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‘Ik snapte er niets van’
HENGELO - Gepensioneerd
kleuterleidster Elly Westerman
(70) haalt haar abonnement
van de Hengelose bibliotheek
er met gemak uit met gemiddeld 40 boeken per jaar. Haar
aandacht gaat vooral uit naar
reisboeken, thrillers en boeken
over knutselen.

Mijn Bieb
Bibliotheek Hengelo viert dit
jaar haar negentigste verjaardag. Het Hengelo's Weekblad
besteedt hier de komende weken volop aandacht aan. Ondermeer met de vierdelige serie 'Mijn Bieb'. Daarin vertellen lezers over hun ervaringen
met de Hengelose bibliotheek,
met boeken in het algemeen
en met het zelf schrijven. Deze
week deel 3, met daarin de gepensioneerde kleuterleidster
Elly Westerman.

Wat voor fictie leest u zoal?
Ik ben dol op thrillers en historische romans. Mijn favoriete
schrijvers zijn onder andere
Nicci French en Marion Pauw
(winnaar Gouden Strop 2009
voor beste thriller, red.). Ook
houd ik veel van oudere boeken, zoals ‘De klop op de deur’
(1930) van Ina Boudier-Bakker
of ‘Meester Rembrandt’ (1946)
van Jan Mens.
Bent u ook geïnteresseerd in
non-fictie en informatief?
Zeker! Behalve romans, lees ik
ook best veel informatieve boeken over bijvoorbeeld, computers, fotografie en natuurlijk veel
reisboeken. We gaan in september naar Frankrijk en dan wil ik
me altijd goed inlezen. Het
ANWB boek over de Dordogne
heb ik maar gekocht; dan kan ik
het in alle rust meenemen, zonder me zorgen te maken over de
uitleentermijn. Verder ben ik
dol op knutselen; scrapbooking
in het bijzonder. Daar lees ik
ook veel over. Soms thuis, maar
meestal lees ik de knutselbladen – onder het genot van een
kopje koffie – in de bibliotheek.
Welk boek was geen doorkomen aan?
Ik zie het wel voor me, maar het

mand krijgen, toen werd
het dus ineens zo’n futuristisch boek; had ik de
mand maar gekregen.
Waar ik ook niet doorheen
kom is ‘Het recht op terugkeer’ van Leon de Winter.
Verder ben ik ook geen fan van
Anna Enquist. Momenteel ligt
‘Het duisterlicht’ van Konrudár
op mijn salontafel. Ik heb het
net uit, maar ik heb het twee
keer moeten lezen. De eerste
keer snapte ik er helemaal niets
van. Ik kreeg het cadeau bij aankoop van twee andere boeken.
Het zit zéker niet in mijn top 5!

Elly Westerman leest graag thrillers en historische romans.
"Mijn favoriete schrijvers zijn onder andere Nicci French en Marion Pauw."
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was zo slecht, dat ik de titel heb
verdrongen. Ik kreeg het cadeau

UW NIEUWE
BUREN HEBBEN
AL GETEKEND!
Nog enkele appartementen
zijn te huur, dus wacht
niet te lang!

bij een nieuw abonnement. Ik
zou eerst een mooie rieten

Avondje uit of met een goed
boek op de bank?
Ooh, dan ga ik waarschijnlijk
toch voor de bank. Alhoewel,
het hangt er wel vanaf wat voor
avondje uit. Ik mag erg graag uit
eten gaan, dus in dat geval moet
dat goede boek maar heel even
wachten. Na het eten heb ik nog
tijd genoeg, toch?

TE HUUR

Dinsdag 15 september 2009 - Pagina 8

SP in actie tegen
plannen rond AOW
HENGELO - Onder het motto
65 blijft 65 haalt de SP handtekeningen op tegen de plannen voor de verhoging van de
AOW leeftijd. Zaterdag 19
september staat er vanaf 11.00
uur een actiekraam op de
Kloosterhof, het plein voor
Winkelcentrum Thiemsbrug.
"Iedereen kan daar de petitie
komen tekenen", aldus Vincent Mulder.
"De komende maanden
wordt opnieuw een slag geleverd om de na de oorlog opgebouwde sociale zekerheid

verder af te breken. Het kabinet was het al van plan, maar
heeft na het eerste verzet van
de vakbonden de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd om te onderzoeken of
de mensen niet beter kunnen
doorwerken tot hun 67ste. De
SER komt binnenkort met
hun advies. Van dit kabinet
valt te verwachten dat ze hun
plan voor verhoging van de
AOW leeftijd tot 67 niet los
zullen laten. Leden van de SP
zijn –evenals de FNV - komen
daarom deze maand in actie."

Feest De Weverij
bij hoogste punt
HENGELO - Samen met de
bouwvakkers van Van Wijnen
is vrijdag het hoogste punt van
de Weverij gevierd. Bij het restauratieproject is moeilijk te
bepalen wanneer het hoogste
[punt daadwerkelijk is bereikt.
Omdat nu de buitenmuren zo
goed als gereed zijn, is dit moment gekozen als viering van
het hoogste punt.
De Weverij is een restauratieproject van de oude bontweverij van Stork. Van de bontweverij
worden 7 unieke woon-werkunits gemaakt. Uitgangspunt is
dat op de bovenverdieping op
loftachtige wijze gewoond kan
worden, terwijl op de begane
grond de ruimte zich uitermate

goed leent voor kantoor- of galerieruimte. Samen met Gooike
Postma van Groothuis + Postma Architekten werkt Van Wijnen Eibergen nauw samen om
de historische uitstraling te behouden. De Weverij beschikt
over een aantal markante kenmerken. Zo is de constructiemethode van de bontweverij
bewaard gebleven; de zeldzame
Polonceauspanten
komen
zichtbaar terug in het nieuwe
ontwerp van Postma. De Weverij is het derde woonproject
dat gebouwd wordt in Hart van
Zuid. De Weverij maakt onderdeel uit van de nieuwe woonwijk Langeler Erve, waartoe ook
woonprojecten ‘de Binderij’ en
‘de Buigerij’ behoren.

Landelijk wonen

in de stad

15 APPARTEMENTEN EN 2 PENTHOUSES.
IN DE WIJK BROEK NOORD IN HENGELO.
Vanaf nu verhuurt Ons Huis ook woningen in
Hengelo! Appartementencomplex De Syncope
is prachtig gelegen in een groene omgeving en
een kindvriendelijke buurt. Door veel glas en
rustige vormen ontstaat een geweldig gevoel van
vrijheid! Architect George Popinceanu is volledig
geslaagd De Syncope neer te zetten als hét
accent van de wijk.

JE THUIS VOELEN
EN PRETTIG
KUNNEN WONEN,
LEKKER IN JE
EIGEN RITME.

Huurprijzen: vanaf € 587,64 per maand (excl.
servicekosten)
Wil je landelijk wonen in de stad? Ons Huis helpt
je bij het vinden van een fijne woning. Want wonen
doen we samen! Kijk voor meer informatie
op www.onshuis.com/syncope of vraag de
brochure aan via 053 484 89 00.

www.onshuis.com

