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Informatiebalie
sociale zaken
in stadhuis
Hengelo - Antwoorden op

algemene vragen over de sociale dienst kunnen Hengeloërs vanaf 1 oktober krijgen
bij de balie sociale zaken op
het Publieksplein. Het Publieksplein in het stadhuis
vanaf die datum dé centrale
plek voor vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomen. Het aanvragen van een
uitkering moet via www.
werk.nl.
Op het Publieksplein kunnen inwoners vanaf 1 oktober bij de balie sociale zaken
algemene informatie krijgen
over alle door de gemeente
uit te voeren uitkeringen,
minimaregelingen, bijzondere bijstand, individuele
inkomenstoeslag, voorliggende voorzieningen, belastingzaken et cetera. De
openingstijden van het Publieksplein zijn: maandag
t/m donderdag van 08.30
tot 17.00 uur en vrijdag van
08.30 tot 12.00 uur. Tel. 245
97 67.

Beweeg wat je eet
Hengelo - Op donderdag 1

en vrijdag 2 oktober vindt
op de ligweide van het
Twentebad de activiteit ‘Beweeg wat je eet’ plaats. Met
verschillende sportspelletjes leren ruim vijfhonderd
leerlingen uit groep 5 meer
over een gezonde leefstijl.
Zo wordt duidelijk hoeveel
energie een banaan bevat en
hoe lang je kunt rennen op
een handje chips.
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Theatergroep Barst is
kweekvijver van talent

Lunchen
met Wouter
Münsterman
Hengelo - Dichterscollectief

Niet Zwichten maar Dichten
start weer de maandelijkse
Poëzie-lunchpauze in Bibliotheek Hengelo op maandag
5 oktober van 12.30 tot 13.00
uur. Dichters van het collectief dragen voor uit eigen
werk. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door
singer-songwriter Wouter
Münsterman. De toegang is
vrij.

Op 3 september ging
‘Madama Butterfly’
van de Nederlandse
Reisopera in Enschede
in première. Maar liefst
drie Barst-jongens zijn
voor deze productie
gecast, te weten: Jochem
van den Berg (6), Floris
Voorthuijzen (11) en Stan
ter Braak (10). ‘Madama
Butterfly’ wordt nog op
6 oktober opgevoerd in
Heerlen en op 8 en 10
oktober in Amsterdam.
Theatergroep
Barst werd in 1998 opgericht, maar komt voort uit
het ‘Stadskinderkoor Hengelo’ en kan als zodanig
terugkijken op een lange
en rijke voorgeschiedenis.
Barst brengt theaterproducties waarin volwassenen,
jongeren en kinderen een
aandeel hebben. Voor elke
nieuwe productie kan Barst
putten uit zo’n 150 kinderen
in de leeftijd van 8 tot 18
jaar, die wekelijks zang- en
acteerlessen volgen in de
eigen
Barst-theaterschool
in Hengelo. “De toneellessen en repetities voor grote
producties worden gewoon
in Hengelo gegeven, in onze

Remco Meijerink
vertrekt bij ROC
Hengelo - Lid College van

Hengelo

Barst-oprichter Rinus Morsink met zijn drie protegés, vlnr: Floris Voorthuijzen, Jochem van den
eigen foto
Berg en Stan ter Braak.

theaterruimte aan de Torenlaan. Per jaar brengen we
minimaal één nieuwe musical op de planken”, aldus
hoofddocent Rinus Morsink
(65), die deze theaterschool
bijna twintig jaar geleden
oprichtte.
Trots
Morsink is maar wat trots
op ‘zijn’ jongens. “Tijdens
Madama Butterfly moeten
ze echt veel acteren. Ze zitten de helft van de tijd op

het podium!” In verband
met de strenge regels van de
arbeidsinspectie wordt de
rol van Madama Butterfly’s
zoontje door de drie jongens om beurten gespeeld.
Stan had de eer op de première te spelen. “Na afloop
heb ik onze koning de hand
geschud en zelfs even met
hem gepraat.” Collega Floris
heeft de eer de laatste voorstelling in Carré te mogen
spelen. “In deze opera hoef
ik zelf niet te zingen, maar

ik kan het wel goed. Ik heb
zelfs al eens de Matthäus
Passion gezongen”, vertelt
hij vol trots. Of de jonge acteurs ook echt ‘het vak’ in
willen weten ze nog niet.
Floris en Stan houden de
optie van respectievelijk bioloog en arts nog open, maar
de zesjarige Jochem twijfelt
niet meer: “Ik wil acteur
worden of clown”, verklaart
hij bloedserieus.



www.theatergroepbarst.nl

Bestuur, Remco Meijerink
(41), vertrekt bij het ROC van
Twente. Hij gaat de functie
van lid van het College van
Bestuur bij het ROC Friese
Poort vanaf januari 2016
vervullen. Meijerink heeft
sinds 2013 samen met John
van der Vegt (voorzitter) bestuurd. Daarvoor was hij gedurende tien jaar werkzaam
bij het ROC als directeur
Financiën, Studentenadministratie & Control.

Briljanten
bruidspaar
Hengelo - G.J. Jansen en T.

Jansen-Doek waren maandag 28 september 65 jaar
getrouwd.
Burgemeester
Schelberg bracht ‘s middags
een bezoek aan het bruidspaar, dat woont aan de Jan
van Galenstraat.

DEEL GEMIST? BESTEL SNEL OP WEEKKRANT.NL/DISNEY

MAGISCHE LEES- & LUISTERBOEKJES
12 legendarische avonturen, leuk en leerzaam tegelijk!

Bestelling van 3 delen of meer

GRATIS
Frozen

Ratatouille

Toy Story

Een Luizenleven

verzending

PER DEEL

€ 3,

95

BOEK + CD

Big Hero 6

Binnenstebuiten

Monsters en co.

Op zoek naar Nemo

Wall•E

Up

Brave

Cars
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