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“Maar ik had thuis natuurlijk wel drie pubers zitten.
Uiteindelijk besloot ik mezelf
kandidaat te stellen. Er moesten namens de PvdA weer
gewone mensen in de kamer,
niet alleen maar intellectuelen, vond ik.” Ze werd op
plek 38 op de lijst gezet, maar
dankzij de charismatische
Wouter Bos kreeg de partij 42
zetels en mocht de Hengelose
naar Den Haag, waar ze zich
vooral sterk maakte voor haar
stokpaardje: (werken in) de
zorg. Van 2007 tot 2010 zat
ze voor een tweede periode in
de kamer, toen ze Ferd Crone
mocht opvolgen, die als burgemeester in Leeuwarden
was benoemd. Nu volgt haar
eerste bestuursbaan, als wethouder in Almelo. “Ik ken Almelo nog niet zo goed, maar
daar komt snel genoeg verandering in. Ik wil de komende
tijd zoveel mogelijk wijken op
de fiets bezoeken. Net als in
Hengelo moet ook in Almelo
veel bezuinigd worden. Maar
zoals ik bij m’n presentatie in
juni al zei: politiek is niet voor
bange mensen.”

Nieuwe banden
voor Wim
Hengelo

Ter promotie van de nieuwe
bandenwebshop van Profile
Tyrecenter Heuver geeft het
bedrijf in totaal 48 banden
weg via Facebook. Hengeloer Wim van der Geest kreeg,
als een van de winnaars, vier
banden overhandigd.
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‘Ik had alle Agatha Christies
al gehad toen ik twaalf was’
Correspondent Linda Meijer
vroeg Hengeloërs in de
bieb naar hun vakantielectuur voor een zesdelige
zomerserie in het Hengelo’s
Weekblad. Elly Kleinjan (42)
is een vlotte alleenstaande,
moeder van zoon Joe (14)
en woonachtig in Hengelo.
Naast yoga-instructrice en
begeleidster in de zorg is Elly
een fanatiek lezer. Elk vrij
uurtje wordt vaak lezend besteed. Eind juli gaat zij met
haar zoon, samen met haar
zus en diens gezin, twee weken kamperen in Friesland.
Zou er nog wat ruimte in de
tent zijn voor extra leesvoer?
Dit is deel 2 uit de serie.

Hengelo

De gemeente is druk met het
verhogen van alle circa 150
bushaltes, zodat het openbaar
vervoer steeds beter toegankelijk wordt voor bijvoorbeeld
mensen met een handicap en
moeders met kinderwagens.
Bij de aanleg van het nieuwe
busstation is hiermee al rekening gehouden. Van zo’n 100
haltes was de toegankelijkheid
al verbeterd.

‘Annet heeft
een groot hart’
Hengelo

u Linda Meijer
U Hengelo
Lees je veel of weinig?
Ik ben al lid van de bieb zo lang
ik me kan heugen, mijn zoon
ook. Als peuter nam ik hem al
mee. Toen hij negen was, las
hij al Harry Potter. De laatste
tijd wordt het lezen bij hem
echter wat minder. Dat vind
ik wel jammer. Vroeger ging
hij met een boek naar bed, nu
met de iPod. Door regelmatig
toch boeken voor hem mee te
nemen, hoop ik hem toch te
kunnen blijven stimuleren.
Maar soms brengt hij mij ook
op ideeën. Zo ben ik - na enthousiaste verhalen van zijn

Bushaltes
verhoogd

“Als ik door mijn boeken heen ben, dan ga ik moeiteloos door met de Donald Duck van mijn
FOTO: DIANE WEVERS/BIBLIOTHEEK HENGELO
zoon!”
kant - ‘De wereld van Darren
Shan’, ‘De hongerspelen’ en
‘Twilight’ gaan lezen. Natuurlijk ook leuk om dan samen
naar die fi lms te gaan!

Wanneer en waar lees je
meestal?
Meestal ’s avonds in bed. Ben
ik door mijn boeken heen, dan
ga ik moeiteloos door met de
Donald Duck van mijn zoon.
Wat lees je graag?
Ik lees veel studieboeken,

GAMMA

voornamelijk over yoga; die
opleiding heb ik net afgerond.
Qua fictie houd ik van een heel
breed spectrum aan boeken:
Nicci French, Saskia Noort,
Heleen van Royen, Simone van
der Vlugt, enzovoort. Vroeger
heel veel detectives gelezen,
alle Agatha Christies al gehad
toen ik twaalf was. Pas nog het
kookboek ‘De Dikke Vegetarier’ van Mark Bittman gekocht,
heel leerzaam! Sinds kort ben
ik dol op Joanne Harris (van
o.a. Chocolat, red.). Erg bij-

zonder, erg mystiek.

Wat gaat er mee op vakantie naar Friesland?
Zelf ben ik een gigantische
lezer, maar wel met pieken en
dalen; in de vakantie wel meer
dan normaal. Recentelijk had
ik ‘De wereld van Sofie’ van
Jostein Gaarder voor Joe meegenomen. Een filosofisch boek,
waarin wordt uitgelegd wat filosofie precies is. Ik denk dat
ik dit nu zelf meeneem naar
Friesland.

ZOMERSLANK!

Trommels en
smartlappen
Hengelo

Djembégroep Sicug en
smartlappenkoor Völle
Wille treden zondag vanaf
14.30 uur op tijdens het
wekelijkse Cultuurpodium
de Houtmaat. De toegang
is gratis. Als extra activiteit
voor de kinderen is er elke
zondagmiddag tussen 15.00
en 16.30 uur de CREA doetafel.

VITADIS

A F S L A N K TOTA A L

Hengelo

a.s. zaterdag open
tot 20.00 uur

Basisschool Paus Joannes
XXIII heeft vrijdag afscheid
genomen van Annet Verlijsdonk. Ze wordt locatieleider
op De Schothorst. Ruim tien
jaar heeft ze gewerkt voor het
Katholiek Basisonderwijs
Hengelo-Zuid. Na een carrière in het bedrijfsleven volgde
ze haar passie. Ze wilde een
‘beroep met meer maatschappelijke betrokkenheid’ en haar
voorkeur lag bij kinderen.

AFSLANKEN ONDER
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
MET JE EIGEN COACH!
Start goed met Vitadis Afslank Totaal.
Maak vrijblijvend een afspraak voor
een informatiegesprek.
ONZE VOORDELEN
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GAMMA Hengelo
Wegtersweg 5-21, 7556 BP Hengelo, Tel. (074) 242 86 66

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

Aanbevolen door: Humphrey
Fridt, columnist Weekendkrant
’Fit met Fridt’.
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NU MET GESPREK!
INTAKE

openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur.
A.s. zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur.

www.gamma.nl

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

Voor een gezond gewicht! | vitadis.nl

