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SWB 50 jaar sociaal ondernemend

KORT
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Gezellige
jaarwisseling

Vijftig persoonlijke verhalen

De medewerkers en redactie
van Hengelo’s Weekblad wensen al haar lezers een gezellige
jaarwisseling en een goed en
gezond 2019!

Jenny ter Maat

‘Sociaal, ontwikkelend, regelkrachtig, waardevol’. Wie de entree van SWB in Hengelo binnenloopt, leest op de muur van
de hal direct waar dit bedrijf voor staat. Robert Monninkhoff,
algemeen directeur, met trots: “Dit zijn onze kernwaarden en
die hanteren we dit jaar al een halve eeuw lang.”

Onderscheiding
Salah Saïd

HENGELO - SWB ontwikkelt
mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt tot waardevolle
werknemers. Het bedrijf doet
dat vanaf 1968 en groeide in
die vijftig jaar uit van een sociale werkvoorziening naar een
brede uitvoeringsorganisatie.
SWB zet in op arbeidsontwikkeling, biedt beschut werk en
draagt zorg voor het beheer
van de openbare ruimte.
Monninkhoff: “Ieder mens is
belangrijk en verdient het om
te participeren in de maat-

schappij en werk is daarbij een
belangrijke factor. We zijn trots
op ons vijftigjarig bestaan en
vieren dat samen met onze
medewerkers, zíj staan centraal bij dit jubileum.” Het jubileum wordt gevierd met als
motto ‘SWB 50 jaar sociaal ondernemend’. Het hele jaar door
zijn er activiteiten, waaronder
een roeiregatta, een sportmiddag en een oogstfeest.
Monninkhoff: “SWB is een speciale en bijzondere organisatie
om in te werken en we vinden

Gezonde
leefstijl en zorg

Familiefilm ‘Superjuffie’

Winters wandelen

HENGELO - Bij Filmhuis Hengelo, Beursstraat 44, wordt in
de kerstvakantie op donderdagmiddag 27 december en op
woensdagmiddag 2 januari om

DIEPENHEIM - W.S.V. Tempo
houdt op 6 januari de eerste
van haar drie winterwandelingen 2019.
De start is bij zalencentrum
Beltman Goorseweg 22a te
Diepenheim tussen 10.00 en
12.30 uur. Er zijn routes uitgezet over 5, 10 en 15 kilo-

HENGELO - ‘Gezonde leefstijl’
is het thema van het MantelzorgCafé dat woensdag 2 januari gehouden wordt.
Hoe kun je als mantelzorger
zorgen dat je ondanks je zware zorgtaken gezond leeft? Hoe
en wat zou je bijvoorbeeld als
gezonde maaltijd kunnen maken? En waarom is voeding zo
belangrijk?
Te gast op 2 januari zijn diverse deskundigen op het gebied van een gezonde leefstijl
en voeding. Er is uiteraard
ook veel ruimte om vragen te
stellen.
Het MantelzorgCafé begint om
10.30 uur met een kopje koffie
of thee en wordt gehouden in
in Paviljoen de Ontmoeting in
het Prins Bernhardplantsoen 1.
Rond 12.30 uur is het programma afgelopen. Voor mensen
die rolstoelafhankelijk zijn, is er
een rolstoelvriendelijke ingang
aan de achterzijde van het Paviljoen. De toegang is gratis en
aanmelden is niet nodig. Er is
altijd een mantelzorgconsulent
van Wijkracht aanwezig.
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Algemeen directeur Robert Monninkhoff: "We zijn trots op ons vijftigjarig bestaan en vieren dat samen met
onze medewerkers. Zij staan centraal bij dit jubileum." Foto: Paulien Wilkinson

het vooral belangrijk dat onze
mensen hun verhaal daarover
vertellen.” En zo wordt aan de

14.00 uur de familiefilm Superjuffie gedraaid. Van de makers
van Mees Kees en Dummie de
mummie. Entree 5,- euro of
acht personen voor 25,- euro.

hand van vijftig verhalen van
vijftig medewerkers van SWB
en Gildebor inzicht gegeven

in dit opmerkelijke bedrijf. De
wekelijkse afleveringen vindt u
vanaf deze week in deze krant.

meter. De routes voeren
voornamelijk door de prachtige omgeving van het Nijenhuis en Westervlier. Deelname kost 3,50 euro; leden
KWBN ontvangen 1,- euro
reductie. Kinderen in de basisschoolleeftijd betalen 1,euro.

Drie Koningen wandeling
AMBT DELDEN - Wandelen
door Twickel op paadjes waar
je normaal niet mag komen:
dat kan zondag 6 januari tijdens de Drie Koningen Winterwandeling, vanaf 11.00 uur
over Landgoed Twickel.
De wandeling, die georganiseerd is door de Projectgroep
Deldense Kerken, leidt de
wandelaars op een mooie route waarbij de mystieke klanken van de midwinterhoorn
te horen zijn. Er kan worden
gekozen uit een tocht van 5 en
8 kilometer. Beide routes zijn
duidelijk gepijld. Deelname

aan de tocht is gratis.
Op de rustplaatsen bij de
Noordmolen en Wagenmakerij van de Barg zijn hartversterkertjes, koffie, warme
chocolademelk,
glühwein,
limonade, koffie met krentenwegge/knieperkes of worstenbroodjes verkrijgbaar. De
opbrengst daarvan komt ten
goede aan het onderwijsproject voor de kinderen van Migumomiri in Kenia.
Start vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het kasteel tegenover
de landgoedwinkel aan de
Twickelerlaan in Ambt Delden.

HENGELO - Burgemeester
Sander Schelberg reikte donderdag 20 december een Koninklijke onderscheiding uit
aan Dr. S.A.M. (Salah) Saïd tijdens het afscheidssymposium
dat voor hem georganiseerd
werd in de Schouwburg Hengelo. Dr. Saïd werd Ridder in
de Orde van Oranje Nassau.
Saïd is 43 jaar geleden vanuit
Egypte naar Nederland gekomen voor een vakantiebaan
in Amsterdam. Hier ontmoette hij zijn grote liefde, Geertje.
Voor haar bleef hij in Nederland. Hij kwam in dienst bij
het ziekenhuis in Hengelo op
de afdeling Cardiologie en ontwikkelde zich tot een bevlogen
en zeer bekwaam cardioloog.
Zijn werk strekte tot ver buiten
de grenzen van het ziekenhuis.

Over dino’s en
prinsessen
HENGELO - De werkgroep Archeologie van Museum Hengelo houdt op donderdag 3
januari en vrijdag 4 januari,
vanaf 14:00 uur, een tweetal activiteiten speciaal voor
kinderen.
Op donderdagmiddag staan de
dino’s centraal met foto’s en
een film. Verschillende soorten dinosauriërs passeren de
revue en er wordt gesproken
over ‘gangbare’ vondsten van
dino’s, zoals botten, voetafdrukken, eieren en keutels en
de reconstructie van de dino
door de jaren heen.
Vrijdagmiddag is gereserveerd
voor verhalen over ridders,
kastelen en prinsessen.
De entree bedraagt 1,00 euro
per kind per middag.
Locatie: Archeologiepand aan
de Marktstraat 19.

