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Politie zoekt
telefoondieven
Hengelo

De politie is op zoek naar drie
jongemannen met een Aziatisch uiterlijk, die woensdag
18 juli vermoedelijk zowel in
Enschede als in Hengelo een
mobiele telefoon hebben gestolen. Omstreeks 16.30 uur
waren ze een bedrijfspand
aan de Boulevard in Enschede binnengekomen met een
onduidelijk verzoek. Toen
de jongemannen vertrokken
waren, bleek dat een mobiele
telefoon was weggenomen
van een bureau. Drie kwartier later waren drie jongenmannen, waarschijnlijk dezelfde drie, een bedrijfspand
aan de Marskant in Hengelo
binnengekomen. Zij gooiden
met papier en gedroegen zich
vreemd. Toen zij vertrokken
waren, bleek wederom een
mobiele telefoon van een
bureau te zijn weggenomen.
Het betrof in beide gevallen
drie jongemannen van circa
25 jaar met een Aziatisch uiterlijk. De politie is op zoek
naar getuigen.

Workshops
Il Decora
Hengelo

Op donderdag 26 juli om
17.00 uur kunt u bij Il Decora een demonstratie van
twee nieuwe technieken zien.
Deze technieken worden ook
als workshop aangeboden.
Er is een demonstratie zijdeschilderen en een demonstratie met ‘friendly plastic
strips’. Het werken met deze
strips is in Amerika al een
ware hype aan het worden.
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‘Niets vervelender om te
lezen wat je gemist hebt’
Correspondent Linda Meijer
vroeg Hengeloërs in de bieb
naar hun vakantielectuur voor
een zesdelige zomerserie
in het Hengelo’s Weekblad.
Rob (57) en Anneke (52)
Höfte runnen samen kantoorvakhandel Höfte in hartje
Hengelo. Dit familiebedrijf
bestaat in 2016 precies
honderd jaar! Samen hebben
ze drie volwassen kinderen,
waarvan zoon Matthijs hen
dit jaar zelfs gaat vergezellen op vakantie. Deze zomer
gaan ze met z’n drieën naar
de westkust van Amerika.
Dit is deel 3 uit deze serie.

Dana Winner
op Fancy Fair
Feesten
Deurningen

Dit weekend worden de
69ste Fancy Fair Feesten
Deurningen gehouden.
Vrijdagavond treedt Dana
Winner op. Zaterdagmiddag
zijn de Fancy Fun Games,
een soort zeskamp, waarbij
teams strijden om een plekje
op de Fancy Wall of Fame.
Zondag is de kindermiddag
en vanaf 16.00 uur zal in de
tent een Tirolerfeest losbarsten met muziek van Allgäu
Power. Maandagavond is er
een talentenjacht onder de
noemer Foize of Twente.
Info: deurningen.nl

Help Bornse
jeugd aan
mooie vakantie

u Linda Meijer
U Hengelo

Borne

Recentelijk gelezen?
Rob: ‘De 100-jarige man die
uit het raam klom en verdween’
van Jonas Jonasson, ‘Post voor
mevrouw Bromley’ van Stefan
Brijs en ook David Baldacci
vind ik wel aardig.
Hanneke: Ik ben nu heel erg
fan van de IJslandse detectiveschrijver Arnaldur Indriðason,
erg in opkomst. Ook de Deense
schrijver Jussi Adler-Olsen vind
ik geweldig. En natuurlijk de
Millenniumtrilogie van Stieg
Larsson, alle 2100 bladzijden
heb ik gelezen. Ze staan nog op
de e-reader, dus die ga ik zeker
nóg een keer lezen. Ik ben nu erg
gecharmeerd van de Zuid-Afri-

ZOMERSLANK!

Rob en Anneke Höfte gaan met hun zoon elf dagen naar de westkust van Amerika. Er gaan
FOTO: DIANE WEVERS/BIBLIOTHEEK HENGELO
vooral reisgidsen mee.
kaanse schrijver Wilbur Smith.
Prachtige verhalen die zich veelal in Afrika afspelen. Ik houd
van verhalen waarin de wereldgeschiedenis verweven is.

Waar gaat de reis naartoe?
Rob: We doen het traditionele
rondje westkust van Las Vegas
naar Los Angeles, door naar
San Francisco en alle nationale
parken er tussenin. Het is een
volledig verzorgde busreis, maar
slechts elf dagen, dus het worden lange dagen.

Waar en wanneer wordt er
gelezen?
Rob: Voornamelijk in het vliegtuig en ’s avonds in het hotel.
Overdag geen tijd, veel te veel
buiten te zien.
Welke boeken gaan mee op
vakantie?
Rob: diverse reisgidsen natuurlijk, zoals: USA Southwest, San
Francisco (Marco Polo) en Californië. Op de e-reader: ‘De
hand van Fatima’ van Ildefonso
Falcones, een historische roman

die zich afspeelt in de Spaanse
Middeleeuwen.
Anneke: We hebben net ook
nog een boek meegenomen over
Goeree-Overflakkee; we gaan
over twee weken namelijk nog
een fietsweekendje in Den Briel
doen. Hier zijn we nog nooit
geweest en er schijnt vrij veel
historie te zijn, dus daar moeten
we ons nog even over inlezen.
Niets vervelender om na afloop
van een reis te moeten lezen wat
je allemaal gemist hebt.

De mensen van het Bornse
welzijnswerk zoeken mensen die het leuk vinden om
in de zomervakantie basisschoolkinderen te begeleiden
tijdens de Kindervakantieweek. Deze week is van 30
juli tot en met 2 augustus en
het thema is ‘Sporten van de
Wereld’. In deze week staan
er allerhande leuke activiteiten op het programma, zoals
bijvoorbeeld waterspelletjes,
een Olympische mascotte
maken en straattekenen.
De activiteiten zijn dagelijks
tussen 10.00 en 16.00 uur.
Bel voor info op opgave met
Frans Perik via tel. 2657200
of stuur een mail naar frans.
perik@kulturhusborne.nl

KOOP T/M DO
OP SWEETDEAL.NL

VITADIS

A F S L A N K TOTA A L

AFSLANKEN ONDER
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
MET JE EIGEN COACH!
Start goed met Vitadis Afslank Totaal.
Maak vrijblijvend een afspraak voor
een informatiegesprek.

VOOR

WOENSDAG 25 JULI T/M
DONDERDAG 26 JULI

€ 1 9 , 50

Wie kent het niet? Harsen, scheren en epileren is voor veel
vrouwen het hele jaar door een terugkerend, tijdrovend en
vaak lastig ritueel. Breng hier behandeling en ga voor 2 IPL
behandelingen voor definitieve ontharing van je oksels of
bikinilijn bij 4 Body.

ONZE VOORDELEN

• Gezond afslanken
• Lekker proteïne dieet
• Snel succes
• Deskundige begeleiding
• Meer dan 80 verschillende proteïne producten

VOOR

WOENSDAG 25 JULI T/M
DONDERDAG 26 JULI
Aanbevolen door: Humphrey
Fridt, columnist Weekendkrant
’Fit met Fridt’.
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NU MET GESPREK!
INTAKE

Beneluxlaan 20, Hengelo.
Tel. 074 - 27 80 009
Kijk ook op: www.life-health.nl

Voor een gezond gewicht! | vitadis.nl

€49, -

3-daagse MiniCruise naar Newcastle met DFDS Seaways. Een
reis vol avontuur! Aan boord kun je wat gaan eten of een drankje
drinken en daarna heerlijk slapen in je hut. De volgende ochtend
lekker shoppen in Newcastle en aan het eind van de dag stap je zo
weer aan boord.

VOOR

WOENSDAG 25 JULI T/M
DONDERDAG 26 JULI

€495, -

Bubbelbad Aqua Pleasure, een jacuzzi voor zowel binnen als
buiten. Geniet van de weldaden van watertherapie. Het bad
heeft een capaciteit van 800 liter. De temperatuur kan tot
40°Celcius reiken. Ideaal voor een relax ontspanningsmoment
voor het hele gezin.

VOLG ONS OP @TWITTER EN /FACEBOOEK
@SWEETDEALNL
/SWEETDEALNL

