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genaamd - verzonden. Dat
zijn bescheiden aantallen.
Twitter is namelijk van alle
online gebruikte communicatie met bijna 58% het
meest gebruikte medium
door Twentenaren. De onderzoeksresultaten
van
Team Nijhuis laten zien
dat er kansen liggen voor
de gemeente.

Hart van
Hengelo
voortaan op
donderdag
bij u op de mat!

N8 van H’lo & † hond
Hengelo twittert erop los
Het cross-mediale communicatiebureau Team Nijhuis deed
een onderzoek naar de online communicatie van Twentse
gemeenten in 2011. De internetspecialisten kwamen erachter dat Hengeloërs het meest ‘tweeten’ over de Nacht van
Hengelo en een dode hond die in de stad was gedumpt.
In Hengelo woont 12,8%
van de Twentse bevolking.
In totaal heeft bijna 13,1%
van alle online communicatie over de regio betrek-

king op Hengelo. Een cijfer
dat op zichzelf niet zoveel
zegt, tot je erachter komt
dat er in 2011 in totaal
838.660 berichten over de
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regio werden verzonden.
Het
communicatiebureau
onderzocht het sentiment
van de berichten, welke bron
het meest werd gebruikt en
wat de ‘trending topics’ (red:
een reeks van tien trefwoorden die op dat moment het
vaakst genoemd worden op
Twitter) van 2011 waren.
Het doel van het onderzoek
was om gemeenten te laten

zien welke invloed online
communicatie kan spelen
bij citymarketing.

Actie
De gemeente Hengelo is via
@gemeentehengelo ook te
volgen via Twitter. Het account heeft op dit moment
1379 volgers en er zijn door
de gemeente in totaal 634
berichten- ook wel tweets

vervolg op pagina 2
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C02 uitstoot verwerkt. Genoemde prijzen betreffen de door Peugeot Nederland N.V. aan haar dealers geadviseerde wederverkoopprijzen met aftrek van de maximaal haalbare slooppremie, welke onder voorwaarden achteraf van de overheid terugontvangen kan worden, en met aftrek van de tijdelijke Peugeotpremie, welke onder voorwaarden achteraf van Peugeot Nederland N.V. terugontvangen kan worden. Beide premies zijn eerst vooraf verschuldigd aan de dealer, bovenop de hierboven genoemde € 5.995,- en € 7.995,-. Kijk voor de voorwaarden, ook wanneer u geen inruilauto heeft, op www.peugeot.nl of op www.
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Nieuwste ontwikkeling krant
Vanaf heden ontvangt u Hart van Hengelo op donderdag.
Bovendien ontvangt u hem separaat, dat wil zeggen zonder
folders. Hierdoor kan de krant meer inspelen op de actualiteit
en wordt het bereik van de krant vergroot. Dit is onderdeel
van de nieuwste ontwikkelingen van Hart van Hengelo.
Sinds de eerste editie van
Hart van Hengelo zijn de
reacties van onze lezers en
adverteerders enorm enthousiast. De redactie ontvangt wekelijks vele mails en
persberichten van de lezers
en probeert hier zoveel mogelijk aandacht aan te beste-

den. Hart van Hengelo tracht
haar lezers en adverteerders
zoveel mogelijk te bedienen
door diverse ontwikkelingen.
Daartoe is Hart van Hengelo
als eerste krant van Nederland vorig jaar begonnen
met QR-codes. De lezer kan
hierdoor elk artikel beluiste-

lopen die onze premier een lekker ding vinden. Nou, u voelt ‘m al,
onder die vrouwen schaar ik mij niet. Nee, mijn profiel ‘begeerlijke
man’ ziet er toch wat anders uit. Dat geeft verder niks, want het
zegt immers niets over de mens Rutte en al helemaal niets over
de politicus Rutte. Gewoon een kwestie van smaak. Voor het ene

ren. Een noviteit waar zeer
positief op wordt gereageerd.
Hart van Hengelo heeft echter nog meer ambities. Zo

verschijnt binnenkort een
website en streeft uitgever
DWF Publishing naar een
wekelijkse uitgave.

wat is er nu gezelliger dan een lachende man in huis? Lang
leve de lol! Ik hoef dat geschater niet zo nodig, maar er zijn
nu eenmaal mensen voor wie de leut hoofddoel in het leven
Intussen ben ik wel oprecht blij dat ík niet op Mark val en
ook nooit per ongeluk over hem droom. Mijn geweten zou
namelijk hevig in opstand komen wanneer ik ook maar in ‘t
minst door de man bekoord zou zijn.

hij een jaar later een prijs voor
‘Beste ondernemer onder
de 25’. Dankzij zijn doorzettingsvermogen zijn inmiddels
het model Yfke Sturm en politica Hillary Clinton met zijn
designs gespot.

Dus nee, hoe ik ook mijn best doe, ik kán me een leven samen
met Mark Rutte eenvoudigweg niet voorstellen. Zittend aan
de ontbijttafel, wandelend langs de vloedlijn, hangend bij
het haardvuur, liggend in bed… Oef! Niet alleen zou die
voortdurende grijns al mijn lusten (eten, wijntje slobberen

soms te horen dat ze ‘maar’
mbo-studenten zijn en daarom minder kansen hebben op
de arbeidsmarkt.’
Het verhaal van Munie maakte indruk op de studenten
en was volgens de aanwezi-

gen ‘inspirerend’. Dat is precies de reden waarom Munie
naar het ROC van Twente is
gegaan. ‘Ik ben niet de beste
designer die er is, maar ik wil
dat mensen weten dat je met
doorzettingsvermogen alles
kan bereiken.’

Duo uit Enschede en Hengelo maakt anti-Wilderslied

ken en mishandeling. Justitie,
hulpverleners en basisscholen
maakten zich destijds grote zorgen. Het anti-Wilderslied, Wilders Diss genaamd, bevat een

Nu begrijp ik heus wel waarom een bepaalde categorie

is. Daar doe je weinig aan en het kan op zich geen kwaad.

Rappers voor de rechter

In 2010 kwam het rappersduo,
afkomstig uit Enschede en
Hengelo, al in opspraak vanwege een mogelijk verband met
mishandeling, loverboypraktij-

gulzig naar binnen propt. Zo gaan die dingen.

maken met die lach. Die vrouwen houden van gezelligheid en

De bekende tassenontwerper Omar Munie heeft studenten
van de Fashion Design opleiding van het ROC van Twente
een workshop gegeven. De tassen van de studenten worden
ter beschikking gesteld aan de 3FM Serious Request actie,
het Glazen Huis.

Raheem Joughlaf en Tolga Atac vormen samen het rappersduo De Penn Connection. PVV-leider Geert Wilders voelt
zich bedreigd door hun anti-Wilderslied. De rappers moeten
voorkomen bij de politierechter.

borrelhapje bedank je beleefd terwijl je het andere ongegeneerd

dames van Mark gecharmeerd is. Dat heeft natuurlijk alles te

Tas Hillary Clinton in Hengelo gespot

Het ROC van Twente nodigde
hem uit om leerlingen een
‘inspiratiesessie’ en een workshop te geven. Volgens een
woordvoerder van het ROC
zijn dergelijke succesverhalen stimuleren voor de studenten. ‘Ze krijgen namelijk

Bekoring
Het verbaasde me een beetje, maar er schijnen vrouwen rond te

‘Met doorzettingsvermogen kan je alles bereiken’

Het verhaal van Omar Munie is bijzonder. De ontwerper vluchtte namelijk
op negenjarige leeftijd naar
Nederland omdat in zijn vaderland Somalië een burgeroorlog uitbrak. Samen met
zijn broertjes en zus moest hij
in Nederland een nieuw leven
zien op te bouwen. Volgens
Munie stond het voor hem al
snel vast dat hij een creatief
vak wilde leren. Die keuze
heeft hem veel opgebracht.
Zo werd hij in 2007 ‘ROCleerling van het jaar’ en won

Column

bijbehorende videoclip waarin
een foto van Wilders met een
kogel wordt beschoten. Een jaar
geleden verscheen de clip op internet, waarop Wilders aangifte
deed en de rappers werden verhoord. Sindsdien lukt het niemand om de clip van YouTube
te verwijderen. Het rappersduo
geeft aan dat het niet de bedoe-

etc.) doen stollen, maar ik zou me vooral zo schúldig
voelen. Zou steeds aan al die minima moeten denken die
géén versgebakken croissantjes kunnen bekostigen, laat
staan een open haard. Aan hen voor wie een retourtje
Amsterdam-Zandvoort nog buiten het huishoudbudget valt.
En dat ik dan liefdevol de bol moet aaien waarin al die botte
bezuinigingsmaatregelen geboren worden. Ja, kóm nou!
Maar mag ik hier dan voorzichtig concluderen, dat de
vrouwen die Mark zo schaamteloos begeren tot dezelfde
maatschappelijke klasse behoren als hij zelf? Dat zij dus
in géén geval behoren tot diegenen met de allerlaagste
inkomens? En dat zij óók niet behoren tot hen die voor hun
werk aangewezen zijn op de Sociale Werkvoorziening? Dat
zij géén ernstige fysieke handicap hebben, waardoor zij voor
hun zelfstandigheid afhankelijk zijn van door overheidsgelden
gefinancierde faciliteiten? Dat zij óók geen kinderen hebben

ling was mensen aan te zetten
tot geweld richting Wilders.

die om verschillende redenen behoefte hebben aan extra
begeleiding in het onderwijs? Dat zij, kortom, niet behoren

volgende edite verschijnt in de week van 22 maart

Hart van
Hengelo

tot de meest kwetsbaren, wie het bezuinigingsbeleid van dit

Colofon
Hart van Hengelo
is een uitgave van
DWF publishing
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Martin Scheffer

Redactie
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Alle rechten voorbehouden. De redactie
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voor foutieve informatie. Niets in deze
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De gemeente zou Twitter en andere sociale media kunnen gebruiken als
eenvoudig
en
effectief
middel voor de promotie
van haar stad, informatievoorziening en binding
van de burgers.
Volgens de internetstrateeg
en directeur van Team Nijhuis, Gerben Lievers, heeft
de gemeente Enschede de
resultaten van het onderzoek in ontvangst genomen. Op de vraag of de gemeente Hengelo ook iets
gaat doen met de resultaten, antwoordt gemeentewoordvoerder Annemarie
Brinkhorst: ‘Wij hebben
een webteam waarmee wij
regelmatig bespreken wat
we online allemaal doen als
gemeente. Op dit moment
hebben wij echter geen plannen om onze twitteractiviteiten uit te breiden.’

kabinet als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt?
En mag ik daar dan aan vastknopen dat het die vrouwen geen
donder kan schelen wat er in dit land te gebeuren staat? En
dat, mócht hun geweten al eens in het gedrang komen, zij
zich wederom zullen laten verleiden door die ‘ontwapenende’
lach? Want zo noem je toch zo’n lach die je alle wapens en
argumenten uit handen slaat? Dat zo’n vrouw dan begint van:
’Ja, maar Mark, lieverd… hóe moeten die arme sloebers nu
rondkomen van…’ En dat Mark het dan gierend weg buldert?
Dat hij daarna doodleuk
achter de piano gaat zitten
en vraagt of zij (‘schatje’)
nog even zo’n lekkere latte
voor hem maakt?

Geertje P.
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Deze Style-modellen zijn nu bovenop de standaarduitrusting extra uitgerust met o.a.:

��
�

Dakrailing, zilverkleurig (combi)
Instapsierlijsten Style
Lederen stuurwiel, handremgreep en versnellingspook

��
�

Luxe accenten op het dashboard
Lichtmetalen velgen 15" Line
Middenarmsteun vóór

��

Speciale Style bekleding
Sunset, extra donker getinte ramen achter

De ŠKODA Fabia Style least u vanaf € 279,-.
Proﬁteer nu van deze actie en kom snel naar onze showroom! U bent van harte welkom.

skoda.nl

Brandstofverbruik gemiddeld 5,1 l/100 km (1 op 19,6), CO2-emissie 119 gr/km.

Zolang de voorraad strekt. Alle genoemde vanafprijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leasebedragen zijn per maand, excl. BTW en brandstof via ŠKODA Leasing o.b.v. 48 mnd en 20.000 km per jaar o.b.v. Operational Lease.
Incl. verzekering met een eigen risico van € 500,-. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Actieperiode loopt tot en met 28 april 2012. Kijk voor meer informatie op www.skoda.nl of kom langs in de showroom.

GÖRITZLEHNER
Diamantstraat 29, 7554 TA Hengelo, 074 - 255 80 00
info@goritzlehner.nl, www.goritzlehner.nl
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Kunst van Hengelo
Deze week: Sandra Boots
Wat maak jij?
Mijn specialisatie is schilderen. Maar ik draai mijn hand
ook niet om voor het maken
van een object of het uitvoeren van een performance.
Dat laatste doe ik het liefst
met meerdere collega’s samen.

Wat maakt jouw
werk speciaal?
Mijn huidige werk is enorm
kleurrijk en veelal vrolijk.
Het maakt mensen blij. De
tijd van de zware onderwerpen hebben we gehad.

Waar kunnen we
jouw kunst zien?
Vanaf 25 maart is mijn werk
te zien bij Pardoes in het Bos,
Meekertweg 8 te Winterswijk. Ik exposeer daar samen met Yolande Keuenhof.

Mijn werk is natuurlijk ook
te bekijken via mijn website:
www.bootsatwork.nl

Welke bekende
kunstenaar bewonder jij?
Al van jongs af aan ben ik
enorm geïnspireerd door Salvador Dali. Zijn manier van
uitbeelden van complete verhalen uit zijn onderbewustzijn en fantasie boeien mij
enorm.

Wat betekent
Hengelo voor jou?
Ik heb hier in Hengelo een fijne plek om te werken en fijne
collega kunstenaars. Toch
mis ik hier een echte broedplaats waar kunstenaars samenkomen en werken.

Foto: Ben van Bokhoven en Lia Kok

Bert Sanders

Sandra Boots

cultuurscout.hengelo@ziggo.nl

Theatermaker en pianist vliegen met één vleugel

Win vrijkaarten voor bijzondere voorstelling
Fred Delfgaauw is theatermaker pur sang. Begenadigd in
het vertellen van verhalen, waarbij hij ook gebruik maakt
van levensgrote en levensechte poppen. In zijn werk streeft
hij integratie van verschillende vormen van podiumkunst
na. Dit theaterseizoen bundelt hij zijn talent met dat van
de geprezen pianist Bert van den Brink. Hun gezamenlijke
voorstelling heet ‘Vliegen met één vleugel’ en is zaterdag 17
maart te zien in het Wilminktheater in Enschede.
Enkele jaren geleden ontmoetten Fred Delfgaauw (1960) en
Bert van den Brink (1958) elkaar in het eigen theater van
Fred. Bert, die vanaf zijn geboorte blind is, gaf er die dag
een jazzconcert en vroeg Fred
om een rondleiding. “Het was
leuk, het was spannend en het
klikte meteen,” vertelt Fred.
“Bert voelde aan het pluche en
aan het kristal van de lampen
en bleek eigenlijk meer te zien
dan ik. Die lampjes mogen
weleens schoongemaakt worden, merkte hij op.”

Fijnproevers
In hun gezamenlijke theaterprogramma wisselen scènes, teksten en muziek elkaar af. Hierbij
streven beide kunstenaars er
naar het publiek te ontroeren.
Fred: “Voor een avondje theater
geldt tegenwoordig al snel dat er
gelachen moet worden. Anders
is het geen leuk uitje. Wij proberen nu juist iets anders te doen.
Je zou dit een programma voor
fijnproevers kunnen noemen.
Voor mensen die het platte vermaak op televisie eens willen
ontvluchten, mensen die niet

de verhalen van Fred en ik reageer daarop in muziek. En soms
doen we het andersom. Op deze
manier ontmoeten Fred en ik
elkaar in elkaars werk.”

Vrijkaarten
bang zijn geraakt te worden en
niet bang zijn voor een stilte. Als
het even kan brengen we met
verhalen en muziek de mensen
zo in vervoering, dat ze er thuis
achterkomen dat ze bij het verlaten van het theater hun jas
vergeten zijn.”

Als lezer van Hart van Hengelo kunt u twee vrijkaartjes
winnen. Ga snel naar de fotopuzzel op pagina 14. Meer
informatie:
www.wilminktheater.nl, www.delfgaauw.nl,
www.bertvandenbrink.com en
www.mojotheater.nl.

Wie?
Jaaroverzicht 2011 door Jozef de Bot
Jam-sessie
80’s Revival party “Back to populair”
Spetterende sieraden 9 t/m 12 jr
Black Top
LeefTijd
Hobbytechnica
Vertelconcert: troupe a’dour
Mode & Dansavond
Lahmacun maken
Alaska’ door Simone Roerink
Slingerbeurs
Bingo!
Stoefmèl
Optreden soul & gospelchoir spirit
Leeskring ROC Volksuniversiteit
Stripverhaal maken
Twentse Vlooienmarkt
Literatuurkring

Bert: “Als ik met een band of
orkest speel, ben ik onderdeel
van het geheel. Wat wij nu samen maken is een prachtig
voorbeeld van één op één en dat
kom je niet vaak tegen. Tijdens
de voorstelling luister ik naar

Waar?
À la Maison te Hengelo
Het Uurwerk te Hengelo
De Nul te Hengelo
Kulturhus hasselo te Hengelo
t Wooldrik sportcafé sporthal te Borne
Kulturhus de bijenkorf te Borne
Twents Techniekmuseum HEIM
Bornse synagoge
Lyceum de Grundel
Wijkcentrum ’t Lansink te Hengelo
Vertierkwartier te Hengelo
ROC van Twente te Hengelo
De eendracht te Hengelo
Kulturhus de bijenkorf te Borne
Oude kerk te Borne
Bibliotheek Hengelo
Wijkcentrum ’t Lansink te Hengelo
Expo Center Hengelo
Thabokerk te Hengelo

IN DE BAN VAN HET NOORDELICHT
CREA

Aanmelden tot vrijdag 24 maart
CREA Centrum voor Kunsteducatie organiseert op 3 april
een boeiende lezing door Ben van Bokhoven en Lia Kok. Ben
van Bokhoven en Lia Kok zijn een aantal malen in Lapland op
Noorderlichtexpeditie geweest. Op initiatief van fotografiedocente Simone Gerard, houden zij op van 20.00-22.15 uur een
lezing over hun fascinatie voor het Noorderlicht. In deze lezing
leggen zij de nadruk op het fenomeen Noorderlicht in Nederland en hoe men alles te weten kan komen over de zeldzame
keren dat het hier in Nederland te zien is. Aan de hand van
dia’s vertellen zij hun verhaal. Ze wisselen dit af met twee op de
computer gemaakte diashows, waarbij de beelden met behulp
van drie projectoren worden vertoond op muziek uit Lapland.
De toegangsprijs bedraagt € 12,50 inclusief koffie, thee en een
drankje na afloop. Aanmelden kan tot vrijdag 24 maart bij
CREA: 074 2917597 of via administratie@crea.nu.

TWENTE GLOBAAL
SCHOLENGEMEENSCHAP TWICKEL

Ontmoeting

Zaterdag 10 maart
Het koor Kanaljerood heeft met de voorstelling “Twente Globaal” een stevige uitdaging opgepakt. Ze zien globalisering als
iets wat ons allen raakt. Globalisering is de wereld dichtbij en
veraf. Kanaljerood bekijkt globalisering als de wereld in Twente
– Twente in de wereld. Het project is uniek met eigen teksten
en speciaal gecomponeerde muziek door Max Knigge, een veelbelovend componist met roots in Hengelo. Hij componeerde
op de zelfgemaakte teksten unieke koormuziek. Kanaljerood
maakte de voorstelling compleet met tussenteksten, filmfragmenten en decor. Een project met ernst en humor.

Evenementenkalender
Wat?
Tentoonstelling
Muziek
Muziek
Kinderen
Muziek
Theater
Tentoonstelling
Theater
Activiteit
Kinderen
Theater
Evenement
Spel
Theater
Muziek
Literatuur
Kinderen
Evenement
Literatuur

UIT-Agenda
Hengelo

Wanneer?
4 - 25 mrt
8 mrt
9 mrt
9 & 16 mrt
10 mrt
10 mrt
10 & 11 mrt
11 mrt
13 mrt
14 mrt
15 mrt
16 mrt
16 mrt
16 - 17 mrt
18 mrt
21 mrt
21 mrt
24 & 25 mrt
26 mrt

Het koor brengt Twente Globaal op 4 totaal verschillende locaties. Ook een uitdaging. De première is zaterdagavond 10 maart
in Hengelo in Scholengemeenschap Twickel aan de Woolderesweg. Om 20.15 uur. Op zondag 11 maart om 15.00 uur in Project Indië-ten Cate te Almelo aan de Sluiskade Noordzijde. Op
zaterdagavond 24 maart om 20.15 uur in het Polaroidgebouw
te Enschede aan de Hoge Bothofstraat en zondag 25 maart om
15.00 uur in De Weemhof te Ootmarsum.

KERKCONCERT
BETHELKERK

Vrijdag 16 maart
De Hengelose Christelijke Harmonie geeft haar jaarlijkse Kerkconcert in de Bethelkerk. Net als voorgaande jaren wordt er tijdens dit concert gemusiceerd door het orkest, is er koorzang en
heeft de bezoeker een actieve rol in het geheel, de samenzangliederen meegezongen kunnen worden. Het orkest zal naast
het begeleiden van deze samenzang ook een aantal prachtige
werken, passend bij een kerkconcert, ten gehore brengen. De
koorzang wordt dit jaar ingevuld door Opus ’94, een gezellig
maar tegelijk ook ambitieus koor uit Hengelo. Hun repertoire
bestaat uit werken variërend van musical tot requiem. Het concert begint om 20.00 uur en de entree is gratis.

Het complete aanbod van wat er in Hengelo te doen is op het gebied van muziek,
uitgaan, film, evenementen, theater en exposities is te vinden op www.helemaalhengelo.nl.

-

Hairextensions
Clip in hair
Flip in hair
Kinderfeestjes

-

Sieraden en tassen
Tandkristal
Tanden bleken
Bio HCG kuur

Bio-HCG+® kuur
vergoeding via zorgverzekeraar mogelijk
dus vraag naar de voorwaarden

vanaf

500 euro
Zaagstraat 7 B 7556MX Hengelo 06 410 380 05 www.defotosalon.nl

DIT KAN NIET WAAR ZIJN!
ONGELOVELIJK GOEDKOPE
DRUKWERKPAKKETTEN
VOOR STARTERS OF ZZP’ERS
PAKKET 1

PAKKET 2

500 VISITEKAARTJES
625 VEL BRIEFPAPIER
500 ENVELOPPEN

1000 VISITEKAARTJES
1250 VEL BRIEFPAPIER
1000 ENVELOPPEN
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Wij Zorgen Er Voor Dat U Woont Zoals Wonen Bedoeld Is !
Koopzondag
Koopzondag25
25Maart
Maart

Bezoek onze .
showroom:

ma: 13.00 uur tot 18.00 uur
di-woe-vrij: 10.00 uur tot 18.00 uur
don (koopavond): 10.00 uur tot 21.00 uur
zat: 10.00 uur tot 17.00 uur

n Tot
Verkoze winkel
o
W on
Mooiste ENTE !
Van TW

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting
terwijl de meubels
blijven staan

Plameco Twente (slaapspecialist / plameco)
Eekboerstraat 71 te Oldenzaal of 0541 534 029

De
De Nieuwste
Nieuwste Lifestyle
Lifestyle Collectie
Collectie
Kwaliteit,
Kwaliteit,voor
voorde
delaagst
laagstmogelijke
mogelijkeprijs
prijs!!

Textielstraat 28 Bedrijventerrein
Stepelo Haaksbergen
www.potzwonen.nl
www.potzwonen.nl
Textielstraat
28 Haaksbergen
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Lambertuspassage gesloten

‘Onze klanten weten ons ook
zonder Lambertuspassage te vinden’
had altijd wel goede contacten met de ondernemers
binnen de passage,’ vertelt
Jonge Rossberg.
De juwelier belde met de eigenaar van de Lambertuspassage voor opheldering. ‘Ik kreeg
te horen dat er misschien één
winkel in de passage komt. De
eigenaar kon mij echter niet
vertellen of ‘mijn’ ingang opnieuw gebruikt gaat worden.’
De Lambertuspassage heeft per 1 maart haar deuren gesloten. De winkeliers van het winkelcentrum hebben inmiddels
een ander onderkomen gevonden. Alleen Juwelier Jonge
Rossberg, gevestigd in het steegje aan de westkant van de
ingang, is achtergebleven. Hart van Hengelo sprak met eigenaar Erik Jonge Rossberg over de sluiting van de passage.
‘Ik kwam er eigenlijk pas achter dat de Lambertuspassage
ging sluiten toen de winkeliers binnen het winkelcen-

trum bordjes ophingen waarop stond dat ze weggingen.
Ik hoorde natuurlijk niet echt
bij het winkelcentrum, maar

Hoewel de juwelier profijt had
van de passanten die het winkelcentrum ingingen, heeft
hij een goed gevoel over de
toekomst. ‘Het is jammer
dat het in het steegje misschien wat rustiger wordt,
maar onze klanten wisten
ons altijd al te vinden. Dat
zal, nu de Lambertuspassage
haar deuren heeft gesloten,
niet veranderen.’

Belastingtips.nl
Week 11: Vooraf ingevulde aangifte 2011

Nog een paar weken en dan moeten miljoenen mensen
hun aangifte inkomstenbelasting 2011 inleveren. Vanaf
1 maart 2012 kunt u de grotendeels ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2011 downloaden op de internetsite van
de Belastingdienst.
Dit is een service van de Belastingdienst, ze maken het
dus steeds gemakkelijker.
In deze aangifte staan de volgende gegevens al ingevuld:
• de persoonsgegevens van u,
uw partner en uw kinderen,
• uw loon- en uitkeringsgegevens,
• de WOZ-waarde van uw
woning (en het forfait),
• gegevens
van
andere
woningen,
• spaargeld bij de banken,
• uw heffingskortingen en
eventuele voorlopige aanslagen.

Controleer deze gegevens
wel goed, anders betaalt u
wellicht teveel. U bent zelf
verantwoordelijk voor de
juistheid van de ingevulde informatie. Het is een service,
dus eenvoudiger maken ze
het niet (wel gemakkelijker).
Voor het downloaden van
de vooraf ingevulde aangifte
heeft u uw DigiD nodig. U
moet de aangifte ook digitaal indienen.
Via de internetsite www.belastingtips.nl kunt u gratis
vragen stellen over uw aan-

gifte, tevens staan hierop
diverse belastingtips.

App en aangifte
Heeft u een mobiele telefoon, dan kunt u ook de
aangifte-app (gratis) en de
belastingtips-app (€ 1,59)
downloaden. Beide apps zijn
beschikbaar voor de iPhone
en Android.
Mr. Dennis J.B. Jongbloed
info@belastingtips.nl
www.belastingtips.nl

Vestiging Enschede

Trainingen Fiets-Fit beginnen weer
Fiets-Fit, een landelijk initiatief van de Nederlandse Toer
Fiets Unie, blijkt een succesvol initiatief. Uit onafhankelijk
onderzoek bleek dat deelnemers het programma met een
8,3 beoordeelden.
Rijwiel Toer Club Hengelo
(RTC) organiseert ook dit
jaar, in samenwerking met

hoofdsponsor
Slangenbeek Tweewielers, de zes
fietstrainingen voor men-

Tijdens de zes trainingssessies wordt, onder begeleiding
van enthousiaste en ervaren
instructeurs, aan verschillende basisvaardigheden en
technieken van het racefietsen gewerkt. Bijvoorbeeld
hoe men de racefiets bij lage
snelheden in balans houdt,
wat de juiste rem- en schakeltechniek is en hoe men een
goede warming-up kan doen.
Daarnaast wordt aandacht
besteed aan het gebruik van
verschillende
materialen,
veiligheid en voeding.

Tweewielers verzorgt behalve de clubkleding van RTC
ook koopavonden voor de
leden, evenals een technische avond in de werkplaats
waar men tips en aanwijzingen krijgt over onderhoud en
reparatie van de racefiets en
mountainbike. Echter, deze
moderne fietswinkel richt
zich zeker niet alleen op de
mountainbikes en racefietsen.. Het grootste deel van
het vloeroppervlak wordt
ingenomen door alledaagse
gebruiksfietsen. Van de allerkleinste kinderfietsjes tot
de nostalgische opoefietsen,
sportieve hybridefietsen en
e-bikes.

Slangenbeek Tweewielers

Extraatjes

Hoofdsponsor Slangenbeek

Wie

sen die willen beginnen met
sportief fietsen.

Wat is Fiets-Fit?

Fiets-Fit ontvangt twee edities van het Fietssport Magazine, een Shimano bidon en
een herinneringscertificaat
na afloop. Bovendien is de
fiets tijdens de zes trainingen
automatisch verzekerd tegen

schade als gevolg van een ongeval. Indien nodig kan voor
een geschikte fiets worden
gezorgd. Aanmelden en meer
informatie: www.fiets-fit.nl,
www.rtchengelo.nl en www.
slangenbeektweewielers.nl.

Zaterdagavond 10 maart is er een speciale Frankpop geprogrammeerd in Metropool, de “ Frankpop singer-songwriters
edition”. Dit keer met medewerking van artiesten uit onder
meer Hengelo, Borne, Utrecht en Tilburg.

werballads met band, nieuwe
hits en eigengereide covers.
Wil je een voorproefje zien,
ga naar www.frankmeijer.nl,
daar zijn al enige voorbeelden te beluisteren. Uiteindelijk zal er na deze avond een
cd worden opgenomen met
de mooiste songs erop,’ aldus
organisator Frank Meijer .

zich

aanmeldt

voor

‘Talent zit in een klein hoekje’
Het initiatief Vliegende Stoel biedt Hengeloërs de kans hun
talent(en) te ontdekken. Door middel van verschillende activiteiten kunnen deelnemers op een speelse manier dat talent leren inzetten. Volgens initiatiefnemers Judith Duursma en Gettie van Bussel is daar maar één ding voor nodig:
Uit je ‘comfort-zone’ komen.
‘Elk mens bezit talenten waarvan hij of zij niet weet dat ze er
zijn. Wij willen dat Hengeloërs
bij Vliegende Stoel die verborgen talenten (her)ontdekken,’
vertelt Van Bussel. De vrouwen
weten namelijk uit ervaring hoe
het is om je bakens te verzetten als je op het punt belandt
waarop je meer wil, maar niet
precies weet waar je moet beginnen. Het duo wilde daarom
een activiteit opzetten die bij
dat proces moet helpen.
Vliegende Stoel biedt daarnaast
de mogelijkheid om iets te doen
met een nieuw besef. Wanneer
een deelnemer er bijvoorbeeld
achter komt dat hij geïnteres-

seerd is in fotografie, dan wordt
daarvoor een cursus georganiseerd. ‘Wij zoeken samen naar
een locatie, een instructeur en
maken reclame voor de activiteit.’ Het ultieme doel van de
twee vrouwen is dat de deelnemers zich bewust worden van

het feit dat ze tot veel meer in
staat zijn dan ze zelf eigenlijk
weten. ‘We willen mensen op
die manier een ‘energizer’ geven,’ aldus Duursma.
Voor meer info:
www.vliegendestoel.nl

‘Cursus fotografie is mogelijk - Bron foto: Evive

Frank Meijer, gitaarleraar
te Hengelo, organiseert al
jaren festivals met zijn leerlingen en gasten, Frankpop
genaamd. Op Frank’s YouTube kanaal “peuscherstraat”
staan al veel mooie opnames van Frankpop 2011.
Bijvoorbeeld een prachtige
live versie van Incomplete
(van Fish).
`Na al die Frankpop’s werd
het eens tijd om de singer-

songwriters aan het woord
te laten. Ik heb (oud)leerlingen, met of zonder band,
die eigen songs schrijven en
daarmee optreden, eigen cd’s
maken of een muziekvakopleiding volgen. Daarnaast
zijn er leerlingen die net hun
eerste nummer hebben bedacht. Bij Frankpop singersongwriters edition voegen
we al die (oud) leerlingen samen.Dit resulteert in kleine
gitaarsongs, prachtige po-

De kaarten kosten zes euro
en zijn verkrijgbaar bij:
* www.metropool.nl,
* aan de kassa
* en bij Frank Meijer.
Meer informatie:
www.frankmeijer.nl.

Torenlaan 24a / Hengelo / 074-2470385
www.fitwinkel-hengelo.nl
Kom langs, neem een kijkje en probeer uit!
In onze winkel van 1000m2

BEGINNEN MET RACEFIETSEN?
Doe dan mee met Fiets-Fit en krijg in
zes weken de basistechnieken racefietsen
onder de knie! Ga samen met andere
beginnende racefietsers de uitdaging aan!

Eiwitten

Meld je aan op www.fiets-fit.nl en kies
voor locatie Hengelo

Pre Workout

Fiets-Fit in Hengelo wordt georganiseerd door

Slangenbeek Tweewielers/RTC Hengelo
Topweg 44, 7559 PH Hengelo

Eiwitten helpen
bij de opbouw van
spieren. En helpt bij
het afvallen.

Weight Gainers
Zorgen voor
massa opbouw.

Zorgt voor meer
spiermassa.

Extreme Whey
750 gram

€50,00

Real Mass
2,27 kg

Superpump
MAX 640 gram

Crack
600 gram

€29,95
Kre-Alkalyn
750 mg

W

True Mass
2,6 kg

€42,50

€39,90

Pro 85
4 kg

Syntha-6
1323 gram

€44,90

€54,50

€39,90

€75,00

€32,90

Myofysion
2,3kg

Magic
Weight
Gainer 5 kg

Meer energie voor
je training.

Creatine

€45,90

€24,00

NO-Xplode
1025 gram

*
10%
NG!
I
T
R
O
INKELK

10%
WINKELKORTING!*
*op alle voedingssupplementen.
En
bij bestellingen
boven de €100,- een
GRATIS Shakebeker.
Geldig t/m 01-04-2012

NU OOK IN
ENSCHEDE!

:
Start g
rda
Zate rt
17-m r
0
09.3

uu

PARTNERS VAN FIETS-FIT

Lenteweg 100
7532 RL Enschede
T. 053 711 35 53
E. enschede @ tnsmagazijn.nl
I. www.tnsmagazijn.nl

GuanGfenG

Teppanyaki • Wok • oosTerse specialiTeiTen

per persoon € 14,90
Buffet-Barbecue (live koken) & sushi
Maandag tot zaterdag 17:30 - 22:30 u
Zondag & feestdagen 11:30 - 14:30 &
17:30 - 22:00
Kinderen van 5 tot 10 jaar € 7,90

per persoon € 6,90
Mongolisches middagsbuffet & sushi
Maandag tot zaterdag 11:30 - 14:30 u
(buiten feestdagen)
Kinderen van 5 tot 10 jaar € 4,50

openingstijden:
• Maandag t/m zaterdag
Van 11:30 uur tot 15:00 uur
Van 17:30 uur tot 23:00 uur
• Zondag & feestdagen
Van 11:30 uur tot 23:00 uur

Bekijk onze video op www. guangfeng.wokfans.de
48599 Gronau-epe • am Berge 64 • T: 02562 7194973
www.guangfeng.wokfans.de
* Kinderen onder de 5 jaar zijn gratis!

Woonspecial
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Nieuwe woontrend

De ‘fabulous fifties’ zijn terug
De woontrends van 2012 staan in het teken van de ‘hollywood golden years’. De jaren waarin Jackie Kennedy,
Grace Kelly en Audrey Hepburn dé stijliconen waren. Als
je je woning graag op deze wijze wilt inrichten, let er dan
op dat de verfijning en elegantie van de jaren vijftig in je
interieur terugkomen.

De presidentsvrouw Jackie Kennedy deed tijdens
het ambtstermijn van haar
man iets wat nog nooit eerder gebeurd was: het Witte
Huis opnieuw inrichten.
Dat deed ze in een periode waarin de Amerikaanse
economie als nooit tevoren
bloeide en er nieuwe idealen
ontstonden. De veranderingen in de maatschappij
waren ook terug te zien in
de woontrends. Zo waren
grote raampartijen, een leistenen haard en een keukenbar één van de ‘must-haves’
van die tijd.

Kleuren en materialen
De woontrends uit de jaren
vijftig worden nu vertaald
naar luxe, glamour en comfort. Alles in je huis moet die
aspecten uitstralen. Dat kan
door te kiezen voor de kleuren oudroze en turquoise of

voor meubilair met sculpturale vormen, subtiele patronen en luxe stoffen. Voor wie
morgen al wil beginnen aan
zijn ‘fabulous fifties’ interieur heeft Hart van Hengelo
vijf tips:
1. Kleuren: gebruik veel
zachte, vergrijsde kleuren.
2. Materialen: ga voor luxe
materialen als zijde, satijn,
fluweel, soepel leer en tweed.
3. Vormen: kies voor ronde
en sculpturale vormen in bijvoorbeeld damesfauteuils en
kleine retro bankjes die verwijzen naar de jaren vijftig.
4. Accessoires: plaats luxe
objecten als glanzende vazen, schalen van glas, zilver
of parelmoer. Verfijnd en retro zijn hier de kernwoorden.
5. Tapijt: glamour en luxe
zijn leidend en een zacht
tapijt op de vloer is soms
al voldoende om dit effect
te bereiken.

Scandinavisch slapen

jaar Markant
Markant Wonen heeft inmiddels zijn 25-jarig bestaan gevierd. John Vink staat alweer 15 jaar aan het roer. Hij staat
in de winkel, samen met zijn vader Wim, de klanten met raad
en daad terzijde.

Nordic Dreams is een specialist op het gebied van “Scandinavisch slapen”, met meer dan vijftien jaar ervaring in de
slaapkamerbranche. Nordic Dreams, gevestigd in Hengelo, is
gespecialiseerd in boxsprings, boxspringcombinaties inclusief gestoffeerde matrassen en luxe topdekmatrassen. Tachtig procent van de boxsprings is leverbaar uit voorraad en kan
dus supersnel bezorgd worden.
Service wordt door Nordic
Dreams nog met een hoofdletter S geschreven. Michiel Busch
van Nordic Dreams vertelt
hierover: ´Onze grote servicegerichtheid komt bijvoorbeeld
tot uiting via de omruilgarantie
en de eigen bezorg- en montagedienst. Nordic Dreams is
officieel M Line dealer. M Line

is niet zomaar een merk. Het
gaat om de beste drukverlagende matras, getest in september
2011, volgens de consumentengids.’ Aan de prijs zal het allemaal niet liggen, want Nordic
Dreams hanteert spotprijzen.
Nordic Dreams beschikt over
een luxe showroom die net

Een administratieve kracht en
twee stoffeerders completeren
het team bij deze specialist in
PVC, tapijt, gordijnen en zonwering aan de Beitelstraat 17.

verbouwd is. Hier vindt de
klant meer dan vijftien opstellingen. De Hengelose speciaalzaak is makkelijk te bereiken.
Nordic Dreams ligt namelijk

aan de parkeerplaats direct
achter de HEMA. Meer informatie: Nordic Dreams Hengelo,
Smutsstraat 41, 074-2470786,
www.nordic-dreams.nl.

‘Onze bijzondere kracht is de
persoonlijke aandacht en extra
mogelijkheden voor service.
Natuurlijk leveren we de beste
kwaliteit tegen een scherpe
prijs. Zaken als goede advisering, gratis meten en plaatsen,

een perfecte nazorg en het
stapje extra dat soms nodig is,
bepalen echter de keus die de
klant voor ons maakt. Als het
nodig is werken we ook buiten de “kantoor tijden”. En
wanneer een klant niet naar
de winkel kan komen, wordt
deze gehaald en gebracht of komen we aan huis. Ook hebben
we een binnenhuisarchitect
voor eventuele kleuradviezen,’
vertelt Vink.

Overheid neemt maatregelen

Wat kunnen we van de
huizenmarkt verwachten in 2012?

Welk type tuinmens bent u?
De lente komt eraan. Dat betekent dat iedereen binnenkort
weer in de tuin aan de slag gaat. Het kan helpen uit te zoeken welk type tuinbezitter u bent alvorens te beginnen. Op
internet vond Hart van Hengelo verschillende categorieën.

Prestigieuze perfectionist
Dit type wil succes en erkenning. Daarnaast zoekt hij of
zij ook rust en privacy. Die
elementen zijn terug te vinden in een tuin die bovengemiddeld groot is. De inrichting en het meubilair is
bovendien stijlvol. De prestigieuze perfectionist heeft ook
een zwak voor exclusiviteit.

Sociale buitengenieter
De titel geeft de beschrijving
van dit type eigenlijk al weer.
Gezelligheid is belangrijk en

er moet vooral samen van een
tuin genoten kunnen worden.
Zowel het huis als de tuin
worden gezien als plekken om
leuke dingen te doen. De keuze voor inrichting sluit daar
ook op aan. Dit type kijkt niet
zozeer naar een stijl wanneer
hij of zij bijvoorbeeld stoelen
uitzoekt, het moeten er vooral genoeg zijn voor alle mensen die aanschuiven.

Eigenzinnige tuinbezitter
Dit type is onafhankelijk, impulsief en individueel. Men is

gericht op zelfontplooiing en
groei. Een huis en tuin ziet hij
of zij vooral als plekken om te
genieten. Het inrichten ervan
gebeurt impulsief en revolutionair. De ideale tuin is voor
dit type tuinmens weelderig
en groen.
Herkent u zich niet in een van
bovengenoemde typen? Op
www.tuinweb.nl vindt u nog
twee typen hoveniers.

Volgens de laatste voorspellingen zullen de huizenprijzen ook
dit jaar dalen. De waarde gaat met ongeveer vier procent omlaag. De overheid heeft echter een aantal maatregelen ingevoerd om het huiseigenaren wat makkelijker te maken
De discussie over de hypotheekrenteaftrek is nog een
steeds een ‘hot-item’, maar er
zal op korte termijn niets mee
gebeuren. Hoewel het onvermijdelijk is dat er besparingen
doorgevoerd moeten worden,
wacht de overheid tot de huizenmarkt zulke maatregelen
kan dragen. De veranderingen
zouden de markt nu alleen
maar grote schade toebrengen.
De maximale leengrens voor
het krijgen van een Nationale
Hypotheek Garantie (NHG) is
€ 350.000 gebleven. Er was tijdelijk een verhoging ingesteld.
Per 1 juli 2012 wordt opnieuw
bekeken wat er met de maximale leengrens voor de NHG moet
gebeuren. Het kan zijn dat er
weer een verlenging komt van
het verhoogde bedrag, maar

dat zal ook afhangen van de situatie op de huizenmarkt.
In het verleden was het bijna
onmogelijk om een huis te verhuren die in de verkoop stond.
Door de stagnerende markt
staan de gemeente en banken
het op dit moment wel toe,

mede omdat de banken hierbij
gebaat zijn. Naast de sterk dalende huizenprijzen kost het
gemiddeld ook meer tijd om
een huis te verkopen. In 2011
stond een huis een jaar langer
dan gemiddeld in de verkoop.
Bovendien werden de huizen
over het algemeen voor een
veel lagere prijs verkocht. Op
dit moment kunnen mensen
de hypotheekrente van twee
huizen gedurende een periode
van drie jaar aftrekken.
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Pocketvering matras velda “Moonlight”
7-zone pocketvering matras met 3 draaddiktes! Afgedekt
met een gezoneerde en geperforeerde
latex.
Dubbeljersey
Tijdens
dede
Aktie
Tijdens
Aktieweek
weekook
ookinruil
inruiloude
oudefauteuil
fauteuil
hoes anti-allergisch en wasbaar. Aantal veren per m2: 375
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merken raamdecoratie. Niet
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voorwaarden.
gordijnstoffen, shutters en buitenzonwering. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

van € wooncomfort
675,voor € 337,50
tottot
ziens
ziensbijbijelzinga
elzinga
wooncomfort

Populaire maten
uit
voorraad
leverbaar!
Tijdens de Aktie week
ook inruil
oude fauteuil

tot ziens bij elzinga wooncomfort

Tot ziens bij Elzinga wooncomfort!

NU 50% KORTING!

Aanslagsweg 20, 7622 LD Borne, Tel.: 074 - 250 20 05
Aanslagsweg
20, 7622 LD Borne, Tel.:
074 - 250 20 05
info@decohomehuls.nl,
www.decohomehuls.nl
info@decohomehuls.nl, www.decohomehuls.nl

OPRUIMINGSACTIE
TIE
Laminaat

Inbetweens

- In 3 kleuren
- 2,03 m lang en 19 cm breed
- Incl. leggen, ondervloer en plakplinten
- V-Groove, 25 jaar garantie!
van € 45,95 voor

33

demovloeren
in onze
showroom!

Deze
maand bij
alle gordijnen

Gratis
rails

- In vele mooie kleuren
- Nu incl. meten, confectie
en ophangen

€ 29,95 m2

nu vanaf

€ 28,- mtr.

PVC diverse kleuren

Tapijt

- Nu met toplaag 0,50 mm of 0,70 mm
- Sterk en super stil
- Incl. egaliseren

van €269,- nu € 98,- m1
van €179,- nu € 89,- m1
van €109,- nu € 59,- m1
- Alles gratis gelegd (excl. trappen)

incl. leggen

€ 45,95 m2

OP=OP

HD interieurs
| Fahrenheitstraat
1 1| |Rijssen
Tel.0548
0548
08 |27
| www.hdinterieurs.nl
HD interieurs
| Fahrenheitstraat
Rijssen || Tel.
- 52- 52
08 27
www.hdinterieurs.nl
Openingstijden:
ma t/m
vr van
9.30- 17.30
- 17.30 uur,
koopavond tottot
21.00
uur,uur,
za van
Openingstijden:
ma t/m
vr van
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uur,do-vr
do koopavond
21.00
za9.30
van- 17.00
9.30 uur
- 17.00 uur
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JUPITERSTRAAT 6 7521 Jm ENSCHEDE 06-16018903 wo. T/m zA. 10.00 - 17.00 Do. & vR. kooPAvoND ToT 20.00 of oP AfSPRAAk

Tapijt

Gordijnen

De goedkoopste, omdat het kan.
LImo (T04)
Met een badmeubel uit deze collectie geniet u van veel opbergplezier!
Bovendien creeërt u een chique uitstraling dankzij de unieke wasbakken
en spiegels.
•

170 x 55 x78 CM

•

Massief teakhout

•

Wasbakken 50 x 35 x 12 CM

•

Grote spiegel 160 x 70 cm, met planchet

•

3 laden en 2 deuren voor veel opberg plezier

ToTAALPRIJS: vAN € 2695

vooR € 1449!

Schuttingen
21 planks - recht
houtbeton nu
compleet vanaf

,€ 1pla3ats0ing

PVC vloeren compleet
geïnstalleerd incl. egaliseren,
leggen en lijmen voor

€ 39,95!!
Markant Wonen Hengelo ∙ Beitelstraat 17 ∙ 7556 ND Hengelo
T - 074 2911199 ∙ www.markantwonen.nl

incl.

blokhut
3 x 2 mtr € 693,U PRIJS!!!!
type Hemmelder N

Bekijk nu onze website:

www.tuinhoutkroon.nl

Weleveldstraat 7A, 7557 JE Hengelo OV. Tel. 06-42878445 info@tuinhoutkroon.nl

ZwEEDSE PRIjSStuNt!
kom naar de winkel en proFiteer van deZe
uitZonderliJke korting!

NORDIC-DREAMS
E
lAAgSt IE
RANt
PRIjSgA AAD
RR
uIt vOO AR
A
lEvERb

compleet en aFZonderliJk
electriScH verStelBaar!!
★ 2x electr. verStelBare BoxSpringS
met pocketvering

UW PARTNER
IN NIEUWE EN GEBRUIKTE
HIGH-END AUDIO

★ 2x SuperSterke volva motoren
★ 2x topkwaliteit pocketveermatraSSen

- 58%

3 lUIsTERRUImTEs

★ 2x poten Set
★ 2x metalen matraSrem

1 BIOscOOP

★ keuZe uit diverSe maten!

INKOOP EN INRUIl

uNt
SuPER St
2855,-

BEzORGING mOGElIjK

normaal €

IuM
PREkM
tRISChE
ElE
INgSEt
bOxSPR

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 1.80 breed!

€ 1.199,★★ maat 1.

40 ★★

u vind onS aan Het
parkeerterrein acHter de Hema

SmutSStraat 41 • 7551 Hm Hengelo • tel. 074 247 07 86

De Reulver 97
Enschede
T: 053 - 478 18 70
www.wenwaudio.nl
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FC Twente Vrouwen
Deze week: Blakely Mattern
Hart van Hengelo sprak deze
week met Blakely Mattern,
verdediger bij FC Twente
Vrouwen.
Hoe kom je als Amerikaanse voetballer in Enschede
terecht?
‘Ik raakte tijdens mijn werk
als coach voor mijn universiteitsteam in South-Carolina
op een dag toevallig in gesprek met Bill Beswick. Hij
vertelde dat hij bevriend was
met Steve McClaren. Beswick
vroeg me mijn cv naar hem
te mailen en hij zou kijken
of er internationaal mogelijkheden voor mij waren. Ik
hoorde twee maanden niets
en kreeg daarna een e-mail
van Mary Kok-Willemsen. Zij

schreef dat ze op zoek waren
naar een speelster en vroeg
zich af of ik geïnteresseerd
was. Ik heb er een dag over
nagedacht en ben enige tijd
later op een vliegtuig naar
Nederland gestapt.’
Je bent nu ongeveer een half
jaar in Enschede. Hoe bevalt
het tot nu toe?
‘Ik vind het een geweldige ervaring. Soms heb ik een beetje
heimwee, maar ik geniet van
elke seconde. Ik wil nergens
anders zijn dan bij FC Twente. De fans zijn geweldig en
we worden door de club erg
goed behandeld. Ik kan soms
nog steeds niet geloven dat ik
betaald krijg voor iets dat ik
zo leuk vind.’

Blakely Mattern

Worden jullie dit jaar opnieuw
kampioen?
‘Het hele team doet erg zijn best
om opnieuw landskampioen te
worden. De speelsters die er vo-

bron: FC Twente Media

rig jaar bij waren willen opnieuw
dat kampioensgevoel ervaren
en ik wil heel graag FC Twente
iets teruggeven voor alle dingen
die ze mij hebben gegeven.’

Uit de Oude Doos – Ben Weber
Ben Weber heeft bij FC Twente en Heracles gespeeld en heeft twee
boeken op zijn naam staan. In elke Hart van Hengelo trakteert
hij u op een uniek ‘kleedkamerverhaal’ uit zijn tijd
als profvoetballer.

Pupil van de week
Elke club had destijds een pupil van de week: een jongen of
meisje die een keertje in het
hart van de club mocht meekijken, om aan het einde van
de dag een shirtje en een bal
met handtekeningen van de
Twentespelers te scoren.

week 11

Het was aan Dennis Brilhuis
en mijzelf om op een dag in
het seizoen 1987/1988 een
jongetje van tien jaar wegwijs
te maken in de catacomben
van het Diekmanstadion. We
hadden meteen door dat het
een brutaaltje was. Al snel
had hij de lachers op zijn hand

en met zijn extreem Twents
dialect konden de spelers uit
het Westen hem nauwelijks
tot niet verstaan.
Tijdens de wedstrijd kon het
kereltje niet stil zitten. Bij elk
schot op doel sprong hij op
en dramatiseerde de gemiste
kans met een luidruchtige
emotie, tot ergernis van onze
trainer Theo Vonk. Met enige
regelmaat moesten Dennis
en ik hem tot de orde roepen
maar hij toonde geen enkele
vorm van ontzag.
Theo raakte op een bepaald
moment dusdanig geïrriteerd
dat hij in zijn coaching naar de
spelers toe ook nog eens harder ging schreeuwen, dit weer
tot ongenoegen van het kleine
ventje, die aan Dennis en mij

vroeg waarom de trainer zo zat
te blèren. Ik zei voor de grap
dat hij zijn toeter was vergeten, waarop het kereltje opstond, recht op de coach afliep
en vroeg: ‘Hey meneer, heb ie
oe toeter vergeet’n?’
‘Toeter...? Ga jij eens lekker bij
die jongens zitten,’ zei Theo
op boze toon, waarna het
kereltje antwoordde: ‘Maar
ik wil die toeter wel veur
oe ophaal’n?’
De hele reservebank lag in
een deuk, maar Theo Vonk
keek ons met een duistere
blik aan en besloot ons deze
wedstrijd geen speelminuten
meer te geven.
Reageren:
ben.g.weber@hetnet.nl

Deze week bij de voetbalacademie:

De trainingslocaties Hengelo en Twello:
‘Motivatie inherent aan talent’
Hart van Hengelo volgt de voetbalacademie van FC Twente
op de voet. Deze week een interview met de coördinatoren
Gerhard Wermink en Dennis Bekking, coördinatoren van de
locaties Hengelo en Twello.
Gerhard Wermink (Hengelo)
en Dennis Bekking (Twello)
hebben allebei een sportopleiding afgerond en ervaring
opgedaan bij verschillende
voetbalclubs.

onder- en bovenbouw aanwezig, waar je als voetballer afhankelijk van je leeftijd in terecht komt. Op de
locatie Twello is alleen een
onderbouw aanwezig.’

Hoe wordt de verdeling tussen Hengelo en Twello gemaakt?
Gerhard Wermink: ‘We willen
graag dat onze voetballers in
de buurt van hun huis kunnen trainen. Voor iemand die
uit Epe komt is Twello een
mooie locatie. Het is ook een
geweldige accommodatie die
centraal én aan de snelweg
ligt. Voor de academie staat
het gezin centraal, daarna
komt school en voetbal. De
club is van mening dat een
trainingslocatie in de buurt
de ontwikkeling van de voetballers ten goede komt. Op
de locatie Hengelo is er een

Jullie werken met tieners en
pubers die op jonge leeftijd
gedisciplineerd moeten leven, is dat moeilijk?
Gerhard Wermink: ‘Het programma voor de spelers ziet
er inderdaad vrij druk uit.
De jongens zitten gemiddeld
om 7.00 uur in de bus richting school. Na schooltijd
gaan ze direct om 16.00 uur
trainen. De training duurt
tot 17.30 uur. De gemiddelde
speler is pas om 19.00 uur
thuis. Dit vergt veel discipline
en verantwoordelijkheid.’
Dennis Bekking: ‘Het is inderdaad gedisciplineerd, maar

iedereen zit hier om dezelfde
reden: profvoetballer worden.
Het besef dat ze talent hebben is dan ook inherent aan
motivatie. Het zijn pubers,
ze zullen vast thuis wel eens
geen zin hebben om de afwas
te doen, maar hier hoeven
wij niemand achter de broek
aan te zitten.’
Op 2 en 3 juni houdt de
Voetbalacademie een internationaal toernooi. Het
Golden Talent Tournament

is voor spelers onder de 14
jaar. Er komen voetballers
uit onder meer Sevilla, Porto
en St. Petersburg.
Voor meer info:www.goldentalenttournament.com.

column

Nieuwe
meesters
U heeft het afgelopen week vast gezien. Nike heeft het
nieuwe uitshirt van het Nederlands Elftal gepresenteerd. Het
journalistiek bedoelde programma DWDD liet zich weer
eens smakeloos misbruiken voor de commercie en ik zag onze
knuffelkabouter Wesley bij Matthijs op schoot zitten met naast
hem één of ander hitsig dansmarietje dat in een videoclip van
een bekende Amerikaanse rapper danste. Tegenover hem zat DJ
Afrojack. U weet wel, de man die in de jury van het nationaal
songfestival zat en na iedere act zei: “Uhh. tja, ik weet het
allemaal ook niet hoor…Ik ken dat songfestival eigenlijk niet
zo goed dus ik …uuuhhh… tja….’ Zinnen waarmee je bij Paris
Hilton nog wel wegkomt, maar als jurylid wordt er toch wat
meer vocabulaire van je verwacht.
Afijn, de door Nike ingehuurde tienersterren zaten daar een
beetje voor zich uit te staren en met droge ogen te beweren dat
het zo’n mooi shirt was. En dat het ook erg lekker zat. Wesley
zat in deze zaal vol quasi-intellectuelen net zo op z’n gemak
als Job Cohen in een debat met Geert Wilders. Nu vind ik dat
Nike altijd wel kekke kleding ontwerpt maar ze slaan nu toch
een beetje door. Na het zwartblauwe dambordshirt van PSV
doen ze dit jaar nog een poging het lelijkste shirt allertijden te
ontwerpen. Een strak zwart shirt met een nogal ondefinieerbaar
oranje blokje op de borst. En in de kraag heeft Nike ‘nieuwe
meesters’ geborduurd als een verwijzing naar de oude meesters
zoals Rembrandt. Rondom dit thema volgt deze zomer uiteraard
nog een hele marketingcampagne met fotograaf Anton
Corbijn die verschillende tieneridolen als nieuwe meesters
in het ‘zwarte’ oranjeshirt neerzet. Als tegenwicht voor al
dat commerciële geweld heeft Nike, slim als ze zijn, de shirts
volledig van gerecyclede plastic flessen gemaakt. Zo, hoor ik de
Directeur Corporate Afffairs denken, vanuit de maatschappelijk
betrokken hoek hoeven we nu in ieder geval geen kritiek meer
te verwachten. Kunnen we de kindjes in Bangladesh mooi aan
het werk houden. Door dit love-it-or-hate-it shirt moest ik
stiekem even terug denken aan de meest spraakmakende shirts
van Twente.
Mijn absoluut favoriete Twente uitshirt allertijden was die
van seizoen 94/95. Het Hummel-shirt met de Schotse ruit en
witte broek en kousen. Ook typisch zo’n shirt dat je óf prachtig
vindt óf haat. Eén ding is zeker: het stond mannen als Bosvelt
en Boerebach fantastisch. De afgelopen jaren (voor antimerk
Burrda uiteraard) heeft Twente veel prachtige shirts gehad.
Dit komt vooral omdat de supporters mochten meedenken met
het ontwerp. Resultaat: prachtige shirts zoals die witte met
diagonale groene en zwarte baan, het zwarte (jawel) uitshirt
met het grote witte Twentse ros op de zijkant en het shirt met het
stadion erin verweven. Het meest bijzondere en zeldzame shirt
van Twente zag ik laatst op Facebook voorbijkomen. Iemand
liet een foto zien van zijn collectie Twenteshirts. Daartussen zat
ook een shirt van het merk Admiral. Ooit speelde Twente een
jaar in de shirts van het Engelse merk Admiral. In het seizoen
84/85 om precies te zijn. Dit shirt, rood met een fijn verticaal
streepje en Hartman op de borst, is een echte collectoritem
geworden, iedere verzamelaar zou er een moord voor doen (als
iemand er nog één voor me op zolder heeft liggen…).
Ach, voetbalshirts. Het blijft natuurlijk een kwestie van
smaak. Zolang de spelers er maar zwarte Copa Mundials of
Worldcupjes onder dragen
is eigenlijk ieder shirt
prachtig!

De vrije man
Reageren: mail naar
devrijeman@hotmail.com
of twitter via @devrijeman
Tijani Reijnders in de wedstrijd Twello C2 tegen Hengelo C2 - bron FC Twente Media

auto bleeker denkt met u mee

Nu Of NOOIT!
KIA PICANTO 1.0
3-drs base a/c
Met standaard
Wegenbelastingvrij, airconditioning,
6 airbags, centrale vergrendeling op
afstand, stuurbekrachtiging, abs,
ebd, getint glas, speakers voor.
Je hebt al een picanto vanaf € 7.995,-

RIjKlAAR

€ 8.995,(ex. metaal)

Nu

5-deuRs
TIjdelIjK MAAR
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€ 200,-

Belasting

vrij

exTRA*

KIA RIO 1.2
3-deurs plus pack
Met standaard
Wegenbelastingvrij, airco, elektrische ramen voor
en achter, verwarmde buitenspiegels, mistlampen
in voorbumper, led dagverlichting, private glass,
electrisch inklapbare buitenspiegels, radio/cd met
mp3 en ipod, centrale deurvergrendeling.
u rijdt al een rio voor slechts € 11.695,-

RIjKlAAR

5-deuRs
TIjdelIjK MAAR
v.a. € 15.895,KIA VENGA

€ 13.995,- Nu
lease v.a. € 349,-/mnd

(ex. metaal)

* Vraag naar de voorwaarden.

exTRA*
Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 4,5l/100 km (1l op 22,2 km) tot 7,0l/100 km (1l op 14,2 km).
Gemiddelde CO2 uitstoot van 117 g/km tot 164 g/km.

Auto Bleeker Enschede
Boddenkampsingel 2-10,
053-4883131

ije,
or

Sterk in mobiliteit

€ 500,Auto Bleeker Hengelo

Höltersweg 30,
DEVENTER
Revalstraat 10
074-2550444

Telefoon 0570 - 623 541
APELDOORN Laan v.d. Dierenriem 44 Telefoon 055 - 368 28 40
www.koops-auto.nl
De enige officiële KIA dealer voor Apeldoorn en Deventer.

Auto Bleeker Oldenzaal
Hamburgstraat 28,
0541-531990

Afgebeeld model kan afwijken van de standaarduitvoering. Verkoopprijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leasetarief o.b.v. 60 maanden en 20.000 km/jr. Full Operational Lease via Kia Finance. Tarief is excl. BTW en brandstof en incl. rente, afschrijving, reparatie,
onderhoud en banden, houderschapbelasting en all-risk verzekering. Onder voorbehoud van kredietacceptatie. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor
meer informatie en garantievoorwaarden op www.kia.nl

www.bleekergroep.nl
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Sudoku - Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten één keer voorkomen in elke kolom, elke rij én in

FOTOPUZZEL

elk van de 9 vierkanten (bestaande uit 3 x 3 vakjes).
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!!
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2 Vrijkaarten voor de voorstelling ‘Vliegen met een vleugel’, van Fred Delfgaauw & Bert van
den Brink (zie pagina 4) op zaterdag 17 maart in het Wilminktheater te Enschede.*
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caties en in de keuze van een
trouwambtenaar. Daarom zijn
ze een onderneming gestart
waarbij bruidsparen wel de mogelijkheid hebben hun trouwdag volledig naar eigen wens
in te vullen.

Allison Esman

Twee ervaren trouwambtenaren uit Hengelo zijn een onderneming gestart die in het noordoosten van Nederland totaal nieuw
is. De onderneming, “De meest bijzondere dag” geheten, verzorgt
trouwceremonies op elke gewenste plek en elk gewenst tijdstip.
De Hengelose trouwambtenaren Allison Esman en Margôt
Beijer werden steeds vaker

geconfronteerd met bruidsparen die zich beperkt voelen
in de trouwtijden, trouwlo-

Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door:
Mojo Theater b.v. / TriColour Productions b.v.
2502 EP Den Haag
070 346 56 57
www.mojotheater.nl
Juiste antwoord week 8: De Brink - Stationsplein
Prijswinnaar week 8: Wendy v.d. Straat uit Borne is de gelukkig winnaar.
Gefeliciteerd met uw prijs: Een kadobon t.w.v. € 25,- van Edro Parket.
* Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd. Bij onvolledige en/of onjuiste gegevens kan
de prijs niet worden uitgekeerd, noch kan de prijs uitgekeerd worden in contanten.

Trouwplannen?

Margôt Beijer

Herkent u deze foto? Mail vóór 12 maart de straat waar deze foto genomen is, of het object dat
op de foto staat, aan prijsvraag@hartvanhengelo.nl. Vermeld uw leeftijd, volledige adres en telefoonnummer en u ontvangt automatisch het juiste antwoord retour, maar dingt ook mee naar
een mooie prijs:

Dankzij “De meest bijzondere dag” kunnen bruidsparen
voortaan de dag van hun dromen beleven. Of men nu elkaar
het ja-woord in de achtertuin,
de stamkroeg, op de middenstip van een stadion of tussen
de koeien in de wei wil geven…
alles is mogelijk. Zelfs om 12
uur ´s nachts of op een feestdag
kan er nu getrouwd worden.
Kijk voor meer informatie en
andere bijzondere ceremonies op www.demeestbijzonderedag.nl.

Enige private Rugpijnkliniek
met eigen neurochirurg
In 2009 is DorSano gestart met
een nieuwe behandelmethode
voor lage rugklachten. Deze
methode bestaat uit een uniek
3 fasen model waarin rugklachten onderzocht en behandeld
worden. Het gaat hier om reguliere zorg en Dorsano heeft dan
ook het predicaat Topzorg en
Pluspraktijk ontvangen van de
zorgverzekeraars Agis/Achmea
en Menzis.
De eerste fase richt zich op het
objectief in beeld brengen van
rugklachten middels diverse
meetapparatuur die door wetenschappers is ontwikkeld.
In de tweede en derde fase
worden de rugklachten behandeld middels speciaal daarvoor
ontwikkelde apparatuur onder
begeleiding van de getrainde
DorSano therapeut
Om de klanten zo volledig mogelijk van dienst te zijn heeft
DorSano binnen de organisatie
een aantal specialisten aan het
werk waaronder een neurochirurg. Daardoor kan tevens

zeer snel, binnen 5 werkdagen,
een MRI en een consult bij één
van de specialisten gerealiseerd
worden. Ook is onze neurochirurg te benaderen voor een
“second opinion” onderzoek.
Het consult aan de neurochirurg valt binnen de basiszorg
en wordt vergoed uit de Basiszorg van uw zorgverzekeraar.
Een enkele keer betaalt u een
gedeelte als eigen bijdrage dit,
verschilt per zorgverzekeraar.

Aanbieding
In februari, maart en april
biedt DorSano een oriënterend
rug functie onderzoek, met
daarin een beweging scan, aan
voor slechts 15 euro. Er zijn
geen verdere verplichtingen en
u kunt zonder huisarts verwijzing bij ons terecht.
Meer informatie: 0900 DORSANO of www.lage-rugpijn.nl

Vanavond:

Een droom affiche
Afgelopen weekend boekte FC Twente een historische 2 – 6 overwinning in het Phillips stadion op PSV. De wedstrijd was er één om
nooit te vergeten en bijna iedere aanval resulteerde in een doelpunt. Vandaag treffen de tukkers alweer de volgende zware opponent, Schalke ’04. Voor sommige supporters een droom affiche.
Beide ploegen troffen elkaar
voor het laatst op 3 december
2008 in De Grolsch Veste en
inzet was overwintering in de
Europa league. Die wedstrijd

werd toen gewonnen met 2 – 1
door goals van Perez en Wieleart. Vanavond zal het een
heel andere wedstrijd worden
en moet blijken of de ploeg van

Steve McClaren weer aan het
langste eind trekt. Maar onmogelijk is het niet. Sinds de
winterstop zijn die Köningsblauen van Huub Stevens
wisselvallig en wint het moeizaam, met afgelopen weekend
het dieptepunt: 2 – 1 verlies
tegen degradatiekandidaat SC
Freiburg. Toch mag Twente
niet denken dat het vanavond

wel ‘even’ wint, daarvoor is
Schalke ’04 een te grote club
met goede spelers en een echte
Duitse mentaliteit.
Wie er gaat winnen, dat
maakt sommige supporters
niet uit. De vriendschap en
liefde voor elkaar zal altijd
blijven bestaan. Liever verliezen van je vrienden dan van
een kennis.
Reageren:
info@voetbalmoment.nl

Wordt vanavond net zo’n spektakel als zondag?

www.winkelpleintwente.nl

Tuinhout Twente
maandag t/m vrijdag: Wegtersweg 38A
zaterdag: Langerlemaatweg 217
Hengelo (OV)

Rugpijn Kliniek DorSano Amsterdam
voor al uw rugproblemen

Mocht blijken dat verder onderzoek bij de neurochirurg
nodig is, dan wordt dit in geheel of gedeeltelijk vanuit
de basisverzekering vergoed. De eventueel te volgen
DorSano therapie wordt uit uw aanvullende verzekering
vergoed, mits u zich voldoende voor fysiotherapie heeft
verzekerd binnen uw zorgpakket.

www. lage-rugpijn .nl

Onderzoek door onze neurochirurg
Wij bieden u een oriënterend rug functieonderzoek,
waarin o.a. een rug functie scan zal worden uitgevoerd,
voor slechts 20,- euro aan. Zijn er echter aanwijzingen
dat er andere structurele oorzaken van de rugklachten
zijn, zoals een hernia, wervelkanaalvernauwing of
andere zenuwbeknellingen, dan zullen wij u verder
laten onderzoeken door onze neurochirurg. Wanneer
deze het noodzakelijk acht, kan verder beeldvormend
onderzoek worden uitgevoerd middels Röntgenfoto,
MRI, CT-scan enz.

Adam: 06-22923837 Niek: 06-28267635
www.tuinhouttwente.nl
info@tuinhouttwente.nl

NIEUW ASSORTIMENT “KUNSTGRAS”

“Tuinhout Twente” de houthandel in zacht en hardhout
voor de regio Twente
Wij leveren en plaatsen betonschutting systemen, overkappingen,
schuren en alles wat er bij komt kijken in en om uw tuin.

SpeciAle KenniSmAKingSActie!
ORiënteRenD Rug functieOnDeRzOeK

voor slechts

€ 20,-

(uitsluitend contante betaling)

Naam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:

Wij beschikken
over onze eigen

Neurochirurg
en orthopeed

E-Mail adres:

Trouwen

...maar dan anders!

Telefoonnummer:
Deze bon is geldig in de maanden februari, maart
en april 2012. Neem de bon ingevuld mee en lever
hem in. Let er wel op dat u zich telefonisch of via de
site aan dient te melden om gebruik te kunnen maken
van deze bon.

Demeestbijzonderedag.nl

Bijzonder trouwen
op elke lokatie!

De enige private kliniek in Nederland
met een eigen neurochirurg!

Bel nu

0900 DorSano (0900 367 72 66)
€0,10 p.m. + de kosten van het gebruik van uw mobiele telefoon

BEL VOOR MEER INFORMATIE

Roelf Bosmastraat 37
7462 MZ Rijssen

Allison Esman Mobiel: 06-184 968 23

Graaf Ottostraat 58
7461 CW Rijssen

Margôt Beijer Mobiel: 06-288 266 07
www.demeestbijzonderedag.nl

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties.

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 20,4; liter/100 km: 4,9; CO2 gr/km: 115.

KA. OPVALLEND AANWEZIG.

89,-

Vanaf slechts

p.mnd. met Ford Options

De voordelen van de complete Ka.
Geen BPM

De Ford Ka is niet alleen zeer compleet, maar nu ook nog eens zeer

1 Jaar geen wegenbelasting

de factuur de volledige BPM en een jaar uw wegenbelasting. Dat

Belastingvoordeel tot 903,-

voorraad leverbaar en kost nu 8.650,-. Daar mag u dus 900,- van

1 Jaar gratis All-risk Autoverzekering

een All-risk Ford Autoverzekering voor een heel jaar cadeau. Ga langs bij

279723

aantrekkelijk. Uw Ford dealer betaalt namelijk bij de aanschaf direct op
betekent voor u een belastingvoordeel tot ruim 900,-. De Ford Ka is uit
aftrekken. Betaalt u de nieuwe Ka met Ford Options, dan krijgt u ook nog
uw Ford dealer en vraag naar de voorwaarden. Of kijk op ford.nl.

Kenmerken Options aanbieding:
Contante Aanbetaling
Totaal
Vaste debet
Jaarlijks
Duur
Termijnbedrag Slottermijn
Totaal te
prijs
kredietbedrag rentevoet kostenpercentage overeenkomst per maand
betalen bedrag
€ 8.650
€ 3.191
€ 5.459
8,9%
8,9%
25 mnd
€ 89
€ 4.182
€ 6.318
De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

Noordegraaf
Hengelo: Wegtersweg 8. Telefoon 074 - 256 35 35.
Goor: Deldensestraat 7. Telefoon 0547 - 27 21 42.
www.noordegraaf.com

