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‘Hatsjoe’ bij kinderdagverblijf

In de ‘ziekenhuishoek’ kunnen de kinderen spelen hoe ze iemand beter kunnen maken, meten hoe
eigen foto
lang en zwaar ze zijn of even naar de apotheek.
Hengelo - Een flinke ver-

koudheid, een gebroken
arm, pijn in je oren of keel,
een val op je knie? Allemaal
momenten waarbij kinderen
in contact komen met een

vorm van gezondheidszorg.
Met het thema ‘Hatsjoe’
maken kinderen bij kinderdagverblijf Woolde hier
spelenderwijs kennis mee.
Verkleden als dokter en

rollenspel, maar ook leren
over lichaamsdelen door er
pleisters op te plakken en
leren wat gezonde voeding
is, komen allemaal aan bod
binnen het thema.

ZZP netwerkcafé
Hengelo met
Arijan van Bavel

‘Als klein jongetje zat ik
al op de kop in de tuin’

Hengelo - ROZ houdt op

Hengelo - Tuinliefhebbers

maandag 8 juni van 19.00
(inloop tot 19.15 uur) tot
22.00 uur in Ondernemerscentrum H164, Enschedesestraat 164 wederom een ZZP
netwerkcafé, speciaal voor
Hengelose zzp’ers.
Arijan van Bavel, eigenaar
Familiepretpark De Waarbeek, vertelt zijn inspirerende verhaal van showbizzman tot ondernemer en deelt
enkele marketingtips met de
zzp’ers. Ook zijn er bijdragen
van Jongbloed Fiscaal Juristen over de ontwikkelingen
rondom de VAR en enkele
zzp’ers die de kans krijgen
om hun bedrijf te pitchen.
Tevens kunnen de aanwezigen één van de twee powersessies volgen. Deelname is
gratis. Aanmelden kan tot
en met 5 juni via www.rozgroep.nl/netwerkcafe, tel.
241 51 00 of mail: b.bakker@
rozgroep.nl. Meer informatie over het programma:
www.rozgroep.nl.

uit heel Nederland, maar
ook uit België, Duitsland en
zelfs Denemarken komen er
speciaal voor naar Deurningen; de vaste planten van
kwekerij Fahner. Gelegen
aan de Hengelosestraat 10 al
ruim 45 jaar een begrip.
In 2012 namen Alfons Holtkamp (52) en Carles Wennink (52) – beiden al jaren
in dienst bij deze kwekerij
– samen dit familiebedrijf
over. “Zolang ik me kan heugen heb ik al belangstelling
voor alles wat groeit”, aldus
mede-eigenaar Holtkamp.
“Als klein jongetje zat ik al
op de kop in de tuin. Toen
ik in 1984 van de Middelbare Landbouwschool kwam,
ben ik meteen bij Fahner
gaan werken en er ook nooit
meer weggegaan.”
Hoe onderscheidt Fahner
zich van alle omliggende
grote
tuincentra?
“Wij

verkopen geen potgrond,
siervaasjes of andere tierlantijntjes,
maar
enkel
vaste planten. We hebben
een enorm assortiment bijzondere planten van hoge
kwaliteit, waaronder ook
heesters en bomen van Albert Leemreize.” Fahner
heeft over een seizoen uitgesmeerd maar liefst 1.500 verschillende zonplanten, 400
schaduwplanten en ruim
200 verschillende soorten
siergras. “Wij scheuren en
kweken alles zelf en leveren
aan zowel particulier als
groothandel.”
Zelfs als Holtkamp vrij is
laat de flora hem niet los “Ik
bezoek dan graag plantenbeurzen en andere kwekerijen.” En hoe staat het met
zijn eigen tuin? “Mijn vrouw
doet thuis de tuin; ik zit er
alleen maar in en geniet!”



www.fahner-vasteplanten.nl

Nationale Buitenspeeldag Koorzangers gezocht
Hengelo - Op

woensdagmiddag 10 juni wordt voor
de zestiende keer op en
rondom het grasveld aan
de Boerhaavelaan de Nationale Buitenspeeldag Het
Woolde georganiseerd door
het wijkcomité Het Woolde.
Kinderen tot en met 12 jaar
kunnen deze middag weer
volop buitenspelen. Er is

Maak kans
op 1 van de

10

exemplaren!

een stormbaan, kabelbaan,
klimtoren, katapultschieten, een springkussen, een
voetbaltoernooi en nog veel
meer. De activiteiten beginnen om 13.30 uur en er kan
tot 17.00 uur gespeeld worden. De kosten zijn 1 euro
per kind. Meer informatie
bij info@hetwoolde.nl of tel.
243 41 16.

Hengelo - Het koor Voices to

Heaven is op zoek naar nieuwe koorleden. Belangstellende jonge mensen kunnen
vrijblijvend langskomen op
één van de repetities. Voices to Heaven repeteert op
vrijdag vanaf 20.00 uur in
de Lambertusbasiliek. Het
koor zingt een aantal keren
per jaar tijdens vieringen.
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Daarnaast wordt ook gezongen op concerten of festivals,
zoals Amusing Hengelo. Het
repertoire is zeer divers: van
klassiek tot modern in het
Engels, Nederlands, Duits
en Latijn. Meestal is dit
vierstemmig, maar ook 6- en
8-stemmige stukken zitten
in het repertoire. Voor info:
m.vankimmenade@skoe.nl

Mede-eigenaar Alfons Holtkamp vol trots voor zijn prachtige
verzameling schaduwplanten. “Voor tuinieren ben je nooit te oud.”
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Voorde Remeha NU MET

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

Word gratis lid,
doe mee en
win Geronimo!
Ga naar Dizzie.nl/win
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e
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TZERRA GA13RAJANTARIE!
28C CW4
(Vraag naar de
voorwaarden).

1195.*

inclusief BTW

DE ALLERNIEUWSTE KWALITATIEF
HOOGWAARDIGE HR-COMBI-KETEL

Genoemde prijzen bij complete plaatsing, inclusief hulpmaterialen

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

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

Nu ook huren
vanaf € 26,50
per maand

ERKEND STERKIN INSTALLATEUR

Eurom elektrische onkruidborstel
Eenvoudig onkruid tussen uw tegels en stenen halen!

√ Werkt zonder bestrijdingsmiddelen
√ Supersterke 400W motor
√ Extra borstel

Dizzie.nl, de leukste
boekencommunity van Nederland.
Al je favoriete boeken op één plek!

izzie.nl

Alles voor boekenliefhebbers:
Recensies ★ Boekennieuws ★ Blogs ★ Winacties

59,95

39,95
33% korting

Bestellen doe je op sweetdeal.nl

