Zabuki over zout
- in Techniekmuseum Heim wordt op
woensdag 20 april wordt
weer een Zabukimiddag gehouden. Deze middagen zijn
bedoeld voor nieuwsgierige
kinderen van 7 t/m 12 jaar
die meer willen weten over
wetenschap en techniek. Dit
keer is het thema zout, een
onmisbare stof voor ons lichaam. Maar zout is ook een
stof die als basis dient voor
heel veel andere producten. Na de inleiding gaan
de deelnemers aan de slag
met diverse proefjes (zelf
priklimonade maken, peper
en zout scheiden en toveren
met kleur). Aanmelden kan
via educatie@techniekmuseumheim.nl o.v.v. naam,
leeftijd en telefoonnummer.
De activiteit start om 14.45
uur en is om 16.45 uur afgelopen. De kosten zijn 5 euro
per kind.
Hengelo

Opening Wederopbouw 2.0
Hengelo - In StARTion (op

de eerste verdieping van
CS-Hengelo) vindt op zondag 17 april om 15.00 uur
de feestelijke opening plaats
van Wederopbouw 2.0. Na
het welkomstwoord van
beeldend kunstenaar Pier
van Dijk verricht wethouder
Claudio Bruggink de officiële openingshandeling. De
tentoonstelling is tot en met
10 juli te bezichtigen op donderdag, vrijdag, zaterdag en
zondag van 14.00 tot 18.00
uur. Voor meer informatie:
www.startion.nl

Ellen Wagter uit Hengelo
schrijft educatief kinderboek
Door Linda Meijer
Hengelo - Ellen Wagter is

een Hengelose schrijfster die
ideeën put uit aangrijpende
gebeurtenissen in haar eigen leven. Haar eerste boek
beschrijft haar persoonlijk
strijd tegen borstkanker en
nu is daar ‘Joep belt 112’. Dit
prentenboek legt met behulp
van prachtige illustraties uit
wat kinderen moeten doen
in een huiselijke noodsituatie.
Ellen Wagter verloor in oktober 2015 haar vader. Uitgerekend dit drama bracht
haar op het idee om het
kinderboek ‘Joep belt 112’
te schrijven. “Mijn dochter
Valerie en ik waren binnen
enkele minuten ter plekke,
nadat mijn vader onwel was
geworden en moesten hem
zelfs reanimeren. Ofschoon
we beiden een reanimatiecursus had gevolgd, kregen
we toch even een black-out,
door alle angst en paniek.
Mijn vader heeft het jammer genoeg niet overleefd,
maar het heeft me toen wel
aan het denken gezet. ‘Als
volwassenen al zo reageren,
hoe moet zoiets dan zijn
voor een kind?’, bedacht ik
mij later.”
Het boek beschrijft het verhaal van de achtjarige Joep,
die zijn papa ’s avonds be-

Samen Twekkelo
schoonhouden
Twekkelo - Iedereen is wel-

kom tijdens de tiende Twekkelose Schoonmaakdag op
zaterdag 16 april. Eens per
jaar gaan de buurtbewoners
samen aan de slag in de
buurtschap. Samen verzamelen ze afval en zorgen dat
Twekkelo schoon blijft. Er
wordt om 13.00 uur begonnen bij de Zuivelhoeve aan
de Bruninksweg 5a. De dag
wordt afgesloten met een
drankje en een hapje van de
barbecue. Aanmelden kan
via info@zuivelhoeve.nl of
tel. 074-242 49 07.

Monti Awards
Hengelo - Scholieren van het

Ellen Wagter, vol trots met haar tweede boekje ‘Joep belt 112’. “Ik vind het belangrijk mensen of
kinderen iets mee te geven , vooral in moeilijke aangrijpende situaties!”

wusteloos aantreft en daarna zelf 112 belt, zoals hij dat
heeft geleerd van zijn ouders. Die alarmcentralemedewerker legt hem heel rustig uit wat hij moet doen, met
daarbij de nodige troostende
woorden en complimentjes.
“Natuurlijk komt het aan
het eind weer allemaal goed,
maar ik vind het belangrijk
dat ook een kind weet wat
hij/zij in een dergelijke situatie kan verwachten en hoe
daarop te reageren”, aldus de

auteur. Het geheel wordt nog
eens op educatieve wijze gevisualiseerd door prachtige
schilderprenten van Amanda de Jong.
Ellen heeft tijdens het drama
met haar vader veel steun
gehad van een vrijwilliger
van Twente Hart Safe (THS).
Deze stichting maakt zich
hard voor het ‘hartveiliger’
maken - van met name de
regio Twente - door het plaatsen van AED’s en het geven
van reanimatieopleidingen.

“Ook heeft THS een smsalarmservice, waardoor er
ook bij ons binnen vijf minuten een vrijwilliger van THS
op mijn ouders’ stoep stond”,
vertelt Ellen.
‘Joep belt 112’ is een bijzonder leerzaam prentenboek voor kinderen vanaf
6 jaar en is voor 12,95 euro
via de betere boekhandel
te verkrijgen onder ISBNnummer 9789463184861 of
rechtstreeks te bestellen via
www.mijnbestseller.nl

Montessori College Hengelo
hebben weer een spetterende avond samengesteld. Van
aanstormend dj-talent tot
schoolbands treden donderdag 14 april vanaf 19.10 uur
op in Metropool. De avond
wordt ‘opgefunkt’ door vj’s,
stand-uppers en de uitreiking van de Monti Awards.
Kaarten alleen via OSG
Montessori, Monti-leerling
3 euro, introducees 4 euro.

Geld voor
Hersenstichting
Hengelo - In de gemeente

Hengelo vond van 1 t/m 6
februari de Hersenstichtingcollecte plaats. Deze heeft
7.887,70 euro opgeleverd.
De opbrengst wordt besteed
aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

