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Voorstelling gaat als de brandweer

Tachtigjarige Scholtens
Kwekerij is vernieuwd

Open dag
Landgoed
AlGoed
Twekkelo - Landgoed Al-

Vanwege grote belangstelling komt er een extra voorstelling van ‘Brandweermannen’.  Foto: Robin
Vogel
Hengelo - Vanwege grote

belangstelling
komt
er
een extra voorstelling van
‘Brandweermannen’.
De
voorstelling
vindt
niet
plaats in het theater, maar

tussen de brandweerauto’s
in de kazerne aan de Lansinkesweg. Het is een slapstickachtige
voorstelling
over het wel en wee in een
brandweerkazerne. De voor-

stellingen vinden plaats op
11 oktober. De voorstelling
om 19.30 uur is inmiddels
uitverkocht. Om 15.00 uur
is er nu een middagvoorstelling aan toegevoegd.

Goed aan de Burg. Stroinkstraat 411 in Twekkelo
houdt zondag 11 mei zijn
jaarlijkse open dag. Naast
rondleidingen op het terrein
is er een presentatie van de
Zweethut, kunnen kinderen ponyrijden en wordt
een grote pan Oersoep gebrouwen. Of wat te denken
van een glaasje Oergrassap?
Daarnaast kunnen de bezoekers dromenvangers maken
of een eigen houten bord en
bestek en is er voor stoere
papa’s de mogelijkheid samen met hun kroost een
boomhut te maken. Voor de
liefhebbers van dansen is er
een introductie-workshop
Biodanza. Ook is er een
open podium voor iedereen
die de behoefte heeft zijn of
haar talent aan anderen te
laten zien. De open dag begint om 10.00 uur en duurt
tot 17.00 uur. Zie ook: www.
landgoedalgoed.nl

Scholtens Kwekerij is een
heus familiebedrijf. Het
bestaat al ruim tachtig
jaar en wordt momenteel
gerund door de derde
generatie Scholtens.
Hoogste tijd dus voor een
kleine verbouwing.
In 1933 is Antoon Scholten de kwekerij begonnen,
waarna zoon Frits (77) het
bedrijf in 1979 heeft overgenomen. Begin dit jaar is de
fakkel officieel overgedragen aan kleinzoon Toon (50)
en zijn vrouw Inge (47), die
zich enkel nog richten op de
verkoop van zelfgekweekte
perkplanten. “We zitten op
een mooie locatie aan de
Landmansweg. 45 De inrit hebben we nu verhard,
waardoor de toegankelijkheid en parkeergelegenheid
enorm zijn verbeterd”, aldus

Inge. Geen last van de grote
jongens zoals Borghuis en
Intratuin? “Onze klanten
zijn enorm trouw en komen
al generaties bij ons. Bovendien zijn we stukken goedkoper dan die grote tuincentra en staan we vooral
bekend om het informele
en persoonlijke contact met
de klant. De gemoedelijke
sfeer, altijd tijd voor een
praatje, dat spreekt de mensen aan. Natuurlijk staan we
ook klaar voor professioneel
advies en helpen we graag
bij het inpakken, inladen of
zelfs thuisbezorgen”, vertelt
Toon. Scholtens Kwekerij is
jaarlijks open van 14 april
tot 1 juli, waarna het echtpaar even kan bijkomen
van enkele hectische maanden. Echter niet voor lang,
want in oktober beginnen
de voorbereidingen al weer
voor het volgende seizoen.
Info: scholtenskwekerij.nl

Presentatie bij Zwiep Fietsen Diploma’s bij concert
Hengelo - Zwiep Fietsen houdt

dinsdag 13 mei een presentatie
over het merk Scott.
De fietsfabrikant komt die
avond aan de Deurningerstraat
73 vertellen over de fabricage
van carbon frames voor zowel racefietsen als mountainbikes. Daarnaast komt iemand
namens Schwalbe een lezing
geven over de productie van

Familie &
Relatie
140 Contact
RIJPE vrouw 42 jaar. Dag
met Petra een slanke vrouw
met bond haar en ben 42
jaar. Ik zoek een leuke man.
Wil je lekker met mij kletsen?
Bel 0906-10.10.162 box:
413653

deze fietsbanden. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende profielen die er op
de markt zijn en welk profiel
het beste geschikt is voor welke
ondergrond. Beide merken behalen al jaren goede resultaten
in het profpeloton. Aanvang
is vanaf 19.30 uur. Aanmelden
kan via info@zwiepfietsenhengelo.nl

Man zoekt vrouw. LIEVE man
69 jaar. Ik zou graag in
contact willen komen met
een lieve en volslanke vrouw
tussen de 60 en 69 jaar voor
een vaste relatie. 0800-4122
box: 657435

Man zoekt vrouw. SLANKE
lieve vrouw gezocht. Hoi met
Rob 60+. Ik zoek een slanke
lieve vrouw tot 60 jaar voor
lekker uitgaan maar ook
voor thuis. 0800-4122 box:
VROUW 45 jaar. Dag ik ben 951444
een leuke 45-jarige vrouw en
ik zoek een man voor een
spannende date. Wie wil er Man zoekt vrouw. OOSTEN.
echt met mij afspreken? Jij? Lieve dames ik ben Harry,
Bel me 0906-10.10.162 box: eerlijk open en spontaan. Ik
zoek een leuke dame voor
824169
een gezellige date. Als het
klikt
misschien
meer.
ONDEUGENDE meid. Ik ben 0800-4122 box: 381875
Danielle
een
spontane
vrouw van 31 jaar. Ik heb
rood haar en heb een blauwe LEUKE meid wil jou! Ik vind
ogen. Ik heb zin in iets het gezellig om iets met jou
leuks... 0906-10.10.162 box: te gaan doen. Ik ben voor
786631
alles in. Ik zie er goed en
verzorgd uit. Bel je me?
ENSCHEDE en omgeving. 0906-10.10.162 box: 730270
Hallo ik ben Ria. Ik ben op
zoek naar een leuke en goed
uitziende man. Ik wil samen LEKKER gesprek. Hi mannen
leuke dingen met je doen. ik ben een leuke meid en
Interesse
0906-10.10.162 heet Vanessa. Welke man
wil mij lekker en vooral lang
box: 797669
masseren. Bel me nu direct.
0906-10.10.162 box: 388160
BIANCA leuke meid van in
de 20 is op zoek naar een
man die zin heeft in een LEUKE vrouw 33 jaar. Ik zoek
lekker spannend gesprek. Ik een lieve man voor een
ben spontaan en zie er leuk serieuze relatie Ik zie er goed
uit... 0906-10.10.162 box: en verzorgd uit. Ik hou van
163366
veel gezelligheid. Wie wil
0906-10.10.162 box: 826862
CARMEN 37 jr. Dag ik ben
Carmen een lekkere vrouw
van 37 jaar en ik ben op zoek Mijn naam is ANOUK. Ik ben
naar een man die zin heeft in een leuke blonde en slanke
een spannend contact. Bel meid. Ik ben op zoek naar
me nu 0906-10.10.162 box: een leuke en stoere man
tussen de 40 en 50 jaar. Jij?
991890
0906-10.10.162 box: 767520
Man zoekt vrouw. Noorden
van het land. Johan, reeds
gepensioneerde
ONDERNEMER. Ik heb veel hobby's.
Ik zoek een charmante,
zachtaardige vrouw. Wie?
0800-4122 box: 714624

- De
orkesten
Young2C en SlamCC verzorgen op dinsdag 13 mei van
19.15 tot 20.30 uur een concert op het platform aan de
vijver van de Kopenhagenstraat/Parijsstraat. Young2C
is een leerlingenorkest en
SlamCC is het slagwerkensemble van muziekvereniging Concordia. Beide
Hengelo

orkesten spelen een aantal
nummers en daarnaast spelen de examenleerlingen
één van hun examenstukken. Na afloop ontvangen ze
hun diploma. Bij slecht weer
vindt het optreden plaats in
de grote zaal van wijkcentrum Slangenbeek. Meer
informatie is te vinden op
www.concordiahengelo.nl

155 Moederdag

MOEDERDAG

Plaats nu een advertentie in de rubriek ”Moederdag”

Een mooi gebaar, een kleine moeite
Mogelijkheden: 1 kolom met of zonder foto
2 kolom met of zonder foto

Vraag naar onze aantrekkelijke tarieven
Bel voor informatie naar de:
Afdeling Rubrieksadvertenties
! 0900 - 674 38 36
of mail naar: telesales@wegenermedia.nl

Onroerend
Goed

227 Meubelen

520 Bedrijfs
Onroerend Goed
Aanbod

Elke woensdag, donderdag
en vrijdag AANBIEDINGEN:
lampen, losse kappen, meubelen en tuinmeubelen. Slot
Woonwinkel, 2e Emmastraat
5, Enschede.

T.h. bedrijfs / OPSLAGRUIMTES, Breemarsweg, Hengelo. 35 m², met elekt. en wc.
www.bedrijfsunitstwente.nl
Tel. 06-51323650 / 0653205055.

Voor verlichting, accessoires, meubelen groot en klein
moet u bij SLOT Woonwinkel zijn. 2e Emmastraat 5,
Enschede. Geopend woensdag/donderdag/vrijdag.

505 Onroerend Goed
Te Huur
Te huur GARAGEBOXEN in
Hengelo:
Breemarsweg,
Wooldereswg, van Lennepstraat en Twekkelerweg.
053-7501170.

205 Onderhoud &
Reparaties
KLOKKENMAKERIJ Anton
van de Vondervoort voor alle
klokreparatie's, vooraf prijsopgave, door ons gehaald en
gebracht. Tel. 074-2778298
of
06-23409470.
www.
demanvandeklok.nl. Robert
Stolzstraat 94, Hengelo.

GARAGEBOXEN in Enschede: de Posten, het Ooster- 225 Woninginrichting
veld,
Broekheurnerweg,
Plataanstraat en Olieslag- Te KOOP: nw. tapijttegels
meer dan 100 verschillende
weg. ! 053-75 011 70.
kleuren / motieven vanaf
E 0,90 p. / tegel = 3.60 per m².
216 Bouw- &
Cattier, 0545 - 47 25 74 / 06 Bouwmateriaal
12 30 01 29.

HISTORISCHE bouwmaterialen voor restauratie en verbouwing. Grote voorraad
aan oa. dakpannen, gevelstenen, deuren, balken, gebinten, estrikken, kloostermoppen. Maandag t/m zater198 Mededelingen
dag open (zaterdag van 9-15
uur). Haarweg 3, 7555 PC,
GRATIS gehaald oud ijzer, Hengelo. Tel: 06-13740244 /
www.
alle witgoed, electro, TV enz. 06-83248930.
historischbouwmateriaal.nl
Tel: 06-38388854.

Hobby &
Sport
145 Braderieën &
Markten
VLOOIENMARKT Hazemeijer Hengelo 2 hallen 7555 CS
24 & 25 mei 10-16u 2 mtr.
krm. E 12,50 0334-571502
spijkerevents.nl

Frits Scholtens heeft zijn kwekerij Scholtens overgedragen aan zijn
zoon Toon.

Auto &
Vervoer
675 Caravans &
Vouwwagens

Klaar-Kom-Lijn

55 CENT PER MINUUT!!

0906---1960

915 Privé Contacten

Man zoekt vrouw. OOSTEN
Particulier zoekt TOUR- v/h land. Dames ik ben een
CARAVAN. Bel 06-25072097 man van middelbare leeftijd
en ik zoek een leuk
sexcontact. Ik geef ook
Werk &
erotische massages. InInkomen
teresse? 0800-4122 box:
803984

730 Onderwijs
Personeel

Individuele bijles

BIANCA leuke meid van in
de 20 is op zoek naar een
man die zin heeft in een
lekker spannend gesprek. Ik
ben spontaan en zie er leuk
uit... 0906-10.10.190 box:
163366

SPANNEND gesprek. Hi
mannen ik ben een sexy
meid en heet Vanessa.
Welke man wil mij lekker en
vooral heel lang verwennen?
Bel me live 0906-10.10.190
box: 388160

ONDERDDANIG en heet.
Mijn naam is Hetty. Ik ben
een onderdanig meisje Ik
ben op zoek naar strenge
mannen voor een spannende
date.
Wie
wil
0906-10.10.190 box: 911502

LEKKERE blondine 32 jaar. Ik
heb grote borsten en ben
volslank. Ik wil graag een
lekkere man verwennen Wil
jij iets spannends meemaken 0906-10.10.190 box:
Privé &
JONGE hete dame 25. Mijn 213413
naam is Naomi. Ik heb
Erotiek
mooie volle rondingen en
een strak kontje. Ik heb altijd
930 Escort
zin in spannende spelletjes. Man zoekt vrouw. GEBONBel 0906-10.10.190 box: DEN man 62+. Hallo ik ben
Escort-Dymphy 920629
een man van 62+ en ben
mooi, lief, eerlijk & discreet
gebonden. Ik zoek een
INK29862 ! 024-3783908
CARMEN 37 jr. Dag ik ben minnares voor spannende
Carmen een lekkere vrouw uurtjes. Ben jij het? Spreek
Escort-Dymphy van 37 jaar en ik ben op zoek in! 0800-4122 box: 669346
mooi, lief, eerlijk & discreet naar een man die zin heeft in
INK29862 ! 024-3783908 een spannend contact. Bel
me nu 0906-10.10.190 box: Man zoekt vrouw. VROUW
991890
901 Privé Lijnen
of stel voor iets meer. Man
50 jaar uit het midden van
NO NONSENSE LIVE-SEX!!!! LEUKE meid wil jou. Ik vind het land zoekt vrouw of stel
zalig als ik een man mag voor iets meer, iets erotisch,
0906=9898 0.60pm het
verwennen met mijn mond. iets spannends 0800-4122
GEWOON IN 30sec LIVE!
Ik wil alles met je doen. box: 259882
Interesse? Reageer dan nu!
0906-10.10.190 box: 730270
bij u thuis - alle vakken
(053) 203 20 53
www.abacus-bijlessen.nl

!!SNELSEX!!
in 10 sec.'n hete meid a.d.
lijn!Direct live! (0,55pm)

ZUID-HOLLAND. Ik ben een
lekkere en oudere dame van
61 jaar. Ik ben op zoek naar
0906=1770
een lekkere man voor een
spannend contact. InteEenz. zakenvrouw zkt wip. Ik resse? 0906-10.10.190 box:
betaal E150 voor anonimiteit 335019
sms: Ester naar 9060 of bel

0906-909 0065

SURINAAMSE vrouw wil
sex. Ik ben een ondeugende
Niet alledaagse SEXTABOES Surinaamse vrouw van 47
jaar. Ik ben op zoek naar een
Verboden spelletjes met 't
oudere man voor een sexBaasje! SCHANDE...!!!
relatie. 0906-10.10.190 box:
(0,70pm) 0906-1811 420414

Man zoekt vrouw. JAN 58
jaar. Hoi met Jan uit
Overijssel en ik zoek een
leuk vrouwtje voor een leuke
avond. Heb jij zin in een rijpe
man? Bel me nu 0800-4122
box: 600027

HETE meid 19 jaar. Hallo
mannen ik ben Nathalie en
ben iedere keer zo heet. Ik
zoek een jongen die mij
lekker wil verwennen. Direct
0906-10.10.190 box: 420123

