Gratis toegankelijk akoestisch
gitaarconcert in Haaksbergen

Omgangshuis voor ouders en kinderen
Er bestaan serieuze plannen om
over ongeveer een jaar in Twente
een omgangshuis voor kinderen en
hun gescheiden ouders te openen. Het
initiatief daartoe is genomen door
Bureau Jeugdzorg en Humanitas.
Over de locatie van het omgangshuis
is nog geen zekerheid.

Op zondag 17 december 2006 vindt
in Restaurant ‘t Hagen om 14.00 uur
’s middags het Winterconcert van
stichting Twents Gitaar Festival plaats.
Tijdens dit concert staat de gitaar
centraal in verschillende bezettingen:
er wordt solo gespeeld, maar ook in
duo en triovorm. De gitaar zal te horen
zijn in combinatie met zang, blokfluit,
viool en dwarsfluit.
Bezoekers
kunnen
deze
middag
bijvoorbeeld genieten van Duo ‘78 met
de karakteristieke sopraan Ivette van Laar.
Ook zal Duo NIHZ (gitaar & blokfluit)
acte de présense geven. Dit duo staat
bekend om haar unieke theaterelementen
tijdens het uitvoeren van muziek.
Het uit Twente afkomstige gitaartrio

The Guitar Company zal een mooie mix
van klassieke en lichte muziek laten
horen waarbij Albeniz en Muse
moeiteloos hand in hand gaan. Senda
(gitaar en dwarsfluit) neemt u mee op
pad naar het vurige Argentinië
van Piazzolla, maar brengt ook impressionistische werken.
Duo Driessen-Preckwinkel zal echte
bluegrass-fiddle muziek ten gehore
brengen waarbij menigeen op de stoel
zal zitten te swingen.
Het concert op zondag 17 december
vindt plaats in Restaurant ‘t Hagen,
Scholtenhagenweg 36 te Haaksbergen
en de entree is gratis! Aanvang: 14.00 uur.

Een omgangshuis is een neutrale plek
waar een niet verzorgende ouder zijn
of haar kind kan ontmoeten in aanwezigheid van een begeleider/vrijwilliger
van Humanitas. Het gaat in veel gevallen
om kinderen met de ouders die (nog)
geen vertrouwen in elkaar hebben.
Het omgangshuis is er ook voor kinderen
waarvoor ontvoering dreigt, die ouders

hebben met verslavingsproblemen of
kinderen die (ooit) slachtoffer waren
van misbruik of mishandeling. In alle
gevallen is vast komen te staan dat de
kinderen toch belang hebben bij een
relatie met hun andere ouder.
De leiding en coördinatie in het
omgangshuis
komt
in
handen
van professionele hulpverleners, de
begeleiding van de bezoekende ouder
en zijn of haar kinderen komt in
handen van vrijwilligers van Humanitas.
In Nederland is er al op bescheiden
schaal
ervaring
opgedaan
met
omgangshuizen. Er zijn dergelijke
voorzieningen in onder andere Utrecht
en Zwolle, maar Twente kent er nog geen.

Camerabeveiliging blijft gehandhaafd
De eerder als proef gestarte beveliging door middel van camera’s in de binnenstad
blijft gehandhaafd. Zo heeft de gemeenteraad afgelopen maandag besloten.
De burgemeester heeft de bevoegdheid gekregen om indien nodig gebieden aan
te wijzen om meer camera’s te laten plaatsen om zo de veiligheid te vegroten.
De zes camera’s die nu in de stad zijn geplaatst, blijven dus gehandhaafd. Met dien
verstande dat de camera’s aan de Lipperkerkstraat worden verwijderd en er aan de
Stadsgravenstraat twee bijkomen.

Voetensalon viert éénjarig bestaan

De
Voetensalon
die
aan
de
Oliemolensingel 127 is gevestigd, is deze
maand één jaar een begrip in Enschede.
Voor een traditionele voetenmassage
of voor voetreflextherapie staan de
therapeuten Pun en Solo klaar om
bezoekers van dienst te zijn.
Voordat er plaats genomen kan worden
op de massagetafel krijgt de bezoeker
eerst een voetenbad. Vervolgens
begint de masseur aan een uitvoerige
voetenmassage. Rustgevende achtergrondmuziek zorgt voor ontspanning

tijdens de zestig minuten durende
behandeling. Voetreflextherapie zorgt
ervoor dat er een balans is tussen lichaam
en geest. De reflexzones in de voeten
staan in verbinding met een deel van
het lichaam. Met andere woorden:
alle organen, gewrichten, zenuwen en
weefsels hebben een reflexpunt in de
voeten. Tijdens de therapie wordt druk
uitgeoefend op deze reflexpunten.
De reflexen vertellen iets over de klachten
die zich elders in het lichaam openbaren.
De therapievorm ondersteunt het
van nature zelfherstellende vermogen,
stimuleert de bloedcirculatie en brengt
algehele ontspanning teweeg. Beide
voeten worden altijd geheel behandeld.
De therapeuten hebben een speciale
Typisch Enschede aanbieding. De normale
prijs voor een voetenmassage van een uur
kost 29,50 euro per persoon, maar indien
twee personen zich opgeven kost de
behandeling 38,50 euro. Kijk voor meer
informatie op www.voetensalon.nl of maak
een afspraak, tel: 053-4300000.

