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Voetbaltoernooi
jongeren voor
goed doel
Hengelo - Hengelose jonge-

ren houden op woensdag
25 februari (tijdens de voorjaarsvakantie) een voetbaltoernooi. De opbrengst van
dit toernooi gaat naar goede
doelen. Met deze gift willen
de jongeren laten zien dat ze
aan anderen denken en dit
is voor hen een manier om
iets te doen voor de mensen
in nood. De activiteit is bedoeld voor jongeren uit Hengelo en omgeving.
Het toernooi is van 10.00 tot
16.00 uur. Er zijn twee leeftijdscategorieën: 10 t/m 13
jaar en 14 t/m 17 jaar. Een
team bestaat uit minimaal
zes personen en de kosten
zijn 3 euro per team. Het
toernooi vindt plaats in de
FBK-hal, naast het trainingscomplex van FC Twente.
Om in te schrijven kan een
mail worden gestuurd naar:
l.kabuiku@scalawelzijn.nl
of ga naar een van de Skillz
locaties in Hengelo. Meer
informatie: www.skillz-jongerenwerk.nl

Woningbrand
Hengelo - In een woning aan

de Theo Wolvecampstraat
heeft zaterdagmiddag een
brand gewoed. Het vuur
heeft veel schade veroorzaakt. De brandweer rukte
uit met meerdere blusvoertuigen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De
oorzaak van de brand is nog
niet bekend. Niemand raakte gewond bij de brand.

Hengelo's Weekblad · dinsdag 17 februari 2015 · 8

Ellen Wagter wil vrouwen
met borstkanker steunen
Borstkanker is de
meest voorkomende
kankersoort in Nederland.
Eén op de acht vrouwen
krijgt vroeg of laat te
maken met deze ziekte.
Zo ook de Hengelose
Ellen Wagter-Streep, die
besloot al haar ervaringen
tijdens deze moeilijke tijd
op papier te zetten.
Door Linda Meijer

Ellen WagterStreep (53) is moeder van
dochter Valerie en sinds
2011 getrouwd met Rob. In
januari 2012 kreeg ze voor
het eerst een oproep van het
bevolkingsonderzoek voor
borstkanker. Nog geen week
later kreeg ze te horen dat ze
borstkanker had. “Mijn wereld stortte in.”
Hengelo -

Zwaar en negatief
Ellen begon zich meteen
te verdiepen in de materie,
maar werd niet echt blij van
wat ze las. “Alles wat ik tegenkwam was zo zwaar en
negatief. Op dergelijke horrorverhalen zit je als onervaren patiënt niet echt te
wachten en bovendien vond
ik het achteraf allemaal best
meevallen”.

Ellen Wagter hoopt met haar boek bij vrouwen een klein beetje angst weg te nemen na de
diagnose borstkanker.

Ellen was vanaf de eerste
dag heel open over haar
ziekte en de behandeling.
Zo hield ze iedereen via
Facebook uitgebreid op de
hoogte van haar strijd. Na
de behandeling besloot ze
al haar ervaringen te bundelen in een boek. De reden
hiervan is tweeledig: “Allereerst was het voor mij een
soort therapie; alles van me
afschrijven. Maar ik wil ook
graag toekomstige lotgenoten een hart onder de riem

steken. Laten zien dat het
allemaal best meevalt, als je
van tevoren maar weet wat
je te wachten staat.”
Erg leerzaam
Dat is goed gelukt, wat het
boek leest heel gemakkelijk
en is bovendien erg leerzaam.
Geen moeilijke medische
terminologieën, maar haar
persoonlijke
ervaringen,
angst, twijfel en strijdlust.
Inmiddels is Ellen al weer
drie jaar kankervrij, maar ze

kan maar niet genoeg benadrukken hoe belangrijk zo’n
mammografie is. “Ik had helemaal geen klachten, dus als
ik toen niet had meegedaan
aan dat bevolkingsonderzoek, was ik er nu misschien
wel niet meer geweest!”
Borstkanker – ‘De angst voor
het onbekende’ (105 blz.) is
voor 14,95 euro te verkrijgen
bij de betere boekhandel onder vermelding van ISBNnummer 978-94-021-2966-3.

Deelnemers
voorjaarsmarkt
Kasbah
Hengelo - De Kasbah hobby-

winkeltjes houden op zaterdag 28 maart de traditionele
voorjaarsmarkt. De organisatie is op zoek naar mensen
die dan hun hobby willen
laten zien en hun producten willen verkopen. Dit
kan van alles zijn: breiwerk,
sierraden, huis- en tuindecoraties, maar ook zelfgebakken cupcakes, taarten,
mooie brocante spullen enz.
Ook muzikanten zijn van
harte welkom om deel te
nemen aan deze markt. De
markt is buiten maar wel
overdekt. Voor opgave en
informatie kan men mailen
met gertvisser@home.nl of
kom langs op donderdag- en
vrijdagmiddag bij ‘t Kadootje, Boomgaard 6-8 (tussen
13.30 en 16.00 uur).

Hennepkwekerij
Steenbokstraat
- Politieagenten
ontdekten op vrijdag 13 februari een hennepkwekerij
in een flatwoning aan de
Steenbokstraat. De kwekerij
kwam aan het licht na een
melding. De agenten troffen een in werking zijnde
kwekerij aan met 284 hennepplanten. De planten en
apparatuur zijn in beslag
genomen en worden vernietigd. De elektriciteit werd illegaal afgetapt op een wijze
die zeer brandgevaarlijk
was. De bewoner is aangehouden.
Hengelo

ZONDAG
22
FEBRUARI
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Inschrijving:
Woolderschool
Semmelweisstraat 42
Hengelo

Woolderes
loop

9.00 uur tot 10.30 uur
Afstanden
: 1,4 km, 5,1 km, 10 km, 15 km
Starttijden
: Vanaf 11.00 uur
Vierde Woolderesloop: 15 maart
Let op: Op Tweede Paasdag 6 april organiseert MPM
de Halve marathon van Hengelo met diverse afstanden.
Voorinschrijving is reeds geopend. www.halvevanhengelo.nl

AANNEMINGSBEDRIJF

Informatie:
Bennie Oude Rengerink
074-2430568 (algemeen)
Tonnie Platenkamp
074-2662093 (inschrijvingen)
Of bekijk onze website:
www.mpmhengelo.nl

