Informatie van de gemeente Hengelo

Hengelo in het kort
Veteranendag Hengelo

Activiteiten tijdens Week van de Dementie 17 - 25 september

Burgemeester Sander Schelberg nodigt alle in Hengelo wonende
veteranen van harte uit voor het bijwonen van de Hengelose
Veteranendag op zaterdag 29 september van 10.00 tot 13.30 uur
in Hotel van der Valk aan de Bornsestraat.

Eén op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Dementie is een ziekte van de hersenen, waarbij de zieke steeds
meer moeite krijgt om zelfstandig te functioneren en steeds
meer afhankelijk wordt van anderen. Met elkaar kunnen we
veel doen om mensen met dementie te ondersteunen in een
zelfstandig en waardig leven.

Aanmelden
De veteranen die ingeschreven staan bij het Veteraneninstituut
hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Bent u veteraan,
hebt u geen uitnodiging ontvangen en wilt u wel graag komen?
Dan kunt u zich aanmelden bij Ellen Groot Breteler via e-mail
e.grootbreteler@hengelo.nl. Geef daarbij aan of u met 1 of
2 personen komt.

Inloopbijeenkomst 110 kV-net

TenneT organiseert op donderdag 13 september een inloop
bijeenkomst over de plannen en procedures rondom de nieuw
aan te leggen ondergrondse 110 kV-verbinding tussen hoogspanningsstation Almelo Mosterdpot en Hengelo Weideweg.
U bent tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom bij Café
Brockie, Entersestraat 2 in Bornerbroek. Medewerkers van
TenneT geven informatie o.a. aan de hand van visueel materiaal
en beantwoorden uw vragen.
Kijk voor meer informatie over het project op www.tennet.eu/
hengelo. Hier kunt u onder andere de projectfilm bekijken, en
factsheets en verschillende brochures van het project downloaden.

Motiemarkt en Politieke Markt
De gemeenteraad houdt een Motiemarkt en een Politieke Markt
op woensdag 19 september in ‘t Berflo, Apolloplein 1. Het
programma is als volgt:
Theaterzaal
19.30 - 20.30/21.00 uur Motiemarkt
Op de Motiemarkt lopen raadsleden langs kraampjes waar de
deelnemers hun ideeën en plannen voor de stad onder de aandacht brengen. Weet men een raadslid te overtuigen van het
idee of plan, dan stellen ze samen een motie op. Deze motie
dient de politieke partij in bij de gemeenteraadsbehandeling
over de Beleidsbegroting 2019 - 2022 op 6 november.

Ruimte Pallas-Athena (boven)
21.00 - 21.30 uur Nieuw beleid Regio Twente
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op
www.hengelo.nl/bestuursagenda. U kunt ook gebruik maken van
de computers bij het Publieksplein in het stadskantoor.

Warenmarkt op Stationsplein

Tijdens de Lambertuskermis vindt u de warenmarkt op woensdag
19 september en zaterdag 22 september op het Stationsplein. Wilt u weten waar uw vertrouwde kraam staat? Op de
Facebookpagina Markt Hengelo staan de plattegrondjes met de
plek van alle kramen.

Festival van het Leren

In september vindt het Festival van het Leren plaats, met allerlei
cursussen voor iedereen tussen 18 en 67 jaar. Het festival is
bedoeld voor alle volwassen inwoners in Twente, ongeacht hun
opleiding, leef- of werksituatie en wil mensen stimuleren om
hun talenten te laten zien en hun competenties verder te ontwikkelen. Zo zijn er bijvoorbeeld workshops over solliciteren, of
om een cv te maken, of over sociale media.
Doe mee en schrijf u in!
Kijk op https://www.werkpleintwente.nl > Nieuws > Festival van
het Leren welke workshops er zijn en schrijf u snel in. De locaties zijn in Hengelo, Almelo en Enschede.
Hebt u vragen? Stuur een mail naar info@werkpleintwente.nl en
geef daarbij aan over welke workshop u een vraag hebt.

Collectes

Tot en met 15 september collecteert het Prinses Beatrix
Spierfonds. Van 17 tot en met 22 september collecteert de Nierstichting Nederland.

Aandacht voor dementie

Week van de Dementie 17 - 25 september
Volgende week is het de Week van de Dementie. Een week met
extra aandacht voor dementie. In deze week organiseren Carint
reggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Wijkracht diverse activiteiten
die in het teken staan van leven en omgaan met dementie. Voor alle
inwoners van Hengelo en Borne, voor vrijwilligers, mantelzorgers
en zorgmedewerkers. Kijk voor de activiteiten en meer infor
matie op www.wijkrachthengelo.nl > Nieuws > Met elkaar dementie
vriendelijk > Week van de Dementie 17 - 25 september 2018.
We komen naar u toe
We komen deze week met de ‘Baliebus’ naar u toe. In de bus
zijn deskundigen aanwezig. Aan hen kunt u al uw vragen stellen.
Daarnaast kunt u testen hoe dementievriendelijk u bent.
Datum en tijd

Locatie

Woensdag 19 september
09.00 - 12.30 uur

Warenmarkt, Rheineplein, Borne

Donderdag 20 september
11.00 - 15.00 uur

Winkelcentrum Groot Driene,
Hengelo

Vrijdag 21 september
10.00 - 14.00 uur

PLUS supermarkt, Agathaplein,
Hengelo

Zaterdag 22 september
11.00 - 15.00 uur

Wemenstraat, Hengelo

Alzheimer Café Hengelo
De Week van de Dementie wordt met een bijzondere avond afgesloten op dinsdag 25 september. Dan viert het Alzheimer Café
Hengelo zijn derde lustrum. De avond begint met een film waarin
een Hengelose aan het woord komt die omziet naar haar alleenwonende buur met de diagnose Alzheimer. Wethouder Van Wakeren
neemt het certificaat ‘Hengelo Dementievriendelijk’ in ontvangst,
uit handen van een vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland.
Na de pauze is er een interactieve lezing van Paul Jansen: ‘De
wondere wereld van de dementie’.
Tijd: 19.30 - 21.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Locatie: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 20
(parkeren kan bij het Mitchamplein)
Het Alzheimer Café is - zoals altijd - voor mensen met dementie,
hun naasten en andere belangstellenden. De toegang is gratis.
Aanmelden is niet nodig.
Contact
Voor meer informatie over dementie en de ondersteuning die
Carint
reggeland, TriviumMeulenbeltZorg en Wijkracht bieden,
kunt u contact opnemen met de Meldzorg Centrale van Carint
reggeland via telefoon 088 - 367 7000.

Officiële bekendmakingen

Bestemmingsplannen

Beleidsregels vellen houtopstanden

Ontwerp

Vastgesteld
Het college van B en W heeft de beleidsregels voor de beoordeling
van een vergunningaanvraag voor het vellen of doen vellen van
houtopstanden vastgesteld. De beleidsregels geven een nadere
invulling aan de bepalingen die in de Bomenverordening 2018
zijn genoemd. Op 5 juni 2018 stelde de gemeenteraad de Bomenverordening vast. Deze biedt een evenwichtige balans tussen
enerzijds minder regels en anderzijds een goede bescherming;
hiermee zijn de regels voor het kappen van bomen vereenvoudigd. De beleidsregels lagen van 25 juli tot en met 4 september
2018 ter inzage. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Inzien
U kunt de beleidsregels inzien op www.hengelo.nl > Gemeentebalie
> zoek op ‘Kappen van bomen’.

Subsidies sociaal domein
Ingetrokken
Het college van B en W heeft op 4 september 2018 besloten
de subsidieregelingen ‘KOM MEEDOEN’ en ‘Preventie opgroei
middelen’ in te trekken. Het resterende bedrag is 133.350 euro en
wordt gebruikt om het tekort in het sociaal domein te verlagen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling
Beleid, sector Sociaal.

Anterieure overeenkomst
Het college van B en W maakt op grond van artikel 6.24 lid 3 van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 21 augustus 2018
een anterieure overeenkomst is aangegaan over de herziening
van bestemmingsplannen met TenneT TSO BV in Arnhem. TenneT
is van plan het huidige 110kV-net uit te breiden met een onder
grondse hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Almelo Mosterdpot en Hengelo Weideweg. De herziening
heeft betrekking op het opnemen van een zone waarbinnen een
110 kV-kabelverbinding kan worden aangelegd.
Inzien
U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst september van 12 september tot en met 23 oktober 2018
inzien bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg
121. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

• Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor een aantal percelen
die globaal zijn gelegen tussen de spoorlijn Zutphen-Hengelo, de
Aletta Jacobslaan en de Geerdinksweg. Deze percelen hebben in
het vigerende bestemmingsplan Gezondheidspark de bestemming
‘Wonen’ of ‘Gemengd’. In het bestemmingsplan Gezondheidspark,
Aletta Jacobslaan krijgen deze percelen de bestemming ‘Groen’ of
‘Wonen’. Deze wijziging van de bestemming volgt uit de Woonvisie,
het Woningbouwprogramma 2015-2016 en de daarbij behorende
stukken.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken van 12 september tot en met 23 oktober 2018 op afspraak inzien in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 en op
www.hengelo.nl/?id=NL.IMRO.0164.BP0120-0201. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Gonny Boers of
Geri Dijkhuis. Tijdens de inzagetermijn kan eenieder schriftelijk,
mondeling of digitaal zienswijzen indienen bij de gemeenteraad
o.v.v. zaaknummer 2273995. Voor het mondeling indienen van
zienswijzen kunt u contact opnemen met Gonny Boers of Geri Dijkhuis. Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend kenbaar maken via
www.hengelo.nl/rozienswijze.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure
Ontvangen
• C ronjéstraat 48, 7551 GE, plaatsen 2 dakkapellen voorzijde
(04-09-2018)
•	Krombekkenweg nabij 10 (Meander Zuid, kavel 37),
7559 PV, oprichten woonhuis en hebben uitweg (03-09-2018)
•	Markt 1, 7551 CG, wijzigen brandcompartiment winkelruimte
(03-09-2018)
•	Oelerweg 5, 7555 GJ, wijzigen erfafscheiding (05-09-2018)
•	Robert Kochstraat 11, 7555 AM, plaatsen dakopbouw
(29-08-2018)
•	Stationsplein 1, 7551 CN, wijzigen bedrijfsnoodplan
(29-08-2018)
•	Waarbekenweg nabij 23, 7553 RB, oprichten tiny house
(tijdelijk voor 5 jaar) (29-08-2018)
De publicatie van bovenstaande aanvragen is bedoeld om u tijdig
te informeren over aanvragen die bij het college van B en W zijn
binnengekomen. In dit stadium is het niet mogelijk om bezwaar
te maken. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u wel ziens
wijzen indienen.

www.hengelo.nl
dinsdag 11 september 2018

Persoonlijk advies over veilig en comfortabel wonen

Informatiemarkt Lang zult u wonen
De meeste mensen willen het liefst thuis oud worden. Maar
is het huis daar eigenlijk wel geschikt voor? En als er ondersteuning nodig is, bij wie kunt u dan terecht? Het is verstandig om nú al na te denken hoe u uw huis veiliger en comfortabeler kunt maken. Op woensdag 19 september organiseert
de gemeente Hengelo samen met het ROC van Twente de
informatiemarkt Lang zult u wonen. Zo kunt u kennismaken
met verschillende oplossingen om makkelijker en prettiger te
wonen. Er zijn tientallen bedrijven en organisaties aanwezig
om uw vragen te beantwoorden en advies te geven over uw
persoonlijke thuissituatie.
Op de informatiemarkt Lang zult u wonen kunt u inspiratie opdoen en met verschillende organisaties en bedrijven in gesprek
over uw woon- en leefomgeving. Van aannemers en installateurs
die kunnen adviseren over het bouwen of verbouwen van de woning, tot advies over een onderhoudsvriendelijke tuin. Ook zijn
er handige producten en diensten die voor meer gemak en comfort zorgen. Van boodschappenservice tot hulpmiddelen van de
thuiszorgwinkel.

Informatiemarkt Lang zult u wonen
Datum: Woensdag 19 september
Tijd:
15.00 tot 20.00 uur
Locatie: ROC van Twente, Gieterij 200
De toegang is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig. Parkeren
kan voor het gebouw.
Wilt u weten welke organisaties en bedrijven er meedoen? Kijk daarvoor en voor meer informatie op http://hengelo.langzultuwonen.nl.

Subsidie
Voor huiseigenaren/bewoners van 65 jaar en ouder zijn er subsidiemogelijkheden voor Lang zult u wonen. Op de informatiemarkt kunt
u daar meer informatie over krijgen.
Veel mensen ondernemen nog geen actie
Uit recent onderzoek van Lang zult u wonen en I&O Research
blijkt dat 85% van de 55+’ers er in hun woonsituatie rekening
mee houdt dat ze in de toekomst langer zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen. Toch heeft het merendeel (68%) nog geen enkele
actie ondernomen om hun woonsituatie veiliger of comfortabeler
te maken. We passen ons huis en gedrag dus niet automatisch
aan als we ouder worden. Maar het is beter om dat wel te doen.

Nomineer een vrijwilliger
In Hengelo doen ongeveer 25.000 inwoners
vrijwilligerswerk. Mensen die tijd investeren, hun kennis en vaardigheden inzetten
om anderen te ondersteunen of om hen
een mooie dag of avond te bezorgen. Om
iets terug te kunnen doen en uw waardering te laten blijken
voor hun inzet, kunt u weer vrijwilligers nomineren.
Uitreiking awards
Vrijwilligers kunnen in verschillende categorieën worden genomineerd. Naast de eer en een mooie award, ontvangen de winnaars
een geldprijs. De winnaars worden bekendgemaakt op donderdag
29 november tijdens het jaarlijkse vrijwilligersfeest.

Verleend
•	Bosmaatweg 60, 7556 PJ, intern verbouwen kantoor (04-09-2018)
•	George Breitnerstraat 30, 7556 PR, plaatsen overkapping
(04-09-2018)
•	Jan Voermanstraat nabij 2, 7556 KT, plaatsen 4 loopbruggen
(05-09-2018)
• Lansinkesweg 4, 7553 AE, kappen 1 den (04-09-2018)
• Mechelenstraat 4, 7559 NE, plaatsen dakopbouw (04-09-2018)
•	Ratelaar 24, 7559 EN, oprichten woonhuis (inclusief vergunningvrije onderdelen) (04-09-2018)
•	Slachthuisweg nabij 127 (fietspad F35), 7556 AZ, kappen
2 eiken, 1 populier en 1 spar (04-09-2018)
•	Vlierbes 5, 7559 RM (aanvraag gepubliceerd als Vlierbes
nabij 7, kavel 6), oprichten woonhuis (inclusief vergunningvrije bouwwerken) (04-09-2018)
Inzien en bezwaar
U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak
inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan
de Hazenweg 121. Tegen deze besluiten kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van deze besluiten,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Wet bodembescherming
Instemming schriftelijk verslag
Het college van B en W heeft ingestemd met het schriftelijk
verslag van de uitvoering van de bodemsanering aan de:
•	Händelstraat ongenummerd, kadastrale sectie O 2572 (artikel
39b zesde lid Wbb)
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken van 12 september tot en met 23 oktober 2018 op afspraak inzien in het
stadskantoor aan de Hazenweg 121. Voor inzien en meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en
Bouwen. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn bezwaar

Nomineren
Nomineren kan via www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl >
Waardering/nomineren. Liever niet digitaal? Haal dan een formulier op bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk, op de begane grond
in het stadskantoor, Hazenweg 121.
Contact Servicepunt Vrijwilligerswerk
Open op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 14.00 uur,
woensdag van 09.00 tot 16.00 uur
Telefoon: 088 - 945 5750
E-mail: info@servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl

maken bij het college van B en W. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingekomen melding
Het college van B en W heeft een melding ontvangen voor:
•	Wolfkaterweg 21, 7554 PJ, G.M.E.Leurink, veranderen bedrijf
Inzien
U kunt de desbetreffende stukken op afspraak inzien bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de Hazenweg 121.
U kunt tegen de melding geen bezwaar- of beroepschrift indienen.

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarde
Het college van B en W is van plan om hogere geluidgrenswaarde van
58 dB (Lden) vast te stellen voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting door het wegverkeer op de gevel van de woning aan de:
• Deldenerstraat naast 306
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting op
deze woning hoger uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het is redelijkerwijs niet mogelijk voldoende geluidmaatregelen te treffen om alsnog aan deze waarde te
voldoen. Het ontwerpbesluit is nodig voor het ontwerp bestemmingsplan Deldenerstraat naast 306.
Inzien en zienswijzen
U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken van
12 september tot en met 23 oktober 2018 op afspraak inzien
bij de afdeling Ruimte en Bouwen in het stadskantoor aan de
Hazenweg 121. Bent u belanghebbende, dan kunt u tijdens de
inzagetermijn mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen
bij het college van B en W. Voor het mondeling indienen van
zienswijzen kunt u contact opnemen met Bert Meijer.

14.09 Thank God it’s Salsa Friday
15 & 16.09 Twente Regatta
19.09 Informatiemarkt
Lang zult u wonen
19 t/m Lambertuskermis
23.09
t/m 23.09 RAAM!KUNST

Adres gezocht
De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende
personen:
Naam
Geboren
Naam
Geboren
01-10-1971
Almatar, M.
07-04-1999 Oyğur, A.
Cantekin, H.
05-02-1967 Piano, T.I.
22-10-1998
Gazikov, I.A.
12-01-1993 Reefman, D.
28-02-1982
Haliti, D.
04-03-1993 Tran, N.D.
06-07-1993
Hanraths, R.J.A.T. 02-07-1997 Vlastuin, E.
09-06-1992
Hartog, L.A.
26-11-1992 Wallenburg, M.D. 19-06-1980
Mahadew, A.
14-12-1957
Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door
te geven. Als u genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact
op met de afdeling Burgerzaken. Tegelijk met deze publicatie
verzendt de gemeente een brief naar uw laatst bekende adres.
Als de gemeente binnen vier weken geen nieuwe adresgegevens
ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de basisregistratie personen
(BRP). Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet meer bij de gemeente terecht kunt voor een reisdocument, rijbewijs of andere
voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen.
Ook andere lezers die informatie hebben over het adres van de
genoemde personen, worden verzocht contact op te nemen met
de afdeling Burgerzaken.

Werk aan de weg
In verband met weg- of andere werkzaamheden zijn de komende
tijd onderstaande wegen afgesloten (zie www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden voor meer informatie). Omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. In verband met onverwachte
weersomstandigheden zijn genoemde data onder voorbehoud.
• Burgemeester Jansenplein (tussen Wemenstraat/Brinkstraat
en plein), tot en met 4 september
• Kruisingen Zwavertsweg, tot en met 5 september
• Binnenhavenstraat (tussen Haaksbergerstraat en Weth.
Voogdgeertstraat, tot en met 7 september
• Kopenhagenstraat, tot en met 14 september
• Siriusstraat (hinder), tot en met 14 september
• Jupiterstraat (hinder), tot en met 14 september
• Dr. A. Kuyperstraat (tussen Mr. P.J. Troelstrastraat en
Hengelose Esstraat), tot en met 14 september
• Binnenhavenstraat (tussen Breemarsweg en Weth. Voogdgeertstraat/hinder), 12 tot en met 20 september
• Langelermaatweg (deels tot kruising Industrieplein), tot en
met 28 september
• Castorweg (tussen Deurningerstraat en Old Ruitenborgh/
hinder), tot en met 28 september
• Brouwerij (hinder), tot en met 5 oktober
• Steenbokstraat (deels/hinder), tot en met 26 oktober
• Backenhagenlaan (hinder), 17 september tot en met
2 november
• Enschedesestraat (tot kruising Wemenstraat/Brinkstraat),
tot en met eind december
• Boekelosebrug, tot en met 21 december

Wegwijzer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
WhatsApp:
Website:
Contact:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Hazenweg 121 (stadskantoor)
Postbus 18, 7550 AA Hengelo
14074 (werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
06 - 46 76 48 67 (werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
www.hengelo.nl
www.hengelo.nl/reactieformulier
www.facebook.com/gemeentehengelo
@gemeentehengelo
gemeentehengelo

Balies Publieksplein open (vrije inloop en op afspraak)
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Balies Burgerzaken en Gemeentebelastingen extra open
(alleen op afspraak)
• Dinsdag en donderdag van 16.30 tot 20.00 uur
Balie Zorgloket open
• Maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Telefoon: 14074, kies optie 1
E-mail: zorgloket@hengelo.nl
Informatiewijzer Hengelo
Op www.informatiewijzerhengelo.nl vindt u antwoorden op vragen uit het dagelijks leven bijvoorbeeld over gezondheid, zorg,
wonen, ouder worden, geldzaken en over opvoeden en opgroeien
in Hengelo.
Meldingen openbare ruimte
Meldingen of vragen over bijvoorbeeld groenonderhoud, straatverlichting, losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt
u doorgeven via www.hengelo.nl of de gratis BuitenBeter app.
Lukt het niet via internet of app? Dan mag u bellen naar 14074.

19 tot en met 23 september
Binnenstad Hengelo
Van 19 tot en met 23 september staat ie weer in Hengelo: de
Lambertuskermis. De kermis staat dit jaar in De Wetstraat, Telgen,
Brinkstraat, de Enschedesestraat (deels), Wemenstraat (deels),
Burgemeester Jansenplein en uiteraard op de Markt. Ook zijn
er weer allerlei leuke acties.

Nieuwe attracties

De Lambertuskermis staat al jaren in de top 10 kermissen van Nederland.
Bezoekers vanuit heel Twente komen naar de kermis voor de bekende en
nieuwe attracties. Nieuw dit jaar zijn de Goldmine Tower, met een 90
meter vrije val, en de Zweefmolen (40 meter).

Gratis bonnen voor basisschoolleerlingen

Leerlingen van de Hengelose basisscholen kunnen op woensdag 20
september om 15.00 uur de flyer inleveren die ze via hun school hebben
gekregen. Als ze er op tijd bij zijn, krijgen ze dan twee speciale
bonnen waarmee ze diezelfde dag tussen 15.00 en 18.00 uur in een aantal kermisattracties kunnen. Bij deze actie geldt, de hoeveelheid bonnen
is beperkt: dus op=op.

Stil uurtje

Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar op zondag 23 september
tussen 12.00 en 13.00 uur een ‘stil uurtje’. Dan draaien de attracties
zonder geluid en zonder lichteffecten. Dit uur is er speciaal voor kinde-

ren die geen of weinig prikkels kunnen verdragen zoals bij autisme, maar
ook voor kleine kinderen of ouderen kan dit een fijn moment zijn om de
kermis te bezoeken.

Winacties sociale media

Via de Facebookpagina en Instagram van de Lambertuskermis deelt de
kermisorganisatie weer leuke acties. Zo zijn er winacties waarbij muntenpakketten kunnen worden gewonnen of een compleet verzorgd avondje
kermis.

Candle Night

Op zaterdag 22 september is er weer een CandleNight in de Lambertusbasiliek. Tussen 18.30 en 23.00 uur kunnen mensen dan een kaarsje
komen opsteken in de sfeervolle, met kaarsen verlichte kerk. Deze avond
wordt muzikaal omlijst door verschillende koren.

Warenmarkt op Stationsplein

De warenmarkt staat op woensdag 19 september en zaterdag 22
september op het Stationsplein. Op de Facebookpagina Markt Hengelo
staat een plattegrond waarop te zien is waar elke kraam komt te staan.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/kermis en kijk voor nieuwtjes en winacties op https://www.facebook.com/lambertuskermishengelo
of volg Instagram Lambertuskermis

Lambertuskermis Hengelo
Lambertuskermis

