
 
 

SLINGERDAG 2023 
Beursvloer en meer … 

 

 

     17 maart 2023     14.00 uur                         
                                                                              

 

PROGRAMMA  

 
 

13.45  INLOOP 
Ontvangst met koffie en thee 
 
14.00  HARTELIJK WELKOM 
Welkom door voorzitter Bert Otten 
 
14.05  SCOREN IN DE WIJK 

Scoren in Wijk is de sociaal-
maatschappelijke stichting vanuit FC 

Twente, om wat terug te doen voor de 
samenleving. Wat en hoe doen zij dat? 
 
14.45  MATCHMAKERS 

Presentatie Creatieve broedplaats 
Oogst door René Haafkes. 
 
Presentatie Franky’s KiNDERDAG door 
Frank Boereboom 
 
15.30  BEURSVLOER  

Wethouder Gerard Gerrits geeft het 

startsein van de Beursvloer met een 
slag op de gong. Het handelen kan 
beginnen onder leiding van 
spreekstalmeester Willem Habers 
 
16.30  SLUITING BEURSVLOER  

 
16.30  UITREIKING 
SLINGERJAARPRIJS 2022 
De Slingerjaarprijs 2022 wordt 
uitgereikt door Jan Jaap Suwijn. 

 

16.45  NETWERKBORREL  

          
 
 
 

 
 

SLINGERDAG  
Met de Hengelose Slingerdag leggen 
we het accent op ontmoeten en 

netwerken.  

Vele maatschappelijke organisaties en 
bedrijven zijn verbonden met  
De Slinger Hengelo. Samen met 
ondernemers werken we aan impact 

voor de Hengelose samenleving. Het 

levert ook echt iets op en dat inzicht 
groeit.  

Bij de podia voor Scoren in de wijk 
van FC Twente, MatchMakers en de 
Slingerjaarprijs laten we mooie 
voorbeelden zien.  

 

 

 

Dankzij Franky’s IJs kun je ook nog 
een gratis ijsje scoren op de 
Beursvloer. 

 

 

 

 

BEURSVLOER 
De kern van onze activiteiten blijft 
matchmaking tussen bedrijven die 

kunnen helpen en organisaties die 
deze hulp goed kunnen gebruiken in 
hun werk om Hengelo leefbaarder te 
maken.  

Eén keer per jaar organiseren we de 
Hengelose Slingerdag, waar de 

Beursvloer onderdeel van is.   
Dan is er tijd en gelegenheid voor 
iedereen om elkaar te ontmoeten, te 
netwerken en om afspraken te 
maken. Niet met geld maar in kennis 
& kunde, materialen & middelen, 
klussen en mensen voor mensen.   

 
Online matchen kan het hele jaar door 
via www.slingerbeurs.nl  
 

 

 

 

KamaK zal tijdens de Slingerdag ook 

een rol spelen. Welke?  

Dat zien we 17 maart 2023. 

AANMELDEN 

Op www.deslingerhengelo.nl kun je 

je online aanmelden.  

LOCATIE  

De Gieterij in ROC van Twente 

 

 
 

AANBOD EN VRAAG 

Indienen van aanbod en vraag kan 

via www.slingerbeurs.nl  

Meedoen is gratis en je kunt 

meerdere vragen/aanbiedingen 

aanleveren. 

 

MEER INFORMATIE? 

Alle informatie over De Slingerdag 

2023 vind je op 

www.deslingerhengelo.nl  
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