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KEUKEN INSPIRATIE

HENZOM.NL - OONKSWEG 26 - BORNE

Bij ons draait het om vertrouwen, 

persoonlijke aandacht en een eerlijk advies.

De vrijheid om te kiezen
24 uur per dag bereikbaar

06 46 41 45 16

info@harmaboddeuitvaartzorg.nl

harmaboddeuitvaartzorg.nl

Automotive

KWALITEIT  GARAGE  VOOR  EEN  BETAALBARE  PRIJS
DE BIEFFEL 15   -   T. 074  -  247   08   77           -        WWW.ZIJLSTRA-AUTOMOTIVE.NL

APK •   
ONDERHOUD •   

UITLIJNEN •   
REPARATIES •   

AIRCO •   
BANDEN & VELGEN •   

UITLATEN •   
REMMEN •   

ACCU’S •   
TREKHAKEN •   

 NAVIGATIE •   
MULTIMEDIA •   

ALARM •    
AUDIO •    

GRATIS
WAARDEBEPALING 

VAN UW WONING

Tel. (074) 266 23 00  - borne@euvermannuyts.nl

SPORTPAVILJOEN
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www.boomkampkaas.com

Deze actie is geldig van vrijdag 23 t/m woensdag 28 april 2021

Heerlijke boerderijkazen...
Bio belegenBio belegen
4 maanden gerijpt, vol van smaak! 4 maanden gerijpt, vol van smaak! 

500 gram500 gram € 5,85 € 5,85

Boer JohanBoer Johan
3 varianten 3 varianten 

500 gram vanaf500 gram vanaf € 4,95 € 4,95

Erfgoed stelling 503Erfgoed stelling 503
Bijzonder lekker; romig en vol van smaak!Bijzonder lekker; romig en vol van smaak!

500 gram500 gram € 5,85 € 5,85

Messeklever extra belegenMesseklever extra belegen
Een klassieker! Lekker pittige nasmaak Een klassieker! Lekker pittige nasmaak 

500 gram500 gram € 6,45 € 6,45

50
jaar

Tussen 

19 april en 15 mei 

bij besteding vanaf 

10,00 een kanskaart 

waarmee u mooie 

prijzen kunt 

winnen!!winnen!!

VIJF BESTUURSLEDEN ROBERT VAN DEN EINDE, KEES WESSELS, NANOUCK WESSELS, PETRA GODDIJN EN ANGÉLIQUE KOEDIJK.

BORNE - Sinds de oprichting van Twente tegen Kanker zijn er mooie stappen 

gemaakt en bouwt de stichting met vijf bevlogen en ervaren bestuursleden, nu 

verder aan haar netwerk van experts en donateurs. Er zijn verschillende acties 

georganiseerd en er is een volledig donateurplan voor particulieren en bedrijven 

bedacht.

“Van particulieren die zich voor minimaal 

drie jaar aan de stichting willen verbin-

den als “Moatje” vragen wij 50 euro per 

jaar te doneren. Je ontvangst in de loop 

van het jaar een HART van de stichting 

en alle HARTEN vormen tezamen dit 

najaar een KLOPPEND HART ergens op 

een locatie in Twente”, laat de stichting 

weten.

Eigen productlijn

Ook rollen zij nu een eigen productlijn uit 

onder de naam +days (Moredays). “Men-

sen kunnen al handgemaakte armband-

jes, Twentemix met ambachtelijke snoep-

jes (i.s.m. De Snoepwerkfabriek, Wie 

Hoald van Mekaar brievenbuschocolade 

(i.s.m. Zeut) en frambozensiroop en vita-

minewater met eigen label aangeboden 

door Akom Ankla uit Oldenzaal, krijgen.” 

Een (groot) deel van de opbrengst uit de 

verkoop van deze producten komt direct 

ten goede aan de realisatie van geluk-

smomenten en (individuele) ‘projecten’ 

van de stichting.

Mooie initiatieven

Ondertussen zijn er mooie initiatieven 

ontstaan door particulieren, scholen en 

bedrijven. Stichting Twente tegen kanker 

is gestart om een beweging op gang te 

brengen, juist in deze aanhoudende on-

zekere tijd voor veel mensen, waar het al-

leen nog maar om corona lijkt te draaien. 

“Door (fi nanciële) middelen in te zetten 

(mogelijk gemaakt door onze (in natura) 

donateurs) maar ook kennis en mens-

kracht zorgt Twente tegen Kanker ervoor 

dat deze ziekte een ander gezicht krijgt 

en er vooral wordt ingezet op de behoef-

ten van patiënt en zijn/haar familie.”

Lees verder op pagina 6.

Stichting Twente tegen 

Kanker kent vliegende 

start


