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1. Van het bestuur

Het jaar 2021, wederom gekenmerkt door corona, is 
een jaar dat we ons nog lang zullen herinneren. Het 
was een jaar dat met ieder persoonlijk veel gedaan 
heeft, maar ook met de omstandigheden waarin we 
aan het werk konden. Terugkijkend ben ik trots op de 
wijze waarop onze organisatie hiermee is omgegaan.

12 Maart 2021 Slingerbeurs online tegelijk 
met andere Slinger-activiteiten 
We bleken ook in 2021 veerkrachtig genoeg om 
datgene te organiseren wat wèl mogelijk was. Op 12 
maart hielden we toch een aangepaste ‘Slingerbeurs 
in coronatijd’: de Slingerbeurs werd online gelanceerd 
via www.slingerbeurs.nl en meteen die dag al hebben 
bedrijven en maatschappelijke organisaties ongeveer 
40 matches gesloten. 

Het is belangrijker dan ooit om langdurige en 
duurzame relaties op te bouwen en te waarborgen. 
De online Slingerbeurs biedt niet alleen kansen om 
eenmalig te matchen, maar partijen kunnen elkaar 
hier het hele jaar door vinden. Daarmee  zetten we 
in op kwaliteit van de matches in plaats van alleen 
kwantiteit. Beter één geslaagde, dan drie matches die 
uiteindelijk niet doorgaan.
Zo proberen we met ondernemers samen te werken 
aan impact; met de vele bedrijven en maatschappelijke 
organisaties die verbonden zijn met De Slinger Hengelo 
gezamenlijk te werken aan verandering die echt iets 
oplevert. Het inzicht dat dit ook werkt, blijkt te groeien. 

De Slingerbeurs is onderdeel van De Hengelose 
Slingerplein dat ook in de toekomst onderdeel zal 
zijn van ons programma en mogelijkheid biedt elkaar 
fysiek te ontmoeten, zij het in een iets andere vorm. 
Op de 12de maart 2021 werd ook de Slingerjaarprijs 
2020 uitgereikt in de ROC-hal. Dit werd gefilmd door 
1Twente. Verder kon men een webinar bijwonen over 
de mogelijke rol die bedrijven kunnen spelen bij het 
verminderen van eenzaamheid. Dit alles was te volgen 
via onze social media kanalen. 

Veel andere activiteiten in 2021
Naast deze Slingerdag zijn er, door de grote inzet van 
ons vrijwilligersteam en het bestuur, veel activiteiten 
uitgevoerd die passen in de Agenda van de Slinger 
Hengelo, hierover leest u alles in hoofdstuk 6.  
Ons project 'Eén tegen eenzaamheid', in opdracht van 
Gemeente Hengelo, is in 2021 afgerond. In hoofdstuk  
7 staat wat we hiervoor gerealiseerd hebben.

Enthousiaste vrijwilligers en wisselingen  
in bestuur
De Slinger draait vooral op een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Deze groep van ongeveer 8 personen 
met daarnaast een professionele projectleider (voor 
gemiddeld één dag per week) en een actief bestuur, 
dragen dit particuliere initiatief. Het vrijwilligersteam 
neemt in onderlinge afstemming en goede harmonie 
verantwoordelijkheden op zich. In een gezamenlijke 
bijeenkomst van vrijwilligersteam en bestuur

halverwege het jaar is in goed overleg de koers 
voor De Slinger Hengelo uitgezet voor de komende 
periode. In het team van de bestuursleden traden 
dit jaar een drietal wijziging op. Inge Zwijnenberg, 
die bij Carintreggeland in de plaats getreden is van 
bestuurder Jeroen Kleinjan, neemt ook zijn functie over 
als bestuurslid van De Slinger Hengelo. 

En per eind 2021 was de maximale zittingstermijn van 
9 jaren voor de bestuursleden Ludan Schmid en Frank 
Kerckhaert verstreken. Zij zijn begin 2022 opgevolgd 
door respectievelijk Erwin Wigbold en Bert Otten. We 
zijn de 3 vertrokken bestuursleden zeer dankbaar voor 
hun jarenlange en grote inzet voor De Slinger Hengelo. 

http://www.slingerbeurs.nl
https://www.deslingerhengelo.nl/
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2. De organisatie

Bestuur 
Voorzitter Frank Kerckhaert
Penningmeester Joris Hegeman

Bestuursleden
Rabobank Centraal Twente Robin Geerdink
Xpertise Wonen Ludan Schmid
Carintreggeland Jeroen Kleinjan (tot juli)
Wijkracht Cevdet Örnek
Welbions Harro Eppinga

Slingerteam
Projectleider  Lidy Noorman

Vrijwilligers
Algemeen coördinator Janet Schepers
Coördinator Slingerbeurs Ellen Oostdijk (tot april)
Slingerbeurs online Janet Schepers
 Ria Steensma
 Fred Stokkers
Coördinator Evenementen (nieuw) Nympha Kiphart (vanaf november)
Secretariaat Ria Steensma
Matchadviseur Bedrijven Jan Quinten (tot april)
 Benno Goosen (vanaf april)
Matchadviseur Maatschappelijk Fred Stokkers
MatchMakers Frans Kattenpoel
EntreeMakers Ria Steensma
Communicatie & PR Diane Wevers

De Slinger Hengelo: Steun door Funding- 
en Supporting Partners
We zijn ook blij dat de gemeente Hengelo en Funding 
en Supporting partners ons het afgelopen jaar weer 
steunden. Financiële bijdragen via onze Funding- en 
Supporting Partners en bijzondere bijdragen van 
bijvoorbeeld Lokaal Fonds Hengelo, ROC van Twente 
(de accommodatie en technische ondersteuning) en 
SWB (huisvesting kantoor van De Slinger) stellen ons in 
staat ons “Slingerwerk” te leveren. 

Het is díe betrokkenheid en steun van alle partijen die 
het succes maakt. En precies daarom moeten we met 
z’n allen onze schouders onder De Slinger Hengelo 
blijven zetten. Zeker nu hebben we elkaar nodig!

Namens de vrijwilligers en het bestuur van  
De Slinger Hengelo,
Voorzitter (tot januari 2022) Frank Kerckhaert
Voorzitter (vanaf januari 2022) Bert Otten

https://www.deslingerhengelo.nl/
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Maatschappelijk betrokken ondernemen 
doe je met elkaar!

De Slinger Hengelo is een netwerk van bedrijven en 
hét merk voor maatschappelijke betrokkenheid. We 
brengen bedrijven en maatschappelijke organisaties 
samen. Via ons netwerk kunnen stichtingen, 
verenigingen en bewonersinitiatieven een beroep doen 
op hulp van lokale bedrijven die kennis, materialen, 
faciliteiten of menskracht met hen willen delen.
Bedrijven kunnen hun maatschappelijke betrokkenheid 
lokaal invullen en er worden nieuwe netwerken 
geactiveerd. Samen dragen we daarmee bij aan een 
mooier en sterker Hengelo.

Slingerplein en online Slingerbeurs 
Slingerplein voor matchen, netwerken en 
kennisdelen
Het waren enerverende weken in de aanloop naar 
12 maart. In het verleden organiseerden we jaarlijks 
de Slingerbeurs, een fysiek evenement waar vragers 
en aanbieders elkaar konden vinden voor het maken 
van matches. Helaas waren bijeenkomsten voor 
grote groepen ook in 2021 nog niet mogelijk. Daarom 
organiseerden we op 12 maart het Slingerplein, een 
evenement waarin het matchen centraal staat, maar 
we ons tevens presenteerden met een netwerk- en 
kennisprogramma.
De dag zelf had de nodige dynamiek: het webinar 
Aandacht voor eenzaamheid in bedrijven, de uitreiking 
van de Slingerjaarprijs 2020, de lancering van de online 

Slingerbeurs en een interview met Jan Jaap Suwijn, die 
al vanaf de oprichting van De Slinger Hengelo in 2007, 
nauw bij ons betrokken is.
We ontdekten dat we ook online veel kunnen, een 
mogelijkheid die we in de toekomst zeker zullen blijven 
toepassen. We bekijken per keer wat meer voordelen 
biedt: elkaar online ontmoeten of fysiek.

Online Slingerbeurs
Voor de uitvoering van de online Slingerbeurs 
ontvingen we € 4.163,00 subsidie (MKB-voucher)  
van de Provincie Overijssel. Netgemak heeft van ons  
de opdracht gekregen om het platform  
www.slingerbeurs.nl conform de wensen van het 
Slingerteam te bouwen. 

De Slingerbeurs ging online op 12 maart 
2021
Als onderdeel van het Slingerplein ging de Slingerbeurs 
online, om te matchen en verbinden in een nieuwe 
digitale vorm. Geen deelnemers op locatie, maar 
iedereen kon vanuit huis of werk meekijken en 
meedoen. Op deze manier konden maatschappelijke 
organisaties en ondernemers uit Hengelo ‘coronaproof’ 
met elkaar in contact komen om vraag en aanbod uit 
te wisselen. Nadat Frank Kerckhaert, voorzitter van  
De Slinger, op de gong had geslagen konden bedrijven 
en organisaties hun aanbod en/of vraag op  
www.slingerbeurs.nl plaatsen.
Vanaf dat moment schoot de teller omhoog, wat alle 
verwachtingen overtrof. Het was echt fantastisch! 

Tegelijkertijd was het ook heel vreemd om aan de zijlijn 
te staan. Bij een live Slingerbeurs ervaart  
het Slingerteam het enthousiasme van alle deelnemers 
en wordt het samen beleefd. Toch was het fantastisch 
dat, ondanks deze bizarre tijd, de online Slingerbeurs 
gelanceerd kon worden. 
Het online platform www.slingerbeurs.nl dat de 
mogelijkheid biedt om het hele jaar door te verbinden 
en te matchen, is inmiddels door vele vragers en 
aanbieders ontdekt.

De Slinger verbindt Hengelose 
ondernemers
Het bestuur en team van De Slinger Hengelo hoorden 
van verschillende ondernemers welke invloed de 
coronacrisis had op hun organisatie. Zij hebben het nog 
steeds moeilijk en zoeken creatief naar nieuwe kansen 
om te kunnen blijven ondernemen, om op te komen 
voor personeel en hun bedrijf draaiende te houden. 
Maar er zijn ook ondernemers die juist iets willen 
doen voor een andere ondernemer. Daarom bood De 
Slinger Hengelo dit jaar de Hengelose ondernemers 
de mogelijkheid om hun hulpvraag en/of hulpaanbod 
aan collega-ondernemers op www.slingerbeurs.nl te 
plaatsen. Er is helaas geen gebruik gemaakt van dit 
aanbod.

We zijn blij met de vele sociaal betrokken ondernemers 
die de afgelopen jaren voor een sterker Hengelo 
gezorgd hebben door een bijdrage te leveren aan 
maatschappelijke organisaties. Diverse ondernemers 
doen dit nog steeds ondanks de moeilijke tijden die zijn 
ontstaan door de coronacrisis.

EntreeMakers
EntreeMakers zet zich in voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Het doel is deze kwetsbare 

3. De Slinger Hengelo

groep weer richting school en/of werk te begeleiden 
door stages of werk(ervaring)plekken aan te bieden bij 
bedrijven. Voor deze programmalijn werken we samen 
met de gemeente Hengelo, stemmen we af met het 
Werkplein Twente en ontzorgen we de meewerkende 
Hengelose bedrijven.

In 2019 is gestart met een nieuwe programmalijn 
EntreeMakers. Eind 2020 besloten we door te gaan met 
EntreeMakers en tevens de doelgroep te verbreden met: 
• jongeren bekend via het Regionale Meld en 

Coördinatiepunt (RMC)
• ouderen via klantmanagers Gemeente
• beperkt inzetbare kandidaten via Gemeente en 

doelgroepenregister
• stagiair(e)s via CT Storkcollege
Dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Er 
zijn in 2021 geen mensen geplaatst. In 2022 beraden wij 
ons over hoe en of wij hiermee verder gaan. 

MatchMakers
Complexere vragen of grotere klussen vereisen de inzet 
van en samenwerking tussen meerdere aanbieders. Dan 
komen de MatchMakers in beeld. Zij doen een beroep 
op het omvangrijke netwerk van Hengelose bedrijven 
om tot oplossingen te komen en spelen een adviserende 
rol. Bedrijven bieden een actieve bijdrage in de vorm van 
uren, materialen of stellen hun netwerk beschikbaar.

https://www.youtube.com/watch?v=hxggRVqLUpk 
https://oostnl.nl/nl/nieuws/provincie-overijssel-voegt-bestaande-subsidieregelingen-samen-een-regeling-de-mkb-voucher
https://www.slingerbeurs.nl
https://www.youtube.com/watch?v=wGHOcgiJtqo www.slingerbeurs.nl 
https://www.youtube.com/watch?v=wGHOcgiJtqo www.slingerbeurs.nl 
https://www.slingerbeurs.nl
https://www.slingerbeurs.nl
https://www.slingerbeurs.nl
https://www.deslingerhengelo.nl/


KamaK
Het theatergezelschap KamaK moest voor het einde 
van 2021 vertrekken van het gelijknamige theatertje 
aan het Esrein. De theatergroep voor acteurs met een 
verstandelijke beperking kon per 1 januari 2022 bij 
muziekvereniging Armonia intrekken, voor de periode 
van een jaar, met kans op verlenging. Een deel van 
de spullen van KamaK, waaronder decorstukken en 
attributen, werd gestald bij het Twents Theater aan de 
Torenlaan.
Met hulp van De Slinger werd de verhuizing geregeld: 
bij deze dank aan Achilles 12, Nijkrake Verhuur, Lemerij 
Verhuur, Klein Poelhuis Installatie en Olde Kalter voor 
het beschikbaar stellen van heftrucks, verhuiskarren, 
verhuiswagens, aanhangers en containers. 
Ook aan Lokaal Fonds Hengelo grote dank voor 
hun bijdrage. Hierdoor konden met korting diverse 
stellingen gekocht worden bij een lokale bouwmarkt. 

Natuur Educatie Centrum
Met de Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum 
Hengelo zijn 2 gesprekken gevoerd naar aanleiding 
van hun bouwplannen voor een educatief centrum. 
Mariska van Doorn (Schrijvenderwijs) heeft naar 
aanleiding van interviews een tekst geschreven die kan 
ondersteunen bij het presenteren van de plannen naar 
buiten toe. 
Bij de werkzaamheden voor de bouw van het Natuur 
Educatie Centrum, zal fasegewijs bekeken worden wat 
De Slinger daarin kan betekenen.

Projecten
Naast het organiseren van diverse evenementen 
waarbij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod 
centraal staat, pakt De Slinger ook nieuwe projecten 
op waarin we samenwerken met onze partners op het 
gebied van een maatschappelijk thema.
• Eenzaamheid in bedrijven
• Betrokken ondernemen

In de toekomst worden daar mogelijk nog andere 
projecten aan toegevoegd.

10

De Leekamp 
De Natuurbeheervereniging De Leekamp is opgericht 
om een bestaand moestuincomplex aan de 
Drienerschoolweg om te vormen tot een perceel met 
natuurakkers en houtsingels. Ook zullen een aantal 
volkstuinen behouden blijven. Met deze omvorming 
wil De Leekamp ervoor zorgdragen dat op deze plek de 
cultuurhistorie in stand wordt gehouden of juist wordt 
versterkt. Samen met Landschap Overijssel is gewerkt 
aan dit plan dat zal bijdragen aan meer biodiversiteit. 
De Leekamp wilde ondersteuning bij de realisatie van 
herinrichting van het perceel en heeft contact gelegd 
met een aannemer op advies van Landschap Overijssel. 
Met hulp van de MatchMakers is geregeld dat 
vrijkomend groen en puinafval afgevoerd kon worden.

In de volgende fase wordt het huidige onderkomen 
vervangen. In het nieuwe onderkomen wordt een 
ruimte ingericht voor opslag van het gereedschap dat 
in eigendom is van de vereniging en worden op de 
hoeken van het perceel twee dependances geplaatst 
voor opslag van gereedschappen en materialen voor 
het houden van bijen. Tevens wordt in de ruimte een 
tafel geplaatst waar de leden tijdelijk kunnen schuilen 
bij slecht weer of waar de onderhoudsploeg kan 
genieten van een welverdiende kop koffie.

MatchMakers onderzoekt welke bedrijven kunnen 
ondersteunen bij o.a.: 
• Ontwerp voor het onderkomen
• Ondersteuning bij aanvraag bouwvergunning
• Realisatie van het nieuwe onderkomen 

https://www.deslingerhengelo.nl/6183/matches/verhaal-achter-de-match/natuur-educatie-centrum-hengelo
https://www.deslingerhengelo.nl/
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De genomineerden voor de 
Slingerjaarprijs 2021 zijn:
1. Suwijn Notarissen & Estateplanners  maakt statuten 

voor oprichting stichting Nachtburgemeester
2. Hofsteenge & Wesseling Notarissen ververst 

statuten Stichting Tuindorpbad
3. BrandVille ontwerpt wijkvlag voor Bewonersoverleg 

Nijverheid
4. Schouwburg Hengelo doet onderhoudsklussen bij 

De Vrije Schutter
5. Tuincentrum Borghuis levert tuingereedschap aan 

De Leekamp
6. Auto Nijkrake leent bakwagen aan Sportvereniging 

HGV
7. Fitwinkel Hengelo schenkt hometrainer aan 

Wijkracht
8. Odin Groep plaatst reclame op LED scherm voor 

Servicepunt Vrijwilligerswerk

4. Slingerjaarprijs

Winnaars Slingerjaarprijs 2020
De uitreiking van de Slingerjaarprijs moest dit jaar 
op een andere manier geregeld worden vanwege 
coronamaatregelen. In het diepste geheim werd de 
uitreiking opgenomen door 1Twente en vertoond 
voorafgaand aan de lancering van de online 
Slingerbeurs. 

Dit jaar was er een recordaantal stemmen. Maar 
liefst 5400 mensen hebben gestemd op hun favoriete 
match. Op 12 maart maakte Frank Kerckhaert, 
voorzitter van De Slinger Hengelo, de winnaars van de 
Slingerjaarprijs 2020 bekend, door het vertonen van de 
opnames van 1Twente. 

Vrager Melissa Muller (All4Free), ontving een cheque 
van € 500. De aanbieders Johan Westra (SKO) en Sajida 
Zaimi (Brains & Craft) kregen voor hun bijdrage de 
prachtige Slingertrofee; een beeldje met het logo van 
De Slinger. Deze trofee is gemaakt door de mensen 
van AtelierZ van Aveleijn. De bossen bloemen voor alle 
winnaars zijn geschonken door Tuincentrum Borghuis 
in Deurningen.

Melissa Muller is in 2010 met het particulier initiatief 
All4Free gestart om mensen, die onder het sociaal 
minimum leven en mensen die net tussen wal en 
schip vallen, te helpen. All4Free ondersteunt ongeveer 
480 gezinnen in Hengelo met onder meer kleding, 
schoenen, speelgoed en boeken.

Voor de inrichting van hun pand aan de 
Slauerhoffstraat had de organisatie stoelen en tafels 
nodig. Johan Westra van SKO regelde voor hen de 
tafels en stoelen én een whiteboard. Duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen de 
basis van de aanpak van SKO.

Om meer bekendheid te kunnen geven aan haar 
bestaan zocht All4Free ondersteuning bij het maken 
van een website. Hiervoor kreeg de organisatie hulp 
van Sajida Zaimi van Brains & Craft. Sajida Zaimi stelde 
haar kennis op het gebied van IT graag beschikbaar aan 
All4Free en maakte een prachtige website.

Verkiezing Slingerjaarprijs 2021
Afgeronde matches waarvan De Slinger een verslagje 
en minimaal 1 foto heeft ontvangen, maken een kans 
op de Slingerjaarprijs. Het verslagje én de foto worden 
op onze website geplaatst.
De Slingerjaarprijs bestaat uit een cheque ter waarde 
van € 500 voor de maatschappelijke organisatie en 
een trofee voor het betrokken bedrijf of meerdere 
bedrijven. De prijs wordt in het voorjaar uitgereikt.

https://youtu.be/DUcemGRvQKU   
https://youtu.be/DUcemGRvQKU   
https://www.deslingerhengelo.nl/4822/matches/verhaal-achter-de-match/melissa-muller-all4free-twente 
https://www.deslingerhengelo.nl/4822/matches/verhaal-achter-de-match/melissa-muller-all4free-twente 
https://www.deslingerhengelo.nl/6707/matches/slingerjaarprijs-2021
https://www.deslingerhengelo.nl/
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Ontmoeten, inspireren en verbinden, daar houden 
we van bij De Slinger. Daarom organiseren we diverse 
evenementen om matches te sluiten en te netwerken. 
Helaas zag dat er in 2021 ook weer iets anders uit…
Voor een aantal van de betrokken ondernemers was 
2021 weer een zwaar jaar. Voor sommigen is het nog 
steeds zwaar en we begrijpen dat het maken van 
matches niet bovenaan het lijstje staat. Hoe bijzonder 
is het dat het commitment aan De Slinger en haar 
doelstelling toch overeind is gebleven; bedrijven 

waar het wel goed mee ging wilden waar mogelijk 
wel matchen via de online Slingerbeurs. Ondanks alle 
restricties hebben we op een alternatieve manier toch 
dit aanbod weten te koppelen aan de hulpvragen van 
maatschappelijke organisaties. 
Wij willen graag alle bedrijven die een match hebben 
gemaakt ontzettend bedanken. Fantastisch dat  jullie 
ruimte hebben gemaakt om een maatschappelijke 
organisatie te helpen.  Aantal per categorie

• Activiteiten 7

• Faciliteiten  7

• Helpende handen 9

• Kennis en expertise 21

• Materialen 21

 Totaal  65

 Waarde per categorie

• Activiteiten 75

• Faciliteiten 3.700

• Helpende handen 1.455

• Kennis en expertise 9.870

• Materialen 7.200

 Totaal  22.300

65 matches
totale waarde van 

€ 22.300,-

5. Mooie verbindingen: 
    een greep uit de matches 

Van 27 matches ontvingen we een verslag en een foto.

https://www.deslingerhengelo.nl/


getITfree  Ambulante Zorg Twente 2021
De match tussen getITfree en Ambulante Zorg Twente moest coronaproof geregeld worden. Een cliënt had dringend 
behoefte aan een laptop. getITfree zet zich in voor mensen die onvoldoende financiële middelen hebben, om een 
apparaat aan te schaffen waarmee zij kunnen internetten. 

Skilzz Jongerenwerk Mediant GGZ 
Skillz Jongerenwerk heeft een snookertafel, die de organisatie over had, geschonken aan Mediant GGZ.
Mediant gaat de tafel gebruiken voor de locatie het Vogelkwartier (inloop en dagbesteding voor cliënten in de 
psychiatrie) als een mooie aanvulling voor bestaande inloopactiviteiten.

Tuincentrum Borghuis Vereniging natuurbeheer De Leekamp
Gelegen aan de rand van de Driene Es, verscholen tussen oude eiken in het landelijke gebied tussen Hengelo en 
Enschede ligt de Biologische Tuinbouwvereniging De Leekamp. De kernactiviteiten zijn het natuurlijke beheer- en 
onderhoud van dit perceel. Hiervoor was degelijk gereedschap nodig. Tuincentrum Borghuis leverde hooiharken, 
grepen, grasharken en schoffels ten behoeve van het onderhoud.

Mediant GGZ COA
Mediant heeft twee computersystemen geleverd aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Deelnemers 
aan educatie- en inburgeringstrajecten hebben vaak geen eigen computer of laptop. Dit maakt het voor hen heel 
lastig om onderwijs te blijven volgen, nu een groot deel van de lessen online moeten plaatsvinden. De bewoners van 
COA mochten deze laptops lenen om te gebruiken voor online lessen op het gebied van participatie en inburgering.

Mediant GGZ Armonia
Muziekvereniging Armonia ontving een computersysteem van Mediant GGZ. De nieuwe computer wordt gebruikt 
om de muziekbibliotheek te beheren. Armonia bestaat dit jaar 125 jaar en volgens de leden was de oude computer 
ongeveer net zo oud. Inmiddels is de computer geïnstalleerd en maken ze er volop gebruik van. Ze zijn er erg blij mee.

17

Wij blijven verbinden! Suwijn Notarissen Scouting Bataven Ludger
De statuten van Scouting Bataven Ludger waren toe aan een update. De Slinger Hengelo bracht de organisatie in contact 
met notaris R. Marres van Suwijn Notarissen & Estateplanners die bereid was om gratis de statuten te vernieuwen. 

Skillz Wijkracht Scouting Hendrik Hudson 
Skillz had een aantal barkrukken in de aanbieding. De scouting Hendrik Hudson groep kon ze goed gebruiken en was 
er superblij mee. Karin Gelderblom van Wijkracht/ Skillz: ‘Het mooie van dit soort matches is dat je met elkaar in 
gesprek komt en wellicht in de toekomst samen wat voor de Hengelose jeugd kan betekenen!’  

Gildebor IVN Hengelo
Midden april bracht een vrachtwagen van Gildebor een flinke lading eikenstammen. Met dit duurzame hout kan 
de IVN-werkgroep Beleefbos Weusthag mooi de natuurspeelplekken in het beleefbos onderhouden of nieuwe 
aanleggen. Het IVN dankt Gildebor en de Slingerbeurs.

Gildebor IVN Hengelo
Dankzij de levering van bladferment door Gildebor kon tijdens NLdoet op 29 mei, een groot deel rond de bomen en 
struiken in de heemtuin gelegd worden als voeding.
Stagiaires van Vso-Zml ‘t Korhoen hielpen de IVN-vrijwilligers daarna met het verplaatsen van het ferment naar de 
eigenlijke opslagplaats.

De Lijn Bijentuin Hengelo  
Via www.slingerbeurs.nl is er een match gemaakt tussen de Bijentuin Hengelo en DE LIJN, bureau voor Design & 
Reclame, voor het ontwerp van een flyer voor de Open Zondagen. Attie Schipper en Silvia Doreleijers gaven midden 
in de Bijentuin de eerste flyers aan de voorzitter John Leerentveld. Als teken van waardering kregen zij enkele potjes 
verse honing van de imkers.

EHBO-Hengelo  Hengelo ’s Gymnastiek Overleg
Niet alleen bedrijven helpen maatschappelijke organisaties, ze helpen elkaar ook onderling. Dat bewijst deze match 
wel weer. De vergadering van de HGO (Hengelo ’s Gymnastiek Overleg) kan plaatsvinden in de kantine van de EHBO-
Hengelo, met koffie en thee. Dit werd als zeer positief ervaren.

https://www.deslingerhengelo.nl/


De Lijn Servicepunt Vrijwilligerswerk
Voor de tiende keer wordt er een Vrijwilligersevent georganiseerd door Servicepunt Vrijwilligerswerk. Dit event is 
bedoeld om de vrijwilligers van jong tot oud, met jarenlange ervaring tot net begonnen vrijwilligers te bedanken voor 
hun inzet. De Lijn bureau voor Design & Reclame ontwierp de flyer en de toegangskaarten. Helaas kon het event niet 
doorgaan vanwege COVID-19.

Odin Groep  Wijkracht 
De mensen van Odin Groep stelde hun reclamebord beschikbaar aan Wijkracht Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo om 
reclame te maken voor de Vrijwilligersmarkt op 5 oktober in Schouwburg Hengelo. Deze reclame was niet te missen! 

Schouwburg Hengelo Kamak
Tijdens de coronatijd hebben technische medewerkers van Schouwburg Hengelo geholpen bij onderhoudsklussen 
die verricht werden bij meerdere maatschappelijke organisaties. KamaK waardeerde het enorm dat de schouwburg 
hiervoor hun technici beschikbaar stelde.

Schouwburg Hengelo De Vrije Schutter
De technische medewerkers van Schouwburg Hengelo hebben ook geholpen bij onderhoudsklussen bij De Vrije 
Schutter. Het ging hier om een klus met een waarde van maar liefst € 2.400! 

Donkergroen IVN Hengelo
Groenbedrijf Donkergroen heeft begin oktober de vrijwilligers van IVN Hengelo een grondfreesmachine geleend. 
Hiermee konden ze de vijf graanakkers in Heemtuin Weusthag frezen. IVN dankt Donkergroen en de Slingerbeurs. 

Fitwinkel Wijkracht 
De Stichting Wijkraad Hasseler Es wilde graag een hometrainer voor de activiteit ‘Bewegen voor ouderen’ door 
Wijkracht in Kulturhus Hasselo. In beweging blijven is belangrijk voor jong én oud. En door samen met anderen 
te bewegen ontmoet je ook nog eens nieuwe mensen en het gezellig is. De jubilerende Fitwinkel schonk een 
hometrainer aan Wijkracht. 
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ROC van Twente Wijkracht
Als dank en blijk van waardering voor hun onmisbare inzet bood Wijkracht Hengelose mantelzorgers op 10 en 11 
november een ontspannen activiteit aan inclusief een hapje en drankje. Het ROC van Twente stelde hiervoor de 
Storkruimte beschikbaar. 

Match HCS Achilles 12 
Voetbalvereniging Achilles 12 wilde graag een touchscreen voor instructies en wedstrijdbesprekingen. HCS heeft een 
touchscreen geleverd die nu in de kantine hangt. Een mooie match mede mogelijk gemaakt via www.slingerbeurs.nl 

De Lijn De Slinger 
Voor de Dag van de Ondernemer zijn het team en bestuursleden van De Slinger naar alle partners van de Slinger 
Hengelo geweest om hen te bedanken voor hun steun. De foto’s die gemaakt zijn tijdens deze bezoekjes zijn 
opgemaakt door De Lijn bureau voor Design & Reclame, passend bij de huisstijl van De dag van de Ondernemer. Met 
een prachtig resultaat! 

Suwijn Notarissen St. Christoffel Scouting
Twee leden tekenden namens het bestuur bij de notaris voor het oprichten van de vereniging Scouting St. Christoffel, 
en het wijzigen van de statuten van de stichting. Hiermee is St. Christoffel Scouting nu officieel, naast een stichting, 
ook een vereniging! Dank aan Suwijn Notarissen & Estateplanners die kosteloos de oprichting en wijziging hebben 
geregeld. 

BrandVille BO Nijverheid
Alle inwoners in de Nijverheid kunnen nu hun eigen buurtvlag uithangen. Deze is ontworpen door Marjolein van 
Koelen en Janiev Damhuis. Na een aantal voorbeelden te hebben getoond zijn de ontwerpers, samen met BON, 
uitgekomen op het uiteindelijke resultaat. De oplettende kijker herkent misschien ook de kenmerkende halfronde 
doorgangen van de wijk. De samenwerking tussen BON en de ontwerpers Marjolein van Koelen en Janiev Damhuis, is 
tot stand gekomen via www.slingerbeurs.nl 

Timberland Nije stichting
Meerdere teams van Timberland-werknemers kwamen naar de Nije hoeve. Zij boden helpende handen bij o.a. het 
aanbrengen van isolatie op zolder, het leeghalen van de opslagcontainer, het helpen met schoonmaken in en om de 
hoeve en het opzetten van de enorme kerstboom. Nije stichting is bijzonder dankbaar dat Timberland in deze drukke 
periode toch mensen wilde uitlenen om te helpen alles af te krijgen voor de kerstfair. 

Hofsteenge & Wesseling Notarissen Tuindorpbad 
Het bestuur van het Tuindorpbad heeft bij notariskantoor Hofsteenge en Wesseling de nieuwe statuten getekend 
en in ontvangst genomen. Dankzij bemiddeling van de Slingerbeurs is er een mooie match tot stand gekomen. 
Statutair kan het Tuindorpbad weer vele jaren vooruit en is het juridisch klaar voor de toekomst. Met grote dank aan 
Hofsteenge & Wesseling Notarissen en een extra woord van dank voor notaris Ilone Huiskes die heel vriendelijk en 
prettig heeft geholpen.

Suwijn Notarissen Nachtburgemeester Hengelo
De werkgroep die al zes jaar de verkiezing van de Nachtburgemeester Hengelo organiseert, is nu officieel een 
stichting. Bij Suwijn in Hengelo werd de akte gepasseerd van Stichting Nachtburgemeester Hengelo dankzij een 
match via www.slingerbeurs.nl. We wensen de stichting vele mooie nachten!!  

Auto Nijkrake Sportvereniging H.G.V 
Voor 2021 werd via www.slingerbeurs.nl een match gemaakt met Arjan van Nijkrake Verhuur. Vanwege Covid-19 zijn 
vele activiteiten afgelast, maar voor de sportshow in de Schouwburg op 27 november 2021, kon Sportvereniging 
H.G.V. gebruik maken van de bakwagen van Nijkrake. De secretaris van H.G.V. heeft een slagroomtaart gebracht bij 
het Nijkrake-team als dank voor de prettige samenwerking. 

ROC van Twente Stichting Het Kerstdiner 2021
Op zondag 12 december werden ruim 650 cliënten van TriviumMeulenbeltZorg en Carintreggeland verrast met 
heerlijke snert met rookworst, roggebrood met spek en een presentje.
Dankzij een match van het ROC van Twente en Stichting Het Kerstdiner kon de snert bereid worden in de keuken 
van het ROC. Daarna werd de heerlijke soep met roggebrood met 3 foodtrucks rondgebracht en ter plaatse 
uitgeserveerd, met gezellige muzikale omlijsting van midwinterhoorn blazers en koortjes die kerstliederen zongen!

https://www.slingerbeurs.nl
https://www.deslingerhengelo.nl/


Certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 
Aan drie ondernemers is het Certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemen uitgereikt, te weten: 
 • Tuincentrum Borghuis
 • Brains and Craft
 • Fitwinkel

Creative Business Saxion
Maar liefst 24 2e-jaars studenten Creative Business 
van Hogeschool Saxion voerden een stageopdracht 
voor De Slinger uit. Als mediamakers van de 
toekomst hebben ze, in 4 groepjes van 6 studenten, 
onderzocht hoe we ons nieuwe platform  
www.slingerbeurs.nl onder de aandacht kunnen 
brengen bij onze doelgroepen. 

Na de presentatie die De Slinger aan de studenten 
gaf volgde een enthousiaste en leuke mailwisseling 
(vanwege corona). De 2e-jaars studenten Creative 
Business hadden vele vragen. Uiteindelijk zagen 
we bij hun eindpresentatie prachtige resultaten. 
Elke groep had  filmopnames gemaakt van verhalen 
achter matches die gesloten zijn tussen vragers en 
aanbieders. Mooi om te zien hoe creatief iedereen 
bezig is geweest en verrassend ook dat 1 opdracht zo 
verschillend uitgewerkt kan worden. De studenten 
hebben er allen veel werk van gemaakt. Deze opnames 
zijn gemaakt bij diverse maatschappelijke organisaties 
en bedrijven; waaronder KamaK Hengelo, Gildebor, 
Nijkrake Verhuur, de Zonnebloem Hengelo, Leonardus 
Hospice Twente, IVN Hengelo, Dierenopvang Hengelo 
en Olde Kalter Verkeer. Dank ook aan deze bedrijven en 
maatschappelijke organisaties voor hun medewerking. 

Sander Kattenpoel, Docent Creative Business Saxion 
schreef over de stageopdracht: 
De Slinger werd in het begin als een pittige opdrachtgever 
ontvangen. De opdracht was zeer breed en stond 

ver van de studenten af. Maar het stukje sociaal/
maatschappelijk bewustzijn wat ik ze graag mee wilde 
geven is overgekomen. De mensen die ze hebben 
ontmoet en de plekken waar ze zijn geweest heeft ze 
geraakt en dat vergeten ze nooit meer. 
Mijn collega’s waren onder de indruk  van de door onze 
groepen opgeleverde concepten en video’s.
Als de studenten straks als professional werkzaam zijn, 
hebben ze door De Slinger geleerd om af en toe even 
van het commerciële af te stappen en naar de rest van 
de maatschappij te kijken. Dank hiervoor!

Rewert Wolthoff Voorzitter Stichting Heemtuin en 
Natuur-Centrum Hengelo schreef:
Hartelijk dank voor doorzenden van het prachtige 
filmpje. Van diverse mensen binnen onze club al 
hele positieve reacties mogen ontvangen! We zullen 
het zeker goed kunnen gebruiken in ons traject 
naar de bouw van het Natuurcentrum Weusthag. 

6. Jaaroverzicht
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Vrijwilligersmarkt 
We waren met een stand aanwezig bij de 
Vrijwilligersmarkt in de Schouwburg. Een mooie 
gelegenheid om organisaties en potentiële vrijwilligers 
op deze manier aan elkaar te verbinden. Er zijn weer 
wat lijntjes uitgezet en verbindingen gemaakt door 
onze Matchadviseurs Ria, Fred en Frans.
Met onder andere als resultaat dat we Nympha 
Kiphardt als coördinator Evenementen nu in ons team 
hebben.

Dag van de Ondernemer 2021 
Wij zijn trots op en blij met onze Slinger partners. In 
het kader van de Dag van de Ondernemer zijn we met 
een delegatie van team- en bestuursleden naar alle 
partners van De Slinger geweest met een heerlijke 
appeltaart om hen te bedanken voor hun steun. 
Zij maken daardoor maatschappelijk betrokken 
ondernemen mede mogelijk in Hengelo.
De appeltaarten zijn gebakken door de cliënten van 
Estinea en verpakt in prachtig versierde taartdozen. 
Deze waren door cliënten van Estinea getekend. De 
foto’s die gemaakt zijn tijdens deze 
bezoekjes zijn in de huisstijl van de Dag van de 
Ondernemer opgemaakt door De LIJN bureau voor 
Design & Reclame.

We kregen verschillende leuke reacties op onze actie. 
👌 BEDANKT 👌 Mooie woorden van De Slinger 
Hengelo: Als partner en ondernemer zijn jullie van 

ongekende waarde voor  
De Slinger en de Hengelose 
samenleving. Wij zijn blij met 
jullie inzet, dank daarvoor! 
Daar word je toch #happy van? 
😃 HCS - Happy Innovation

Trots op de samenwerking 
met De Slinger Hengelo. 
Duurzaam, Denken, Doen! 
Samen bijdragen aan een mooier en socialer Hengelo!
Margot Koopman - Directeur College voor Onderwijs, 
Sport & Welzijn ROC van Twente

Trots om partner te kunnen zijn van De Slinger 
Hengelo. Waardevol werk!
Harro Eppinga - Directeur bestuurder bij Welbions

Zo’n prachtig initiatief als De Slinger Hengelo 
ondersteunen wij graag! #MVO mooi Nieuws!  
De taart was overheerlijk. Bedankt mensen.
Attie Schipper Eigenaar van De LIJN, bureau voor 
Design & Reclame 

Trots om samen met medewerkers van Rabobank 
partner te zijn van het sociale en maatschappelijke hart 
van #074
Robin Geerdink - Directeur Coöperatieve Rabobank | 
Twente | Achterhoek | Duurzaam ondernemen

Geweldig dat Hengelo een Slinger en een Lokaal Fonds 
heeft! Reinder Witting – Owner Reinder Witting Advies 
& Toezicht

Brainstorm bestuur en team 
Eind 2019 is het Actieplan 2020-2024 opgesteld. Als 
vervolg hierop was er een bijeenkomst met bestuur en 
team voor verdere uitwerking hiervan. Met als centrale 
vraag ‘Hoe blijven we bedrijven binden aan De Slinger’. 
Het bestuur en team brainstormden hierover in het ROC 
van Twente onder leiding van Margo Koopman en Frank 
Kerckhaert. En ook niet onbelangrijk…de brains werden 
ondertussen lekker gevoed door Hapjes bij de Koffie. 

Er waren ideeën genoeg, de uitdaging is deze om 
te zetten in concrete acties. In 2021 is hiermee een 
begin gemaakt door het benaderen van verschillende 
bedrijven door koppels van een bestuurslid en 
teamlid. De team- en bestuursleden hebben allemaal 
een eigen groot netwerk vanuit hun werk(verleden) 
en brengen dit in ten dienste van De Slinger. We 
kunnen daardoor meer nieuwe contacten, netwerken 
en samenwerkingsverbanden realiseren tussen 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Vanaf 
2021 zijn we ook begonnen met een andere werkwijze; 
de verbinding van vraag en aanbod wordt door 1 
Matchadviseur tot stand gebracht. Voorheen werden 
de matches door 2 personen gemaakt (Matchadviseur 
maatschappelijk en Matchadviseur bedrijven).

Verkenning Maatschappelijke Makelaars Twente 
De Slinger Hengelo heeft, samen met De Slinger 
Almelo, de Enschedese Uitdaging en de Haaksbergse 
Uitdaging een onderzoek laten uitvoeren naar de 
concrete samenwerkingsmogelijkheden om onze 
basis te kunnen verstevigen. Dit onderzoeksproject 
‘Verkenning Maatschappelijke Makelaars Twente’ is 
met een bedrag van € 15.000 gefinancierd door  
de Provincie Overijssel en wordt, mede in opdracht 
van ons, uitgevoerd door de Stichting Twentse Noabers 
Fonds. 

De onderzoeksopdracht benoemt drie doelstellingen: 
1. Tackelen financiële knelpunten maatschappelijke 

makelaars. 
2. Verkenning concept regionaal model Twente. 
3. Inzicht in voordelen opschaling en vaststellen 

wenselijkheid.

Met als randvoorwaarden: regionaal model, 
betrokkenheid 4D-makelaars, gemeenten, onderwijs 
en bedrijfsleven.
We hopen in de loop van 2022 duidelijkheid te krijgen 
over of wij, op enkele onderdelen, middelen van de 
provincie Overijssel kunnen krijgen om ons werk te 
versterken.

Frankys ijs Kinderdag 
We zijn gevraagd als jury 
bij de Slingeractie van 
Frankys ijs Kinderdag. 
Namens De Slinger 
bekeken Ria Steensma, 
Attie Schipper en voorzitter 
van de Jury Frank 
Kerckhaert zeer aandachtig 
alle ingezonden slingers. 
De Esreinschool (IJsrein) 
had de leukste slinger en 
werd de winnaar van de 
Slingeractie!!!  

Een eervolle vermelding was er voor de slinger van de 
Plechelmusschool! 

https://www.overijssel.nl/ 
https://www.twentsenoabersfonds.nl/ 
https://www.twentsenoabersfonds.nl/ 
https://www.deslingerhengelo.nl/
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Het nationale actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid 
(Ministerie VWS) is bedoeld om de toenemende 
eenzaamheid in Nederland te doorbreken. De 
gemeente Hengelo heeft De Slinger gevraagd om een 
bijdrage te leveren aan het project Hengelo, ‘Eén tegen 
eenzaamheid; eenzaamheid is iets om te delen’. 
Door inschakeling van ons netwerk van 
maatschappelijk betrokken ondernemingen zou de 
bijdrage die het bedrijfsleven in Hengelo kan leveren 
aan het verminderen van eenzaamheid, beter in beeld 
kunnen komen. 
Voor het project Eenzaamheid binnen bedrijven heeft 
De Slinger een bijdrage van de gemeente Hengelo 
ontvangen van € 7.500 voor de jaren 2020 en 2021.

We hebben wel voor een specifieke invalshoek 
gekozen, namelijk door in gesprek te gaan met 
ondernemers en werknemers over mogelijke 
eenzaamheidsgevoelens onder het personeel van hun 
eigen bedrijf. Eenzaamheid is een probleem voor ruim 
40% van de bevolking, en ook voor ongeveer 40% 
van de werkende bevolking. Wie zich realiseert dat 
eenzaamheid niet alleen een persoonlijk probleem 
is, maar dat het totale functioneren, (creativiteit, 
samenwerken, plannen, beslissen) onder druk staat als 
gevolg van eenzaamheid, begrijpt dat het zinvol is hier 
ook binnen bedrijven en organisaties wat aan te doen. 
De vraag is natuurlijk wat je zou kunnen doen, als 
werkgever, als HR-professional, of als collega.

Wij hebben ons, met betrokkenen uit het 
Slingernetwerk, ingezet om het thema Eenzaamheid 
binnen bedrijven bespreekbaar te maken en de 
bewustwording daarvan binnen bedrijven te 
stimuleren. 
In 2020 en 2021 heeft De Slinger 2 webinars en  
3 podcasts gerealiseerd met vertegenwoordigers 
van diverse bedrijven om de bewustwording binnen 
bedrijven op gang te brengen. Mariska van Doorn 
(Schrijvenderwijs) interviewde Brigiet Schoemaker  
over haar aanpak voor vermindering van eenzaamheid 
in haar bedrijf. 
De LIJN Design & Reclame ontwierp de buttons voor 
de podcasts en maakte in opdracht een Infographic 
(grafische weergave) van de resultaten.  

Relevante achtergrondinformatie en websites zijn te 
vinden op www.deslingerhengelo.nl (Projecten)

7. Eenzaamheid in bedrijven

https://www.youtube.com/watch?v=d8TiLVddNXo&list=PLi4kUMLxDKPqxXP87mDLVIyCXk10OMCpH 
https://www.deslingerhengelo.nl/6763/matches/verhaal-achter-de-match/brigiet-schoemaker-stylings
https://www.deslingerhengelo.nl/6700/projecten/eenzaamheid-in-bedrijven/infographic
https://www.deslingerhengelo.nl/4512/projecten/eenzaamheid-in-bedrijven 
https://open.spotify.com/show/38BdXqW79QXQ4EGJZ1dyrC
https://www.deslingerhengelo.nl/


Voor De Slinger Hengelo is een goede communicatie 
met haar doelgroepen belangrijk, zowel online 
als offline. Via social media en lokale media 
communiceren wij geregeld over onze activiteiten. 

Social media
In 2021 heeft de intensivering van het gebruik van 
social media een vervolg gekregen. Via Facebook, 
Twitter en LinkedIn heeft De Slinger uitgebreid 
gecommuniceerd over onze projecten. Meer volgers en 
reacties op de berichten zijn het resultaat. Met name 
voor LinkedIn en Facebook betekende dit een stijgende 
lijn in het aantal volgers.
De Facebookpagina heeft 563 volgers, Twitter 1317 en 
LinkedIn is gegroeid naar 326 volgers. 

Digitale nieuwsbrief
Alle contacten van De Slinger Hengelo ontvangen 
de digitale nieuwsbrief, waarin onze relaties worden 
geïnformeerd over de verschillende projecten. In de 
digitale nieuwsbrief kan per onderwerp doorgeklikt 
worden naar de website. 
De Nieuwsbrief verscheen in 2021 minder frequent 
omdat gerealiseerde matches, events en andere 
actuele zaken direct via onze social mediakanalen en 
website gemeld worden. De nieuwsbrief wordt vooral 
gebruikt voor algemene en officiële berichtgevingen.
In 2021 zijn er 9 nieuwsbrieven verstuurd naar ruim 
750 abonnees. 

Media
De Slinger Hengelo heeft diverse keren aandacht gehad 
in de lokale media en we zijn een aantal keren te gast 
geweest bij 1 Twente. 

Website
We beheren zelf onze websites  
www.deslingerhengelo.nl en www.slingerbeurs.nl 
Daarbij worden we ondersteund door Netgemak, 
een internetbureau met een grote dosis ervaring in 
techniek en design.
In 2021 hadden we 31.823 bezoekers op 
deslingerhengelo.nl en 6.217 bezoekers op 
slingerbeurs.nl

www.deslingerhengelo.nl

www.slingerbeurs.nl
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8. Communicatie & PR

We konden dit jaar 2 nieuwe partners verwelkomen; 
Dura Vermeer als Funding Partner en Helen Kelder als 
Supporting Partner. 
Ook zijn er contracten verlengd van 4 Supporting 
partners: 
Netgemak, De Lijn, Lokaal Fonds Hengelo en SWB. 
We zijn er ongelofelijk blij mee en trots op dat zij ons 
willen ondersteunen.

De Slinger Hengelo zou nergens zijn zonder partners. 
Dankzij hen kunnen we mooie matches realiseren 
voor de Hengelose samenleving. Als bedrijf ben je 
ongelofelijk belangrijk om onze samenleving sterker en 
mooier te maken. Dat kan op verschillende manieren, 
van kleine tot grote bijdrages. Alles is welkom en hard 
nodig. Door bij te dragen vormen we samen een groot 
maatschappelijk betrokken netwerk.
Wil je jouw maatschappelijke betrokkenheid ook laten 
zien? Word ook partner van De Slinger Hengelo. Dat 
kan door Funding, Supporting of Sympathy partner te 
worden.

Funding Partners
doneren jaarlijks minimaal € 2.500.

Supporting Partners
doneren jaarlijks minimaal € 1.000 of leveren een 
bijdrage aan mankracht, materialen of diensten in 
natura.

Sympathy Partners
doneren jaarlijks minimaal € 250 of leveren een 
bijdrage aan mankracht, materialen of diensten in 
natura.

Zit er iets voor jouw bedrijf bij? 
Mail of bel voor meer informatie of een afspraak. We 
vertellen je er graag meer over. 

Bert Otten, voorzitter van De Slinger Hengelo
Voorzitter@deslingerhengelo.nl
06 22 30 37 90

Lidy Noorman, projectleider van De Slinger Hengelo. 
LidyNoorman@deslingerhengelo.nl
06 42 45 31 27

9. Partners

http://www.slingerbeurs.nl
https://twitter.com/SlingerHengelo 
https://nl-nl.facebook.com/SlingerHengelo/
https://nl.linkedin.com/company/de-slinger-hengelo
https://www.deslingerhengelo.nl
https://www.slingerbeurs.nl
mailto:Voorzitter%40deslingerhengelo.nl?subject=
mailto:LidyNoorman%40deslingerhengelo.nl?subject=
https://open.spotify.com/show/38BdXqW79QXQ4EGJZ1dyrC
https://www.youtube.com/channel/UCLunUg_nuG-Uvhnho_6f4Dw/playlists 
https://www.deslingerhengelo.nl/
https://twitter.com/SlingerHengelo 
https://nl-nl.facebook.com/SlingerHengelo/
https://nl.linkedin.com/company/de-slinger-hengelo 


Funding Partners

Supporting Partners

Sympathy Partners

10. Colofon
Uitgave: De Slinger Hengelo 

Redactie: Diane Wevers, Mariska van Doorn

Fotografie: Agnes Booijink (omslagfoto),  

Team de Slinger Hengelo

Drukwerk: Drukkerij Hofmeijer 

Vormgeving: De Lijn Design & Reclame

Met dank aan: Mariska van Doorn  | Schrijvenderwijs 

Contactgegevens: 

De Slinger Hengelo 

Wegtersweg 14

7556 BR  Hengelo (gebouw SWB) 

074 - 249 02 57 

info@deslingerhengelo.nl

www.deslingerhengelo.nl   
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Slinger 
contracten 
nieuwe en 
verlenging 
partners

https://www.deslingerhengelo.nl/
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