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Bijzondere portretten
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De Noork verhuisd: zelfde
straat, zelfde kwaliteit

Planten- &
rommelmarkt
Hengelo - HCV de Weide-

In de hal van De Gieterij is drie weken lang een foto-expositie ingericht van portretten van
kinderen met autisme.

In de hal van ROC-locatie
De Gieterij is tot en
met woensdag 28 mei
een bijzondere serie
portretten van kinderen
met autisme te zien.
Hengelo - Fotografe Karin

Barth laat de kinderen zien
zoals ze zijn en vulde de
portretten aan met quotes
van ouders. Hieruit blijkt
dat er sprake is van veel onbegrip en vooroordelen. Het
fotoproject ‘Ik zie, ik zie wat
jij niet ziet’ is op tournee
door het hele land.
Het unieke project ontstond

toen Karin Barth enkele
kinderen met ASS (autisme)
fotografeerde. Zij werd gegrepen door de bijzondere
ontmoetingen en de hartelijke ontvangst, maar ook door
de verhalen over de soms
schokkende vooroordelen
en het onbegrip van de buitenwereld waar deze kinderen en hun ouders dagelijks
mee te maken krijgen. Door
de foto’s te exposeren hoopt
zij een bijdrage te leveren
aan meer begrip en kennis
over autisme.
Eén van de kinderen op de
foto’s is Julia, dochter van
een studente van de opleiding
Maatschappelijke

Zorg (MZ) van het ROC van
Twente in Hengelo. Deze
studente spande zich samen met haar docent in de
expositie naar De Gieterij in
Hengelo te halen. De opleiding MZ koppelt voor haar
studenten ook een opdracht
aan de expositie.
De portretten van 30 kinderen met ASS, begeleid door
quotes van de ouders, zijn
met medewerking van Dimence, de Nederlandse Vereniging voor Autisme, de
Dokter Wittenberg Stichting
en anderen prachtig vormgegeven in de expositie. De
expositie is elke werkdag
gratis te bezoeken.

mennekes houdt zaterdag
10 mei van 10.00 tot 14.00
uur een planten- & rommelmarkt op het terrein
van het Wandelhuis aan de
Twekkelerweg 249. In de
plantenhoek is er keuze uit
diverse betaalbare eenjarige zomerbloeiers. Op de
rommelmarkt is van alles
te vinden, zoals boeken,
kleding, speelgoed, elektra,
kaarten en allerhande huisraad. De opbrengst komt
ten goede aan activiteiten
van de vereniging. Mensen
die nog bruikbare spullen voor de rommelmarkt
hebben, kunnen bellen met
266 48 81 of 243 42 61. De
spullen worden dan thuis
opgehaald. Brengen mag
natuurlijk ook op vrijdag 9
mei van 15.00 tot 17.00 uur
of tussen 19.00 en 20.00
uur.

De tafel van één

Gert-Jan Rensink (46)
heeft al ruim 26 jaar zijn
eigen frietzaak, maar
piekert er niet over om
te stoppen. Ook niet toen
wooncorporatie Welbions
vorig jaar - na 26 jaar
trouwe huurdienst – het
huurcontract van zijn
pand in winkelcentrum
Klein Driene opzegde.
“Het omgaan met de
mensen is gewoon te
leuk!”
Na een goede week gesloten te zijn opende snackbar De Noork afgelopen
woensdag de deuren van
het vernieuwde pand aan
de Joseph Haydnlaan 64
(winkelcentrum naast de
koepelkerk).“We zijn hier al
vanaf januari bezig en heb-

ben werkelijk alles moeten
vernieuwen.” Het resultaat
is er ook naar. De snackbar
ziet er strak en modern uit en
kent nu een heus zitgedeelte
met twaalf zitplaatsen. “Van
de gemeente heb ik echt alle
medewerking gehad om dit
te realiseren. Ze hebben mij
echt met van alles geholpen en heel goed begeleid”,
aldus Rensink. Over Welbions is de eigenaar duidelijk
minder enthousiast: “Hoe
zij zich de laatste jaren hebben opgesteld, daar word ik
echt niet blij van. Ik kan er
veel dieper op ingaan, maar
ik ben echt diep teleurgesteld in Welbions!” Heeft hij
ooit overwogen te stoppen?
“Heel even, maar zeg nu eerlijk, wie zit er nu te wachten
op een 46-jarige Havoklant?
Bovendien, ik heb mijn hele
leven in de horeca gezeten
en vind het nog steeds geweldig om te doen!”

Hengelo - In ondernemers-

centrum H164 (ROZ Groep)
start woensdag 14 mei een
nieuwe serie van De tafel
van één. De serie bestaat
uit vijf woensdagochtenden
(14, 21 en 28 mei en 4 en
11 juni) van 09.30 tot 11.30
uur. De tafel van één zijn
tafelgesprekken tussen
vrouwen die geen werk
hebben, maar wel (weer)
iets willen gaan doen.
Vrouwen kunnen gratis
deelnemen. Meer informatie en aanmelden: www.
detafelvaneen.nl.

Na een week gesloten te zijn opende snackbar De Noork
afgelopen woensdag de deuren van het vernieuwde pand.

bv tonijnsalade of krabsalade
• diverse salades
per 100 gram

€1.50 normaal €1.

95

• grote gebakken vis
per 100 gram

€1.25 normaal €1.

60

Meijersweg 7A, 7553 AX Hengelo. Tel. 074-3577623
ADVERTORIAL

Natuurlijke oplossing
bij spierpijn en stijfheid
Voor een snel herstel op lichaamseigen manier

Atelier

Christian

Meester Goudsmeden

Inleveren oud
goud en zilver!
wij maken ook
zelf sieraden!
Wemenstraat 55 - 7551 EW Hengelo
Tel: 074-2437513 - e-mail: artelierchristian@hotmail.com

Stijve spieren bij het opstaan?
Spierpijn in de armen na een
paar uurtjes tuinieren? Of een
stijve nek of schouders na een
lange werkdag? Bijna de helft
van de Nederlanders heeft
regelmatig tot dagelijks last
van spierpijn en stijfheid.
Ernstig? Nee, gelukkig niet.
Vervelend is het wel. Met
name omdat het ons doen en
laten ﬂink kan beïnvloeden.
Wat helpt? De doorbloeding
bevorderen!
Uit onderzoek blijkt dat spierpijn en stijfheid vooral in de rug
(58%), nek (40%) en schouders
(40%) zit. Laat dit nou juist de lichaamsdelen zijn die we bij bijna
iedere beweging gebruiken. En
dus worden we ook iedere keer
weer geconfronteerd met de pijnlijke, stijve spieren en gewrichten.
Als we lopen, als we ﬁetsen, als
we werken, als we het huishouden doen… continu. Wat helpt?
De doorbloeding bevorderen.
Hierdoor versnelt de afvoer van
afvalstoffen, maar ook de aan-

voer van voedingsstoffen en reparatiestoffen. En dat zorgt ervoor
dat spierweefsel sneller herstelt.

«

‘Beoordeeld
met een 9,3
door gebruikers’

Hoge concentratie Arnica
montana
Arnica montana (valkruid) staat
al jaren bekend als krachtige, natuurlijke hulp bij het bevorderen
van de doorbloeding. Atrosan
Spier- en Gewrichtsgel van A.Vogel* is een makkelijk smeerbare,
rap intrekkende en snel pijnstillende gel met maar liefst 50%
Arnica montana.
In deze hoge concentratie
zorgt de Arnica voor een snelle stimulering van de lokale
doorbloeding, waardoor uw lichaam krachtig ondersteund
wordt om zelf aan de slag te
gaan met het herstellen van
de spieren en u sneller weer
soepel bent. Zodat u weer kunt
doen en laten wat u zelf wilt.

A.Vogel Atrosan Spier- en
Gewrichtsgel is verkrijgbaar
bij drogist, gezondheidswinkel en apotheek in een verpakking van 100 ml voor een
adviesprijs van €9,99.
* Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis
van Arnica montana, lees voor gebruik de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend gebaseerd
op reeds lang bestaand gebruik.

