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Gedupeerde EHBO
houdt collecte

HENGELO - Ze zijn al jaren populair, de Hobbytechnicadagen in het Twents Techniekmuseum
Heim. Zaterdag en zondag tonen enthousiaste
standhouders hun bijzondere objecten en geven
ze demonstraties. Beide dagen is er de gelegenheid tot het volgen van een workshop modelvliegtuigen of filmmontage. Tevens kan de bezoeker zijn eigen vliegkunsten testen in een
'flightsimulator'. Beide dagen is het museum aan
de Industriestraat open van 12.00 tot 17.00 uur.

HENGELO - Het is puur toeval: twee weken nadat het
pand van de Hengelose EHBO-afdeling door vandalen
werd bezocht, houden de
hulpverleners hun jaarlijkse
collecte. Van 26 tot en met 31
oktober gaat de EHBO in
Hengelo de deur langs voor
nieuwe verbandkoffers voor
de sportverzorgers en voor
het onderhoud van het gebouw De Spil. Voor deze collecte worden nog collectanten gezocht. Hulp is nu meer
dan welkom, omdat vandalen in de nacht van zaterdag
10 op zondag 11 oktober
huishielden in de ruimte aan
de Willem de Clercqstraat.
Een groot deel van de inboedel werd aan gruzelementen
geslagen. Helpen? Bel tel. 0623041767 of mail naar info@ehbo-hengelo.nl
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Hobbyisten in HEIM

Tel. 291 30 58
Tel. 277 36 09
Tel. 250 46 63

AFWEZIG
IN HENGELO:

HERFSTVAKANTIE:
Afwezig t/m 23-10:
Leijendekker
Vedder
Ooms
Waanders
Smidt
Wind/Bruns
Vatankhah
de Wolde/Kerkhof
vd Vecht
Afwezig t/m 26-10 vd Wel/de Roo
Afwezig t/m 27-10 de Kok
Afwezig t/m 30-10 de Driehoek
Both
Dijkstra
Leijendekker
Vedder

23-10
26-10
30-10
29 en 30-10

AANWEZIGE HUISARTSEN TIJDENS DE
HERFSTVAKANTIE:
NOORD:
vd Bergeijk/v. Vliet
2913858
Oosterhout
2913603
Rijk
2919948
ZUID:
Both
2912921
de Jonge
2914350
v. Loenen
2913970
Simmelink
2914350
CENTRUM: vd Harst
2912626
de Hartog
2555430
Kapenga
2555490
DRIENE:
vd Cammen
2912131
Dijkstra
2917323
Komen
2912131
Uijthof
2912125
www.hengelosehuisartsenvereniging.nl
Overige huisartsen nemen waar.
Voor huisbezoek kunt u bellen.

Tel. 291 63 33

Uitvaart Compact nu ook
• telefonisch te regelen 0800 5080
• vooraf vast te leggen
Goedkoopste uitvaart: uitvaartcompact.nl

Met ADHD is het moeilijk
om uw zaken te organiseren

Aunitoernooi op
derde kerstdag
HENGELO - Het Aunitoernooi viert op zondag 27 december zijn vijfentwintigste
verjaardag. Het multiculturele
voetbalevenement
wordt dan wederom gehouden in de sporthallen Hasseler Es en Veldwijk te Hengelo. Er zullen diverse bekende
Nederlanders aanwezig zijn,
waaronder een scheidsrechter betaald voetbal. Ook zal
er een voorwedstrijd worden
gespeeld tussen bekende
personen. Het gaat echter
vooral om de strijd om de
Auni-wisselbeker, genoemd
naar de initiator van het evenement Auni Kandemir. 24
Teams uit binnen- en buitenland strijden om deze beker. Meer info: www.aunitoernooi.nl.

Huishoudbeurs viert
zevende lustrum
HENGELO - De 35e editie
van de Huishoud-Hobbybeurs wordt deze week gehouden in het Expo Center
in Hengelo. Met meer dan
160 standhouders en ruim
30.000 bezoekers is het de
grootste consumentenbeurs
van Oost-Nederland. workshops gegeven. Openingstijden: dagelijks van 11.00 tot
18.00 uur. Dinsdag en
woensdag avondopening tot
22.00 uur. Kijk voor entree en
kortingsacties op www.huishoudhobbybeurs.nl.

Kanaljerood zoekt
zangers voor project

Als u zich hierin herkent, is het mogelijk dat u ADHD hebt en dat u kunt worden behandeld.
Plaatselijke artsen zijn op zoek naar vrijwilligers voor een klinisch onderzoek om te
bepalen of een behandeling die bij kinderen wordt gebruikt, ook volwassenen met

ADHD

kan helpen.

Als u meer wilt weten over het LYDO-onderzoek en uw opties,
ga dan naar de website www.lydoadhd.com
Door te reageren op deze advertentie bent u in geen enkel opzicht verplicht
om deel te nemen, noch wordt uw deelname hierdoor gegarandeerd.

HENGELO - Het projectkoor
Kanaljerood, o.l.v. dirigent
Iassen Raykov, is bezig met
de repetities van het PRISMA-project. Het koor zoekt
hiervoor zangers/zangeressen uit diverse culturen. Kosten: 20 euro. Vooral tenoren
en sopranen zijn van harte
welkom. Vooraf een keer luisteren? Elke zondagavond
wordt van 19.30 tot 21.30 uur
geoefend in buurtcentrum
De Tempel in de Kasbah. Er
wordt op zaterdag 16 januari
opgetreden in AkkuH aan de
Tuindorpstraat 61.

Treintjes kijken
HENGELO - Modelspoorclub Signaal houdt zaterdag
van 10 tot 15 uur een open
dag aan de Robijnstraat op
het Industrieterrein Twentekanaal, grote parkeerplaats
van Thales. De MCS presenteert deze dag haar modulebaan, die het traject Bad
Bentheim – Goor uit de jaren
70 moet voorstellen.
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Wonen
in een
zandbak
DOOR LINDA MEIJER

HENGELO – Edith van der
Deen (47) had in 1998 een
leuke baan bij de Rabobank, twee schoolgaande
kinderen en een warme familieband. Toen kwam
man Han met het idee om
naar Dubai te verhuizen.
Edith – nog nooit verder
van Hengelo geweest dan
Duitsland – was in shock,
maar liep langzaamaan
toch warm voor het idee.
Het resultaat: een zes jaar
durend avontuur, uiteindelijk vertaald in een leuk
en leerzaam boek.
Doordat Ediths man een baan
in Dubai kreeg aangeboden,
ontstond de mogelijkheid
daar een nieuw leven te beginnen. “Na het nodige wikken en
wegen ben ik toch overstag gegaan. Een contract voor drie
jaar vond ik nog te doen; dat
kon ik overzien. Qua timing
kwam het eigenlijk wel goed
uit, want mijn oudste was net
klaar met het basisonderwijs.”
Natuurlijk is ze eerst de boel
gaan verkennen, voordat ze
definitief haar koffers ging
pakken. “Mijn man was al in
Dubai toen ik in februari 2000
voor het eerst een kijkje ging
nemen. Een behoorlijke cultuurshock was het gevolg. Het
eerste dat me opviel was het
zand. Zand en een paar wolkenkrabbers, meer was er niet.
Een heel verschil met nu!”
De voormalige Britse kolonie
leefde vroeger voornamelijk
van vis en parels, maar inmiddels is er veel veranderd.
“Sinds 1970 valt Dubai onder
de Verenigde Arabische Emiraten en heeft het land zijn
strategie veranderd. Het land
richt zich momenteel vooral
op handel en toerisme. Daardoor is het voornamelijk islamitische Dubai erg tolerant in
denken en doen geworden. Alcohol kan en mag, mits de ge-

Bibliotheek
‘Expat in Dubai’ is het tweede boek van de in Hengelo
geboren Edith van der Deen.
Een expatriate, afgekort 'expat', is iemand die (tijdelijk)
in een land verblijft met een
andere cultuur dan die
waarmee zij of hij is opgegroeid. Op donderdag 29 oktober 2009 wordt ‘Expat in
Dubai’ gepresenteerd in de
Bibliotheek Hengelo. Daarbij aanwezig is mr. A.J.A.
Embrechts, voormalig Nederlands Consul in Dubai.
De presentatie start om
19.30 uur. ‘Expat in Dubai’
(ISBN 978-90-484-0784-2)
kost 17,95 euro en is te bestellen via http://edithvanderdeen.wordpress.com en
bij de boekhandel.
legenheid gerelateerd is aan
een hotel. Voor privé-gebruik
hadden we een speciale pas. Je
begrijpt dat wij daardoor vaak
de pineut waren om ook voor
diverse vrienden een voorraad
in te slaan”, vertelt Edith lachend. “Andere religies zijn
toegestaan, zolang je het maar
niet op straat propageert. Behalve de cultuurshock moesten we ook een heuse klimaatshock overwinnen. Dubai kent
slechts twee seizoenen: warm
en heel warm. ’s Zomers kan
het kwik wel oplopen tot 50
graden!”
Uiteindelijk zijn drie, zes jaren
geworden en kijkt Edith terug
op een geweldige tijd. “Het
was fantastisch om meegemaakt te hebben, maar het
was tijd om terug te gaan. De
kinderen wilden in Nederland
verder studeren en ik kreeg
toch wel weer een beetje
heimwee. Of we nog nieuwe
plannen hebben? Han heeft
het de laatste tijd steeds vaker
over Singapore of Kuala Lumpur, dus wie weet”, besluit
Edith met een avontuurlijke
blik in haar ogen.

'Ondernemers' Hogeschool Tio
presenteren 'badmatwaszak'
HENGELO - Leerlingen van
de Hogeschool Tio presenteren deze week op de
huishoudbeurs in het Expo
Center hun product
'ZooZ'. De ZooZ is een
ovale badmat, waarop een
zak is bevestigd. Vieze
kleren schuif je in deze
zak en na het douchen
leeg je de ZooZ boven de
wasmand. Het bedrijf Z-8,
bestaande uit zeven studenten van de Hengelose
hogeschool, hebben de
mat laten produceren in

een gelimiteerde oplage
van 400 stuks en omdat
ze het graag 'maatschappelijk verantwoord' willen
houden komt de winst ten
goede aan de Stichting
KiKa. De ZooZ is gemaakt
van badstof. Hierdoor is
de gecombineerde badmat/waszak makkelijker
te wassen dan een reguliere badmat, die vaak van
een stuggere stof is gemaakt. De ZooZ kost
12,95 en is te bestellen
via www.z-8.nl.

