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Volop activiteiten in
Heim in herfstvakantie
Hengelo - Tijdens de herfst-

vakantie zijn er weer verschillende activiteiten in het
Techniekmuseum Heim. Zo
kunnen kinderen hun technische en creatieve hersencellen laten kraken en aan
de slag met een technisch
Doepakket. Is er een Repair
Café en worden er boeken
verkocht.
Het is vakantie en natuurlijk
zijn er dan weer de Doemiddagen. Kies een Doepakketje uit wel 35 verschillende
pakketjes. Bijvoorbeeld glas
graveren, hout branden, een
spookslot maken of een vlinder die rondvliegt op zonneenergie. Er is al een pakketje
voor 0,50 euro. Kinderen
zijn welkom van dinsdag 20
t/m vrijdag 23 oktober van
13.00 tot 16.00 uur. Er gelden
reguliere toegangsprijzen. In
het Museumcafé is vanwege
Halloween een Spookpakketje te koop.

Dierenzaak Jack Speek:
beter, meer en mooier

Repair Café
Op zaterdag 24 oktober is
er een Repair Café. Heb je
spullen die kapot zijn, gun
ze een tweede kans en kom
naar het Repair Café tussen
10.00 en 13.00 uur. De toegang is gratis.
Boekenverkoop
Ook op zaterdag 24 oktober
van 10.00 tot 13.00 uur is er
een boekenverkoop in het
Heim Onlangs heeft het museum de bibliotheek geheel
opgeschoond. Boeken die
geen verbintenis hebben met
de objecten in het museum
zijn apart gehouden en worden nu te koop aangeboden
aan het publiek. Het betreft
Nederlands-, Duits- en Engelstalige boeken over onder
andere techniek en natuurwetenschappen. De toegang
is gratis.



www.techniekmuseumheim.nl

Jonge bezoekertjes van het Heim kunnen in de vakantie onder
Foto: Rob van der Pijl
andere een bibberspiraal komen maken.

Hengelo - Deze zomer ver-

Prijswinnaar Niels Vondeling met posters en voetbalboek van
Claus Brockhaus samen met Lieke Weustink. Foto: Eric Brinkhorst

Niels Vondeling wint eerste
prijs Peace Poster Contest
Hengelo - Niels Vondeling

uit groep 8 van de Plechelmusschool in Hengelo heeft
de eerste prijs van de Lions
Peace Poster Contest in Hengelo gewonnen. Hiermee
maakt hij kans op deelname
aan de internationale Peace
Poster Contest.
Al meer dan 25 jaar lang
organiseren Lionsclubs wereldwijd de ‘Lions International Peace Poster Contest’.
Via scholen en verenigingen
worden jaarlijks kinderen
tussen de 11 en 13 jaar opgeroepen deel te nemen aan
deze teken- en schilderwedstrijd. Doel is om kinderen
te stimuleren na te denken
over wat het begrip ‘vrede’
voor hen inhoudt en dat in
beeld te brengen.
De wedstrijd heeft dit jaar
als thema ‘samen vrede
beleven’. De inzendingen
worden door professionele
jury’s beoordeeld op de in-

vulling van het thema via
onder andere kleurgebruik,
expressie en symbolen. De
uiteindelijke mondiale winnaar mag begin maart 2016
naar de Lionsdag van de
Verenigde Naties in New
York (ouders mogen mee) en
krijgt 5.000 dollar.
Op donderdag 15 oktober is
op de Plechelmusschool de
eerste prijs uitgereikt aan
Niels Vondeling. Tweede en
derde prijs waren respectievelijk voor Lieke Weustink
en Zeynep Brinkman. De
poster van Niels doet mee
aan de Lions districtswedstrijd op 15 november en
maakt kans om te worden
ingezonden voor de internationale wedstrijd. Alle
22 deelnemers, leerlingen
van groep 8 van meneer
Roy Steggink, kregen bovendien het voetbalboek
van Claus Brockhaus cadeau.

Breng je oude apparaat
naar de milieustraat
en support het lokale goede doel
Iedere gemeente in
Nederland heeft een
plek waar inwoners alle
soorten afval kunnen
inleveren. De plek is
bekend onder verschillende
namen als milieustraat,
afvalbrengstation, de stort,
afvalpunt, milieupark,
enzovoort. De milieustraat
levert een belangrijke
bijdrage aan het hergebruik
van grondstoﬀen en aan
het behoud van het milieu.
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Veel mensen gaan naar de
milieustraat om tuinafval,
planken of ander klusafval, een afgedankte bank,
een kapotte wasmachine of
oude tv te brengen. Kleine
elektrische apparaten en
spaarlampen worden vaak
niet meegenomen, terwijl
ook die gratis kunnen worden ingeleverd.
Lever in voor goed doel en
mooie prijzen
Lever tot en met 31 december
je kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij de
milieustraat van je gemeente*. Ga ter plekke naar de
actiesite van Wecycle. Hiermee scoor je punten voor een
goed doel in jouw gemeente.
De 25 gemeenten met de
meeste punten per inwoner
ontvangen van Wecycle een
cheque van 1.000 euro voor
een lokaal goed doel. En jij
maakt direct kans op mooie
prijzen!
Kijk voor jouw milieustraat,
de lokale goede doelen, de
prijzen en actievoorwaarden
op wecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNEN

Wist je dat?

Non-proﬁtorganisatie
Wecycle laat elk afgedankt
elektrisch apparaat of
spaarlamp die je inlevert bij
de milieustraat, voor bijna
80 tot meer dan 90 procent
recyclen.
Benieuwd hoe dit gaat?
Bekijk de recyclevideo’s op
wecycle.nl/inleveren.

* Wecycle werkt samen met
90% van de gemeenten in
Nederland

huisde Jack Speek Dierenspeciaalzaak van de Loweg
naar het nieuwe, erachter
gelegen winkelcentrum Esrein aan het Dikkersplein
(Hart van Zuid). Na 31 jaar
in de huisdierenbranche begint Speek aan dit nieuwe
avontuur op deze gloednieuwe locatie.
Met behulp van veel familie en vrienden is de winkel in slechts een weekend
verhuisd naar zijn nieuwe
onderkomen en het resultaat mag er zijn. De winkel ziet er ruim, strak en
overzichtelijk uit en het assortiment is enorm. “Veel
stellingen en meubilair zijn
gemaakt van gerecyclede
(hout)materialen. We hebben nu een totaal oppervlak
van ruim 520 vierkante meter, dus we hebben ons assortiment ook flink kunnen
uitbreiden”, aldus eigenaar

Jack Speek (56). “Alle voorraad kunnen we nu kwijt in
de winkel; dat is wel zo overzichtelijk voor de klant.” Behalve veel dierenaccessoires
en een ruim assortiment aan
diervoeder (o.a. Prins, Royal
Canin, Konacorn en het
graanvrije Canagan), heeft
Speek ook veel levende voorraad. “We hebben een unieke
collectie vogels, vissen, reptielen en knaagdieren.” Zelf
is Speek een fervent vogelen knaagdierliefhebber. “Ik
loop menig tentoonstelling
en show af met mijn sierduiven en prijswinnende cavia’s.” Samen met zijn vriendin Hendry Stoffers heeft hij
ook nog twee teckels. Het
enige wat in de nieuwe zaak
niet te koop is, is winkelmascotte Charley. De blauwe
papegaai heeft wederom een
prominente plek in de winkel weten te bemachtigen.
Info: tel. 291 79 56.

Jack Speek en Hendry Stoffers vol trots in hun nieuwe onderpand.
“Hier hoop ik mijn pensioen te halen”, aldus de eigenaar.

3 DAGEN MECHELEN, V.A. € 79,- P.P.

Het geheim van Vlaanderen
In Brugge, Gent of Antwerpen ben je misschien al wel
eens geweest. Maar ken je
ook het best bewaarde geheim van Vlaanderen? Het
mooie en gezellige Mechelen was in de 16e eeuw nog
de hoofdstad der Nederlanden. De stad telt bijna
evenveel beschermde monumenten als Brugge. De
Sint-Romboutskathedraal
en het Groot Begijnhof staan
zelfs op de Unesco-werelderfgoedlijst. Geniet je ook
van het goede Vlaamse leven in de vele kroegjes en
restaurants?
Je verblijft in het zeer centraal gelegen Novotel Mechelen Centrum, op ca. 50 m
van alle cafés en restaurants.
Je kamer is voorzien van o.a.
minibar (€), kofﬁe- en theezetfaciliteiten, kluisje, airco
en wiﬁ. Ook een middagje
Brussel of Antwerpen is
goed te doen (beide nog geen
half uur).

Inbegrepen
• 2x overnachting met ontbijtbuffet
• 1x een glas glühwein
• stadsplattegrond
• entree hamam en ﬁtness
• wiﬁ
• optioneel: 1x dinerbuffet
Prijzen 30/10-31/03

standaard
79
incl. dinerbuffet
105
Prijzen in € p.p.
Niet inbegrepen:
reserveringskosten (€ 20,-)
en kosten Calamiteitenfonds
(€ 2,50).
Informatie en reserveringen
w w w.ph a r o s r e i z e n . n l /
gelezen-in/weekkrant of telefonisch via 023 - 55 42 870
(lokaal tarief) met zoekcode
61831.
foto: Layla Aerts

