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‘Ik ben graag bezig!’
Tuindorper Rinus de Jong recruteert jongeren om Wilderinkshoek op te schonen
HENGELO - Uit handen
van Slinger-medewerkster
Tugba Ongunyurt ontving
Op woensdag 19 januari
Tuindorpbewoner Rinus
2011 staat een grote schoonde Jong afgelopen vrijdag
maakactie gepland in de wijk
de Slingermaandprijs voor
Wilderinkshoek (Nijverheid,
de Match van de Maand.
Tuindorp en Lansink). De
Op de laatste Slingerbeurs
actie is een initiatief van het
was reeds de afspraak gewijkcomité, in samenwermaakt dat Scala enkele
king met Scala, het ROC, de
gemeente en diverse basisjongeren zou ‘regelen’ voor
scholen. Op 22 januari volgt
het opschonen van de Wiler als dank een feest in het
derinkshoek. Inmiddels is
ROC-gebouw te Hengelo.
deze match – mede dankzij De Jong - uitgegroeid
tot iets veel groters.
veel plezier woon”, aldus De

Schoonmaak

DOOR: LINDA MEIJER

Rinus de Jong (64) was 40 jaar
postbode bij de toenmalige
PTT, maar is nu al weer vijf
jaar met de VUT. Van stilzitten
is bij hem echter geen sprake.
Op zijn visitekaartje prijkt een
heuse verzameling van functies, waaronder wijkschouwer,
voorzitter, hulpsinterklaas, lotusslachtoffer én…regelneef.
Heeft hij nog wel tijd om te
slapen? “Ja hoor, genoeg! Gewoon een kwestie van strak
plannen, veel netwerken en
goede contacten onderhouden met gemeente en instanties. Maar ik ben inderdaad
graag bezig. Met name Tuindorp draag ik een warm hart
toe en ik zet me dan ook graag
in voor deze prachtige wijk,
waar ik al ruim 25 jaar met

Jong.
Dat deze bewoner een organisatiedier pur sang is, blijkt
wel uit zijn cv. Zo was hij
jaren voorzitter van de speeltuinvereniging, organiseert
hij regelmatig buurt- en sinterklaasfeesten en is hij verantwoordelijk voor de prachtige Engelse bankjes die rond
de Tuindorpvijver staan. Als
schouwer is hij – samen met
een vijftal collegae - tevens de
ogen en oren van zijn buurt.
Zit ergens een stoeptegel los
of is een goot verstopt, dan
is hij het die als eerste bij de
gemeente aan de bel trekt.
Vanuit zijn werk als schouwer
ontstond dan ook het idee
voor deze schoonmaakactie. “Op de Slingerbeurs van
19 maart jl. hebben we een
match gemaakt met Scala

Uit handen van Tugba Ongunyurt (links) van de Slinger ontving Rinus de Jong de Slingermaandprijs van september.
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Welzijn. Zij gaan een aantal
jongeren regelen voor het
schoonmaken van de Wilderinkshoek. Inmiddels heb ik
ook het ROC en alle omliggende basisscholen zover gekregen om mee te doen. De
gemeente levert alle materialen, maar de catering heb ik

nog niet helemaal rond. Dus
deze 250 euro komt daarbij
prima van pas!”
De actie is speciaal gepland
in januari, om zo ook het
vuurwerkafval meteen mee te
kunnen nemen. Als het aan
De Jong ligt, blijft het hier
echter niet bij. “Als het no-

dig is, doen we het in 2012
gewoon nog een keer, maar
ik ben ook al aan het brainstormen om preventief iets
te doen. Ik denk hierbij aan
meer prullenbakken en blikvangers in de buurt en wellicht wat extra voorlichting
op scholen.”

• Tijdens de Slingerbeurs in
maart jongstleden werden
maar liefst 101 matches gemaakt met een totale waarde
van 170.832,00 euro. De Slinger Hengelo wil dit bedrag
volgend jaar natuurlijk overtreffen. Net als andere jaren
zal de Slingerbeurs in 2011
weer in het ROC van Twente
plaatsvinden. Op vrijdag 18
maart kunnen bedrijven, organisaties en verenigingen er
terecht voor maatschappelijk relevante deals. Eenieder
kan via www.slingerbeurs.nl
zijn of haar behoefte kenbaar
maken. Op hun beurt kunnen bedrijven met een maatschappelijke betrokkenheid
zich melden met een aanbod.
Vragen? Neem contact op
met organisator Bcause (tel.
2595105).
• De Slinger Jongeren wil jongeren meer betrokken maken
bij de samenleving door te
laten zien wat zij zelf kunnen betekenen voor een ander. Dit doet de Slinger door
maatschappelijke workshops
en projecten te organiseren voor groepen. Er zijn in
Hengelo twee stagiaires van
Saxion van start gegaan om
samen met het ROC en de
jongerenwerkers van Scala
jongeren te ondersteunen bij
hun initiatieven. Waar nodig
kan de Slinger het bedrijfsleven inschakelen voor de nodige deskundigheid of faciliteiten. Meer weten? Kijk eens
op de website: http://www.
deslinger.nu/jongeren/hengelo/nieuws

Uw partner sinds 1968.

Droomhuis gevonden?

De laatste stoelen voor de HERFSTVAKANTIE vertrek Munster

zaterdag 23-10-2010 Prijzen per fam. incl. alle toeslagen
TURKIJE; Hotel Grand Kaptan 5* Alanya, UTRA ALL-IN waardering 8,4
2 volwassenen
e 998
2 volw. + 1 kind (t/m 13 jaar)
e 1281
2 volw. + 2 kinderen (t/m 13 jaar)
e 1709

BOEK NU UW vakantie 2011 via Munster
Trendy Hotels Palm Beach 5* in Side-Kumkoy ALL-IN waardering 8,6
30-4-2011

16-07-2011

1 week

1 week

1 week

2 volwassenen

e 1152

e 1532

e 1652

2 volw. + 1 kind (t/m 12 jaar)

e 1469

e 1839

e 2019

Kom dan op zaterdag 9 oktober a.s. naar onze Hypotheek infodag. We vertellen u graag
alles over onze hypotheken en wat daarbij komt kijken. Vraagt u tijdens deze dag een
hypotheekoﬀerte bij ons aan dan geldt voor u een speciaal actietarief. * Heeft u uw
droomhuis nog niet gevonden? U vindt het vast tijdens de NVM-Open Huis Route die
ook op deze dag plaats vindt. Online chatten met onze hypotheekadviseurs kan ook.
Ga naar www.rabobankcentraaltwente.nl/hypotheekonline en volg de instructies.

23-7-2011

* Vraag naar de voorwaarden.

Volop aanbiedingen naar verschillende bestemmingen. Maak een afspraak.
De pakketreizen worden bij ons verkocht incl. het Sicherungschein

(Duits Garantiefonds)

Ik werk alleen op telefonische afspraak in de avonduren en op zaterdag.
Tel. 06-13 33 23 01
S.V.P. bellen na 18.00 uur, zaterdags overdag

Ozcan Reizen
Marijkestraat 10, 7555 VX HENGELO

internet: ozcanreizen.nl E-mail: info@ozcanreizen.nl

MEGA FABRIEKSVERKOOP

Grandioos Open Huis
bij Uwkachel.nl

Parket, houten vloeren en laminaat

Drie trailers houten vloeren
geen 49,95 maar pm2

Massief eiken landhuisdelen
geen 89,98 maar pm2

5,98
16,98

Eiken lamelparket
toplaag 8mm, watervast verlijmd,
2cm dik, geen 79,98 maar pm2

Kloostervloeren
geen 49,98 maar pm2

Café vloeren
20cm breed ENÓRM SCHERP pm2

Laminaat: totale Cando collektie
geen 29,98 maar pm2

Laminaat: totale Balterio collektie
2

geen 39,98 maar pm

Laminaat
Vijf nieuwe collektiekleuren pm2

17,98
9,98
9,98
2,98
9,98
3,98

* prijs ex. BTW i.c.m. ondervloer

WWW.BEBOPARKET.NL
Bovenlandweg 10, 7671 BE Vriezenveen. T 0546-750238

ONZE FABRIEKSVERKOOP IS VANAF
WOENDAG T/M ZATERDAG 12.30 UUR
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Welkom tijdens het open huis! Er is
gratis eten en drinken voor iedereen.

Aanbieding: robuuste
gietijzeren houtkachel
Alleen deze week:
695,Wij vieren de nieuwe dealerschappen
zoals: Barbas, Bellfires en Kal-fire tijdens het open huis met extra kortingen!
(Alleen tijdens de openhuisdagen)
Demonstratie van de nieuwste Stuv
haard met superieure techniek.

Speciale introductie prijs:
Adviesprijs minus € 500,Extra koopavond: Woensdag 29 september

WWW.UWKACHEL.NL

Hypotheek Infodag
zaterdag 9 oktober
van 10.00 tot 15.00 uur
Het is tijd voor Rabobank Centraal Twente.

Alle kantoren van Rabobank Centraal Twente in Borne, Delden, Goor
en Hengelo zijn zaterdag 9 oktober van 10.00 tot 15.00 uur geopend!

Westeinde 231 7671 ER Vriezenveen
DI. T/M VRIJDAG 9 - 12.30 13.30-17.30 U
ZAT 10-17U DO.KOOPAVOND

www.rabobankcentraaltwente.nl
(074) 245 67 89

