
Slingerbeurs 2019

Tafel-
nummer

Naam bedrijf of organisatie Slinger nr Omschrijving vraag en aanbod

0 De Slinger Almelo 0 Informatiestand De Slinger Almelo
AAN

BO
D

0 Lokaal Fonds Hengelo 81 Informatiestand

AAN
BO

D

1 BDO 826  BDO biedt aan 5 uren fiscaal advies en 5 uren bedrijfsadvies 

AAN
BO

D

2 De beste EHBOdoos 745 Verband materialen ter beschikking stellen voor het goededoel

AAN
BO

D

3 Bibliotheek Hengelo 25  •20x vouchers voor een lezing, workshop of cursus naar keuze.
 •2x groepsarrangementen voor een lezing, workshop of cursus naar keuze. (aantal in 

overleg)
 •3x gebruik van vergaderruimte voor 25 personen, inclusief koffie/thee.
 •1x computercursus voor werknemers met lage digitale basisvaardigheden. (maximaal 

12 deelnemers)

AAN
BO

D

4 Brandweer Twente 28 Het geven van voorlichtingen op het gebied van brandveiligheid.
Deze is aan te passen naar de wensen van de belanghebbende.

AAN
BO

D

5 Brokant 878 Brokant biedt met Buuf ondersteuning aan ouderen in de thuissituatie. Het is een 
particuliere dienst waarvoor geen indicatie nodig is. 
We hebben veel kennis en ervaring wat er speelt bij ouderen en hun mantelzorgers, 
waar ze tegen aan lopen en wat oplossingen kunnen zijn. We bieden aan om 
adviesgesprekken te houden en samen met ons netwerk oplossingen te bieden die 
buiten de gebaande paden liggen.

AAN
BO

D
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6 Carintreggeland 38 1x Vergader ruimte binnen kantooruren voor 20 personen met koffie/thee
2 x Bus vervoer tegen kostprijs (€1,00 per kilometer) met een vrijwillige buschauffeur

AAN
BO

D

7 Carintreggeland Het Woolde 412 3 x een vergaderruimte voor maximaal 70 personen inclusief koffie en thee.

AAN
BO

D

8 Cycloon Post & Fietskoeriers 
Twente

766

AAN
BO

D

9 DaVinci Academie 707 Iets op het gebied van educatie. Bijvoorbeeld een training creatief denken.

AAN
BO

D

10 De LIJN Design & Reklame 810 25 uur reclame en communicatie-advies, grafische vormgeving, digitale ondersteuning 
tbv Social Media en/of website.

AAN
BO

D

11 Donkergroen 438 Naast onze 20 groene vingers voor een aantal dagdelen groen werk in Januari Februari 
hebben wij het gehele jaar een springkussen in de vorm van een groot kasteel ter 
beschikking.

AAN
BO

D

12 De Drie Straatjes 887 -          Cadré Lijstenmakerij Art-Gallery biedt een schilderworkshop. 
-          Brand Specials biedt 2 Content Marketing workshops aan van 2,5 uur.
-          Salon Skin Glow biedt een wellness ochtend aan voor ouderen.
-          Popscool biedt 1 uur studioruimte.
-          Adolfs geeft advies over een zuinigere verlichting.
-          Brok geeft interieur en kleuradvies. 
-         Chez Rattatouile biedt ruimte aan voor vergaderingen etc.

AAN
BO

D

13 KNV EHBO Hengelo 134 Vergader ruimte.
Cursussen voor particulieren en bedrijven
EHBO diensten bij evenementen

AAN
BO

D
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14 Euverman Bedrijfsmakelaars 879 AAN
BO

D

15 Gemeente Hengelo 83 Wij bieden ondersteuning aan bij activiteiten. denk hierbij aan begeleiders voor 
wandelingen met ouderen en gehandicapten

AAN
BO

D

16 Gildebor 460 Wij bieden uitsluitend "handjes" aan voor onder andere groenwerkzaamheden (zoals 
snoeiwerk), bestratingswerkzaamheden, etc. Totaal aantal uren van het aanbod is 60.

AAN
BO

D

17 Haafkes Nijkamp & van Gurp 
Advocaten

746 Juridisch advies

AAN
BO

D

18 Stichting HeArtgallery 91 1. Gebruik van een bestelbus, een of meerdere keren, voor transport van kunstwerken 
voor een tentoonstelling in HeArtGallery.
2. Gebruik van een hoogwerker in de maand juni voor enkele dagen voor het 
aanbrengen van een Street Art kunstwerk.

AAN
BO

D

19 Hegeman Bouwgroep 466 2 keer 4 manuren timmerwerk

AAN
BO

D

20 Hengelo Promotie 32

AAN
BO

D

21 Kringloopwarenhuis Het Goed 509

AAN
BO

D
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22 Hofsteenge & Wesseling 
Notarissen

770 de notariële akte van oprichting met daarin de statuten van een stichting/vereniging of 
de wijziging van de statuten 2x

AAN
BO

D

23 Holland Computer Systems BV 762 Uitlenen van een AV middel voor bijvoorbeeld presentaties/evenementen
Gratis hulp bij PC problemen
Presentatieruimte gratis verhuren

AAN
BO

D

24 Praktijk de Kosmos 877 Wij bieden twee Workshops aan van elk drie uur. Tijdens onze workshop leer je als 
team communiceren, verbinden en transformeren.
Dit zorgt voor meer ruimte, rust, plezier en exelente teamprestaties.

AAN
BO

D
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25 Lions Hengelo 517 * Hans oude Avenhuis - 3 x Start-Up Vouchers weg. Een voucher geeft recht op een 
brainstorm sessie van 3 uur in de creatieve werkplaats van TriMotion. Waarde 750 
euro per voucher
* Willem Hoefsmit  - Architectonisch advies 2 uur
* Ron Wolbert - Bouwtechnisch advies 2 uur
* Harrie Evers - Brainstormsessie Out of the Box 2 uur
* Co Verburg - Ondersteuning commercieel denkwerk
* Michael Lansbergen - Cursus kernkwaliteiten en cursus communicatievaardigheden 
conform de Stad van Axen voor teamleiders, leiding en vrijwilligers. Beide trainingen 1 
avond 2 uur
* Tonny Lucassen - Constructieberekening 2 uur
* Peter Rientjes - Consultancy voor eventorganisatie 2 uur
* Ruud Marres - Advies voor het kiezen van de juiste rechtsvorm voor een 
maatschappelijke organisatie 1 uur en verzorgen akte van oprichting van nieuw 
maatschappelijk of cultureel initiatief, afgezien van verschotkosten, zoals kosten KvK
* Rob Wissink - Advies schriftelijke communicatie en het redigeren van teksten
* Jan Wilpshaar - Financieel advies 2 uur.
* Wouter van Tol - Arbeidsrechtelijk advies voor verenigingen 2 uur
* Laurens Rorink - Loopbaan advies 2 uur
* Joop van de Beek - vraagstukken met betrekking tot zingeving 2 uur
* Mark Nijenmanting - Leidinggeven aan professionals in de non-profit, 1 training van 
2,5 uur.
* Eric Lammers - Advies over Administratieve dienstverlening/ IT 2 uur

AAN
BO

D
     AAN

BO
D

     AAN
BO

D
     AAN

BO
D

26 Noaber Bouw 714 Machinaal timmerwerk tot 40uur totaal

AAN
BO

D
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27 Novel-T / Science Shop Twente 795 Science Shop Twente is onderdeel van Novel-T, en is kennisintermediair in de regio 
Twente tussen non-profit / MKB en de kennisinstellingen Saxion en UT. Wij bieden 
bemiddeling aan tussen organisaties, verenigingen en stichtingen die willen profiteren 
van expertise van Saxion en UT, of die een project met 
vakexperts/studentonderzoekers willen uitvoeren. Zo kunnen kennisvragen worden 
beantwoord, advies ingewonnen, en projecten opgestart.

AAN
BO

D

28 Odin Groep 171 LED Boarding A1 - 10x
IT-ondersteuning (hardware)
Ondersteuning bij bouw website

AAN
BO

D

29 Politie , afd Midden Twente 748

AAN
BO

D

30 Rabobank Centraal Twente 559 -         Mogelijkheden voor het inzetten van medewerk(st)ers (denken/ doen in overleg)
-         Kennis en kunde op diverse terreinen.

AAN
BO

D

31 Radio Hengelo TV 612 video producties voor Hengelose vrijwilligers organisaties

AAN
BO

D

32 ROC van Twente 191 Wij bieden gastdames aan vanuit het ROC van Twente. Vragers met evenementen 
waarbij gastdames gebruikt kunnen worden kunnen zich dan hiervoor opgeven.

AAN
BO

D

33 ROC van Twente 191 Diensten van studenten
Vergaderruimte
Start-up bedrijven ondersteunen

AAN
BO

D

34 Rode Kruis Hengelo-Borne 193 2 x reanimatie en AED opleiding of bijscholing
2 x 4 uur gebruik van de rolstoelbus met chauffeur (let op km's)

AAN
BO

D
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35 Sacco van Munster 581 workshop Schilderijen maken
AAN

BO
D

36 Schindler interieurarchitecten 774 Ik bied als interieurarchitect 1 uur advies aan op het gebied van:
* verbouwing, renovatie en/of overige aanpassing van b.v. bedrijfspand of winkel
* advies over kleur en/of verlichting
* mogelijke andere vragen op het gebied van interieurarchitectuur

Ik maak maximaal 4 matches.

AAN
BO

D

37 Schouwburg Hengelo 586 diverse vrijkaarten voor voorstellingen en concerten in Schouwburg Hengelo

AAN
BO

D

38 Servicepunt Vrijwilligerswerk 
Hengelo

213 20 toegangskaarten voor vrijwilligersfeest in november 2019

AAN
BO

D

39 SESAM Academie 590 SESAM Academie (ervaren maatschappelijk adviesbureau en gerund door vrijwilligers) 
biedt 1 dagdeel per match (maximaal 4) aan vrijwilligersorganisaties. Advies kan op 
diverse terreinen gegeven worden, waaronder strategie, organisatie, vrijwilligersbeleid 
en sponsoring. Zie ook www.sesamacademie.nl

AAN
BO

D

40 SKO Oldenzaal 749 bureau stoelen

AAN
BO

D

41 SMART Organized 785

AAN
BO

D
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42 Student in Beeld 871  •1,5 uur studiecoaching
 •1 uur sparren
 •1,5 uur een frisse blik op keuzes maken
 •1 uur coaching
 •2 x workshop “de kunst van het studeren” (1 uur).

AAN
BO

D

43 SWB 293 Een weekend lang gebruik maken van onze 9 persoons bedrijfsbus
Schaal met 50 hapjes bereid door SWB 
Twee schoonmakers  die 2 X 2 uur komen schoonmaken
Een Groente/Fruitmand met groenten en seizoensfruit uit onze eigen SWB Groentuin
Twee schilders die 2 x 2 uur komen schilderen 
Twee schilders die 2 x 2 uur komen schilderen

AAN
BO

D

44 TalentPlus 303 2 uur kennismaking met sourcing&recruitment
2 uur HR sessie:opleiding, doorstroom
2 uur ondersteuning bij trainingsopzet over uitstroom, loopbaan & leren
4 uur advies m.b.t. kwaliteitsbeleid en/of kwaliteitsmanagementsystemen
4 uur voor het uitvoeren van een interne audit op een deelproces
Tijd variabel voor het (mee-)schrijven aan een beleidsstuk/eventplan/projectplan
Dag of avonddeel voor een mondelinge presentatie op het terrein van kinder- en 
ouderenmishandeling, pedagogisch/opvoedkundig onderwerp, omdenken, hospitality
workshop 'terugblik'
advies over videopitches op LinkedIn of toch Facebook
4 uur gratis advies/bijles/begeleiding (Engelse taal)
4 uur gratis fotoreportage en nabewerking

AAN
BO

D

45 Timberland 648 Wij bieden aan 160 personen x 8u voor hand-en spandiensten, over het hele jaar.
Projecten van 2 tot 15 personen of meer.

AAN
BO

D
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46 Volvo Harrie Arendsen 796 Wij willen als Harrie Arendsen onze klantentaxi aanbieden voor gratis rit in het 
weekend.
Deze rit is dan natuurlijk wel voor een goed doel.

AAN
BO

D

47 Webton/ Twentse Storm 763 Gratis linkbuildingscan en adviesgesprek
Gratis strategiesessie
Gratis website scan en adviesgesprek

AAN
BO

D

48 Welbions 676 13 juni, met alle personeel een handen uit de mouwen middag ivm ons 100 jarig 
bestaan
 Klussen (uitvoering 13 juni) voor instelling/vereniging of buurt
 Ondersteuning activiteit (uitvoering 13 juni)
 Uitlenen aanhanger
 10 bureaustoelen
 Mogelijkheid kunst te exposeren in onze hal
 Kerstdiner voor 65 plussers (20 december – voor huurders)
 Vergaderruimte

AAN
BO

D

49 Stichting Wijkracht 354  workshop over vrijwilligersbeleid
 gastlessen over hoe leuk het is om vrijwilligerswerk te doen

AAN
BO

D

50 Wissink De Twentse Verhuizer 684 - Transport voor 4 uur binnen Hengelo.
- Opslag 4 weken 10 m3.

AAN
BO

D

51 Stichting Ziekenhuisgroep Twente 689  Transport
 Uitleen technici bij klussen
 Advies en training brandpreventie
 Ruimte voor vergadering of meeting
 Advies huisvesting

AAN
BO

D

52 Praktijk voor Dieet- en 
Voedingsadvisering

703 - 3 x kruidenworkshop
- "Drukwerck" (nadere info bij de stand)

AAN
BO

D
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Bijenteeltvereniging Hengelo en 
omstreken

728 Twee maal één educa eve bijenles in de Bijenstal met rondleiding door de Bijentuin 
Landmansweg in Hengelo 
Voor een groep van maximaal 20 personen 
In de periode mei t/m september 2018 
Tijdsduur? 1 – 1,5 uur, de invulling zal in overleg plaatsvinden

PARASO
L

De Mooiste Routes 886 (Maximaal 2x een) wandeling van 10 of 16 km voor minimaal 4 en maximaal 10 mensen in 
Hengelo

PARASO
L

Dichterscollectief Niet Zwichten maar 
Dichten

437 Het componeren van een gedicht bij een speciaal bedrijfs-  of verenigingsmoment 
Ook kunnen wij het gedicht komen voordragen bij gelegenheid als u dit wilt.

PARASO
L

Enexis BV 444 Wij kunnen vergaderruimtes aanbieden op ons kantoor aan de Slachthuisweg 10 te Hengelo 
van groepen tot en met 20 personen, inclusief koffie/thee/chocolademelk 
Daarnaast kunnen wij groepen van max. 8 personen een bezoek en rondleiding aanbieden aan 
ons ECO Enexis Huis te Zwolle duur van 1 tot 1,5 uur.

PARASO
L

Frank Kerckhaert, oud burgemeester 
Hengelo

455 Vervullen van het voorzitterschap (bijv. een middag- of avonddeel) op een jaarcongres of 
jaarbijeenkomst van een maatschappelijke organisa e 
Het meedenken met het bestuur c.q. de leiding van een maatschappelijke organisatie over de 
toekoms ge (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)

PARASO
L

Geen dag zonder Bach 892 Twee maal een lezing of workshop van 2 uur over het leven van J.S. Bach of over een 
belangrijke composi e van hem bijv. de Ma heus Passion of de Johannes Passion 
Tijdens de beurs kunt u informa e krijgen bij Jan Quinten, medewerker van De Slinger 
Info over Gerrit Kommers, hij is organist en was leraar orgel aan de muziekschool te Hengelo 
en docent muziektheorie aan de Universiteit van Amsterdam

PARASO
L

Henk Leerssen Fotografie 470 2 x een fotosessie voor maatschappelijke organisatie, de foto's worden digitaal geleverd

PARASO
L
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IVN Hengelo 122 1. begeleide natuureducatieve wandeling/activiteit.
2. natuureducatieve activiteit voor 
peuters/baisschoolkind/peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/scouting.
3. teambuilding in de vorm van buitenwerk in het groen in het beleefbos of de heemtuin.

PARASO
L

Landgoed algoed 736 Ruimte voor vergadering met gratis koffie en thee. Maximaal 25 personen Mag ook een 
onderdeel zijn wandeling in Twekkelo of in combinatie met Spoorfietsen

PARASO
L

Mediant GGZ 147 4 complete computer systemen

PARASO
L

Muziekvereniging Concordia 160 5 x  4 vrijkaarten voor 1 van onze concerten

PARASO
L

ROC van Twente Mens & Maatschappij 898 3x groepsrondleiding van één uur aan, inclusief koffie/thee door onze locatie de Gieterij 
Hengelo
3 x vergaderlocatie

PARASO
L

Rotary Hengelo Centrum 899 Persoonlijke coaching van 3 uur 
Brandveiligheidscheck van een gebouw 
EHBO koffer updaten 
Hulp bij klussen 
E-health advies (huis- tuin en keukenadvies) 
Organisatieadvies en/of klankborden over verschillende managmentstijlen

PARASO
L

ROZ Groep 600 gesprek over de start van een bedrijf 
advies over een business case 
een training op het gebied van financiën, administratie, belastingen, (online) marketing ter 
verbetering van uw acquisi e- en saleskwaliteiten 
3 x de mogelijkheid om van ons brede aanbod gebruik te maken, 1 gesprek van maximaal 2 uur 
of een training van maximaal 6 dagdelen t.w.v. €180 per aanbod.

PARASO
L
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Rugbyclub de Dragons 199 1 x  Gebruik maken van ons clubhuis voor een middag eventueel avond inclusief koffie/thee 
met wat lekkers erbij 
1 x Afhankelijk van de activiteit ( vergadering of gezellige middag etc) max ca. 25 personen

PARASO
L

Scoutinggroep Bataven Ludger 764 1x een leuke zaterdagmorgen voor max 10 kinderen van 5 t/m 9 jaar
1x een leuke zaterdagmiddag voor max 10 kinderen van 10 t/m 14

PARASO
L

Spoorfietsen Hengelo Twekkelo 739 Een gratis rit voor 1 maatschappelijke organisatie, die met een groep mogen komen 
spoorfietsen. Het aanbod geldt voor een doordeweekse dag

PARASO
L

Stadsdichter Marijke Agterbosch 880 3 x Gedichten voorlezen 
3 x Gedicht schrijven

PARASO
L

Stichting de Klankkast 894 Stichting de Klankkast stelt het gebouw 1 dagdeel beschikbaar voor een 
repe e/presenta e/vergadering voor 20-100 personen 
  
Stichting de Klankkast stelt het gebouw 1 dagdeel beschikbaar voor een 
repetitie/presentatie/vergadering voor 20-100 personen

PARASO
L

Stichting de Verhalenkraal 244 Verhalen die passen bij de aard van uw activiteit, voor jong en oud.

PARASO
L

Stichting getITfree 772 gebruikte ICT apparatuur (computers/monitoren/laptops) aan non-profit organisaties, dit is 
a ankelijk van wat ons aangeboden is door dona es 
  
Daarnaast bieden wij de volgende gebruikte apparatuur aan: 10 x 22" of 23" inch monitoren 1 
laptop 1 beamer

PARASO
L

Tennisvereniging Timmersweide 308 Een dag deel gebruikmaken van de tennis en Jeu de boul banen datum en tijd in overleg.
Beide 2x

PARASO
L

12
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Accordeonvereniging Animato 895 De website van onze accordeonvereniging is verouderd en het lukt ons niet goed de 
informatie (bijv. agenda) op de juiste manier erop te krijgen. Wij willen een slag maken 
om de site beter te maken zodat de content makkelijker kan worden aangepast en 
aangevuld (met name agenda).

VRAAG

Amusing 7 Vrijwilligers ter ondersteuning van het festival op zaterdag 8 juni 2019 VRAAG

Armonia 541 * We zijn op zoek naar creatieve hulp bij het grafisch vormgeven van posters voor 
onze concerten
* Onze 5 banners zijn na bijna 15 jaar toe aan vervanging. Wie kan ons helpen
* Voor een inhoudelijke dag met het bestuur en orkestcommissies zijn we op zoek 
naar een leuke, inspirerende locatie waar we terecht kunnen
* Wie kan ons helpen aan een partij koffiekopjes
* We zoeken reclamemogelijkheden voor onze concerten. Wie kan ons helpen

VRAAG

Art Brut Biënnale 10 Een weekend gebruik van een vrachtwagen, met of zonder chauffeur, voor transport 
van kunstwerken uit het buitenland (Denemarken of Frankrijk)

VRAAG

Ateliers 93 234 VRAAG

AtelierZ 869 een timmerman die baklijsten kan verzorgen achter bestaande lijsten. het zijn 
meerdere dagdelen voor 1 of 2 vakmensen.

VRAAG

Barbaros 865 * renovatie van de kleedkamers
* vernieuwing van de kantine en de overkapping
* beveiliging van het terrein rondom de voetbal club
* speeltoestel naar het boardingsveld

VRAAG

13
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Bataven Ludger 755 * 2e stichting zonder functie ontbinden
* zoeken een springkussen

VRAAG

Bewonersbedrijf Berflo Es 21 VRAAG

Bewonersbedrijf Noaberwijk 
Nijverheid

882 * Een lage archiefkast met jaloezie deuren die op slot kan.
* 1 verstelbaar bureau met ladeblok.
* Tuinmeubels met parasol ten behoeve van de koffiemorgen, zodat de ouderen 
lekker buiten in het zonnetje kunnen zitten.
* Het afdrukken van flyers.

VRAAG

BewonersCie Klokstee Hengelo 719 * muziek uitvoering in Vertierkwartier van De Klokstee
* toneeluitvoering idem
* Brandpreventiepakket en voorlichtingsdagdeel in het Vertierkwartier van De Klokstee
* Wijkracht uitvoeren geheugentest voor bewoners Klokstee

VRAAG

Big Band Hengelo 873 VRAAG

14
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Bijenteeltvereniging Hengelo en 
omstreken

728 * Aanpassen statuten. We vragen een notaris voor het updaten van onze statuten om 
deze in lijn brengen met de statuten van de NBV (Nederlandse 
BijenhoudersVereniging).
* Verbouwing/renovatie van de wc van clubhuis ‘t Raathoes op de Bijentuin. 
Belangrijkste wens is dat er een wasbak komt waar de handen gewassen kunnen 
worden. Bij voorkeur aan de buitenzijde van het gebouw
* Een (Brandveiligheid) veiligheidsscan voor de Bijentuin en de gebouwen op het 
terrein
* EHBO doos. We vragen om een inhoudelijk check van onze EHBO doos op de 
Bijentuin
* Buitenschilderwerk van clubhuis 't Raathoes op de Bijentuin

VRAAG

Biologische Moestuinvereniging 
Hengelo

27 * opstellen flyer
* vervoer bladcompost
* herleggen bestrating
* vrijwilliger voor de voedselbanktuin

VRAAG

Brandweer Twente 28 Ambassadeurs die brandweer Twente helpen de brandveiligheid en het 
veiligheidsbewustzijn binnen Twente te vergroten

VRAAG

Buddiez 241 * Activiteiten voor de kinderen van 8 t/m 16 jaar
* Kopiëen laten maken
* Naamsbekendheid vergroten zodat meer eenzame kinderen gebruik kunnen maken 
van de stichting

VRAAG

Carintreggeland 38 * Cursus EHBO voor de vrijwilligers
* Eten drinken lunchpakketten, taarten voor onderweg
* Leuke reisbestemmingen voor ouderen
* Coaching vrijwilligers
* Voorstellingen theater voor ouderen

VRAAG
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Carintreggeland Het Woolde 412 * Muzikaal optreden voor onze verpleeghuisbewoners
* Catering voor tijdens een activiteit met verpleeghuisbewoners
* Beautyactiviteit voor onze verpleeghuisbewoners
* Bakactiviteit voor onze verpleeghuisbewoners
* Mankracht voor een verhuizing

VRAAG

Carintreggeland Huis Backenhagen 883 VRAAG

Carintreggeland Huis Humanitas 413 VRAAG

Cecilia 884 drukken van posters/flyers/programmaboekjes VRAAG

Concordia 160 * Vervoer of vrachtauto voor slagwerk
* Inrichten nieuwe berging/archief (materiaal of middelen of mensen)
* Oprij-helling bouwen voor slagwerk in de zaal

VRAAG

Dichterscollectief Niet Zwichten 
maar Dichten

437 * De opmaak van een folder
* een ontwerp maken van nieuwe huisstijl voor folder/ website/ pr-materiaal

VRAAG

Dierenopvangcentrum Hengelo 72 * Aanleg tuin
* Montage keuken
* Montage invalide toilet
* Aanleg riolering
* Hand en spandiensten

VRAAG

Don Boscoschool 73 * Activiteiten voor kleuters
* Activiteiten voor onderbouw
* Activiteiten voor bovenbouw
* Aanpassing hal school
* Educatie leerlingen, leraren

VRAAG
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Estinea 875 * hulp in de tuin
* activiteiten voor clienten

VRAAG

Estinea w en a hengelo 445 * workshop voor clienten
* tuinwerkzaamheden
* timmerman
* schilder

VRAAG

FICF 888 Akte van oprichting voor de Stichting Fédération internationale culturelle féminine VRAAG

Flatraden 767 VRAAG

FRAMED 250 VRAAG

Garage2020-twente 868 * Wie kan voor ons evenement tegen kindermishandeling catering verzorgen?
* Wie kan voor ons evenement tegen kindermishandeling drukwerk verzorgen?
* Wie kan voor ons evenement tegen kindermishandeling t-shirts verzorgen?
* Wie kan voor ons evenement tegen kindermishandeling een fotograaf verzorgen?
* Wie kan voor ons evenement tegen kindermishandeling een prijs voor de beste 
oplossing verzorgen?

VRAAG

Gerardus Majella, bewoners 
organisatie van het Gerardus 
Majella Complex

787 Buitenverlichting om de naam Gerardus Majella goed en egaal uit te lichten VRAAG

getITfree 772 * gebruikte computers, laptops, tablets, smartphones en toebehoren
* stellingen voor opslag van apparatuur
* transport en handjes
* database systeem

VRAAG
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Groener Hengelo 254 * T.b.v. de tweede editie van het evenement 'Het groenste idee van Hengelo' zoeken 
we voor donderdag 10-10-2019 in de avond een zaal voor +- 150 mensen incl. 
* PR-materiaal (liefst van duurzaam materiaal): flyers, banners, vlag etc.
* T.b.v. de tweede editie van het evenement 'Het groenste idee van Hengelo' zoeken 
we vrijwilligers en/of gastdames/heren voor donderdag 10-10-2019 in de avond. We 
gaan uit van ongeveer 150 aanwezigen.presentatiemogelijkheden.

VRAAG

Hasseler Zon 737 * Vervoer voor een dagje uit
* Bezoek met ouderen aan een gezellige voorstelling
* Mogelijkheid voor een picknick
* Rondkijken naar wat er wordt aangeboden

VRAAG

HeArtgallery 91 * Gebruik van een bestelbus, een of meerdere keren, voor het transporteren van 
kunstwerken voor een tentoonstelling in HeArtGallery.
* Gebruik van een hoogwerker voor enkele dagen in juni t.b.v. het aanbrengen van 
een kunstwerk tijdens het Street Art Festival.

VRAAG

Heemtuin en NatuurCentrum 
Hengelo

867 Fabricage houten richtingsbordjes naar beleefbos en heemtuin VRAAG

Hengelo Promotie 32 leuke uitjes voor onze vrijwilligers (ong 10 dames) VRAAG

Hengelose Gehandicapten 
Ontspannings Vereniging De 
Samenloop

106 * Wie heeft er 40 horeca stoelen met en zonder leuning voor ons clubgebouw
* We hebben een nieuw keukenblok nodig voor ons clubgebouw
* Een rolstoelbus dinsdag tot en met zondag in de week van hemelvaart
* Activiteiten kaarten voor de schouwburg

VRAAG

Hengelose Klootschieters 
Vereniging (H.K.V.)

866 Hulp bij het maken van een website VRAAG
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Hengelose Revue 100 * LED wall promotie
* Ondersteuning social media
* Vervoer naar Schouwburg

VRAAG

Humanitas onder dak 113 Tuinwerkzaamheden VRAAG

HVV Hengelo 809 * Reinigen tegels kantine-keukenvloer
* vloerbedekking bestuurskamer

VRAAG

Inloophuis Hengelo 117 Vervanging kozijnen pand VRAAG

Interakt Contour (verder met 
hersenletsel)

482 * Een aantal vrijwilligers die éénmalig een tuin van een cliënt willen helpen opschonen
*Ondersteuning voor een cliënt voor het helpen bij de belastingaangifte
* Plaatsing redactioneel stuk over onze zorgorganisatie

VRAAG

Invaliden Sport Vereniging Hengelo 
e.o, afdeling Borstelschuiven 
Rolstoelcurling

734 * Ondersteuning bij organisatie Internationaal borstelschuiftoernooi op 7 september 
in sporthal Veldwijk
* Drukken van wedstrijdformulieren
* Catering voor 80 sporters

VRAAG

IVN Hengelo 122 * Heemtuin Weusthag: met spitmachine omspitten van de graanakkertjes eind 
september/begin oktober (2 uur)
* 10 eikenhouten bordjes waarop gegraveerd/gebrand 'Heemtuin en Beleefbos' 
(rustiek, natuurlijk uiterlijk)
* Heemtuin en Beleefbos Weusthag: lading gefermenteerd blad (Gildebor)/anderhalf 
uur
* Beleefbos Weusthag: grondwerkzaamheden amfitheatertje (kleine graafmachine/3 
uur)
* Verbetering natuurspeelplekken in Beleefbos Weusthag

VRAAG
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Jeu de boulesclub Berflo Basterds 896 Onderhoud jeu de boules baan VRAAG

Jongerencentrum Cerberus 695 VRAAG

KBO Hengelo 130 VRAAG

Klankkast 894 * Wie kan ons helpen met het maken van een ombouw rondom de radiatoren zodat 
hier zitplekken ontstaan
* Wie kan ons helpen met het maken van een dakconstructieberekening ivm het 
plaatsen van zonnepanelen
* We zoeken iemand die het gebouw kan taxeren
* Wij zoeken akoestisch materiaal voor de repetitieruimtes. Wie kan ons helpen
* Voor het plaatsen van een nieuwe fietsenstalling moet de bodem bewerkt worden. 
Wie kan ons helpen

VRAAG

KNV EHBO Hengelo 134 * Schilderwerk
* Renovatie keukenblok

VRAAG

Kunstmarkt Tuindorp 511 * Maken van een flyer
* Drukken van een flyer
* PR voor de kunstmarkt

VRAAG

Landgoed Algoed 736 * Stratenmaker
* Klussers in de breedste zin van het woord
* Materialen, zoals verf
* Tuinwerkzaamheden

VRAAG
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Mediant GGZ 147 * defecte / gebruikte electronica (mag van alles zijn, van kleine huishoudelijke 
apparaten tot defecte beeldschermen, printers, kopieermachines, oude telefoons  etc.
* gebruikte computersystemen, laptops, tablets , smartphone
* vrijwilligers die “maatje” / 1 op 1 contact willen zijn / doen

VRAAG

Meereizen 148 * Spelletjes en tekenmateriaal
* Handdoeken en theedoeken
* Vrijwilligers
* Rolstoelbus voor 22 juni
* Partytenten

VRAAG

Moeder Teresa kerk 154 * Advies over een zuinigere verlichting in het kerkgebouw en de kantoren. voor een 
persoon één dagdeel
* advies over verbetering van de verwarming in kerk en kantoorruimtes, één persoon, 
één dagdeel met na rekenwerk
* advies over onderhoud , verbetering zinken kerkdak

VRAAG

Nachtburgermeester 881 * Hulp bij oprichting stichting
* Naamkaartjes
* Plattegrond van Hengelo

VRAAG

NAH Oost 780 * Kantoorlokatie en vergaderlokatie
* Banners (2x)
* Cursus leren presenteren
* Drukwerk
* Hulp bij communicatie

VRAAG

Nelly KiNDERDAG 2019 870 * De organisatie zoekt hulp in het financieren van de 5e editie van deze tweedaagse 
Kinderdag
*Als er materialen als tafels en stoelen te leen zijn ergens, dan houdt de organisatie 
zich aanbevolen. Ook voor andere mogelijke materialen

VRAAG

Nije Stichting 65 VRAAG
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NIVON 726 Lezingen/presentaties Natuur en Cultuur VRAAG

NMRH 162 Boom voor boomplantfeestje VRAAG

Noaberhuus 169 * Houten zithoek voor buiten
* Terras aanleggen
* Naambord voor aan de muur
* Posters ontwerpen en drukken
* Flyers ontwerpen en drukken

VRAAG

Noodfonds Hengelo 771 * Hulp / opzet van sponsorwerfacties
* Hulp / Opzet van marketingplan

VRAAG

Oranjevereniging Hengelo 99 * Lunch voor vrijwilligers op koningsdag
* Consumpties voor vrijwilligers op koningsdag
* Springkussen op Koningsdag
* Aanhanger voor Koningsdag
* Vrijwilligers voor Koningsdag

VRAAG

Proat in de Stroat 797 * Tentoonstellingsmaterialen lenen voor onze maandelijkse tentoonstelling 
koffieochtend Proat in de Stroat
* Afdrukken poster AO zwartwit afdrukken eigen ansichtkaart.
* gebruik maken van films mooi was die tijd historisch museum
* presentatie Ut tijdens onze koffie ochtend
* Presentatie De bouw vroeger en nu..

VRAAG

Repaircafé Hengelo 187 Rondleiding bij een technisch bedrijf voor maximaal 20 personen VRAAG
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Rode Kruis Hengelo-Borne 193 vrijwilligers avondje uit om de vrijwillgers in het zonnetje te ze en VRAAG

Rugbyclub de Dragons 199 * leggen terras, afwerken, 4 uur
* schilderen gang, deuren van het toilet

VRAAG

Samenloop voor Hoop 738 * Wij zoeken vrijwilligers voor de opbouw van het evenement en het ophangen van 
vlaggen en spandoeken
* Wij zoeken mensen voor een E.H.B.O.-post  voor muntenuitgave en controle
* Wij zoeken mensen voor schoonmaakwerkzaamheden o.a. terrein en sanitair
* Wij zoeken gastdames voor de begeleiding van onze eregasten en bezetting in de 
horeca
* Wij zoeken een bus voor het ophalen en wegbrengen van spullen binnen Hengelo

VRAAG

Scouting st. Christoffel hengelo 900 * Renovatie blokhut
* Hulp bij ledenwerving

VRAAG

Scoutinggroep Bataven Ludger 764 * oplossing indeling van de keuken
* hulp bij vervoer naar/van kampen
* groenonderhoud bomen

VRAAG

Servicepunt Vrijwilligerswerk 213 Training cursus VRAAG

Slinger Hengelo 66 * 1000 kopieën maken
* 100 badge-houders (55mm x 90mm)
* 150 enveloppen (A4)
* Training tekstschrijven
* Ontwerpen flyer voor programmalijnen

VRAAG
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Spoorfietsen Hengelo Twekkelo 739 * Hulp bij het plaatsen van telegraafmasten
* Het vertalen van een beschrijving in het Engels
* Hulp bij het verspreiden van folders

VRAAG

Sportvereniging H.G.V. 87 * Vergaderruimte voor 40 personen of meer, niet minder
* Transportmogelijkheden, vrachtwagen of bestelwagen
* Drukwerk/kopieerwerk/distributie

VRAAG

t geerdink 876 * een graaf machine een hele dag of weekend
* een hoogwerker voor schilderen toren

VRAAG

Tactus Verslavingszorg 897 * Creatieve activiteiten tbv kinderen en jongeren
* Sportieve activiteiten voor jongeren
* Culturele activiteiten voor kinderen en jongeren
* Een verrassing zodat de TalknJoyweek een overgetelijke ervaring te laten zijn.
* Fotoshoot voor kinderen en jongeren tijdens de Talknjoy week.

VRAAG

Tempel 777 * Vrijwilligers om te helpen bij buitenspeeldag jeugd op 12 juni 2019
* Schouwburgkaartjes tbv vrijwilligers
* Drukwerk voor flyers

VRAAG

Tennis vereniging Weusthag 889 * Bestraten tussen de tennisbanen.
* Doormeten park verlichting

VRAAG

Tennisvereniging Timmersweide 308 * Ondersteuning bij ledenwerving
* Hulp bij groenonderhoud
* Ondersteuning bij Sponcering
* Opknappen terras

VRAAG

TMZ locatie Hengelo Borsthuis 697 * 3 keer 5 personen ondersteuning bij 3 activiteiten
* workshops en/of eventueel een concert.

VRAAG
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Twentse Noabers 751 * Wij willen graag een korte instructie en beantwoording van vragenover wordpress 
en mailchimp samen 1 dagdeel
* Gratis kantoorruimte en mogelijkheid tot vergaderen voor ongeveer 6 personen
* Oprichten van een stichting en het opstellen van de statuten van het Twentse 
Noabers Fonds

VRAAG

Verhalenkraal 244 Opzetten van een website VRAAG

Volkskerstzang Hengelo 743 * Programma's Posters of flyers drukken
* Planten en/of bloemen voor interieur
* Verlichting zaal
* Podium inrichting
* Toneel vereniging die met kerst iets kan uitbeelden

VRAAG

Vrienden van MeeReizen 891 Maken van een kort promotiefilmpje t.b.v. onze potentiële donateurs en sponsoren VRAAG

Vrijwilligers organisatie Humanitas 
Twente

733 * (sport kook) activiteit voor de Hengelose jeugd en hun vrijwilliger
* Ruimte voor een groeps bijeenkomst/thema avond
* Presentje/bedankje vrijwilligers
* Tshirt polo bedrukken logo Humanitas twente. Herkenbaarheid

VRAAG

Wat de pot schaft 885 * Keuken benodigheden
* Subsidies
* een bus voor vervoer

VRAAG
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Weekendschool Toppers op 
Zondag in Twente

287 * Om kinderen uit groep 7/8 die opgroeien in een minder kansrijke omgeving te 
motiveren en te stimuleren bij een verdere beroeps en schoolkeuze, komen we graag 
in contact met bedrijven die met ons een themabijeenkomst willen verzorgen. Met 
name een aanbod van Hengelose bedrijven op het terrein van transport, techniek, 
zorg, horeca, dierenverzorging zou heel fijn zijn..
* De weekendschool Toppers op Zondag zoekt geschikte gastdocenten voor een van 
de thema's horeca, ondernemen, recht, politiek en bestuur, zorg, vervoer, 
architectuur, kunst of techniek.  Onze coach wil graag een programmaonderdeel 
organiseren (in principe 1 dag)

VRAAG

Weggeefwinkel 288 * wij willen graag een bus, voor de weggeefwinkel, om goederen op te halen, en 
spullen weg te brengen naar mensen die het zelf niet toe instaat zijn om op te halen
* Lenen van een aanhanger
* Een laptop om de administratie bij te houden

VRAAG

Wereldwinkel Hengelo 67 * Kan voor de nieuwe opzet van de Wereldwinkel schilderwerk verricht worden, bv. 
een nieuw logo
* Kan voor de nieuwe opzet van de Wereldwinkel drukwerk verricht worden, bv. 
kaartjes bij artikelen of pakketten.
* Een nieuwe opzet van de Wereldwinkel belettering en deze uitvoeren op bv de 
winkelruiten
* Een nieuwe website voor de wereldwinkel en advies voor het gebruik van social 
media
* Accountant advies bij het opstellen van een financieel jaarverslag

VRAAG

Wij Willen Los 893 Voor het op korte termijn te openen losloopterrein aan de Geerdinksweg zijn wij op 
zoek naar bedrijven die een onderscheidend informatiebord willen maken met daarop 
vermeld enkele spelregels

VRAAG
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Wijkcentrum het Lansink 681 * Schilderen biljartruimte
* Kok om kookworkshops te geven
* Verzorgen van een zomerbarbeque voor vrijwilligers
* Timmerman voor lambrisering
* Maken van een flyer

VRAAG

Wijkracht 354 VRAAG

ZindividU 362 * verzorgen van drukwerk van ZindividU
* (presentatie)ruimte voor een yoga workshop
* juridische hulp voor het wijzigen/aanvullen van de statuten
* krantenartikel over de werkzaamheden van ZindividU
* social media aandacht

VRAAG

Zonnebloem afd zonnecentrum 364 * Vervoer van 10 rolstoelen naar Borghuis
* 1 x per maand kopieren voor 1 jaar
* Ruimte voor een gezellig samen zijn op onze jaarlijkse vrijwilligersdag met 35 
personen
* Vervoerbusje voor kleine activiteit met 8 zonnebloemgasten
* 2 x 4 mensen om loten te verkopen op een vaste plek voor de zonnebloem

VRAAG

Zonnebloem Afd. De Noork 744 * Vervoer voor gasten met busjes naar een evenement
* Theaterbezoek
* High Tea
* Invulling gezellige middag

VRAAG

Zonnebloem afd. Hasseler Es-
Slangenbeek

699 * Vervoer voor groepje mensen (8) met een rolstoelbusje in de omgeving voor een 
dagdeel.
* 20 personen gezellig uitstapje met thee/koffie.
* Bezoek voorstellingen schouwburg 15 personen
* Versnaperingen (drinken/koeken) voor uitstapjes

VRAAG
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Zonnebloem afd. Hengelo Zuid 705 drukwerk voor onze vrijwilligers VRAAG

Zonnebloem Driene 369 * Busjes tot 10 personen voor vervoer gasten
* Uitjes voor een dagdeel voor de gasten
* Mogelijkheid om bijeenkomsten te houden, zoals ruimte en versnaperingen
* Entertainment

VRAAG

Zonnebloem Regio Hengelo 874 vergaderruimte incl koffie/thee voor bestuursvergaderingen 8 personen. ca 8x een 
middag of avond per jaar

VRAAG
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