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HUISARTSEN AFWEZIG IN HENGELO
de Driehoek 7-9

Leijendekker 31-8

Vatankhah 5-9

De aanwezige huisartsen nemen waar.
Voor huisbezoeken belt u 2916333

LET OP: GEWIJZIGDE WAARNEEMREGELING HUISARTSEN
TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE

Dier van de Week i.s.m.
Dierenopvangcentrum
Elke dinsdag zetten we samen
met het Dierenopvangcentrum
Oelerbrug in Hengelo een thuiszoekende hond, kat, cavia of
ander dier in de etalage. Zie:

Tweet van de Week
@hengeloweekblad
RT @GerrievdWorp: @pipapatty @
ArijanvanBavel Patty samen met
ons buurjongetje in de waarbeek
(Hengelo’s Weekblad):
yfrog.com/odh6cvgj

www.hengelosweekblad.nl

Tijdens de schoolvakanties zal een speciale waarneemregeling gelden
voor afwezige huisartsen.
Er wordt aangegeven welke huisarts waarneemt voor welke praktijk.
U hoeft niet zelf op zoek te gaan naar een aanwezige huisarts.
In het Hengelo’s Weekblad en op de website staat vermeld welke
huisarts waarneemt bij afwezigheid van uw huisarts.

Afwezig van 13-8 t/m 31-8
Huisarts

achternaam
beginnend met

waarnemend
huisarts

telefoon
nummer

Dijkstra

A t/m Z

Vatankhah

2421881

de Kok

A t/m Z

de Hartog

2555430

Komen/vd Cammen

A t/m Z

de Driehoek

2502536

van Loenen

A t/m Z

Both

2912921

Oosterhout- Bekke-Husken

A t/m Z

Ooms/Smidt/Waanders

2913840

Rijk

A t/m Z

Kerkhof/Nap

2424449

Uijthof

A t/m Z

Ooms/Smidt/Waanders

2913840

van der Vecht

A t/m Z

Kapenga

2555490

van der Wel

A t/m Z

van der Harst

2912626

Wind/Bruns

A t/m Z

Bergeijk/v. Vliet

2913858

Afwezig van 20-8 t/m 7-9
De praktijk wordt waargenomen door dr. Vedder en dr. Leijendekker van
20-8 t/m 31-8. De laatste week wordt de praktijk waargenomen door
alle aanwezige huisartsen in Hengelo.
Huisarts

achternaam
beginnend met

waarnemend
huisarts

telefoon
nummer

Simmelink/de Jonge

M t/m Z

Leijendekker

2912173

20% korting



2913384
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Vedder



A t/m L
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De Olympische Spelen
zijn al even achter de rug,
maar deze sportzomer is
nog lang niet ten einde.
Morgen gaat in Londen
de veertiende editie van
de Paralympics van start.
De momenteel in Borne
wonende Rinne Oost
is vorige week vertrokken naar Engeland, om
daar - samen met piloot
Patrick Bos - ons land te
gaan vertegenwoordigen
bij het wielrennen op het
onderdeel racetandem.

u Linda Meijer
U Borne
Rinne Oost (37) is geboren
in Heerenveen, maar woont
sinds 2006 met zijn vrouw
Christi en de vorig jaar geboren tweeling Wouter en
Evelien in Borne. Rinne Oost
lijdt aan het Syndroom van
Usher en is daardoor slechthorend én slechtziend. Ondanks zijn handicap heeft hij
al heel veel sporten beoefend,
waaronder voetbal, volleybal,
atletiek, indoorklimmen, tennis en hardlopen. Tijdens
een revalidatieperiode kwam
Oost voor het eerst in aanraking met de racetandem. “Er
werd een fietsclinic georganiseerd voor slechtzienden
en blinden en ik was meteen
verkocht.”
In een paar jaar tijd schopte
Oost het tot de nationale
selectie van aangepast wielrennen. Met een tweede en
derde plek op respectievelijk
de sprint en de 1 km tijdrit
van het WK van dit jaar nomineerde hij zich voor de Paralympics en verdiende een
A-status van het NOC-NSF,
waardoor hij de mogelijkheid
heeft zijn sport fulltime te beoefenen. Momenteel bestaat
Oosts leven dan ook louter

Paralympiaganger Rinne Oost (rechts) achter de brede rug van z’n
uit trainen, eten en slapen. “Ik
train zes dagen per week, waarvan vijf intern op Papendal,
maar na de Paralympics wordt

Rinne Oost: “Ik
wil mijn kindjes
natuurlijk wel
zien opgroeien!”
dat wel weer minder hoor. Ik wil
mijn kindjes natuurlijk wel zien
opgroeien!”
Het fietsduo focust zich voornamelijk op de baanonderdelen

sprint en 1 km tijdrijt, waarbij
vaak snelheden van wel 70 km
per uur worden gehaald. Een
surplace is op een tandem vrijwel onmogelijk, maar dat heeft
dit duo ook niet nodig. “Met een
surplace dwing je je tegenstander juist de kop op. We nemen
meestal het initiatief en gaan
juist graag op kop; dat blijkt
voor ons goed te werken.”
Rinne Oost en Patrick Bos zijn
een echte eenheid, zowel op
als naast de fiets. “We voelen
elkaar feilloos aan en zijn goed
op elkaar ingespeeld, wat op
een racetandem natuurlijk een

Vraag & Antwoord

Twee werelden
Enis Odaci vs. Herman Koetsveld
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Beste Enis, je bent net terug uit Turkije. Heb
je daar een vakantiegevoel of een gevoel van
thuiskomst?
Ik ben een klassiek product van de eerste generatie ‘gastarbeiders’. Ene been in het moederland, andere in Nederland. Dus eigenlijk
is het beide: ik voel mij daar gelijktijdig thuis
én op vakantie. Het thuisgevoel heeft alles
te maken met mijn opvoeding: die is vooral
Turks. De taal, omgang met familie, feestdagen, dat soort dingen. Die herken en beleef
ik weer wanneer ik in Turkije op vakantie
ben. Het vakantiegevoel heeft vooral te maken met het simpele feit dat vakanties een
begin- en einddatum hebben. Elke dag telt.
Dus reis ik meer en eet ik vaker buiten.

Mijn kinderen zijn echter altijd in vakantiestemming. Voor hen is Turkije één groot
reuzenpretpark. Ik geef toe, we verwennen
ze maar al te graag. Met elke wisseling van
generatie blijft er echter steeds minder Turkije over ten gunste van steeds meer Nederland.Tijdens voetbaltoernooien zijn we inmiddels 100% voor Nederland. Mijn vrouw
heeft liever dat ons bezoek op tijd volgens
afspraak komt. Het weer houdt haar dagelijks bezig. Ik gluur door een gordijntje naar
tuinierende buren. Ik kijk de kat uit de boom
in plaats van iemand op de koffie uit te nodigen. En we stemmen niet meer standaard
PvdA.Alles verandert, alles beweegt. En zo
hoort het.

