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Alles kan in het theater!

Welkom in theaterrestaurant Signaal

Een avondje uit in de schouwburg zorgt voor plezier en 
ontspanning. Zeker als u zich niet hoeft te haasten om op 
tijd in de zaal te zitten en besluit om vooraf in ons Restaurant 
Signaal een hapje te eten! In een trendy en eigentijds decor 
treedt ons culinair team wekelijks vijf keer voor u op en 
wordt u voor aanvang van de voorstelling al entertaint en 
verrast. Op een aantal avonden serveren de koks “Signaal 
van de week”: een gerecht bereid met dagverse ingrediën-
ten voor een aantrekkelijke prijs. Ook als u het theater 
niet bezoekt en na het “shoppen” bij ons wilt neerstrijken 
of gewoon gezellig een hapje wilt eten bent u van harte 
welkom. Komt u na 20.00 uur bij ons dineren, dan krijgt u 
elk tweede maandmenu voor € 12,25. Deze aanbieding is 
geldig t/m 30 april 2009. Reserveren kan via 074-2558222 
of via restaurant@rabotheater.nl

Beursstraat 44                                                                
7551 HV Hengelo                                                          
T 074 - 2556777
F 074 – 2556778                                                              
restaurant@rabotheater.nl                                                   
www.rabotheater.nl

Welkom namens...2

Spelt & Mastenbroek BV 

Willemstraat 27
7551 DL Hengelo (O)

Postbus 1322
7550 BH Hengelo (O)

t: (074) 2558100
f:  (074) 2909584

e: info@speltenmastenbroek.nl
i: www.speltenmastenbroek.nl[ Pensioenen & Zorg ][ Hypotheken ][ Verzekeringen ]

“ gewoon goed geregeld .”
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Lieve gast,
 
Een schouwburg vol met mensen en toch hebben wij het gevoel dat wij ieder van jullie  
persoonlijk kennen. Want elke entreekaart hebben wij, 16 dames van Ladies’ Circle Twente, 
zelf aan jullie ter hand gesteld. En wat waren jullie ‘gretig en enthousiast’ om vanavond in de 
zaal te zitten. Fantastisch dat jullie er allemaal zijn!
 
Vanavond maken jullie deel uit van ons traditionele serviceproject “De modeshow”, die in het 
25-jarig bestaan van Ladies’ Circle Twente voor de 13e keer plaatsvindt. Een project waarin 
wij optimaal gebruik hebben gemaakt van elkaars passies en talenten. De afgelopen vier 
maanden hebben wij onze grenzen verlegd, onze creativiteit ingezet en het beste uit onszelf 
gehaald. Geweldig om te zien hoe ieder op haar manier een bijdrage heeft geleverd aan het 
tot stand komen van deze show. Wat ons betreft is dit leerzame project al geslaagd, maar 
richting jullie is vanavond pas “ons moment van de waarheid”.
 
Onder het motto “Shop till you drop” schitteren vanavond onze eigen vrouwen, mannen en 
kinderen als model op de Catwalk. In combinatie met de prachtige kleding en accessoires 
van hoogwaardige zaken, het decor, het licht, het geluid, het entertainment en de ambiance 
in het Rabotheater willen wij jullie een sprankelende show bieden. Een show waarvan de 
opbrengsten geheel worden geschonken aan de Stichting Kind en Brandwond.
 
Met Ladies’ Circle Twente Downtown! 
Ga heerlijk achterover zitten in de comfortabele theaterstoelen en winkel vanavond op 
een relaxte wijze samen met ons door Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Borne. Maar 
ook na deze avond kun je nog met ons “Downtown in Twente”. Immers het programma-
boekje fungeert eveneens als een shopgids, die je de weg wijst langs bijzondere zaken in 
Twente. Bezoek Finezze in Wierden, het Pakhuys in Boekelo of Goudsmit Bloem in Almelo.  
Shop till you drop…
 
Geniet van de nieuwe voorjaarsmode 2009 en laat je inspireren.
Een sprankelende & gezellige avond toegewenst!
 
Nicoline van der Schaft
Voorzitter Ladies’ Circle Twente

Voorwoord



 

 

 

Al 50 jaar mode!

Hesselink Mode

2009 is een bijzonder jaar. Hesselink mode bestaat 50 
jaar en daar zijn we trots op! Het hele seizoen staat dan 
ook bol van de activiteiten. In onze winkels in Oldenzaal,  
Borne (alleen damesmode) en Haaksbergen brengen wij 
een uitgebreide collectie dames- en herenmode.  
‘Topmerken in één oogopslag’ was altijd het credo van  
Pa en dat gaat nog steeds op. Goed advies staat altijd 
voorop. Of het nu om een compleet kostuum inclusief 
shirt en das gaat of om een leuk zomerjurkje. Hoe hectisch 
het soms ook kan zijn. We zijn écht trots op ons team, de 
winkels en de prettige sfeer die er heerst. Daar doen wij 
het allemaal voor. Mode is onze passie en een vertaalslag 
van een manier van leven. Dat delen we graag met u. 

Welkom namens 
Bas, Christel Hesselink & het hele team!

Vernieuwend klassiek in de Basiliek!

De Basiliek Cloting

Kledingzaak De Basiliek vindt u in het hart van Hengelo, 
achter de Lambertusbasiliek. Een zaak voor iedereen met 
een eigen stijl. Onze klanten – heren, dames, jongens en 
meiden- komen voor het unieke assortiment, de opmer-
kelijke inrichting en persoonlijke aandacht. Welke broek 
past niet alleen, maar past specifiek bij jou? Welke blouse 
is jou op het lijf geschreven? 

We verkopen slechts een beperkt aantal van alle kleding-
stukken, dus je aankoop is altijd een beetje exclusief. De 
entourage met houten plafonds, een leistenen vloer en 
een kerkaltaar als toonbank vormen een sfeervolle set-
ting. De gezellige bar is de centrale plek, om te relaxen 
met een kop koffie of thee en rustig uw keuze te maken.

Jhr. Von Heijdenstraat 12
7481 ED Haaksbergen                                                 
T 0541 – 512962
info@hesselinkmode.nl                                        
www.hesselinkmode.nl

De Wetstraat 11   
7551 GA  Hengelo   
T 074 - 2592600
www.debasiliekclothing.nl
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Kom het beleven bij Paps!

Paps! Kids Lifestyle

In het hart van Haaksbergen bevindt zich een unieke Life-
style Kinderwinkel, die Barry en Dorien runnen geïnspi-
reerd door hun drie boefjes Pepijn, Maurice en Floris. Deze  
eigentijdse en stijlvolle winkel voert exclusieve merkkleding,  
cadeau- en home artikelen, alsmede bijzonder speelgoed 
voor kids. Het toonaangevend kleding assortiment bestaat 
o.a. uit Riverwoods, Lexington, Hackert, 717, Tumble and 
Dry, PL-land, Floriane, Boontje, Loff,  Tjoelup, Imps & Elfs 
en Diggers schoenen. Ook vind je hier mooie kinderboeken, 
hippe knuffels, geboorte zilver, fraaie kussens, bedlinnen en 
badjasjes. Vanaf dit seizoen kun je ook bij Paps! terecht voor 
babykleding en ben je welkom op de gezellige en sfeervolle 
Lexington-klantenavonden. Bij Paps! kunt u rekenen op een 
warm en hartelijk ontvangst, eventueel onder het genot van 
een kop koffie of thee. Een bezoek meer dan waard!

Alle sporten onder één dak!

Sportpaviljoen Borne

Sportpaviljoen Borne is al meer dan 22 jaar een begrip 
in Twente op Sportgebied. Alle takken van sport komen 
in deze prachtige en overzichtelijke winkel aan bod. In de 
winter één van de grootste wintersportspecialisten en in 
de zomer gespecialiseerd in bad- en golfkleding. Maar 
ook de enthousiast hockey- en tennisspelers kunnen voor 
hun hele outfit in Borne terecht, alsmede de sporters die 
houden van hardlopen of wandelen. Verder vind je in het 
Sportpaviljoen Allstars in 12 kleuren en zijn er nieuwe 
Teva slippers voor de outdoor avonturier. En aangezien 
het hele gezin onder één dak kan slagen, is het ook be-
langrijk te weten dat Sportpaviljoen Borne een kindvrien-
delijke winkel is. Er is een speciale legowand waar kids 
heerlijk kunnen spelen, terwijl u op uw gemak rondkijkt 
en past!

Spoorstraat18                                                                
7481 HZ  Haaksbergen                                                  
T 053 – 5740205
info@paps-kidslifestyle.nl                                         
www.paps-kidslifestyle.nl 

Grotestraat 160                                                                              
7622 GR Borne                                                                                
T 074 – 2665425
F 074 - 2668886
info@sportpaviljoenborne.nl                                                   
www.sportpaviljoenborne.nl  
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Passie voor schoenen!

Verbeek schoenen

Verbeek schoenen is een zaak met passie! 
De passie voor comfort, kwaliteit en luxe materialen, die 
we combineren tot een divers assortiment, dat u niet overal 
vindt. Dames en heren kunnen bij ons terecht van sneakers 
tot chique. Houdt u van topkwaliteit, ontworpen door Ballin, 
Aldo Bruè of Attilio Giusti Leombruni? U vindt bij ons de 
beste merken in alle prijsklassen. We zijn bijzonder sterk in 
het luxe segement, met exclusieve merken. Ook Sandiflori, 
Panara, Floris van Bommel staan bij ons gepresenteerd. 
Naast schoenen kunt u bovendien terecht voor een stijlvolle 
tas van Luana of Punto Tres. 

Verbeek schoenen: een zaak die luxe toegankelijk maakt 
voor een groot publiek in een gezellige sfeer!

Voor elke dag de beste tas!

Accessori Lederwaren

Elke tas om te shoppen, te reizen of te werken…
Elke dag vraagt om een andere tas en bij Accessori vindt 
u ze allemaal. We hebben de zaak fors uitgebreid en het  
resultaat is een ruime winkel met veel exclusieve merken. 
Zo is er een wand voor de sportieve tassen van Kipling en 
Eastpak. Een zakelijke wand met Samsonite, Longchamp 
en Tony Perotti. En een aanbod dames- en herentassen 
van onder andere Berba, Ici, Francesco Biasia en Tosca 
Blue. Naast een aantrekkelijke en functionele tas, slaagt 
u bij ons ook voor een bijzondere gala-avond of trouwerij. 
Bovendien hebben we voor de kleintjes ‘grote helden’ in 
huis, zoals een rugzak van Bob de Bouwer of van Dora. 
Verder hebben we handschoenen, riemen, sjaals en  
portemonnees. Kom gezellig langs!

Nieuwstraat 5   
7551 CS  Hengelo  
T 074 - 2916806
F 074 – 2594881   
info@verbeek-schoenen.nl  
www.verbeek-schoenen.nl

Marktstraat 5                                                                   
7551 DR  Hengelo                                                           
T 074 – 2912205                                                               
holtacc@xs4all.nl
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Passie voor brillen!

Danel optiek

Bent je op zoek naar en nieuwe bril voor veraf, voor dicht-
bij, om te lezen of tegen het felle zonlicht, dan is een be-
zoek aan Danel Optiek een must. In het meest sfeervol en 
gezellige deel van Enschede, op de Oude Markt vind je 
deze warme en smaakvol ingerichte zaak, gerund door 
vriendelijke en vakkundige mensen. 

Je hebt de keuze uit een zeer ruim assortiment brillen in 
elke stijl, elke vorm en elke kleur. En kun je tijdens je be-
zoek in de zaak geen keuze maken, dan krijg je de montu-
ren mee naar huis. Zo kun je op je gemak en samen met 
familie en vriendinnen voor het montuur kiezen dat het 
beste bij jou past! 

De passie voor brillen werkt aanstekelijk…

Uiterlijke verzorging op topniveau!

Müfide Hair & Art

Müfide Hair & Art verheft schoonheid tot kunst.
Uiterlijke verzorging op topniveau, met zeer bijzondere 
creaties voor ieder haartype, bijzondere huidbehandelin-
gen, ontspannende massages, een kleuranalyse of totale 
make-over. Verwen uzelf, uw vriend of vriendin met een  
arrangement in de heerlijke ambiance van ons dr. Pool-
huis. Bij mooi weer knippen wij u in onze tuinkapsalon, 
een oase van rust in hartje centrum. 

Müfide ontwikkelt  haar eigen technieken en zet haar eigen 
trends. Als meervoudig winnaar van de coiffure Award en 
andere internationale prijzen heeft zij haar naam in de kap-
perswereld gevestigd. Loop eens binnen voor een vrij-
blijvend adviesgesprek en laat u inspireren door de vele 
mogelijkheden bij Müfide Hair & Art. 

Oude Markt 7   
7511 GA  Enschede 
T 053 – 4325260
F 053 - 4325260
info@daneloptiek.nl 
www.daneloptiek.nl 

Pastoriestraat 43                             
7551 DJ  Hengelo                             
T 074 – 242475
F 074 - 2423728                                 
info@mufide.nl                               
www.mufide.nl   
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Stichting Kind en Brandwond10

Stichting Kind en Brandwond

Optimale hulp voor kinderen met brandwonden
Kinderen met brandwonden hebben een bijzonder ongeval meegemaakt. 
Na het ongeval volgt een soms pijnlijke behandeling met dagelijkse ver-
bandwisselingen en vaak operaties. Zijn de wonden eenmaal genezen, 
dan blijven er vaak littekens achter. 
De ziekenhuizen en in het bijzonder de brandwondencentra doen er alles aan om een optimale 
medische verzorging te geven. Het ziekenhuis kan echter niet alles doen en ook daarbuiten, 
na ontslag van het kind, moet en kan er meer gedaan worden voor deze kinderen.

Een weekend naar het Colombinehuis
… een heerlijk weekend, ontspannend, emotioneel, een weekend waar wij nog steeds  

met liefde en blijheid op terugkijken…

15 jaar Kinderkamp
…als beloning de glunderende gezichten van de kinderen die een week onbevangen genieten…

Plastische chirurgie bij brandwonden
… in de brandwondenzorg zijn grote vooruitgangen geboekt: mensen die uitgebreide  

brandwonden hebben, zouden dat vroeger vaak niet overleefd hebben…

De Stichting Kind en Brandwond
De Stichting Kind en Brandwond ontvangt geen subsidies vanuit de overheid of andere 
instanties. Ook collectes zijn niet aan de orde. Hun inkomsten komen met name van donateurs,  
giften en sponsorloterijen. Het grootste deel van de uitgaven wordt besteed aan structurele  
kernactiviteiten van de Stichting: de drie vakantiekampen, het gezinsproject, het Kiwanis-
huis, Lekker Leuk Logeren en diverse projecten in de drie brandwondencentra van 
Nederland. Daarnaast financiert de Stichting een aantal kleinschalige (eenmalige)  
projecten.

Doe mee aan ons serviceproject  voor de Stichting Kind en Brandwond en draag uw steentje bij!

Namens de Stichting Kind en Brandwond en de Ladies’ Circle Twente: 
     Dank voor uw komst naar onze show!



 Win
             fantastische 

      prijzen!

Drie Schoonheids
behandeling 
met massage 

Drie schoonheids-
specialistes

Art Print van  
Jan te Wierik
 Zin In Kunst 

Deventer

Twee maal een 
schilderij Alice 

Protzman
Non Art 

Enschede 

Cadeaubon 
Nagelstudio  
“Absolutely  
Fabulous”  

Borne

Personal Training 
van 30 minuten 
Rene Komduur 
Looptrainingen

Interieurcadeau 
Te Lintelo Wonen 

Haaksbergen

Vichy-pakket ter 
waarde van 

 Apotheek De Waag 
Haaksbergen

Tegoedbon 
voor een zeefdruk 
van 20x20 met lijst 

Bianca Leusink

Tegoedbon 
wassen – knippen – 

föhnen 
Müfide Hair & Art

Vier wijnpakketten
World of Wines 
Haaksbergen

Cadeaubon 
voor een 

Paasworkshop
’t Freubeltje 

Hengelo

Twee vrijkaarten 
voor 

Brigitte Kaandorp  
op 11 maart 2009

Foto-shoot  
van het gezin

Sander Jongsma 
Cameraman 

RTV Oost

Kaasmand
De Leckernij 

Enschede

Villeroy & Boch 
Messenset
Warenhuis 
Wildenborg 

Haaksbergen

Twee keer een 
drie-gangen menu 

t.w.v. € 24,50 
Theaterrestaurant 

Signaal

Ballonvaart voor  
1 persoon

 Achterberg  
Ballonvaarten

Vlaggenmast met 
vlag en wimpel 

Dynamast 
Vlaggenmasten

Interieuradvies 
van Lotty Wolfs

Wolfs Woontextiel
Hengelo

Dagtour in een MG 
met picknickmand 
op een datum naar 

keuze

Bij een show hoort spanning & sensatie!
Voor slechts h 2,50 koopt u een lot voor de loterij en maakt u kans op fantastische prijzen. 
Bovendien draagt u bij aan onze schenking aan de Stichting Kind en Brandwond. 
Dus gebruik de pauze om loten te kopen, zodat u deel kunt nemen aan een kwartiertje 
“spanning & sensatie”

De prijs kan 
         voor jou zijn!



 

 

 

Een nieuw begrip op lingeriegebied!

Finezze Lingerie

Je hoeft geen perfect lichaam te hebben om er geweldig 
uit te zien! Het dragen van lingerie maakt elke vrouw op 
en top vrouwelijk en geeft extra kracht en uitstraling.  Als 
je maar draagt wat uitstekend past. Dat is wat Finezze 
biedt: een vakkundig en prettig advies in een aangename 
omgeving met schitterende collecties. Eigentijdse en 
heerlijke draagbare merken als Donna Karen, Marie Jo, 
PrimaDonna, L’Avonture, Chantelle, Passionata en Felina 
kunt u op uw gemak bij ons passen. Daarnaast voeren 
wij een grote collectie prachtige badkleding, nachtkleding 
en ochtendjassen. Finezze richt zich niet alleen op vrou-
wen, maar heeft ook een assortiment voor mannen. Kom 
een kijkje nemen in onze nieuwe  moderne zaak waar de 
voorjaarscollectie overzichtelijk wordt gepresenteerd. 
Finezze Lingerie: een nieuw begrip op lingeriegebied in 
Oost-Nederland!

Elke dag een nieuwe verleiding!

Parfumerie Bevelsborg

Er gaat geen week voorbij of Parfumerie Bevelsborg heeft 
een nieuwe geur. Een parfum of eau de toilette ruikt bij  
iedereen anders en daarom staat ons team voor u klaar 
met persoonlijke aandacht en advies. Zoekt u een frisse 
geur, een bloemengeur of een volle zoete geur. Kom 
langs en laat u verleiden. 

Ons assortiment huidverzorgingsproducten is groot 
en we voeren alle bekende merken, zoals Sisley.  
Bezoek onze make-up studio en laat u opmaken door 
onze deskundig opgeleide dames. Met hun advies over de 
voor u juiste verzorgingsproducten en hun tips & trucs, 
kunt u dagelijks zelf uw natuurlijke schoonheid  accentu-
eren. Bovendien heeft Bevelsborg haar eigen Lancaster 
en Lancôme schoonheidssalon, waar u van diverse be-
handelingen kunt genieten.

Nijverdalsestraat 15                     
7642 AA Wierden                           
T 0546 – 744010
F 0546 - 455095                               
info@finezze.nl                              
www.finezze.nl

Enschedesestraat  20  
7551 EM  Hengelo  
T 074 – 2913338
F 074 – 2915864   
info@bevelsborg.nl
www.bevelsborg.nl
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Meer dan een juwelier!

Bloem goud- en edelsmederij

De zaak van Matthieu en Inez Bloem is, toepasselijk voor 
een “klassiek ambacht”, gevestigd in een van de mooiste, 
pittoreske straatjes van Almelo. Binnengekomen herinnert 
echter alleen de in leren schort werkende ambachtsman 
nog aan het verleden. De inrichting van de zaak en de 
prachtige eigentijds collectie sieraden verplaatsen je direct 
weer in het heden. Matthieu is een goudsmid in hart en 
nieren. Het liefst vervaardigt hij eigen ontwerpen of ver-
andert hij antieke erfstukken in smaakvolle draagbare  
sieraden, zonder het emotionele karakter aan te tasten. 
Bij Matthieu kun je jouw wens laten uitwerken tot een 
uniek en draagbaar sieraad, speciaal voor jou ontworpen. 
Een kijkje in de etalage nodigt uit tot binnenkomen en is 
zeker een bezoek aan Almelo waard!

Eigenzinnige sfeer!

het Pakhuys in Boekelo

Tijdloos, nostalgisch, landelijk. Wie het Pakhuys in Boekelo 
binnenstapt, is aangenaam verrast door de eigenzinnige  
en warme sfeer die het Pakhuys uitstraalt.
Kom ook naar Boekelo en laat u verrassen door het  
brede en smaakvolle assortiment! Ook voor herstoffering,  
gordijnen, tapijten, houten vloeren en een compleet 
woonadvies kunt u bij ons terecht. Het Pakhuys is dealer 
van de krijtverf Painting the Past en van het merk Life-
style voor meubels en woonaccessoires. Wellicht kent u 
Het Pakhuys al van VT Wonen & Seasons. Bezoek onze 
website en krijg middels prachtige foto’s een indruk van 
hetgeen wij u kunnen bieden. Wij zijn geopend van dins-
dag t/m zaterdag en hebben elke eerste zondag van de 
maand “koopzondag”. Buiten de reguliere openingstijden 
kunt u bij ons langskomen op afspraak. 
U bent welkom in Pakhuys Boekelo!

Doelenstraat 2                                                              
7607 AJ Almelo                                                              
T 0546 - 816823                
info@goudsmid-almelo.nl                                                   
www.goudsmid-almelo.nl nl                                

Beckumerstraat 30A                                                                    
7548 BG Boekelo                                                                          
T 053 – 4282112
F 053 – 4281209
hetpakhuys@boekelo .nl                                                        
www.hetpakhuys.nl
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De meesters ijsbereiders!

Van der Poel IJssalons

Sinds mensenheugenis verkoopt Van der Poel aan de 
Bornsestraat in Hengelo schepijs. Van heinde en ver weet 
men de ijssalon te vinden. De ijssalon waar het ijs vier 
keer is bekroond met goud en de ijssalon tot twee keer 
toe is uitgeroepen tot “ijssalon van het jaar”. 

Aan de Bornsestraat wordt ook al dat heerlijke ijs gemaakt. 
Dat gebeurt door ijsbereiders Pieter van der Poel en  
Bert Waninge. En natuurlijk door SVH meesterijsbereider  
Peter van der Poel. Zij gebruiken de modernste ijs- 
machines en de beste natuurlijk ingerediënten. Van der 
Poel heeft de grootste ijsvitrine van heel Europa. Een  
vitrine met maar liefst 120 bakken ijs!

Vanaf 1 maart 2009 kunt u weer een heel seizoen van ons 
heerlijke ijs genieten!

Van diner tot danssalon!

Eetcafé Merlijn

Heerlijk tafelen en daarna stappen in de danssalon. 
Bij eetcafé Merlijn lopen de avond en de nacht soepel 
in elkaar over. In ons sfeervolle eetcafé, serveren wij 
smaakvolle gerechten voor een schappelijke prijs. De 
houten vlonder, voorzien van windschermen en een dak 
van parasols is een heerlijke plek om van de levendige 
stad te genieten. Later op de avond stroomt de dans- 
salon vol. We verwelkomen elke zaterdag een net publiek, 
vanaf 23 jaar, dat zich door de trendy inrichting, de casual 
sfeer en de sound van de DJ laat verleiden. U kunt Merlijn 
ook afhuren voor een speciale gelegenheid zowel zakelijk 
als privé of ons ervaren team inzetten voor een compleet  
verzorgd feest op locatie.

Bornsestraat 10   
7556 BG  Hengelo   
T 074 – 2912093
F 053 – 4281209   
www.vanderpoelijs.nl

Langestraat 16                                                                                
7551 DZ  Hengelo                                                                           
T 074 - 2596699                 
info@eetcafe-merlijn.nl                                                               
www.eetcafemerlijn.nl
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De mooiste lamp zet u in het licht!

Adolfs verlichting

Gelegen in de centrumring treft u één van de meest toon-
aangevende verlichtingszaak van Hengelo. In de ruime en 
sfeervolle winkel kunt u in alle rust uw licht laten schijnen 
over een uitgebreide en prachtige collectie lampen van de 
meest vooraanstaande merken. Heeft u voor de inrichting 
van uw woning meerdere lampen nodig, dan bezoekt een 
lichtadviseur u graag om zo de juist lamp op de juiste 
plaats te krijgen. 
Ook voor een ruime sortering lampenkappen kunt u bij 
ons terecht. Het is zelfs mogelijk om een kap speciaal 
op maat te maken of om een lampenkap te bekleden met 
uw eigen stof. Een deskundig en ervaren team adviseurs 
helpt u graag met het maken van een keuze voor de 
mooiste lamp, die u in het licht zet! Naast verlichting kunt 
u bij ons ook slagen voor kapstokken, spiegels en klokken.

Leef je leven voluit!

Praktijk Natuurlijk Genezen

Een druk gezinsleven, een uitdagende baan en een inten-
sief sociaal leven vergen veel van ons lichaam. Het is een 
voorrecht om fit en gezond te zijn en voldoende energie te 
hebben om al deze zaken te kunnen combineren. Maar 
elk mens heeft een zwakke schakel in zijn lijf, die mede 
de gezondheid bepaald. Middels een screening van de 
gezondheid (ESG Scan), diverse behandeltechnieken 
en voedingsadviezen kun je leren om je lijf in balans te  
brengen en je eigen gezondheid te managen. Bij Praktijk 
Natuurlijk Genezen treed je binnen in een aangename en 
ontspannen sfeer. Kom binnen via kadowinkel “De Vlinder” 
of neem (elke werkdag tussen 12.00 en 13.00 uur) vrij-
blijvend contact op met Wim Haafkes, eigenaar Centrum  
Vitaal  & geneeskundige van Praktijk Natuurlijk Genezen.

Marskant 64                                                                    
7551 BW Hengelo                                                         
T 074 – 2428135
F 074 – 2503881
info@adolfsverlichting.nl
www.adolfsverlichting.nl

Bornsestraat 24                                                                                            
7556 BG  Hengelo                                                                                        
T 074 – 2914143
T 074 – 2913024 
wimhaafkes@praktijknatuurlijkgenezen.nl 

www.praktijknatuurlijkgenezen.nl
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Professionele opvang van uw kinderen!

Parbédie Kinderopvang

Parbédie Kinderopvang is de totaalaanbieder voor pro-
fessionele opvang van uw kinderen. Met ons Kinderdag-
verblijf, Gastouderbureau en Thuiscreche kunnen wij alle 
mogelijke vormen van kinderopvang aanbieden waarbij 
één persoon uw aanspreekpunt is voor al uw vragen en 
wensen. Uniek is ons nieuwe kinderdagverblijf  “Erve 
Tuindorp” dat op 1 mei open gaat. De kinderen wanen 
zich op het platteland en dat terwijl het kinderdagverblijf 
nabij de grote stad ligt. Op de zeer ruime kavel worden 
kleine dieren gehouden. De verzorging van deze dieren 
maakt deel uit van de opvang. Uiteraard is er voldoende 
ruimte voor de kinderen om buiten te spelen en te fietsen. 
Parbédie Kinderopvang heeft dus niet alleen een unieke 
opvanglocatie in Hengelo, maar is ook als kinderopvang-
organisatie uniek, omdat wij alle facetten van de kinder-
opvang aanbieden.

Schitteren op de Catwalk!

jeleukstefoto.nl

In de etalage van ‘jeleukstefoto.nl’ stralen vele prachtige 
gezichten levensecht van het kanvasdoek en ligt de rode 
loper ook voor jou uit! Treedt binnen in een ruime studio 
met een 9 meter lange catwalk. Een ideale locatie om 
met vriendinnen of collega’s gezellig onder elkaar te 
zijn. Geniet aan de bar van een drankje & hapje, laat je  
opmaken door een professionele visagist. Het enthou-
siasme en vertrouwen dat fotograaf Marc Burgman 
uitstraalt, maakt dat je aan het einde van de middag je 
mooiste glamourfoto op A4 kunt bewonderen. Ook ont-
vang je een foto van het gezelschap, waarop vast ligt dat je 
in een gezellige studio een feestje hebt gebouwd! 

 Een glamourparty is zeer geschikt als vrijgezellenfeest, 
een bedrijfsuitje, een vriendinnendag of gewoon als een 
leuk uitstapje.

Steijnstraat 45a                                                                                             
7551 GJ  Hengelo
T 074 - 3491834                
info@parbedie.nl                                                                        
www.parbedie.nl

Deldenerstraat 5 
7551 AA Hengelo 
info@jeleukstefoto.nl
www.jeleukstefoto.nl
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 Hoofdsponsor
Spelt & Mastenbroek BV
 
Deelnemende Zaken
Hesselink Mode 
De Basiliek Clothing
Paps! Kidslifestyle Haaksbergen
Sportpaviljoen Borne
Holtkamp Accessori
Danel Optiek Enschede
Verbeek Schoenen
Mufide Hair & Art
 
Deelnemers in dienstverlening
Van Marle Grafische Bedrijven
VIP Events
Lettertotaal BV
Jazzdancegroep GVomhoog 
Schumer Piano’s 
Theatercafé Signaal
Eetcafé Merlijn
Bloemenboetiek Natas
 
Deelnemers aan de loterij
Achterberg  Ballonvaarten
Dynamast Vlaggenmasten
Wolfs Woontextiel
Schoonheidssalon Marianne Kuiper
Schoonheidssalon Hanneke Evenhuis
Schoonheidssalon Karin Huiskes
Rene Komduur Looptrainingen
Zin in Kunst 
Te Lintelo Wonen
World of Wines
De Leckernij
Non Art – Alice Protzman
Apotheek De Waag 
’t Freubeltje 
Absolutely Fabulous
Galerie Bianca Leusink

Sander Jongsma fotograaf
Warenhuis Wildenborg
Kienhuis Hoving Notarissen & Advocaten
 
Financiële vrienden
Schadenet Kraaijvanger Groep 
NLrent Autoverhuur 
Kosterink Zweerink Accountants & Adviseurs
Kinderopvang ’t Ukkie – Kasteel Kiekeboe
Mabaja BV Interim Management en Advies
Leferink Office Works
Huiskes Vastgoed BV
Gerbers Project- & Verbetermanagement 
Koekkoek Taxatie & Advies
Advocatenkantoor Vestering BV

Adverteerders
Finezze lingerie
Adolfs Verlichting 
het Pakhuys Boekelo
Bloem goud- en edelsmederij
Praktijk Natuurlijk Genezen
Eetcafé Merlijn
Parbédie kinderopvang
Jeleukstefoto.nl 
Theatercafé Signaal 
Parfumerie Bevelsborg
Van der Poel IJssalons

Ladies’ Circle Twente
Modecommissie 
Simone, Dieuwke, Anne, Marike, Amy 
Regiecommissie 
Fokkelien, Lotty, Frauke, Frederique
Sponsorcommissie 
Annemarie, Evelien, Melanie, Nicoline
Financiële commissie 
Petra, Anneke
Hoofdcommissie
Annette, Nicoline

Mede mogelijk  gemaakt door:



Bedankt
voor je komst!

HUISKES
VaStgoEd bV

MabaJa bV

Ronald E. gERbERS

projectmanagement
organisatieadvies
verandermanagement


