Overzicht Vragen 2018
Nummer Naam organisatie
1.

ART BRUT Biennale

2.

Basisschool Don Bosco

3.

Bewonersbedrijf Berflo Es

4.

Bewonersbedrijf Noaberwijk
Nijverheid

5.

Bewonerscommissie Gerardus
Majella
Bewonerscommissie Klokstee

6.

Vragen























Transportbus
Iemand die het mogelijk kan maken om aankopen te kunnen pinnen tijdens Art Brut Biennale
Gebruik maken van een video wall en het laten drukken van flyers en posters
Vrijwilligers
Afvalverwerker die containers beschikbaar kan stellen
25 bedrukte sportshirts
Workshops voor kinderen
Workshops voor leerkrachten
Tuin opknappen
Schoonmaken buitenmuur + schilderen
Muurtje metselen
Rolstoelingang aanpassen
Binnenvloer vernieuwen
Onderhoud aan ’t Noaberhuus – oa. gaten in muren dichten
Schilderen van muren in ’t Noaberhuus
Georganiseerd uitje voor de vrijwilligers
Hulp bij het organiseren van een eindejaarsfeest voor de bewoners (bv. Statafels)
Muziek (bv. Koor of drumband)
Kaarten voor een voorstelling
EHBO kist
EHBO reanimatie-/AED cursus
Toneel avond te houden in het wijkontmoetingscentrum VertierKwartier in de Klokstee
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7.

Bewonersvereniging Palet

8.

Bianca Tonen-Praktijk voor Rust en
Gezondheid

9.

Bijenteeltvereniging Hengelo en
omstreken

 Muziek avond te houden in het wijkontmoetingscentrum VertierKwartier in de Klokstee
*Bij realisatie van één of meer van de laatste drie vragen stellen wij het VertierKwartier kostenloos ter
beschikking.
 Koffieapparaat voor Noaberhook senioren
 Kunstplanten voor koffiehoek senioren
 Workshops voor senioren
 Statafels voor seniorenactiviteiten
 Klein terras voor op het seniorencomplex
 Een grotere geschikte ruimte waar een massagemarathon gehouden kan worden die rond
september 2018 gaat plaatsvinden. 100 mensen masseren in 20 uur
 Een grote klok die resterende tijd bijhoud
 Ik weet even niet hoe je het noemt maar een flapover met cijfers die de aantal massages
aangeeft. Mag ook in klokvorm
 Een eenvoudige website waar mensen zich kunnen inschrijven voor de marathon
 Het ontwerpen en bouwen van een mobiele houten stellage om promotiemateriaal op een
marktkraam te kunnen presenteren zodat onze stand een mooie en duurzame uitstraling
heeft. Hiervoor is een ervaren houtbewerker nodig.
 Het weersbestendigafdrukken van vier posters, formaat A0 of groter, voor gebruik tijdens
open dagen en op stands. Voor een optimaal resultaat is hierbij ook enige hulp van een DTP-er
gewenst.
 Het voorjaarsklaar maken van de Bijentuin door wegen en paden bladvrij te maken en het
snoeien van diverse struiken. We vragen een ploeg groenmedewerkers voor een halve dag.
 Het maken van vijf duurzame, weersbestendige informatieborden voor het geven van uitleg
bij een aantal activiteiten in de Bijentuin.
 Het ontwerpen van een logo en eenduidige huisstijl voor gebruik op sociale media,
promotiemateriaal en correspondentie zodat wij ons nadrukkelijk als Hengelose vereniging
kunnen presenteren. Hiervoor is de inzet van een grafisch ontwerper nodig.
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10.

Biologische Moestuinvereniging
Hengelo

11.
12.

Brandweer Twente
Burgerinitiatief Hengelo OV

13.
14.

Buurt- en speeltuinvereniging de
Jeugd
Carintreggeland

15.

Carintreggeland Het Woolde

16.

Carintreggeland Humanitas















17.

Carintreggeland Reisbureau
“Samen uit”

18.

De Nije Stichting










Het gedeeltelijk herbestraten van bestrating moestuin
Drukken van flyers met informatie over de doelstelling van de moestuin
Transport van compost van Twence naar moestuin aan de Dijksweg
Ambassadeurs om de brandveiligheid in Twente te vergroten
Hulp, advies en financieringsbronnen bij het creëren van 3 a 4 oaseplekken – een symbiose
van groen water – in de binnenstad van Hengelo
Lenen van een rolsteiger van 5 meter hoog
Hulp bij wandelingen
Activiteiten voor ouderen
Hapjes voor een activiteit in het verpleeghuis
Vijf personen voor hulp tijdens een activiteit in het verpleeghuis
Een optreden van een muziekvereniging in het verpleeghuis
Hulp bij de avondwandeling 20 juni mankracht nodig (20 personen) om met alle bewoners
naar buiten te kunnen
Hulp bij de herfstwandeling op 12 oktober in de middag. We hebben mankracht nodig om
samen met alle bewoners naar buiten te gaan (20 personen)
Leuke bestemmingen voor uitstapjes
Lunchpakketten voor onderweg
Onderhoud voor de bussen
Leuke voorstellingen waar onze ouderen naar toe kunnen gaan
Iemand die leuke foto’s wilt maken van uitstapjes
Feestlijke lunch voor 10 jarig jubileum om vrijwilligers te bedanken
Hulp bij benefiet concert Nije Live – 10 jarig jubileum
Notaris die in juni het record Langste gehaakte vlaggetjeslijn wil overzien volgens de regeles
van Guinness Book of Records
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19.

De Slinger Hengelo

20.

Dichterscollectief niet Zwichten
maar Dichten

21.

Dierenopvangventrum Hengelo

22.

Dream4kids

23.

Erve het Geurts

24.

Estinea

























Hulp bij campagne om centrum voor ondersteuning en begeleiding bij kanker meer bekend te
maken bij verwijzers
Matchformulieren Slingerbeurs inscannen (circa 350)
Laptops voor gebruik door vrijwilligers
Bureaustoelen van goede kwaliteit
Cursus over de nieuwe privacy wet (AVG)
Drukker die setjes kaarten kan drukken (12 kaarten per setje)
Verjaardagskalender: Iemand die mee helpt ontwerpen en voor foto’s en plaatjes kan zorgen
Een drukker voor de verjaardagskalender
Schilderwerk binnen
Kluswerk
Tuinwerkzaamheden
Voor onze nieuwe permante kattenopvang zoeken we hulp en sponsors
Vrijwilligers voor een periode van 6 tot 8 weken
Sponsoren
Contacten binnen de Jeugdzorg
Drukwerk
Twee bureaustoelen
Advies over de verbouwing van stalling naar een ontvangstruimte voor maatschappelijke
ondersteuning
Bouwen van een stalling voor dieren die gebruikt worden voor dagbesteding
Ondersteuning bij de aanvraag van een vergunning
Een georganiseerde activiteit voor de vrijwilligers
Nieuwe verlichting binnen
Tuinaanleg, bloempoot middag
Kaartjes theater voor cliënten
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25.

Flatraden

26.

Harteraad Overijssel

27.

Hengelo Promotie

28.

Hengelo Sportstad

29.

Hengelose Korenkoepel

30.

Hengelose Revue

31.

HGOV de Samenloop

32.

HGV Hengelosche Gymnastiek


























Picknickbanken
Schilderwerk binnen
Kennis en machines om de grond te bewerken voor de aanleg van onze moestuin
Een adres voor houten europallets
Een behoorlijk aantal vierkante meters tegels
Houtsnippers voor tussen de perken
Herhalingscursus reanimatie voor circa 10 personen
Vrijwilligers voor de Harteraad
Leuke uitjes voor de gastvrouwen die vrijwillig iedere week bij ons werken en de stad
promoten
Inrichting stand
Lunchpaketten
Reclameondersteuning
Verlichting
Hulp bij het oprichten van een Stichting ‘Promotie Amateurkunst Hengelo’. Het gaat over één
persoon met expertise op het gebied van het maken van statuten en huishoudelijke
regelementen
Vervoer naar Schouwburg
Promotie mogelijkheden
Schilder en spuitwerk
Kleine reparatie aan pand
Negen persoonsbusje voor vervoer. Circa 7 dagen
Schoonmakers voor 3 a 5 uur
Informatie avond WMO voor 2 uur
Verwarmingsketel voor ons clubgebouw
Transportmiddelen – aanhangers en vrachtwagens
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Vereeniging

33.

HVV Donar

34.

Hengelose Oranje Vereniging

35.

Humanitas Twente



















36.

Interakt Contour

37.

Invaliden Sport Vereniging Hengelo
afdeling Borstelschuiven






Vergaderruimte tot 50 personen
Geluidsinsstallatie van goede kwaliteit
Verspreiding jaarboekjes en flyers
Drukwerk voor verenigings communicatie
Begeleiding financiële kant fusie Olympia en Donar
Communicatie en PR zaken die bij de fusie van Olympia en Donar komen kijken
Begeleiding bestuurlijke zaken m.b.t. fusie Olympia en Donar
Aanhangwagen
Lunchpakketen (200 stuks)
Dranghekken (200 stuks)
Milieueilanden
Afdekzeil voor diverse sportactiviteiten
Multomappen, tabbladen, perforators, pennen, notitieblok met lijntjes (mogen gebruikt zijn)
voor thuis administratie
Mooie ruimte in Hengelo die we mogen gebruiken bv met een thema bijeenkomst voor de
vrijwilligers
Een creatieve/sport activiteit voor de jongeren en hun vrijwilligers (graffiti, kookworkshop,
sportactiviteit)
Voor tijdens de diverse vrijwilligers intervisie bijeenkomsten zoeken we koekjes en lekkers
Voor samen genieten, de kindervakantie weekenden zoeken we voor de kinderen toilettasjes,
tandenborstels, tandpasta en zeep
Workshops voor onze cliënten als aanvulling op ons activiteitenaanbod
Kaartjes voor een voorstelling om onze vrijwilligers mee te verblijden als dank voor hun inzet.
Nog nader te bepalen vraag: tuinonderhoud en klusjes rondom het huis van een cliënt
Poloshirts voor 10 sporters (x2) voorzien van naam sporter en nummer, logo vereniging en
sponsor.
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38.

IVN Hengelo





39.

Judo Promotion Twente

40.

KBO Hengelo

41.
42.

Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor
Kunsten op straat

43.

Landgoed Algoed

44.

Moeder Teresakerk






















Spandoek voor de vereniging
Menskracht op afroep bij voorkomende grote werkzaamheden in heemtuin en beleefbos.
(Najaar/winter: bladruimen, spitten akkers, onderhoud natuurspeelplekken e.d.)
Eikenstammen van 200-400 cm diam. 25-40 cm voor onderhoud en aanleg natuurspeelplekken
in Beleefbos Weusthag
Vervoer compost van Twente Milieu naar heemtuin
Speelzand voor strandje in beleefbos (8 m3)
Hulp bij verzagen en transport stammen binnen het Beleefbos Weusthag
Foto’s voor de website
Digitaal scorebord
Karren voor judo matten
Voedingsadvies
Cursus
Wij willen graag leuke activiteiten voor ouderen ter lering of vermaak mede om eenzaamheid
te voorkomen
Grafisch ontwerp van een fl
Iemand die helpt met de techniek
Geluidsapparatuur
Drukwerk
Verplaatsbare podia
Het afhangen van acht deuren en het plaatsen van acht kozijnen en leidingen leggen
Bureaustoel voor kantoorruimte
Tien dagen lang zichtbaar met afbeelding van Oooh LA LA festival
Verband materiaal voor vrijwilligers
Juridisch advies
De zittingen van 50 stoelen opnieuw bekleden
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45.

Music4U

46.

Muziekvereniging Armonia

47.

Muziekvereniging Concordia
Hengelo

48.
49.
50.

Natuur- en milieuraad Hengelo
Nivon
Noaberhuus Nijverheid

51.

Ouderen Sociëteit Hasseler Zon
(Wijkracht – SWOH)

52.

OYFO/HEIM

 De ramen in de kerk wassen, gaat om ongeveer 100 m2, te hoog voor vrijwilligers
 Hulp bij het ontwikkelen van de folder
 Hulp bij de website
 Hulp bij het vergroten van de bekendheid
 Periodiek onderhoud van gras
 Snoeiwerk aan bomen rondom het gebouw
 Advies over mogelijkheden voor een inrit
 Nieuwe gordijnen voor de kantine
 Voor concerten worden affiches gemaakt. Creatieve hulp gezocht voor de opmaak hiervan
 Licht/techniek voor concert op 24 november 2018
 Stoelen met koppeling voor concert op 24 november 2018
 Geschenk bloemen/drank voor solisten concert 24 november 2018
 Drukwerk programma boekje jubileumconcert 24 november 2018
 DJ/pubquiz voor jubileumconcert 24 november 2018
 Een boom voor een boomplantfeestje
 Presentatie over reizen, cultuur en geschiedenis
 Computer en printer
 Vergader materialen
 Tafels en stoelen
 Schilderbeurt gebouw
 Aankleding
Aanbod: 3x een dagdeel gebruikmaken van ruimte voor vergadering + koffie en thee
 Rolstoelbus voor een leuk uitje
 Ondersteuning bij een gezellige middag
 Een dagdeel iets doen met onze doelgroep
 Gezocht in de bebouwde kom van Hengelo of er dichterbijgelegen. Een parkeerplek voor de
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53.

POPenzo

54.

Proat in de Stroat

55.
56.
57.

Radio Hengelo TV
Repaircafé Hengelo
RIBW Groep Overijssel

58.
59.

RIBWGO
Rode Kruis Hengelo-Borne

Peugot uit 1932 van het OYFO. Dit kan zijn een garagebox of een bedrijfsruimte die leeg staat.
Iedere tip is welkom. De minimale voorwaarden waaraan deze plek moet voldoen:
1. Toegangsdeur (minimal breedte x hoogte 2 x 2,4 meter)
2. Plaats voor een auto
3. Voorzien van elektriciteit 220 volt.
4. Mogelijkheden om in de weekenden in en uit te rijden.
Als de mogelijkheid er is voorts een plaats voor kasten en werkbank zodat aan de Peugot gewerkt kan
worden.
 Eén optreden het komende jaar in Hengelo in de buitenlucht waarbij een bedrijf (de aanbieder)
ons versterkt zodat iedereen kan genieten van ons geluid!
 Een nieuwe website, evt. Incl. Bijbehorende huisstijl.
 Vraag presentatie tijdens Proat in de Stroat over het oude en nieuwe gemeentehuis
 Afdrukken posters op groot formaat
 Een hovenier die twee of drie keer per maand een tuin van 40 m2 wilt onderhouden
 Rondleiding in een technische omgeving
 Kosteloos gebruik kunnen maken van een ruimte waarin yogales gegeven kan worden aan
minimaal vijf personen in Hengelo
 Het organiseren van een leuke activiteit (eten, bioscoop, theater, beauty etc) voor cliënten met
een beperkte financiële middelen en/of in het kader van eenzaamheid
 Kluswerkzaamheden voor in het rond het huis voor mensen met beperkte financiële
mogelijkheden
 Busje voor vervoer van cliënten naar activiteiten
 Collectief abonnement voor de sportschool voor cliënten in het kader van gezonder leven
 Bedrijven die iets kunnen betekeken voor onze nieuwe dagbestedingslocatie
 Een bedrijf dat drukwerk kan leveren
 Collectanten in de week van 24 juni tot 30 juni 2018
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60.

Rugbyclub de Dragons

61.

Samenloop voor Hoop Hengelo
(KWF)

62.

Scouting Ariens Ingrid

63.

Servicepunt Vrijwilligerswerk
Hengelo

64.

Spoorfietsen Hengelo

65.

Stichting Buddiez



























Artiesten en muzikale omlijsting van onze ontspanningsavonden en -middagen voor ouderen
Airo-verwarmingsunit voor ons leslokaal
Kleine attenties voor onze jaarlijkse bingo voor onze gasten van de ontspanningsmiddag
Reparatie inbraak schade buiten deur
Vervanging deur materiaal hok
Mensen voor op en afbouw evenement
Mensen voor schoonhouden terrein
Mogelijkheden voor publicatie aankodiging evenement
Tegels, sanitair en ander materiaal ten behoeve van renocatie toilet en doucheruimtes blokhut
“Camping”wandjes voor indeling natte ruimtes in toilet en douche cabines
Uren tegelzetter ten behoeve van nieuw tegelwerk blokhut
Advies Inzake LED verlichting blokhut (energiebesparing)
Prijsjes voor de loterij op het Vrijwilligersfeest in November
Trainingen/workshops voor vrijwilligers
Gebruik van de videowall voor aankondiging van de Vrijwilligersmarkt in oktober
Onderzoek naar de details van het wachterhuisje voor verbetering van de 3D-tekening
Het verrichten van landmeetkundig onderzoek rondom de verlenging van het spoorlijntje
Gastheer of Gastvrouw voor één dag
Samenstellen van een lespakket over de natuur en/of de geschiedenis van het spoorlijntje.
Doelgroep: Basisonderwijs en voorgezet onderwijs
Advies in communicatie over een nieuwe naam
Kopieën maken
Activiteiten voor kinderen
Naamsbekendheid vergroten
Folders laten drukken
Nieuwe vrijwilligers
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66.

Stichting CARLO







67.

Stichting de Gift city Twente

68.
69.

Stichting de Kapberg
Stichting de Tempel








70.
71.

Stichting Diaconaal Noodfonds
Hengelo
Stichting Framed

72.

Stichting getITfree

73.

Stichting Groener Hengelo















Tijdelijke hal waar we voor twee verenigingen de wagens kunnen stallen
Juridisch en hypotheek advies
Informatie folder maken
Straatwerk en rooien van de grond
Elektriciteit hoofd verdeelkast en 7x 32 ampère groepen 3 fase geschikt voor 80 ampère
hoofdzekering
Hulp bij fondsenwerving landelijke fondsen
Hulp bij sponsorwerving
Founding partners
Dakreparaties
Drukwerk/spandoeken
Opblaasbare springkussens/speeltoestellen voor 13 juni 2018 ivm wijkspeeldag voor de jeugd
wijk Groot Driene
Een notaris voor het oprichten van een stichting
Het maken van een website
Tijdelijke ruimte tentoonstelling en bijeenkomsten
Drukwerk
Videowall
Tekstschrijver
Artikelen voor goodybags voor gasten
Opzetten van database
Gereedschap voor onze werkzaamheden zoals schroevendraaiers, compressor, soldeerbout
Hulp en transport
Opslagruimte of -stellingen
Afgedankte computers, laptops, smartphones, tablets
Tbv een bloemenlintactie voor basisscholen in Hengelo voor 300 m2 bloemenzaad. Voor een
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74.

Stichting Heartpool








75.
76.

Stichting Het Kerstdiner
Stichting Huis voor Dieren

77.
78.

Stichting Inloophuis Hengelo
Stichting in Wording












biologisch Tübinger mengsel zou dit betekenen 1200 gram
3x duurzame cadeaumand tbv Duurzaamste idee van Hengelo 2018
Instelling of bedrijf die voor ons project Duurzaamste Idee van Hengelo 2018, driemaal
duurzame trofeeën/bokalen kan verzorgen
Voor onze promotieactiviteiten willen we graag een spandoek en of banner laten maken
In de HeArtgallery zitten glazendeuren aan beide kanten, deze tochten heel erg. We zoeken
iemand die de deuren beter kan stellen, zodat ze beter sluiten en of een oplossing kunnen
geven voor het tochten
We hebben veel electronische apparaten overgenomen van voormalig Kunstcentrum AkkuH en
we zoeken iemand die deze apparaten kan controleren op bruikbaarheid
In de HeArtgallery hebben we een verouderde computer en we zoeken een persoon of bedrijf
die ons aan een beter systeem kan helpen
Is er een bedrijf dat voor ons een vast ophangsysteem kan maken voor de beamer voor
resentaties en lezingen
Voor ons HeArtlane project in de zomermaanden willen we graag een hoogwerker en
bouwsteigers
Een lokatie voor 250 personen op zondag 23 december 2018 voor het kerstdiner
Omheining/schutting plaatsen buitenterrein
Maken wasgelegenheid huisdieren
Omheining plaatsen speelruimte binnen
Plaatsen kattenren
Wasmachine aansluiting maken
Vervangen ziel c.q. tegelvloer door nieuwe bedekking, liefst PVC. Het gaat om ongeveer 50 m2
De Watertoren Hengelo uitlichten met klimaat neutrale RGB LED’s
Diverse stroompunten op het watertoren terrein
Infrastructuur aanleggen op het terrein
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79.

Stichting Scouting Bataven Ludger

80.
81.

Stichting Stork Hotlo
Stichting Twente Hart Safe

82.

Stichting Vokale Promotie Amusing
Hengelo














83.

Stichting Vrienden van de Hagen

84.

Stichting Vrienden van KamaK












Drukken van afbeeldingen
Lijsten en ophangsystemen
Nieuw grasveld
Metsel stenen voor kampvuurkuil en hout voor eenverdieping onder de overkapping
Hulp bij statuten
Hulp voor omgaan met social media
Lenen busje om spullen naar kamp te brengen
Technisch tekenen solid works
Hulp gevraagd bij implementere IDEAL omgeving
Hulp gevraagd bij opzetten evenement
Inflatable object voor evenement Korenfestival Amusing Hengelo om onze bezoekers de juiste
weg naar het podium in het Pr Bernhardplantsoen te wijzen en Presentatie op videowall voor
Korenfestival Amusing Hengelo 2018 – 10 dagen voor 2 juni 2018
Busvervoer voor zeven personen met chauffeur op zaterdag 2 juni tegen onkostenvergoeding
van 1 euro per km tbv ouderen die naar optreden in de Bieb willen
Vier kaartjes voor optreden als bedankje voor vrijwilligers
Hulp bij een communicatieplan opstellen, Social media logo, huisstijl
Hulp bij de opbouw van het festival op zaterdag 2 juni vanaf 07.30u
Activiteiten voor ouderen
Gezellige middag voor ouderen
Optredens voor ouderen
KamaK treedt op 26 en 27 september 2018 op in de schouwburg. We zouden graag
pauzehapjes willen voor 250 personen
Het vervoer van decors, kostuums en grime van het Esrein naar de schouwburg
Twee avonden catering voor de acteurs (24 personen) van KamaK
Het drukken van 150 flyers
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85.

Stichting Wopit wonen en
psychiatrie

86.

Tennisvereniging Hercules

87.

Tennis vereniging Timmersweide

88.

Terre des Hommes Hengelo

89.

Theater KamaK

























Sportmiddelen
Cursus bloemschikken
Bus 8 personen of meer
Opnamestudio muziek
Grote keuken met minimaal 10 pitjes
Binnenhuisarchitectuur Kantine
Tuinonderhoud op tennispark
Bestrating op tennispark
Div klussen in clubgebouw
Aandachttrekker voor evenementen
Hulp bij groenonderhoud
Hulp bij straatwerk
Reanimatie cursus
Terras tafels
Hulp bij sponsoring
Renovatie toiletwinkel Terre des Hommes
Workshops voor vrijwilligers
Redactionieel stukje in Hengelo’s Weekblas
Kaarten optreden voor vrijwilligers
Gebruik maken van een dubbele cabine bus voor het vervoer van decor, kostuums en acteurs
tijdens de tournee in Drenthe van maandag 25 juni tot en met vrijdag 6 juli 2018
Gebruik van een bus voor negen personen voor het vervoer van acteurs tijdens de tournee in
Drenthe van 25 juni tot en met 6 juli 2018
Een lichttechnicus die vrijwillig samen met de technicus de techtniek bij Theater Kamak wil
verzorgen bij repetities en voorstellingen en wil ondersteunen bij het onderhoud
Een creatieve en inspirerende workshop of training gezocht om onze acteurs verder te trainen
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90.
91.

TMZ Hengelo
Twents Theater by Stork Nus

92.

Twentse Noabers

93.

Voedselbank Midden Twente

94.

Voetbalvereniging HVV Hengelo

95.

Volkskerstzang Hengelo

96.

Volkstuinvereniging Thrinon

97.

Wereldwinkel Hengelo

98.

Wijkcentrum ’t Lansink

99.

Wijkracht Hengelo


























in het spel. Bijvoorbeeld; Workshop dichten etc.
Ondersteuning bij maatschappelijke activiteiten
Fietsenstalling
Ondersteunende diensten
Instructies over hoe te werken met Mailchimp i.c.m. een website
Het ontwerpen van een logo voor de Twentse Noabers
Fietsenhok maken voor vrijwilligers
Opnieuw bestraten (75 m2)
Interieurontwerp tbv herinrichting bestuurskamer
Taluten/schuine bermen maaien in het voorjaar/zomer
Programma’s drukken (circa 500 stuks)
LED schermen
Flyers drukken (circa 1000 stuks)
Voor het realiseren van 220 meter hekwerk rond het tuinencomplex van de vereniging zijn wij
op zoek naar 10 – 20 personen die één of twee dagen willen helpen bij het plaatsen hiervan.
Begeleiding aanwezig
Retaildeskundige, advies over balans
Voor op 12 mei op de World fair trade day een muziekinstallatie
Voor op 12 mei hapjes
Een plek om te vergaderen 1 a 2 keer per jaar
Opknappen biljartzaaltje
Timmerman opknappen kasteel in de speeltuin
Schilder voor drie speeltuintoestellen
Vrijwilliger kinderactiviteit woensdagmiddag
Optreden Clown
Workshop individuele gespreksvoering voor vrijwilligers van het Levensboek van Welzijn
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100.
101.

Wooninitiatief de Tandem
ZindividU

102.
103.

Zonnebloem afdeling Driene
Zonnebloem afdeling de Noork

104.

Zonnebloem afdeling Hasseler Es –
Slangenbeek

105.

Zonnebloem afdeling Hengelo Zuid





















Zonnebloem afdeling







106.

Ouderen
Bedankje/Attentie voor vrijwilligersgroepen of cliënten.
Vrijkaartjes voor vrijwilligers van Wijkracht
Tien dagen gratis Wijkrachtinformatie promoten op Videowall
Bestrating aanleggen bij entree gebouw
Reclame uitingen op diverse manieren
Naamsbekendheid vergroten
Media aandacht (kranten en online mediakanalen)
Vervoer benodigd
Busvervoer
Busvervoer voor 20 gasten
Bezoek theater voor gasten en vrijwilligers
High tea voor gasten
Vervoer en bezoek Tuincentrum
Vervoer voor een activiteit voor onze gasten (8 personen)
Eén avond een gratis vergaderruimte inclusief koffie en thee
Toegangskaarten voor de vrijwilligersavond voor 15 personen
Leuke bestemming om met onze gasten naar toe te gaan (ongeveer 20 personen)
Culturele voorstelling bezoeken met onze gasten (ongeveer 20 personen)
Een gezellige middag organiseren met pannenkoeken bakken voor onze deelnemers 30 – 35
personen
Een lezing of een dia voorstelling voor 20 personen
Personen voor de jaarlijkse verkoop van onze Zonnebloem loten
Een geheel verzorgde High Tea voor onze deelnemers (circa 30 – 35 personen)
Ruimte beschikbaar stellen voor een activiteit van onze deelnemers (circa 30 – 35 personen)
Zes keer per jaar kopieëren
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Zonnecentrum

107.

Zonnebloem Regio Hengelo






Vervoer rolstoelen
Twee dagen in April loten verkopen
Krantje van vier bladzijde, vier keer per jaar afdrukken (circa 125 stuks per keer)
Vergaderruimte met koffie/thee voor zes tot 10 personen (8x per jaar op de middag of avond)
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Overzicht aanbod 2018
Nummer Naam
organisatie
1.

Bibliotheek Hengelo

Aanbod




2.
3.

Brandweer Twente
Carintreggeland de
Ledenservice

4.
5.

Carintreggeland Het
Woolde
Centrum vitaal

6.

Chloé Happy in Organising

Tafelnummer

Workshop interactief voorlezen voor volwassenen – 2,5 uur minimaal 7 en
maximaal 17 personen
Workshop Stopmotion filmpje – vanaf 12 jaar, werken in groepen van twee. Max.
5 groepen 2,5 uur
Workshop DigiD aanmaken – maximaal 6 volwassenen 1,5 uur

De volgende dingen zijn geldig van september 2018 tot en met maart 2019
 10 vouchers voor lezing cursus / workshop naar keuze (uit eigen aanbod
bibliotheek)
 Voorlichting op het gebied van brandveiligheid
 Vergaderruimte met koffie en thee voor 25 personen tijdens kantooruren
 Busvervoer voor 7 personen met chauffeur tengen onkostenvergoeding van 1
euro per km.
 3 maal een vergaderruimte inclusief koffie en thee





2
3

4

Voorlichting over gezondheid en voeding
De vitaliteitsscan NILAS MV wordt gebruikt om vitaliteit, stress, biologische
leeftijd en meer te analyseren. Tijdens het meten worden er twee elektroden op
de polsen van de cliënt geplaatst.
Eén dag (8 uur) hulp bij orde en overzicht creëren bij je thuis of op het werk.
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7.

Club Merlijn

8.
9.

Cycloon Post &
Fietskoeriers Twente
DaVinci Academie

10.
11.
12.

De beste EHBOdoos
De Breifiets
De Broodbode Hengelo

13.
14.
15.
16.
17.

De Knutseltrein
De LIJN reclame & design
De Slinger Almelo
De Ster Bedrijfsdiensten
Den Boer bouwen &
installeren
Donkergroen

18.























Denk aan bijvoorbeeld administratie op orde; een ruimte thuis of op je werk op
orde en overzichtelijik. Tips en tricks zodat je na die dag zelf goed verder kunt.
In overleg met de vrager biedt ik een presentatie/lezing of workshop aan.
Op de Slingerbeurs gaan we eigenlijk niets specifieks aanbieden. We hebben in
principe alles op horeca en organisatie gebied in huis dus laten het gewoon op
ons afkomen.
Eenmalig 100 euro frankeertergoed door middel van postbezorging Cycloon Post
& Fietskoeriers
Tekstschrijven voor een folder, artikel of website
Advies basisonderwijs of pedagogie gerelateerde zaken
Grafische vormgeving voor folders, posters etc.
Verband materiaal ter beschikking stellen voor goede doelen
Een workshop breien
Stageplaatsen
Workshops
Lunchverzorging
Catering
Kinderfeestjes
Knutselen met foamclay
Daag ons uit voor een leuke match!
Informatiestand De Slinger Almelo
Glasbewassing en reiniging en (specialistische) schoonmaakwerkzaamheden
Halve dag arbeid voor een timmerman of loodgieter & 250 euro materiaal.
Daag me uit voor een leuke match!
In januari/februari 2019 20 groene vingers voor vier afzonderlijke dagdelen.
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30
11

12
13
Infostand 3
14
15
16
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19.

Enexis BV

20.

Euverman & Nuyts
makelaars in Twente

21.
22.
23.

Fuldauerstichting
Gemeente Hengelo
Gildebor

24.

Haafkes Nijkamp & Van
Gurp Advocaten
Hegeman Bouwgroep
Hengelo Promotie

25.
26.

27.
28.

Hofsteenge & Wesseling
Notarissen
Holland computer systems

Werkzaamheden in de buitenruimte door vakbekwame hoveniers inclusief
eventuele inzet van machines en gereedschap – alles in overleg
 Gehele jaar door gratis uitleen van een Donkergroen springkussen
 Vergaderruimtes inclusief koffie en thee
 Bezoek EcoNexis huis te Zwolle
 Een gratis check van huurovereenkomsten van onroerend goed
 Gratis inschrijving en begeleiding bij het zoeken naar geschikte ruimte
 Administratieve handeling als bv maken van kopieën
 Ook bereid han en spandiensten te verlenen
 Informatiestand Fuldauerstichting
 Aanbod afhankelijk van de vraag
12 tegoedbonnen van elk twee uur om een ploeg van twee personen in te zetten op de
volgende onderdelen
 Snoeiwerkzaamheden
 Tuinonderhoud
 Straatwerk aanleggen/herstellen
 Juridisch advies






17
18

Infostand 1
19
57

20

16 uur timmerwerkzaamheden
Vergaderruimte – klein voor max 8 personen of groot voor max 12 personen.
Overdag tussen 09.00 en 17.00 op afspraak en indien niet gereserveerd voor
partners
Een notariële akte van oprichting voor een stichting (3 a 4 uur)

21
22

Audiovisuele demo opstelling voor gebruik van 1 of 2 dagen voor bijvoorbeeld
een informatie avond

24
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29.
30.

Janssen de Jong Bouw Oost
Jeroen Bolks Caravan
service

31.

Kringloopwarenhuis Het
Goed
LEDlicht Engineering BV
Lions Hengelo

32.
33.






















Consultancy op ICT gebied. Wij kunnen bv uw netwerk doorlichten en hierover
advies naar u uitbrengen
2 vrijwilligers voor hand en en span diensten
32 manuren voor van alles in te zetten!
Iemand die onderhoud verricht aan caravans
Twee oldtimer caravans
ARBO veiligheidsopleidingen aan gebruik heftruck, hoogwerker en hijsen
Transport
Kleine Aanhanger
Kennis en kunde op het gebied van verlichting en duurzame oplossingen
Concert voor ouderen gegeven door jongen talenten ROC van Twente
Architectonisch advies van 3 uur
Bouwtechnisch advies van 3 uur
Administratieve begeleiding door accountant van 3 uur
Brainstormsessie Out of the Box van 3 uur
Ondersteuning commercieel denkwerk
Gebitsonderzoek 5 stadshouders
Cursus kernkwaliteiten en cursus communicatievaardigheden conform de Stad
van Axen voor teamleiders, leiding en vrijwilligers. Beide trainingen 1 avond twee
uur
Constructieberekening 3 uur
Consultancy voor eventorganisatie van 3 uur
Advies voor het kiezen van de juiste rechtsvorm voor een maatschappelijke
organisatie van 1 uur en verzorgen akte van oprichting van een nieuw
maatschappelijk of cultureel initiatief, afgezien verschotkosten, zoals kosten KvK
Vergadering voor maximaal 40 personen bij de Houtmaat in Hengelo, koffie en
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34.

Nationale Vertelschool








35.

Noaberbouw



36.

Novel-T



37.

NRZ Kwaliteitsadvies




38.

Odin groep

39.

Politie district Twente





40.

Poppodium Metropool




thee, beamer, scherm, flipover of maatwerk in overleg met de Houtmaat
Advies schriftelijke communicatie en het redigeren van teksten
Financieel advies 3 uur
Bedrijfsadvies van 3 uur
Klankborden met organisaties over hun sponsorpropposities van 3 uur
3 uur onderricht in Textieltechnieken en Textielprocessen
Vertelprogramma van max. 45 minuten voor een groep volwassenen of kinderen
tussen 7 en 12 jaar
Machinaal timmerbouw, als voorbeeld herstel speeltoestellen of allerhande
bouwprodukten
Heeft u een kennis of een onderzoeksvraag en wilt u kijken naar de
mogelijkheden op de Universiteit Twente of het Saxion. Kom dan eens bij ons
kijken, we helpen u graag verder.
Advies van een startende ondernemer
Ondersteuning gericht op continue verbeteren van prestaties binnen een bedrijf,
organisatie of stichting
LED boarding A1 display ruimte voor communicatiedoeleinden (10x één week)
Ondersteuning IT (eenmalig)
De beschikking over twee leden van een wijkteam (wijkagent en collega) voor 2x
4uur. In overleg kan bijvoorbeeld de buurtvereniging of bewonersorganisatie
aangeven waarvoor de agenten moeten worden ingezet in de wijk. In totaal
wordt dit 10x aangeboden.
Tien dagen lang zichtbaar met een afbeelding op onze 40 m2 videowall (nonprofit). Uiterlijk tot 1 juli 2018 ter waarde van 1500 euro
Tickets voor concerten of dansavonden ten behoeve van een maatschappelijk nut
of goed doel. Korting ter waarde van de kaartprijs.
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41.

42.

Praktijk voor
dieetadvisering en
voedingsadvisering
Rabobank Centraal Twente

43.

ROC van Twente buROCee








38

Kruidenworkshop
Workshop ‘blijven eten’
Op de beurs kan de vraag ook worden overlegd
Personeel als vrijwilliger voor verschillende activiteiten en projecten
Andere passende en goede matches staan we ook zeker voor open!
Mediavormgevings projecten:
Grafisch vormgeven (Logo / huisstijl / brochures/ flyers / infographics /
bewegwijzeringen)
Audiovisuele vormgeving (Korte films / trailers / reclamefilms / animaties /
impressies evenement)
Interactieve vormgeving: (webdesign / app-design voor organisaties,
evenementen, acties)
Motion Design (animaties: getekend of grafisch)

39
41

(Voor interactief kunnen opdrachtgevers bij ons terecht voor het ontwerp van websites
en apps. Websites worden ook gerealiseerd d.w.z. werkend opgeleverd. Apps kunnen de
studenten wel ontwerpen, maar (nog) niet bouwen. Websites worden zo ontworpen en
gebouwd dat ze er op mobiel en en desktop en goed uitzien (aka ‘responsive’).
Een website kan desgewenst ook met een CMS (wordpress of simplyedit) opgeleverd
worden zodat de opdrachtgever zelf de site kan updaten zonder dat daar technische
kennis voor nodig is. Alleen de derde jaars studenten hebben hiervoor genoeg kennis, de
2e jaars kunnen nog geen sites met CMS maken, dus we hebben hiervoor minder
capaciteit dan voor zgn. statische sites zonder CMS.
Sommige 4e jaars kunnen ook webshops maken. Kan ik niet bij voorbaat garanderen,
maar informeren kan altijd. Heel incidenteel hebben we iemand die apps kan bouwen.)
44.

ROC van Twente



40

Vergaderruimte
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45.

ROC van Twente
Secretarieel

46.

Rode Kruis Hengelo-Borne

47.

ROZ Groep

48.
49.

Sacco van Munster
Schindler interieur
architecten
Schoonmaakbedrijf
Reerink BVN

50.

51.
52.

Schouwburg Hengelo
Servicepunt






Studenten om in te zetten
Rondleiding ROC de Gieterij inclusief een presentatie over het ROC
Begeleiding ondernemerschap burgerinitiatieven
Gastvrouwen die bij evenementen of bijeenkomsten het ontvangst van de gasten
organiseren en uitvoeren, genodigden begeleiden en administratieve taken
rondom eventmanagement verrichten. Let op: Alleen mogelijk tijdens schooluren
(Maandag tot en met vrijdag van 8u tot en met 18u)
 Twee keer een dagdeel gebruik van de rolstoelbus met chauffeur
 Twee keer een reanimatietraining van maximaal zes personen (opleiding of
bijscholing)
 Twee keer een inzet van twee Rode Kruis evenementenhulpverleners voor een
dagdeel
 Hulp bij ondernemerschaps-vraagstukken in de vorm van een adviesgesprek
en/of een training
 Schilderijen en andere kunst
 Advies over verbouwen, renoveren, inrichting, kleuren, materialen en verlichting
door één persoon maximaal 1 a 2 uur
 Twee specialistische schoonmaak medewerkers voor één dag inclusief een 26
meter hoogwerker
 Een hogedruk unit met kokend heet water tbv gevelreiniging, graffiti e.d. of een
warmwater telescoop bewassing unit voor het wassen van ramen tot een hoogte
van 26 meter
Het aanbod kan worden verdeeld worden tussen verschillende aanbieders met een
maximum van totaal twee mandagen
 Entreekaarten voor diverse voorstellingen in Schouwburg Hengelo
 Kaartjes voor het vrijwilligersfeest in november 2018
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Vrijwilligerswerk Hengelo
53.

Sesam Academie

54.

Siemens Nederland NV

55.

SKO Oldenzaal

 Hulp bij het werven van vrijwilligers
 Hulp bij het opstellen van vrijwilligersbeleid
 Ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties.
Ondersteuning bij het werven van vrijwilligers of het behoud van. Fondsenwerving bij
relatiebeheer of bij het opzetten van de externe communicatie. Of als uw organisatie nog
geen vaste vorm heeft, bij het opzetten van een stichting of vereniging. We kunnen het
wat en hoe met wie voor u op een rij zetten.
 Voor deze beursvloer bieden we een aantal dagdelen gratis advies door een of
twee van onze adviseurs
 Vergaderruimte
 Tijdelijke opslag
 Eenvoudig kopieer werk
 Rondleiding in onze fabriek
 Vragen kan altijd
 Bureaustoelen
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56.

SMART organized

57.

Stichting
Betekeniseconomie
Twente

58.

SWB

59.

ten Hag Makelaarsgroep

1. Individuele training plannen en organiseren
In één dag overzicht structuur én een lege inbox
Eén persoon
Eén dag 09:00 – 17:00
Begeleiding gecertificeerde trainer/coach
Specialisatie – persoonlijke effectiviteit
Kosten twv 1095 euro
2. Workshop Insights Discorvery – Een eerste kennismaking
Meer inzicht in jezelf en anderen met de krachtige kleurentaal van Insights
Discovery
Acht personen
Dagdeel 09:00 – 13:00 of 13:00 – 17:00 (i.o.)
Gecertificeerde coach/Insights Practitioner
Specialisatie – Persoonlijke ontwikkeling/teamontwikkeling
Kosten twv 1250 euro
 5 maal een workshop voor (één workshop per onderneming) om deze
onderneming ‘betekenisproof’ te maken. De workshop wordt aangeboden op het
desbetreffende bedrijf zelef en liefst met meerdere medewerkers. In dit dagdeel
zullen we een spelvorm gebruiken en advies geven om de onderneming vanuit
betekenis te laten functioneren.
 Twee mensen voor één dag beschikbaar van Buurt Onderhoudsbedrijf BOB voor
diverse klussen (maximaal twee aanbiedingen)
 Verzorgde bedrijfsrondleiding voor maximaal 20 personen bij SWB Hengelo
 Twee schilders van het schildersbedrijf SWB die één dag komen schilderen met
basisverf
 Gebruik van een busje van het SWB voor invalidenvereniging
 Kopieerwerk voor goede doelen/stichtingen
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Hengelo
60.
61.

Ter Horst Projecten
Timberland Europe B.V.

62.

The Airbox

63.

Twentse Noabers

64.

Twentse Storm

65.

Veritas Security

66.
67.

WAK18
Welbions






Appeltaarten bakken
Begeleiden van en hulp bieden aan ouderen
Daag ons uit voor een leuke match
Alle medewerkers binnen Timberland Europe BV mogen 40 uur vrijwilligerswerk
per jaar verrichten onder werktijd
 Maximaal drie keer één dagdeel het gebruik van een inflatable object voor
evenement of festijn
 Sparren over binding met de buurt
 Sparren over creëren maarschappelijke waarde
 Sparren over behoefte verdienmodellen
Aanbod van 8 uur a 95 euro in te vullen naar keuze
 Strategiebepaling
 Ontwerp logo/huisstijl
 Webdesign
 Communicatieplan
 Social media strategie
 Grafische vormgeving van diverse middelen
Maximaal twee keer aangeboden
 Alarmopvolging abonnement Key-holding voor verenigingen één jaar gratis.
 Creatieve workshops
 Gebruik aanhanger Welbions
 Allround klussen via onze onderhoudsdienst (5x 2 uur)
 Faciliteren Doe dag – samen met bewoners klussen in en rond een complex van
Welbions (incl. Evt. Inzet co-makers van Welbions en inclusief catering)
 Inzet personeel Welbions bij activiteit in verzorgingshuis
 Gebruik van vergaderruimte in kantoor Welbions (inclusief koffie en thee)
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68.

Wijkracht









69.
70.

Willem Willinkstichting
XL10 Training I Opleiding










71.

Ziekenhuis Groep Twente







2e hands bureaustoelen
Vergadertafel en stoelen
Ballroom-dance demonstratie door één paar dansers
Knipkaart met vijf gratis proeflessen voor verschillende lessen uit het meer
bewegen voor ouderen programma van Welzijn ouderen
Training ‘Omgaan met dementie’ voor bedrijven (1, 2 of 4 dagdelen)
Wijkracht academie 10 tickets voor de lezing Diversiteit en identiteit van 5 juni
Voor tien personen tickets voor de workshop ‘Hoe presenteer ik mezelf (nog
beter)?’
Eenmalig workshop Ebru marmeren
Tien vrijkaarten workshop radicalisering
Workshop/training mediawijsheid voor 20 personen gedurende 1,5 uur
Informatiestand Willem Willinkstichting
Vier keer per jaar stellen wij voor max. 10 personen een dag onze
trainingsruimte/zaal ter beschikking
Wij bieden één dagdeel een training presentatievaardigheden aan (max. 8
personen)
Wij bieden één persoonlijke profiel analyse aan inclusief persoonlijke
terugkoppeling (brengt het werkgedrag in beeld)
Wij bieden twee gastvrouwen aan om één keer te ondersteunen tijdens de open
dag, receptie, opening of een ander evenement naar keuze
Transport
Uitleen technici bij klussen
Kopieer en druk werk
Advies en training brandpreventie
Ruimte voor houden van een vergadering of meeting
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72.

Zorggroep Manna








Advies huisvesting
Opslagruimte
Ondersteuning op diverse leefgebieden (18+)
Ondersteuning bij communicatie met instanties
Woonvoorziening Roombeek (groep voor jonge moeders, twee appartementen
en jong volwassenen)
Ondersteuning op weg naar zelfstandigheid
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Overzicht Parasols 2018
Nummer Naam organisatie

Aanbod

1.

Bijenteeltvereniging Hengelo en
omstreken

Tweemaal aangeboden
 Eén educatieve bijenles in de Bijenstal met rondleiding door de Bijentuin aan de
Landsmansweg in Hengelo. Een groep van maximaal 20 personen in de periode van mei t/m
september 2018. Het zal 1 – 1,5 uur duren. Invulling in overleg.

2.

Brok Interieur

3.

De Dragons Rugbyclub

4.

De mooiste routes

5.

Carintreggeland Reisbureau
‘Samen uit’
Dichterscollectief Niet zwichten
maar dichten
Dream4kids
Estinea
Frank Kerckhaert, oude
burgemeester Hengelo

 Vloerbedekking, 50m2
 Lenen van een bestelwagen
voor vragen, Hoekman Jeroen Brok
Er wordt driemaal het volgende aangeboden:
 Gebruik clubgebouw voor bv knutselmiddag/middag vergadering inclusief koffie en thee voor
circa 20 personen
 2x een Wandeling van 10 of 16 km van De Mooiste Routes voor maximaal 10 personen per
keer
 Eenmaal vervoer van mindervaliden tegen kostprijs van 1 euro per km. Inclusief chauffeur.

6.
7.
8.
9.








Een gedicht maken op verzoek voor een evenement of speciale gelegenheid
Een voorleesoptreden verzorgen
Een fantastische droomdag voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een trauma.
Waardebon voor appeltaart (3x)
Vervullen van het voorzitterschap (bijv. een middag- of avonddeel) op een jaarcongres of
jaarbijeenkomst van een maatschappelijke organisatie
Het meedenken met het bestuur c.q. de leiding van een maatschappelijke organisatie over de
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toekomstige (on)mogelijkheden
Het houden van een lezing voor een groep vanuit een maatschappelijke organisatie over bijv.
de ontwikkelingen in Hengelo/in Twente of in de politiek (onderwerp precies bepalen in
overleg)
 Gerrit Kommers, organist en gepensioneerd universitair docent muziektheorie neemt u mee in
de wereld van Bach. Dit door een lezing, voordracht of workshop, waarmee u meer komt te
weten over bijv. De Mattheus- of Joannespassion.
 Een presentatie van circa een half uur over het omgaan met een hart en vaatziekte
Driemaal aangeboden
 ICT materiaal/apparatuur in overleg
 We kunnen een ruimte aanbieden om eens te vergaderen
 Eén fotoshoot
 Presentaties op werkplekken wat Humanitas Twente is en doet
 Promoten om als personeel vrijwilligerswerk te gaan doen
 Informatiesessie over pestgedrag en hoe hiermee om te gaan
Drie maal aangeboden:
 Zeldverdedigingscursussen, valpreventie cursussen en cursus toernooi organisatie. Aantal
personen locatie en tijd kan in overleg
Viermaal aangeboden:
 Procesbegeleiding, opstellen plan van aanpak of businesscase uitsluitend voor
burgerinitiatieven (samenwerkende burgers met verdienmodel die terugvloeit naar de wijk)
Vijfmaal aangeboden:
 2 complete computersystemen van GGZ Leerwerkbedrijf – contact opnemen na 22 maart
Tweemaal aangeboden:
 Gebruik van de kerkzaal tbv concert, zanguitvoering, voor maximaal 200 man voor een
dagdeel


10.

Geen dag zonder Bach

11.
12.

Harteraad
Stichting getITfree

13.
14.
15.

Stichting HeArtpool
Henk Leerssen Fotografie
Humanitas Twente

16.
17.

Jan Quinten Advies
Judo Promotion Twente

18.

KNHM (via Twentse Noabers)

19.

Mediant GGZ

20.

Moeder Teresakerk
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21.

Muziekvereniging Concordia
Hengelo

22.

Radaradvies Amsterdam

23.
24.
25.
26.

Schoonmaakbedrijf Adrie Reerink
BV
Spoorfietsen Hengelo
Tennisvereniging Hercules
Tennisvereniging Timmersweide

27.

Theater KamaK

28.

Trendbureau Overijssel

29.

Twente Milieu

Beide drie maal aangeboden:
 2 vrijkaarten voor jublieumconcert 24 november 2018 Concordia mmv Orkest van het Oosten
 2 vrijkaarten voor valentijnsconcert februari 2019
Tweemaal aangeboden
 Muziekoptreden/serenade met kapel van Concordia
 1x dagdeel strategisch en organisatorisch advies bijv. op gebied sociaal ondernemen,
verbetertrajecten, relatiebeheer met gemeente en vrijwilligersmanagement
Tweemaal aangeboden:
 Een halve dag gebruik maken van onze scholingsruimte
 Gratis gebruik van spoorfietsen voor één groep
 Reclamedoek 4x2 m langs tennisbanen gedurende 1 jaar, groen, doek zelf te verzorgen.
 Gebruik van paviljoen met de tennisbaan en jeu de boulbaan.
 Een tennisclinic
 Gebruik van de jeu de boulebanen
Voor ongeveer 32 personen. Voor een dagdeel in overleg
Twee maal aangeboden
 Theater Kamak speelt op donderdagmiddag 13 december 2018 om 14:00 uur de
kerstvoorstelling ‘Het Wonder’ in het KAMAKtheater aan de Esrein 15 in Hengelo voor
maximaal 25 personen
 Het Trendbureau Overijssel biedt kosteloos workshops en presentaties over de toekomst aan
voor iedereen die in Overijssel geinteresseerd is.
 Het geven van een lezing over wijsbegeerte in de 18e eeuw, een prachtperiode in het
Westerse denken
 Wij kunnen organisaties of evenementen helpen met advies omtrent het scheiden, inzamelen
en laten ophalen van afval. Vanwege wetgeving kan Twente Milieu dit niet zelf, wel bieden we
ondersteuning bij het vinden van de juiste manier en partner voor uw organisatie of
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evenement. Graag denken we mee over duurzame oplossingen.
30.

Van alle kanten

31.

Volvodealer Harrie Arendsen

32.

Wijkcentrum ’t Lansink



4 uur organisatieadvies verdeeld over: eerste gesprek, analyse door vier specialisten, tweede
gesprek. Resultaat: richtlijnen en handvatten om zelf aan de slag te gaan.
 Eén vervoer per Harry’s Taxi voor maximaal vier personen en maximaal 8 uur binnen
Nederland
Tweemaal aangeboden
 Een dagdeel gebruik van zaaltje, koffie en thee aan twee verschillende organisaties.
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