VriendenLoterij vervult
hartenwens van Henk
Een grote verrassing voor
Henk Wolters uit Hengelo
van de VriendenLoterij.
Honk- en softbalvereniging
Giants deed een aanvraag
bij het VriendenFonds voor
een weekend weg inclusief
concertbezoek voor twee
personen.
Johan Keijzer, penningmeester bij de Giants: “Henk
doet heel veel voor de club.
Hij is trainer, organiseert
toernooien én regelt acties
voor extra inkomsten. Henk
is bijna dagelijks op de club
te vinden. Daarom verdient
hij echt een schouderklop.
Dankzij het VriendenFonds
kunnen we Henk en zijn
vrouw Mandy verrassen met
een weekend weg en een bezoek aan een concert naar

Henk Wolters ontvangt samen met zijn vrouw Mandy de cheque van
de VriendenLoterij uit handen van Rob van Eck, voorzitter van Giants.

keuze.” Henk Wolters: “Te
gek! Ik ben hier ontzettend
blij mee. Mijn vrouw en ik
gaan ervan genieten.”
Gezondheids- en welzijnsorganisaties en clubs en verenigingen die bij de VriendenLoterij zijn aangesloten,
kunnen twee keer per jaar

een aanvraag doen bij het
VriendenFonds om een betrokkene een steuntje in de
rug te geven. Het VriendenFonds beoordeelt de aanvragen en schenkt een aantal organisaties een bijdrage om de
hartenwens van deze persoon
en/of stichting te realiseren.

Hengelo Helemaal Stil? op tv
Hengelo - De bedenker van

het facebookplatform Hengelo Helemaal Stil? is continu
op zoek naar mogelijkheden
om Hengelo minder stil te
krijgen en komt nu met een
eigen tv- programma. De formule van Hengelo Helemaal
Stil? TV is gebaseerd op het
bestaande, het informeerde,
grensverleggende en eigen-

wijze karakter van Hengelo
Helemaal Stil? en online en
op het kanaal van RTV Hengelo te zien zijn. Tijs Jagers
over de samenwerking: “We
zien duidelijk een groeiende
markt van online televisie,
de wereld blijft veranderen
en hier moeten we gewoon
in mee. Door de samenwerking brengen we ook RTV

Hengelo bij een jonger publiek onder de aandacht. Het
gaat een heel leuk programma worden over diverse onderwerpen die in Hengelo
spelen gebracht op een lekker eigenwijze manier maar
vooral ook interactief.’’



www.facebook.com/
hglhelemaalstil

MantelZorgcafé
Hengelo - Voor iedereen die

met zorg te maken heeft, is
er op woensdag 6 januari
weer het maandelijkse MantelZorgcafé. Gastvrouwen
en -heren zijn aanwezig om
bezoekers daar waar nodig
is bij te staan. In het MantelZorgcafé staat ontspanning en elkaar ontmoeten
centraal, met of zonder
zorgontvanger. Er is ook een
mogelijkheid om mensen te
begeleiden naar de markt.
Een mantelzorgconsulent is
aanwezig voor informatie
en advies over alles wat met
mantelzorg te maken heeft.
De bijeenkomst is van 10.30
tot 12.30 uur in café-restaurant Stravinsky, Burgemeester Jansenplein 20. Meer informatie 085-773 17 20.

Rommelmarkt
Plechelmus
Harmonie
Deurningen - De Plechelmus

Harmonie uit Deurningen
houdt zaterdag 2 en zondag
3 januari haar jaarlijkse rommelmarkt in ’t Spölhoes aan
de Reefsmaat 1. Beide dagen
zijn bezoekers welkom van
10.00 tot 15.00 uur. Het hele
jaar door zijn door de leden
goederen opgehaald bij mensen die de vereniging een
warm hart toedragen. Rond
de jaarwisseling worden al
deze spullen uit de opslag
gehaald. De vereniging gaat
de opbrengst gebruiken voor
het onderhouden van haar
instrumenten en het verenigingsgebouw.

Gratis eten en drinken ophalen
of doneren in Bloemenbuurt
Hengelo - Sinds deze zomer

staat er in de Primulastraat
(bij de garages) een kast waar
minderbedeelden gratis producten uit kunnen pakken,
die door andere buurtbewoners zijn gedoneerd. Het betreft voornamelijk verpakt
eten, maar ook voedsel voor
‘the mind’ - zoals boeken en
tijdschriften - is van harte
welkom.
“Niet alleen buurtbewoners,
maar iedereen in Hengelo
die er iets van zijn gading
bij vindt, mag het zo meenemen”, aldus initiatiefneemster Marianne Körber (62).
“Ik heb deze nieuwe ‘Eten
en drinken weggeven in
Hengelo’-kast laten maken
door Klussenbedrijf Rodith.
Dit heb ik gefinancierd met
een buurtbon, die iedereen
met een goed idee voor zijn
wijk bij de gemeente kan
aanvragen.” Al heeft Marianne het zelf ook niet al te

breed, ze vindt het belangrijk om te delen, juist in
deze tijd. “Ik heb een hekel
aan verspilling. Iedereen
heeft wel iets in zijn kast
staan wat je eigenlijk niet
lust, of waar je veel te veel
van hebt ingekocht. Denk
hierbij aan soep, koekjes,
babyvoeding, sapjes, snoep,
groenten of frisdrank. Leg
het in de kast en maak een
ander blij.” Ook spulletjes
om eten/drinken mee te
bereiden mogen in de kast
worden gelegd, zoals koffiefilterzakjes, pannen, bestek
et cetera. “Je staat versteld
waar je andere mensen allemaal blij mee kunt maken.
Er wordt al veel te veel weggegooid!”, vindt Marianne.



Voor meer informatie
kijk op Facebook: ‘Eten
en drinken weggeven
en ophalen in Hengelo
Overijssel’.

Marianne Körber naast ‘haar’ nieuwe voedselkast, die ze speciaal
heeft laten maken voor de minderbedeelden in Hengelo.

