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Vacatures voor
vrijwilligers
Hengelo - Elke eerste dins-

dag van de maand staan
enkele vacatures van het
Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH) in het
Hengelo’s Weekblad.
Voorzitter
Vindt u het leuk om bestuursvergaderingen te leiden en te helpen bij het uitstippelen en uitvoeren van
een nieuw beleid? Dan is de
Natuur- en Milieuraad Hengelo op zoek naar u.
Beheerder materialenbank
De beheerder materialenbank zorgt voor uitleen van
boeken en materialen die
inburgeraars helpen bij de
cursus inburgering en het
verwerven van de Nederlandse taal.
Coördinator
Hengelo in Dialoog zoekt
een coördinator.
Diverse vrijwilligers
De aktiviteitencommissie
Hengelose Es organiseert
diverse jaarlijkse evenementen in de wijk. Voor het medeorganiseren en begeleiden
zoekt ze vrijwilligers.
Vrijwilligersprijzen
Voor de vijfde keer organiseren wij in november het
jaarlijkse vrijwilligersevenement. Wie ga jij nomineren? Houd onze website in
de gaten.
Voor nadere informatie:
www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl of kom
langs in het gemeentehuis
(ma., di. en do. van 9-14 uur,
wo. van 9-16 uur), tel. 259 48
41 of info@servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl
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Vriendinnen Roos en Tanja
starten eigen KiKa-actie
Elk jaar krijgen ruim
500 kinderen kanker.
Zo ook de nu 3-jarige
Stijn Feenstra, die in de
zomer van 2013 plots
getroffen werd door deze
meedogenloze ziekte.
Inmiddels heeft Stijn er
bijna twee jaar uiterst
intensieve chemotherapie
opzitten en zijn de
vooruitzichten redelijk
goed. Zus Roos (10) en
haar vriendin Tanja (10)
wilden graag iets doen
voor Stijn en bedachten
daarom een KiKasponsorloop.

Straatspeeldag
bij ‘t Lansink
Hengelo - Wijkcentrum ’t

Lansink houdt op woensdag
10 juni van 14.00 tot 16.00
uur de Nationale Straatspeeldag 2015. Er is gekozen
voor de locatie aan de Twijnstraat, n.l. de speeltuin. De
speeltuin is in 2014 helemaal gerenoveerd en zeer
geschikt voor de straatspeeldag. De kinderen kunnen
deze middag vier verschillende knutsels maken, naar
de poppenkastvoorstelling
en dansen. Natuurlijk is er
wat te eten en drinken. Voor
meer informatie zie ook:
www.ssblansink.nl

Filmavond
Hengelo - In de ontmoe-

Door Linda Meijer

Roos Feenstra (l) en Tanja van Veen trekken samen ten strijde tegen kinderdoodsoorzaak numero 1.
De reclamecampagne voor de zelf georganiseerde KiKa-sponsorloop is duidelijk in volle gang.

“We hebben eerst toestemming gevraagd aan meester
Brouwer, onze directeur, en
die vond het een goed idee”,
aldus Tanja. Roos vult naadloos aan: “Toen hebben we
samen met juf Ineke een datum geprikt en zijn we meteen begonnen met voorbereiden.” De dames pakken
het meteen grondig aan. Ze
hebben al diverse sponsoren
weten te strikken waaronder
AH Boddeman en bakkerij
Wouda. Onderhandelingen

met Jumbo, FC Twente en
Hema lopen nog. De kinderen zijn ook druk bezig lege
flessen in te zamelen onder
het motto: alle kleine beetjes
helpen.
Stijns moeder Elise is altijd heel open geweest over
de ziekte van haar jongste
kind en heeft haar overige
twee kinderen, Roos (10)
en Jochem (9), er dan ook
altijd zoveel mogelijk bij
betrokken. “Ze zijn zelfs enkele keren mee geweest naar

Groningen voor een behandeling en weten heel goed
wat Stijns kansen zijn.”
Van de 500 kinderen met
kanker sterven er elk jaar
nog steeds 125. KiKa heeft
als doel om de genezingskans in 2025 naar 95 % te
vergroten. Om dit te realiseren, is er nog veel kostbaar
onderzoek
noodzakelijk.
Dus, mocht er één dezer dagen een scholier van De Triangel bij u aan de deur komen, geef dan gul, voor Stijn

en al zijn lotgenootjes.
Sponsorloop
Op woensdag 10 juni vindt
op De Triangel aan de Castorweg 171 een KiKa-sponsorloop plaats. Het evenement is van 10.30 tot 12.30
uur en na afloop kunnen er
bij diverse kraampjes allerlei
lekkernijen en leuke snuisterijen worden gekocht.
Alle opbrengsten komen ten
goede aan het KiKafonds
(www.kika.nl).

tingsruimte
Vertierkwartier, Wilderinksstraat 5-9
is vrijdag 5 juni een filmavond. Vertoond wordt de
film The Travelling Birds.
Volg de trekvogels over de
hele wereld. De aanvang is
19.30 uur, zaal open 19.00
uur. De entree bedraagt 3,50
euro, inclusief een kop koffie bij de inloop. Reserveren
kan via tel. 259 31 94.

Knutselmiddag
Hengelo - Kinderen van 4

t/m 12 jaar kunnen woensdagmiddag 3 juni doeken
beschilderen in buurthuis
Weidedorp-Woolderes, Curaçaostraat 10. De activiteit
is van 14.00 tot 15.30 uur.
De kosten bedragen 0,50
euro, inclusief iets lekkers
en drinken.

