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7 dagen per week open

Elke zondag open!

Uw online leven na de dood goed geregeld
“Ik zag de geschokte reacties van mensen in mijn omgeving die na het overlijden
van hun vriend nog steeds automatische berichten van hem ontvingen. Dit was
heel pijnlijk voor hen. Daarom adviseer ik mijn cliënten die langskomen voor
een testament een digitale kluis te openen, zodat hun erfgenamen dit niet zal
overkomen.” Janien Zomer, notaris.
Digizeker is een digitale kluis waarin al uw inloggegevens van online accounts en
belangrijke documenten worden bewaard. Deze kluis wordt bij uw overlijden door
de notaris vrijgegeven aan een door u aangewezen persoon. Zo kunnen uw online
accounts aangepast worden en komt niemand in vervelende situaties terecht met
bijvoorbeeld automatische vriendschapssuggesties van overleden personen.
Wilt u meer informatie, maak gerust een vrijblijvende afspraak. De koffie staat klaar!
Zomer Notariaat
De Kaemer
Enschedesestraat 47
7551 EJ Hengelo
074 - 291 07 05
info@zomernotariaat.nl

Terre des Hommestien jaar een begrip
Op 15 oktober bestaat de
tweedehands Terre des
Hommes-winkel aan de
Mozartlaan 17 precies
tien jaar. Dankzij de inzet
van veel vrijwilligers en
de vrijgevigheid van de
Hengelose bevolking
heeft deze winkel door
de jaren heen veel geld
kunnen inzamelen voor
diverse kinderprojecten
in de wereld en dat mag
gevierd worden.
Door Linda Meijer

Terre des Hommes is een
‘global’ organisatie die voorkomt dat kinderen over de
hele wereld worden verhandeld, uitgebuit en misbruikt. Denk hierbij aan

Een week lang
feestactiviteiten
in winkel aan
mozartlaan
kinderarbeid, kinderhandel,
seksuele uitbuiting van kinderen en kindermisbruik,
maar er wordt ook geld opzij gelegd voor educatie en
gezondheidszorg. Terre des
Hommes Nederland heeft
bewust gekozen voor een
platte organisatiestructuur
en een grote transparantie.
“Op onze loonlijst staan
slechts 32 medewerkers in
Den Haag en 64 lokale collega’s in de vier wereldwijde
regio’s. Ongeveer 1.800 onmisbare vrijwilligers in Nederland helpen ons om ons
werk mogelijk te maken”,
aldus algemeen directeur
Albert Jaap Van Santbrink.
Terre des Hommes heeft

Vlnr: Yvonne Slot (verkoopster), Ben Stulen (voorzitter), Leni Reinhoud
vrijwilligers van Terre des Hommes Hengelo.

maar liefst 45 tweedehands
winkels in Nederland. Ben
Stulen (79), voorzitter van
Terre des Hommes Hengelo,
is vanaf het prille begin betrokken geweest bij het filiaal
in Hengelo. “We zijn begonnen met zo’n 30 vrijwilligers
en hebben er nu 85! Het doel
van onze winkel is tweeledig: geld inzamelen voor diverse projecten, maar tevens
de mensen ook bewust laten
worden en informeren. Momenteel zamelen we geld
in voor het voorkomen van
kindermigratie in Ethiopië
(i.s.m. ANPPCAN) en de
strijd tegen kinderhandel in

Jubileumdrive Twentse Ros

Wat is Jeugdplein Hengelo?

Hengelo - Bridgeclub Het

Jeugdplein Hengelo is een website, speciaal voor ouders, kinderen, jongeren en
leerkrachten uit Hengelo.
Voor alle kinderen en jongeren uit de gemeente Hengelo in de leeftijd van 2,5-16
jaar staan op Jeugdplein Hengelo cultuur -en sportactiviteiten na schooltijd, die
worden aangeboden door instellingen, sportverenigingen en zelfstandige aanbieders
van cultuur en sport. Ook is op deze site alle informatie te vinden over het programma
Kunst op School, ICC Wijkprojecten en over het Basis Sport Aanbod, onder schooltijd.

Twentse Ros viert op zaterdag 31 oktober haar 65-jarig
bestaan met een drive ten
bate van Stichting Vlinderkind in het Denksportcentrum Hengelo. Het inschrijfgeld komt ten goede aan het

goede doel en wordt door de
club nog aangevuld tot minimaal 1.000 euro. Er worden 3
x 2 ronden van 4 spellen gespeeld met intermezzo’s door
bridgefilosoof Rob Stravers.
Deelnemers worden welkom
geheten met een glaasje en

OKT

voor kinderen | Bibliotheek Beursplein

07

Vertelworkshop Zuleika Verhalenverteller

10

Kinderboekenweek: Proefjes in de Bibliotheek

OKT

OKT

voor 9 t/m 12 jaar | bij Museum Hengelo | door Zuleika Verhalenverteller
Elke woensdag in oktober

Hengelo - Brok Interieur in

voor kinderen | Bibliotheek Beursplein

Tijd
13:30
16:30
14:00
15:00

13:30
15:30

Kijk voor het volledige aanbod op:
www.jeugdpleinhengelo.nl

facebook.com/jeugdpleinhengelo

tijdens de prijsuitreiking zijn
er drankjes, hapjes en live
muziek met een nostalgisch
tintje. De drive begint om
13.00 uur en de kosten zijn
10 euro per paar. Inschrijven
en meer informatie: www.
dsc-hengelo/evenementen

Muse in colour

Een selectie uit de JPH agenda
Cultuur & Sport
07 Kinderboekenweek: LEGO® bouwwedstrijd

Cambodja (i.s.m. CNCC). ”
De winkel aan de Mozartlaan is van dinsdag tot zaterdag geopend van 10.00 tot
18.00 uur en het assortiment
is enorm divers. “We verkopen kleding, boeken, speelgoed, schoenen, snuisterijen
en diverse huishoudelijke
artikelen”, vertelt secretaris
Leni Reinhoudt trots. “En is
iets niet verkoopbaar, dan
sturen we het door naar andere goede doelen of naar
een opkoper; bijna niets gaat
verloren.” Terre des Hommes is dan ook opgenomen
in de Eerlijk Winkelen route
van Hengelo. Natuurlijk

Webdesign
Webdesign is bepaald geen activiteit van de laatste jaren. Dat
bewijzen de spinnen die al miljoenen jaren hun web bouwen.
Vooral op koude herfstochtenden zijn de webben prachtig
te zien wanneer de felle morgenzon de dauwdruppeltjes als
diamanten laat fonkelen.
foto: Arjen Hoogervorst

Hengelo viert de herfst met
een nieuwe expositie. In de
woonspeciaalzaak aan de
Drienerstraat zijn onder de
titel ‘Muse in Colour’ vijftig
schilderijen in acryl te zien
van Anne Velthausz. Haar
werk is expressief, kleurrijk
en abstract. Vaak zijn figuren te herkennen die elkaar
aantrekken of juist afstoten.
De expositie wordt geopend
op donderdag 8 oktober en
is te zien tot en met januari.
Anne Velthausz werkt in het
dagelijkse leven als redactrice bij De Twentsche Courant
Tubantia en is daarnaast
sinds twaalf jaar actief als
kunstschilder. Ze schildert
met acrylverf en werkt puur
intuïtief.

