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Shoppen en terrasje

Spannende strijd
Paparazziwedstrijd
HENGELO - De foto van zanger Luigiano, bekend van de
X-Factor, staat nog altijd aan
kop in de paparazziwedstrijd
op deweekkrant.nl. Maar het
is heel spannend bovenin!
Bovendien blijkt dat nieuwe
foto’s snel veel stemmen kunnen krijgen om daarmee in
een positie voor de prijzen te
komen. Zo stoomde de foto
van John van den Booren uit
Zoetermeer met Bill Clinton
deze week op naar een achtste positie. Alle reden om nog
mee te doen met net gemaakte foto’s! Fotografeer of maak
een filmpje en win een prach-

Koffergeheimen
Wij vroegen mensen op
straat in Hengelo naar hun
vakantieplannen of -belevenissen. Deze week vertelt
Sanne Geerdink over ondermeer haar ‘inpakwoede’.

romans mee; meestal toch wel
een stuk of acht.
Welke muziek?
Beetje top 40-muziek, zowel
Engels als Nederlandstalig. Allemaal op de MP3-speler.

Vakantieganger Sanne Geerdink: “We boeken meestal rond de acht dagen; net genoeg om dingen te
bezoeken en tussen door nog een dagje van het strand te genieten.”
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HENGELO - Net je SPW4
diploma gehaald en al meteen een vast contract op zak
bij De Twense Zorgcentra
(’t Bouwhuis), dan heb je
toch wel een leuke zonnige
vakantie verdiend? Sanne
Geerdink (22) heeft nog niet
geboekt, maar is druk aan
het zoeken naar het perfecte appartement voor haar
en haar vriend. Het moet
wel een locatie zijn waar ze
haar grootste hobby’s kan
uitoefenen: shoppen en een

terrasje pakken. (Ten tijde
van publicatie van dit verhaal heeft ze haar vakantie
er - helaas voor haar - al op
zitten.)
Bestemming?
Het wordt waarschijnlijk Tenerife; ik ben nog steeds op zoek
naar een mooi appartement;
het zal wel een ‘last minute’
worden.
Hoe lang?
We boeken meestal rond de
acht dagen; net genoeg om dingen te bezoeken en tussen door
nog een dagje van het strand te
genieten.

Waarom die bestemming?
Het lijkt mij een inspirerend
eiland met veel bezienswaardigheden. Ik wil graag de
vulkanen zien en een bezoek
brengen aan Loro Parque. Dit
is een park met een diversiteit aan dieren uit verschillende werelddelen. Hier willen
we met name naartoe om de
papagaaien. Ook op het programma: een dagje waterpark
met diverse reuzeglijbanen.
Voor de rest laat ik het een
beetje op me afkomen.
Welke boeken gaan mee?
Het liefst neem ik zoveel mogelijk waargebeurde verhalen en

HELAAS HEEFT DE STORM ONS HARD
GETROFFEN, DE SCHADE IS AANZIENLIJK.
IN VERBAND MET HET OPRUIMEN EN
HERSTELLEN VAN ONS PAND HOUDEN WE

STORMSCHADEALLEEN
VAN VRIJDAG 23 JULI
OPRUIMING!
T/M ZATERDAG
AUGUSTUS
TOT EN10
MET

Welke kleding?
De T-shirts en rokjes gaan als
eerste in de koffer. En natuurlijk
een bikini. Maar wat ik niet mag
vergeten is een lekkere warme
trui; ik ben een enorme koukleum en je weet maar nooit
wat de avonden daar doen.
Verder meestal vijf paar slippers en de nodige sieraden en
make-up.
Wie ga je missen?
Mijn ouders, broer, schoonouders en hond Ballou.

tige prijs. Maar geniet ook
van de foto’s en filmpjes van
anderen. Laat je waardering
blijken door te stemmen op
de leukste en meest originele
beelden. Het prijzenpakket
bestaat uit drie achtdaagse
reizen voor twee personen
naar het Duitse Oberwiesenthal (Pharos Reizen), driemaal
een verblijf in een zespersoons
bungalow op Landal Waterparc Veluwemeer, fotocamera
en videocamera (Foto Klein),
drie 113-delige besteksets en
drie vierdelige pannensets
(Sola). Upload en stem tot en
met 8 september.

Culinair in Twekkelo
TWEKKELO - In de theetuin
op het erve ‘t Oorbeck aan de
Gerinkhoekweg 31 in Twekkelo
wordt van vrijdag 13 augustus
tot en met zondag 15 augustus
Oosters culinair 2010 georganiseerd. In theetuin worden die
dagen vele Vietnamese, Indische en andere culinaire specialiteiten geserveerd.
Daarnaast zijn er diverse foto
exposities en optredens van

Nog leuke anekdotes over je
vorige vakantie?
Nou ja, leuk? Jullie kennen nu
een beetje mijn inpakwoede.
Vorig jaar zijn we naar Gran Canaria geweest en je raadt het
al: koffer veel te zwaar. Ik had
voor 27 kilo ingepakt, terwijl het
maximaal 20 kilo mocht zijn.
Flink bijbetalen dus!

onder andere de Indonesische
dansgroep Dansa, Wouter Muller (zang), Jan Munster (Pencak
Silat), Joop Nijendorff (Anklung
concert), Rob Sinnige (gitaar)
en Bert Kuipers (gitaar/zang).
Belangstellenden zijn alle dagen welkom van 10.30 tot 18.00
uur. De toegang is gratis. Meer
informatie is te vinden op de
website: www.theetuintwekkelo.nl

KLIK & LEES

Kijk voor het volledige
overzicht van medische
diensten op:
hengelosweekblad.nl

Het idee is dat je meer
bereikt als je slimmer
met je geld omgaat.
Met handige tools, nuttige informatie en een goed plan word je baas over je
eigen geld en bereik je meer met de middelen die je hebt. De website Baas
Over Eigen Geld (B.O.E.G.) gaat over geld en jouw leven.

ZATERDAG 14 AUGUSTUS
VELE GEBRUIKTE EN NIEUWE AUTO’S
MET HOGE KORTINGEN!!

WWW.SUZUKI-TWENTE.NL
Ga naar www.rabobank.nl/boeg
en maak je eigen plan.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Diamantstraat 38, Hengelo.
Tel. 074-2431135.
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Kerkstraat 17, Goor.
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