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 VOLOP 
SCHAATSPLEZIER 
IN DE HENGELOSE 
BINNENSTAD   

 Nog wat dagen vrij? Ga voor gezellige winterse activiteiten 
naar de binnenstad! Want je kunt nog een weekje (tot en met 
6 januari) heerlijk schaatsen op het marktplein!

     Schaatsbaan en Schaatscafé 
Voor de Telgenfl at vind je de 
overdekte schaatsbaan met 
het Schaatscafé. De exploita-
tie van het Schaatscafé is in 
handen van Stravinsky ‘eten · 
drinken · slapen’. In dit geval 
wordt het dus eten, drinken en 
schaatsen!
Na een paar rondjes op de 
schaatsbaan kun je hier genie-
ten van warme dranken, zoete 
lekkernijen, kleine gerechten 
en natuurlijk van typische 
warmmakers. Het hele pro-
gramma en contactgegevens 
van het schaatscafé is te vin-
den op www.facebook.com/
schaatscafehengelo.

   Dagkaart en schaatshuur 
  Ter plekke kun je schaatsen 
huren, maar je mag ook je ei-
gen schaatsen meebrengen. 
Als je zelf schaatsen mee-
neemt is een dagkaart slechts 
1,50 euro. Wil je schaatsen hu-
ren, dat kan ook! Een dagkaart 
inclusief schaatshuur kost 
4,- euro.

    De schaatsbaan is elke dag 
open van 9.00 tot 23.00 uur. 
Op feestdagen zijn er afwij-
kende openingstijden. Op 31 
december is de schaatsbaan 
open van 9.00 tot 20.00 uur. 
Op 1 januari is de schaatsbaan 
gesloten. Je kunt nog tot en 
met zondag 6 januari schaat-
sen op de schaatsbaan.
     
     Feestje vieren op schaatsbaan? 
  Zoek jij nog een leuke locatie 

voor een kinderfeestje, een 
etentje met familie of vrien-
den, met je sportclub of col-
lega’s? De schaatsbaan en 
aangrenzende horeca is toe-
gankelijk voor kinderfeestjes, 
businessclubs en Hengelose 
verenigingen en voor beslo-
ten diners. Wil je reserveren 
of meer informatie? Mail dan 

naar organisatie@winters 
hengelo.nl.
     
     Ballonnenfeestje 2 januari 
  Woensdagmiddag 2 janua-
ri is Lonnie Ballonnie’s Feest-
jes bij het Schaatscafé. Lonnie 
maakt de mooiste ballon-crea-
ties voor je, ze schminkt als de 
beste en het schaatscafé zorgt 
voor pannenkoeken en war-
me chocolademelk. Het belooft 
dus een heel gezellige middag 
te worden. Kom je ook?

     Over Winters Hengelo 
  De schaatsbaan is onderdeel 
van Winters Hengelo: een sa-
menwerking van de gemeente 
Hengelo, Stichting Centrum-

management Hengelo en Hen-
gelo Promotie. Samen hebben 
deze organisaties als doel 
de binnenstad bruisend te 
houden.   

 Laatste week om te schaatsen  
op het marktplein!   Ook in het nieuwe jaar staan er 

weer veel leuke evenementen 
op de agenda.
    Zorg dat je ze niet mist en zet 
de evenementen voor het eer-
ste half jaar van 2019 vast in je 
agenda:
    13 januari, 3 en 24 februari, 7 
maart: Woolderesloop
1 maart: Twentse Lichtparade
2 maart: Hengelose
gezinscarnavalsoptocht
8 maart: Slingerbeurs
23 maart: Wintertriatlon
Twente
31 maart: Halve van Hengelo
14 april: Esreinmarkt
26 april: Start Oranjekermis
27 april: Koningsdag
11 mei: Reuring in de Stad
16 mei: WAK, Kunsten Op 
Straat en StreetArt (onder 
voorbehoud)
25 mei: BAM! Festival
30 mei: KRANG Festival
30, 31 mei en 1 juni: ‘Op Karakter’
3 juni: Start Avond4daagse
7 juni: Start Pinksterfeesten 
Beckum
8 juni: Korenfestival Amusing 
Hengelo
9 juni: FBK-Games & Twents 
Speciaalbier Festival
16 juni: Kunstmarkt Tuindorp
     
    In dit rijtje staan de grotere 
evenementen waarvan de da-
tum al vast staat. De evene-
menten waar de datum nog 
niet van vast staat en alle an-
dere activiteiten, vind je (bin-
nenkort) op onze website
 www.hengelopromotie.nl  

 BLIK 
VOORUIT   

 Ga voor gezellige winterse activiteiten naar de binnenstad! Want je kunt nog een weekje (tot en met 6 
januari) heerlijk schaatsen op het marktplein! Foto: Hengelo Promotie   

 Hengelo Promotie   

 MEER ACTIVITEITEN   
 
Weten wat er verder te doen is in Hengelo? Kijk op 
hengelopromotie.nl voor een overzicht van alle activitei-
ten, evenementen en tips voor een leuk dagje uit.   

 SWB 50 JAAR SOCIAAL ONDERNEMEND   

  HENGELO  - “Hoe hebben de 
mensen het volgehouden 
met mij?” Dat is Henk Bur-
gers (63) een raadsel. Wie 
met hem meeloopt naar het 
magazijn van SWB, zijn colle-
ga’s ziet en hoort, begrijpt het 
wel: hij zorgt voor de vrolijke 
noot. Henk heeft het hart op 
de tong.
  Henk is geboren in Apeldoorn. 
Als 8-jarig jongetje kwam hij 
in een pleeggezin op een 
boerderij in De Lutte. “Ik heb 
daar een heel goede jeugd 
gehad”, kijkt hij terug. Vanaf 
1983 woont hij in Hengelo. 

Leren was niets voor Henk; 
hij moest het hebben van 
de praktijk. Inmiddels werkt 
hij 47 jaar bij SWB. Eerst op 
de elektro-afdeling, later in 
het magazijn. Henk schoolde 
zich bij voor het heftruckcer-
tifi caat. Het leerboek keek hij 
niet in, maar hij kwam wel in 
één keer door het examen. 
Henk is nu trotse bezitter van 
het certifi caat van bekwaam-
heid: “Leg een 2-eurostuk op 
de grond en ik pak het met de 
heftruck op.”
Zingend rijdt ie door de gan-
gen van het magazijn. Het 

werk zint hem. Elke dag gaat 
hij fl uitend naar zijn werk en 
fl uitend weer naar huis. En o 
ja: zijn vrouw Elly, met wie 
hij inmiddels ruim twintig 
getrouwd is, werkt hier ook. 
“Op school kon ik niets, maar 
hier heb ik alles in mijn werk 
bereikt wat ik kon. Hier kreeg 
ik de gelegenheid om te le-
ren. Mooi vind ik dat. Ik zou 
geen andere baas gehad wil-
len hebben.”
Een video met Henk staat op

 d      swbmiddentwente.
nl/50jaar 

 Henk Burgers:  zingend   op heftruck  

 SWB bestaat vijftig jaar. Elke week stelt het Hengelo's Weekblad een trotse SWB'er voor. Deze week: 
Henk Burgers. Tekst: Jenny ter Maat - Foto: Paulien Wilkinson   


