Basisschool De Hunenborg viert
deze week vijftigjarig bestaan
Door Linda Meijer
Hengelo - Volgende maand

bestaat basisschool De Hunenborg precies een halve
eeuw en dat wordt gevierd.
Gisteren werd in het bijzijn
van wethouder Mariska ten
Heuw de feestweek geopend
met dans, veel ballonnen
en een nieuw kunstwerk.
Tot en met vrijdag zijn er op
school tal van activiteiten,
met als hoofdthema ‘back
tot he sixties’.
De Mgr. Bekkersschool – met
’t Hummelnus als kleuterschool eraan gekoppeld
- werd op 8 augustus 1966
opgericht. Het allereerste onderkomen van deze rk-basisschool met Eddy Koekenberg
als directeur was de Kolderzolder, een soort soosruimte
in de St. Jansschool. “Deze
Eddy Koekenberg heeft
enorm veel voor onze school

Bruins,
vrijwilliger bij de kazerne
in Hengelo Noord, heeft, na
ruim twintig jaar dienstverband, afscheid genomen van
Brandweer Twente. Tijdens
zijn afscheidsreceptie werd
hij benoemd tot Lid in de

Wethouder Mariska ten Heuw met Dario Brongers (13) en Diana Aygur (4), respectievelijk de jongste en oudste leerling van basisschool De
Hunenborg, onthullen samen het mozaïekkunstwerk, dat een prominente plek op het schoolplein heeft gekregen.

twee maanden na – altijd op
dezelfde locatie is gebleven.
“Op 24 oktober 1966 kreeg
de Mgr. Bekkersschool de
beschikking over een drieklassig noodgebouw aan de
Harmsveldweg. Het nieuwe
(en huidige) gebouw op diezelfde locatie stamt uit 1968.
Een vernieuwde basisschool
werd in 1986 geopend onder
een nieuwe naam: ‘t Bekkersnus. In 1992 zijn de J.F.
Kennedyschool en ‘t Bekkersnus gefuseerd en zijn

samen verdergegaan onder
de naam: basisschool De
Hunenborg”, weet Oosterberg te vertellen.
Feestweek
De school – met als huidige
directeur Esther Wijnands
- en hun leerlingen hebben lang toegeleefd naar
deze feestweek. “Officieel
bestaan we op 8 augustus
precies vijftig jaar, maar
we hebben de festiviteiten
in verband met de vakantie

Orde van Oranje Nassau.
Hij ontving de koninklijke
onderscheiding uit handen
van burgemeester Sander
Schelberg.
In september 1993 is Arjan
Bruins in dienst getreden bij
de, destijds, gemeentelijke

brandweer van Hengelo.
Hier heeft hij naast brandweerman diverse functies
vervuld, waaronder die van
brandweerduiker. Bruins is
uiteindelijk bevelvoerder en
ploegleider van de kazerne
Hengelo Noord geweest.

Herman Koetsveld & Enis Odaci

Iftar breekt Brexit

B

spullen niet weg, maar repareer ze in het Repair Café.
Op zaterdag 9 juli van 10.00
tot 13.00 uur is er een Repair
Café in wijkcentrum De
Tempel in de Kasbah. Het
Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst die
draait om het (samen) repareren. Van het herstellen
van lampen, het weer aan de
praat krijgen van elektronica
tot het repareren van fietsen
en speelgoed. Deze maand,
met de vakantie in aantocht,
is er speciale aandacht voor
het herstellen van kampeermaterialen.

Hengelo - Tijdens het Wijk-

Onderscheiding voor brandweervrijwilliger
Hengelo - Arjan

Hengelo - Gooi je kapotte

Slam CC Drum
Circle

feestweek wordt
vrijdag afgesloten
met receptie en
avondfeest
betekend”, aldus adjunct-directeur Aletta Oosterberg,
die urenlang in oude documenten en archieven heeft
zitten spitten om de geschiedenis van de huidige Hunenborg goed in kaart te brengen.
“Eddy is meer dan 25 jaar
directeur van de toenmalige
Mgr. Bekkersschool geweest,
totdat hij in 1995 plots overleed. We zijn dan ook enorm
vereerd dat zijn weduwe en
dochter vrijdag bij de receptie aanwezig zullen zijn.”
Wat vrij uniek te noemen
is, is dat de Hunenborg – op

Repair Café
Hengelo

este Herman, wat vond jij van de
Iftar-maaltijd in de moskee?

Allereerst: lekker! Even voor de lezer: Enis
en ik waren vorige week vrijdag uitgenodigd om de Iftar-maaltijd in de moskee met
een paar passende gedachten te openen. Een
eervol verzoek natuurlijk. Iftar…huh? denkt
u nu. Het is de maaltijd waarmee moslims
pal na zonsondergang hun vasten breken.
Iftar betekent ook zoiets als breken of onderbreken. En afgelopen vrijdag was iedereen welkom om dat samen met hen te doen.
Hartelijk, gastvrij en alle gelegenheid elkaar
te ontmoeten en ‘de dingen van de dag’ met
elkaar te delen.
Terwijl wij met elkaar daar in de bovenzaal
van de moskee zaten te tafelen, zaten overal
in Europa politici, zakenmensen, bestuurders, opiniemakers - ja, wie niet eigenlijk?
– bij te komen van de onverwachte klap van

het Britse ‘nee’ tegen Europa. Belangrijkste
motief: de angst voor ‘nog meer immigranten’. Het is al lang duidelijk: in deze nieuwe
mondiale tijd zijn we tot in de details van
ons leven met alles en iedereen verbonden.
Toch denkt ruim de helft van de Britten en
in tal van landen eveneens grote groepen
mensen, dat we beter af zijn met een variant
op ’eigen volk eerst’. Ik huiver.
Maar in onze moskee afgelopen vrijdag
vierden we het tegendeel: zullen we met elkaar delen van het goede van deze aarde?
En ja, iedereen is welkom. Wie je ook bent,
waar je ook vandaan komt. Deze boodschap
van de Iftar-maaltijd breekt de angst achter
de Brexit. Dank jullie wel mensen van de
moskee.
Herman Koetsveld



Reageren? info@koetsveld-odaci.nl

een maandje naar voren geschoven.” Op woensdag zijn
er workshops en is er een
feestavond gepland voor
alle leerlingen. Donderdagochtend staat er aerobics op
het programma en vrijdag
wordt de feestweek afgesloten met een receptie en een
spetterend avondfeest.
De kinderen hebben samen
met kunstenares Ina van
de Riet (van atelier Gein te
Hengevelde) een mozaïekkunstwerk bedacht en ge-

maakt, dat gisteren feestelijk
is onthuld. “Het betreft vier
zitvlakken, die de vier elementen water, vuur, lucht en
water uitbeelden.” Verder is
de school helemaal versierd
en aangekleed met thema’s
uit de jaren zestig tot heden.
“We hebben hier enorm veel
hulp van alle ouders gekregen; zonder hen hadden
we dit echt niet gered! Ja,
de saamhorigheid op deze
school is echt enorm”, besluit
de adjunct-directeur trots.

SmitMaaltijdService opent winkel
Hengelo SmitMaaltijdService heeft gisteren
aan de Willemstraat 64
de SmitMaaltijdShop geopend. Elke werkdag van
13.00 tot 18.00 uur kunnen kant en klare maaltijden worden afgehaald en
tussen 16.00 en 18.00 uur
warme maaltijden (twee
verschillende). Er kan

eenvoudig voor de deur
worden geparkeerd, maar
ook het bezorgen van
maaltijden blijft uiteraard
mogelijk. De eerste tweehonderd betalende klanten in de nieuwe winkel
dingen mee tijdens de
verloting van een barbecue. Zie smitmaaltijdservice.nl

feest aan de Levantstraat in
Slangenbeek vindt op zondag 12 juli om 12.00 uur de
eerste Slam CC Drum Circle plaats. Deze drumsessie
duurt ongeveer een uur en is
open voor iedereen die zin
heeft mee te doen. Er zijn
instrumenten voor ongeveer
veertig personen. De Slam
CC drumsessie staat onder
leiding van slagwerkdocent
en dirigent Folkert Buis en
wordt mogelijk gemaakt
door muziekvereniging Concordia. Meer informatie?
www.concordiahengelo.nl

Tentoonstelling
in De Pook
Hengelo - In galerie & kunst-

uitleen De Pook, Deldenerstraat 77 is van 10 juli
tot en met 28 augustus een
zomertentoonstelling ingericht. Tijdens de zomerexpo
worden werken tentoongesteld van kunstenaars die
in de 51 jaar dat de Pook inmiddels bestaat geëxposeerd
hebben. Dat zijn onder meer
Eef de Weerd, Pascal Magis,
Gérard Grassère, Jan te Wierik en Wim van Oostrom.
Meer info: www.depook.nl

Puzzel mee en
win een camera
Hengelo - Deze krant pak je

elke week voor alle lokale
informatie. Maar ook voor
een portie entertainment.
Zoals de wekelijkse puzzel.
En dan is het mooi dat je
ook nog eens een leuke prijs
kunt winnen! Deze week is
de prijs een digitale spiegelreflexcamera van Canon ter
waarde van 458 euro. Deelname is simpel: los de prijswoordzoeker op en bel de
oplossing door of stuur een
sms. Alle details staan vermeld bij de puzzel verderop
in deze krant.

Live muziek op
Houtmaat
Hengelo - Het

koor The
Young Evergreens treedt
zondag 7 juli op op Cultuurpodium Houtmaat. Dit enthousiaste koor uit Hengelo
staat onder muzikale leiding
van Eddy de Jong. Ook het
Deventer Jazz Orkest en Lise
Low van het Twents Songschrijvers Gilde spelen deze
middag op de Houtmaat. De
optredens zijn tussen 15.00
en 17.00 uur.

