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Hoe kunst en
techniek elkaar
beïnvloeden

Gratis snuffelstage voor
puppies bij kinderboerderij

Hengelo - Prof. Dr. Petran

Hengelo - Na jaren in de

Kockelkoren, filosoof oudhoogleraar kunst en technologie, neemt belangstellenden op woensdag 15 april in
Bibliotheek Hengelo mee in
tal van historische voorbeelden waaruit de wederzijdse
beïnvloeding van kunst en
techniek blijkt.
Hoe kunnen kunst en techniek elkaar verder helpen?
Kockelkoren legt op deze
avond verbanden met het
werk van diverse kunstenaars. De lezing is van 20.00
tot 22.00 uur. De entree bedraagt 7,50 euro voor Bibliotheekleden en 10 euro voor
niet-leden.

Stichting de Springplank biedt als enige sportorganisatie in Overijssel G-skeeleren aan. Ook
deelnemers uit de omgeving van Hengelo zijn dus van harte welkom.

Stichting de Springplank
start op dinsdag 21 april
met skeelerlessen. De
lessen zijn bedoeld
voor mensen met een
verstandelijke beperking.
Iedere dinsdag wordt
er geskeelerd van 19.30
tot 20.30 uur op de
combibaan aan de Van
Alphenstraat 17.
Hengelo - Begeleiding wordt

gegeven door een aantal enthousiaste en ervaren vrijwilligers. Er wordt geskeelerd op een afgeschermd

gedeelte van de baan, dus
lekker veilig en beschermd.
Er wordt geprobeerd elk seizoen één of twee keer aan
een skeelerwedstrijd mee
te doen. De eerste twee keer
mag gratis worden deelgenomen. Daarna betaalt men
112 euro voor het hele seizoen (t/m september). De
deelnemers dienen zelf hun
skeelermateriaal, inclusief
bescherming (helm, knie-,
pols- en elleboogbescherming) mee te nemen.
Stichting de Springplank
Stichting de Springplank is
de regionale sportorganisatie in Twente voor mensen

met een verstandelijke beperking en moeilijk lerenden. De Springplank heeft
ongeveer 260 deelnemers,
die wekelijks een uur sporten onder leiding van zo’n
60 vrijwilligers. De Springplank is aangesloten bij
Gehandicapten Sport Nederland. De sporten die De
Springplank aanbiedt zijn:
schaatsen, skeeleren, streetdance, zwemmen (recreatief
en wedstrijd), bowlen en fitness.
Meer info en opgave: Rieke
Tibben, tel. 06-44 65 86 30
of riekevrieler@gmail.com.
Of kijk op: www.stichtingdespringplank.nl

Nú inschrijven voor dagof avondopleiding in AMERSFOORT.
Erkende kappersopleidingen.
Studiefinanciering mogelijk.

Doorgereden
na aanrijding
Hengelo - In de vroege och-

tend van zondag 12 april
vond een aanrijding plaats
aan de Jan Gossaertstraat.
Bij deze aanrijding werd
een geparkeerd voertuig beschadigd. De veroorzaker,
een 42 jarige bestuurder uit
Hengelo, reed na de aanrijding door. Op aanwijzing
van getuigen kon deze man
later in zijn woning worden
aangehouden. Daar bleek
dat hij onder invloed van alcohol verkeerde. Uit verder
onderzoek bleek dat de man
zoveel alcohol had genuttigd, dat zijn rijbewijs moest
worden ingevorderd. Tegen
de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt.

commerciële
bouwsector
werkzaam te zijn geweest,
was Rudy Kerkhoven (46)
toe aan een nieuwe uitdaging. “Ik heb altijd al een
grote liefde voor dieren gehad, dus ik ben toen in Barneveld een opleiding ‘Hondengedrag’ gaan volgen.”
Inmiddels werkt hij al bijna
zes jaar als gediplomeerd kynologisch gedragstherapeut
en is hij tevens eigenaar van
hondenschool Brok & Braaf
(www.brokenbraaf.nl).
“Deze carrièreswitch bevalt
me prima. Ik heb veel vrijheid, werk de hele dag met
honden en ben vaak buiten.
Wat wil een mens nu meer?”
Rudy geeft niet alleen puppycursussen, maar ook
vervolgcursussen op maat,
gedragstherapieën en thuisconsulten. “Ik werk eigenlijk het liefst met kneusjes.
Het is de kunst te begrijpen

waarom een hond doet watie doet en dit op een respectvolle, positieve manier om
te buigen.”
Maar hondengedrag vormt
zich in de eerste weken/
maanden van een hondenleven, dus een vroege interactie met andere hondjes lijkt
dan een must. “Klopt! Vandaar deze snuffelstage, die
elke zaterdag plaatsvindt
van 11.00 tot 12.00 uur bij
de ingang van kinderboerderij ‘t Weusthag aan de Van
Alphenstraat. Jonge hondjes
kunnen dan ongedwongen
met elkaar spelen als bijdrage aan een goede socialisatie. De snuffelstage is gratis,
maar het is wel de bedoeling
dat de baasjes ook zelf actief
meedoen!”, aldus Rudy. Een
vrij gift wordt gewaardeerd
en komt volledig ten goede
aan de stichting POA (Project Ondersteuning Asiels).
Zie www.stichtingpoa.nl

Pups leren door te spelen. Eigenaren van jonge pups kunnen
elkaar iedere zaterdagmorgen treffen bij de kinderboerderij.

PRUIKEN & HAARSTUKKEN
Wij declareren de complete vergoeding zorgverzekeraar voor u

Kijk voor meer informatie op
www.kappersakademie.nl of bel 0900-8620
ADVERTORIAL

Snelle en betrouwbare oplossing
bij droge, branderige ogen
Voelen de ogen droog,
vermoeid of branderig aan?
Weinig traanvocht kan de
oorzaak zijn. Droge, branderige
ogen zijn met 2 natuurlijke ingrediënten prima te ondersteunen. Hyaluronan en Euphrasia
Ofﬁcinalis (ogentroost) vormen
een effectieve en unieke
combinatie voor een snelle
verfrissing en aanhoudende
bevochtiging van de ogen.

Snel verfrissend,
aanhoudend bevochtigend
A.Vogel Oogdruppels1 bevatten
een unieke combinatie van 2
natuurlijke ingrediënten: hyaluronan en Euphrasia officinalis
(ogentroost). Hyaluronan heeft
de eigenschap dat het vochtdeeltjes kan vasthouden en de
traanﬁlm kan aanvullen en stabiliseren. Zodat de ogen langdurig
comfortabel blijven aanvoelen.

27% van de Nederlanders heeft
wel eens last van droge ogen.
O.a. door droge lucht, airco,
langdurig tv kijken, hormonale
veranderingen, contactlenzen,
ouderdom of medicatie.

‘Zonder conserveringsmiddelen,
ook geschikt voor
contactlensdragers’

Belang van vochtige ogen
Traanvocht werkt als onmisbaar
beschermlaagje voor het oogoppervlak. Droge ogen daarentegen kunnen leiden tot
hinderlijke verschijnselen. Variërend van een licht irritatiegevoel
aan de ogen tot droge, branderige ogen.

De A.Vogel Oogdruppels bevatten geen conserveringsmiddelen en zijn ook geschikt voor
contactlensdragers en gevoelige
ogen. De druppels zijn na opening 6 maanden houdbaar.

Applicator voor
makkelijker druppelen
Heeft u moeite met druppelen in uw oog. Vraag dan
de gratis applicator aan via
de A.Vogel gezondheidslijn
(0900 – 246 46 46) of stuur
een mail naar info@avogel.nl

BEL VOOR GRATIS ADVIES

053 - 488 44 08
Onze unieke haaranalyse computer kan u laten zien wat voor u de mogelijkheden
zijn tot meer haargroei en veel volume van uw eigen haar.

Hooikoorts?

A.Vogel Pollinosan
Hooikoorts Oogdruppe 2
ls

Verkrijgbaar bij drogist, apotheek, supermarkt en gezondheidswinkels. 1, 2 medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de
gebruiksaanwijzing.

Hoofdvestiging locatie centrum
Brinkstraat 66, 7512 EE Enschede
T: 053 - 488 44 08
Email: info@confidenthaarzorg.nl
Gratis parkeren naast de zaak

Vestiging Medisch Spectrum Twente
Haaksbergerstraat 55, 7513 ER Enschede
T: 053 - 487 35 55 • b.g.g. T: 053 - 488 44 08
www.confidenthaarzorg.nl

