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Wouterse
speelt
verslaving
van zich af
Hengelo

Na volle zalen in Rotterdam
is acteur Jack Wouterse op
vrijdag 5 oktober te zien in
het Rabotheater in Hengelo
met het succesvolle SLAAF,
een indringend toneelstuk
over verslaving. Schrijver
Oscar van Woensel en acteur
Jack Wouterse weten allebei
waar ze het over hebben als
ze over verslaving spreken.
Jack Wouterse is vaste acteur
van het Ro Theater en heeft
een ingrijpende periode achter de rug: eind 2010 vertrok
hij voor zes weken naar een
afkickkliniek in Schotland
om af te rekenen met een
reeks verslavingen. In januari 2011 vertelde Wouterse
in het televisieprogramma
24 uur met… aan Wilfried
de Jong wat er daar gebeurde
en vooral hoe dat zijn leven
op zijn kop zette. SLAAF
is geregisseerd door Alize
Zandwijk.

Deltics verbindt
naam aan
Derby Days
Hengelo/Oldenzaal

Vijf Overijsselse voetbalclubs
die actief zijn in de hoofdklasse en topklasse doen op
4 augustus mee aan het door
het Hengelose bedrijf Deltics
gesponsorde toernooi Derby
Days. Derby Days moet dé
jaarlijkse seizoensopening
van het Twentse amateurvoetbal worden.
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‘In Turkije gaan straks
de familiebezoekjes vóór’
Correspondent Linda Meijer
vroeg Hengeloërs in de bieb
naar hun vakantielectuur voor
een zesdelige zomerserie
in het Hengelo’s Weekblad.
Fatma Sahingöz (37) is woonachtig in Hengelo, getrouwd
met Murat en samen hebben
ze twee dochters, Defne van
negen en Ezgi van veertien.
Het hele gezin leest graag en
is dan ook vaak in de Hengelose bibliotheek te vinden.
Begin augustus vertrekken ze
voor drie weken naar Turkije.
Wij zijn benieuwd of die
leeshonger ook in de zinderende hitte wordt voorgezet.
Dit is deel 1 uit de serie.

u Linda Meijer
U Hengelo
Wat lees je graag?
Defne: Ik kom elke drie weken,
maar soms moet ik boeken verlengen, omdat ik ze nog niet
heb uitgelezen. Soms gaat buitenspelen nu eenmaal voor. Ik
lees graag fantasieboeken van
bijvoorbeeld Geronimo Stilton
en Thea Stilton, maar soms is
de Donald Duck ook heel leuk
voor tussendoor. Mijn zus Ezgi
houdt erg van de ‘Dat heb ik
weer’ themaboeken van Carry
Slee.
Fatma: Ik lees graag waargebeurde verhalen. Zo heb ik
laatst nog het boek ‘Sonny Boy’
van Annejet van der Zijl ge-

Fatma en Defne Sahingöz zijn vaak in de bibliotheek te vinden. Defne neemt de nodige GeroFOTO: DIANE WEVERS/BIBLIOTHEEK HENGELO
nimo Stiltons mee op vakantie naar Turkije.
kocht; erg mooi. Ook de kookboeken van Jamie Oliver blader
ik graag door. Lekkere, makkelijke, snelle dingen maken, erg
praktisch! En we kopen regelmatig tijdschriften. Murat is
meer van de spannende boeken:
detectives, politieverhalen, liefst
waar gebeurd. Zijn laatste boek
was geloof ik ‘Haar naam was
Sarah’ van Tatiana de Rosnay.

Wanneer en waar lees je?
Defne: Mamma leest soms
voor en ik lees zelf ook, meestal
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’s avonds. Fatma: ’s Avonds, als
het weer een beetje rustig is in
huize Sahingöz.

Op vakantie meer of minder?
Defne: Meer! Op vakantie gaat
een extra voorraad mee. Nu
heb ik nog boeken voor thuis
meegenomen, volgende maand
wordt de vakantielading opgehaald. Leuk voor op het strand.
Tijdschrift ‘Pippo’ gaat mee in
het vliegtuig.
Fatma: Duidelijk minder.

Wat gaat mee?
Defne: Zeker een Thea Stilton,
want ik heb er nog maar één gelezen, de rest van de reeks moet
ik nog.
Fatma: Ik lees normaal best
veel, maar op vakantie gaan er
doorgaans geen boeken mee.
Omdat we op familiebezoek
gaan, gun ik me daar gewoon
geen tijd voor. Die boeken
moeten maar even drie weken
wachten hoor, mijn ouders gaan
dan voor!

Agent van
motor getrapt
Hengelo

Een 20-jarige Hengeloër is
woensdagmiddag aangehouden na een wilde achtervolging door Hengelo. Hij zou
bij die achtervolging onder
meer een agent van z’n motor hebben getrapt. De jongen zelf reed op een brommer. Een motoragent zag
de bromfietser rijden op de
Marskant. Omdat vermoed
werd dat de brommer was
opgevoerd, moest de bromfietser met zijn bromfiets
mee naar het bureau voor een
rollerbanktest. Vlak voor het
politiebureau koos hij echter
het hazenpad. Daarbij werden hoge snelheden gehaald.
De achtervolging ging onder
ander via de Vondelstraat, de
Tuindorpstraat en het Stationsplein, waarna de bromfietser de stationshal binnenreed. Daar reed de man
rakelings langs omstanders
en kwam een van hen zelfs
ten val. Ter hoogte van de
stationsrestauratie trapte de
bromfietser een reclamebord
voor de motor van de motoragent. In de wijk Tuindorp
reed de man rakelings langs
moeders met kleine kinderen, omdat een basisschool
net uit was gegaan. Op de
Paulinastraat wist de motoragent naast de bromfietser te
komen, waarna de bromfietser een trappende beweging
naar de motoragent maakte.
Hierop kwamen beiden ten
val. De bromfietser ging
er rennend vandoor. De te
hulp geschoten agenten waren sneller en konden de man
aanhouden. Proces-verbaal
zal worden opgemaakt.

