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'Van lezen word je slim'
HENGELO - Hestia ten Vregelaar (35) vindt het belangrijk dat haar kinderen met
lezen worden opgevoed.
Volgens haar heeft het een
positief effect op zowel je
taalontwikkeling als je algehele ontwikkeling. Bij dochter Yente (9) is de leesvonk
duidelijk overgeslagen; ze
verslindt boeken bij het leven en heeft zelfs een hele
waslijst met favoriete
schrijvers.

Mijn Bieb
Bibliotheek Hengelo viert dit
jaar haar negentigste verjaardag. Het Hengelo's
Weekblad besteedt hier de
komende weken volop aandacht aan. Ondermeer met
de vierdelige serie 'Mijn
Bieb'. Daarin vertellen lezers
over hun ervaringen met de
Hengelose bibliotheek, met
boeken in het algemeen en
met het zelf schrijven. Deze
week het slot, met daarin
Hestia ten Vregelaar en haar
dochter Yente.

Wat lezen jullie zoal?
Yente: Ik ben dol op de boeken
van Carry Slee, Jacques Vriens,
Enid Blyton en Mirjam Oldenhave.
Hestia: Ik lees meestal romans,
maar geen dikke pillen hoor. Bij
driehonderd bladzijden ligt bij
mij echt de grens. Ook lees ik
veel korte verhalen, zoals die
van Paul de Leeuw of Sara
Kroos. Verder vind ik Susan
Smit erg goed. En wat ik ook
veel leen zijn reisboeken.. Als ik
op vakantie ga, sla ik altijd een
hele lading in. Soms gaan ze
zelfs mee op vakantie. Dat kan
makkelijk, omdat ze de termijn
in de vakantieperiode altijd extra verlengen van drie naar zes
weken.
Wat vinden jullie van de Hengelose bibliotheek?
Yente: Ik kan me de oude bieb
bij het stadhuis nog wel een
beetje herinneren, maar vind
deze nieuwe veel mooier.
Hestia: Mijn geheugen gaat natuurlijk nog iets verder. Ik ging

Hestia ten Vregelaar en dochter Yente zijn vaste bezoekers van
de bieb. Yente: "Als ik lees, verdwijn ik helemaal in het verhaal."
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vroeger altijd naar de biebbus
en ik herinner me zelfs nog de
Vondelstraat. Dit nieuwe gebouw aan de Beursstraat was in

het begin wel even wennen
hoor. Een trap op, is dat wel
handig? Maar eigenlijk is deze
veel overzichtelijker. Ze lijkt
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Eerste overwinning
Tubantia's eerste
HENGELO – De voetballers van Tubantia hebben de eerste
overwinning binnen in de eerste klasse F. De ploeg van
trainer Richard de Boer won op eigen veld van SC Erica met
2-1. Halverwege keek Tubantia nog tegen een 0-1 achterstand aan (doelpunt: Doornbos), maar in de tweede helft
sloeg de thuisploeg toe. Beide treffers kwamen vanaf de penaltystip. Eerst scoorde Rutger Kats de 1-1, waarna de 2-1
op naam kwam van Jan Peters. Tubantia speelde toen al
met tien man, omdat Ahyan Temel er met twee keer geel
(en dus rood) van af was. In het zaterdagvoetbal leed Juliana’32 de eerste nederlaag. Bij Achilles Enschede werd met
4-2 verloren.

Uitslagen

Programma

Zondag

Zondag

Eerste klasse F
Tubantia - Erica 2-1

Eerste klasse F
App'dam - Tubantia

kleiner, maar is dat volgens mij
toch niet. Heel handig is ook het
nieuwe computersysteem. Zelf
je boeken inleveren, zelf afstempelen, geen wachtrijen
meer, ideaal!

Tweede klasse J
Albatross - ATC’65 1-0
Achilles’12 - Markelo 1-1

Tweede klasse J
ATC’65 - Achilles’12

Waarom is lezen leuk?
Hestia: Het is niet alleen leuk,
maar ook heel belangrijk voor
je algehele ontwikkeling. Maar
je kunt kinderen niet dwingen.
Mijn zoon Jurre vindt het duidelijk een stuk minder. Ik probeer hem toch aan te sporen
door dan maar boeken te halen die gaan over dingen die
hem echt interesseren, zoals
voetbal. Dan krijg ik hem wel
aan het lezen, anders blijft het
bij strips!
Yente: Als ik lees, verdwijn ik helemaal in het verhaal, dat vind ik
leuk. Ik vind het zelfs leuker dan
tv kijken. En… van lezen word je
slim!

Vierde klasse A
Rood Zwart - BWO 6-0
Hengelo - LSV 4-0

Derde klasse A
DOS’19 - NEO 1-0

Vijfde klasse A
Borne - De Lutte 2-1
OVC’81 - W'school 2-3
Overdinkel - TVO 2-1
Zesde klasse A
SVV’91 - Barbaros 4-0

Derde klasse A
NEO - Tubanters
Vierde klasse A
BWO - Losser
TVV - Hengelo
Vijfde klasse A
W'school - Rietvogels
Bornerbroek - Borne
TVO - RSC
Zesde klasse A
Barbaros - La Première
Zaterdag

Zaterdag
Derde klasse D
DVO - Bl'witters 8-2
Achilles E. - Juliana 4-2

Derde klasse D
Bl'witters - Achilles E.
Juliana’32 - DES

