55+ appartement

€ 813,95

Twinta

’t Swafert 2136

Groot Driene

55+ serviceflat

€ 685,96

Twinta

Anninksweg 5-23

Centrum

55+ appartement

€ 693,74

Twinta

Veloursstraat 34

Berflo Es

etagewoning

€ 413,16

Welbions

Johan Buziaustraat 70

Hasseler Es

benedenwoning

€ 436,44

Welbions

Bachstraat 93-1

Noord

etagewoning

€ 461,78

Welbions

Jan v. Galenstraat 76-16 Hengelose Es

appartement

€ 503,21

Welbions

P. Steenbergenstraat 15 Hasseler Es

appartement

€ 528,19

Welbions

Dit is niet ons volledige woningaanbod.

Reageren?

Kijk op www.wooninfohengelo.nl voor het complete en actuele woningaanbod.

U kunt reageren tot uiterlijk maandag 12.00 uur na het verschijnen van deze advertentie via
www.wooninfohengelo.nl. Lukt het niet via de website? Bel dan met Twinta Wonen of Welbions.

Welbions
Postbus 430
7550 AK Hengelo
Bezoekadres: Paul Krugerstraat 44

Twinta Wonen
Postbus 679
7550 AR Hengelo
Bezoekadres: Boortorenweg 20

(074) 24 68 300
Klantenservice@welbions.nl
www.welbions.nl

(074) 367 73 73
info@twinta.nl www.twinta.nl

Aan de informatie in de woningadvertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

