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Zeskamp in
FBK-stadion
Hengelo

De Jeugd Activiteiten Commissies van SCALA houdt
woensdag 15 augustus in
samenwerking met scoutinggroep Jeroen Bambi een
zeskamp. Deze is van 13.00
tot 17.00 uur. Deze summeredition is bestemd voor
kinderen en jongeren van
10 tot 18 jaar. De jongeren
gaan in het FBK-stadion op
diverse onderdelen de strijd
aan met elkaar. Er zijn leuke
prijzen te winnen. Deelname aan deze sportieve en
leuke middag kost slechts
0,50 euro. Daarbij is wat te
eten en te drinken inbegrepen. Aanmelden kan tot en
met 14 augustus per mail
bij Raymond Waninge van
SCALA, r.waninge@scalawelzijn.nl

Tennistoernooi
voor 50-plus
Hengelo

Tennisvereniging Hercules
houdt van 27 augustus tot
en met 2 september voor de
zevende keer een senioren
50plus open tennistoernoo.
Er wordt gespeeld in de
speelsterksten 5 tot en met
9. Er worden volledige sets
gespeeld, zowel in de afvalschema’s voor winnaars en
verliezers als ook in het poulesysteem in de voorronden.
De eerste wedstrijden zijn
om 18.00 uur. Om 21.00 uur
beginnen de laatste partijen.
Het inschrijfgeld bedraagt
8 euro per persoon per onderdeel. Inschrijven: www.
toernooi.nl.
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‘Ik lees nooit in bed; een
bed is om in te slapen’
Correspondent Linda Meijer
vroeg Hengeloërs in de bieb
naar hun vakantielectuur voor
een zesdelige zomerserie in
het Hengelo’s Weekblad. Jos
Klaczynski (60) is - naast docent - al twaalf jaar presentator bij radio/tv Hengelo. Zijn
vrouw Chuli (57) werkt in een
stomerij en samen hebben ze
twee kinderen. Chuli is geboren en getogen in Spanje, Jos
heeft een Spaanse stiefvader,
dus hun favoriete vakantiebestemming laat zich raden. Dit
is het laatste deel uit de serie

u Linda Meijer
U Hengelo
Sinds wanneer en waarom ga
je naar Spanje?
Jos: Sinds 1980 komen we al in
Spanje. Bijna elke zomer gaan
we daar op vakantie, maar elke
keer proberen we toch weer
een nieuwe streek of een nieuw
dorp te ontdekken. ‘s Zomers
meestal geen familiebezoek,
enkel vakantie. We vertrekken
dit jaar eind juli en gaan drie
weken.

Wat is het mooiste boek dat
je ooit gelezen hebt?
Jos: Het mooiste boek dat ik
ooit tijdens een vakantie heb
gelezen is ‘De ontdekking van
de hemel’ van Harry Mulisch;

“Het mooiste boek dat ik ooit tijdens een vakantie heb gelezen is ‘De ontdekking van de hemel’
van Harry Mulisch; dat heb ik in één adem uitgelezen.” FOTO: DIANE WEVERS/BIBLIOTHEEK HENGELO
dat heb ik in één adem uitgelezen. Wat ook een mooi boek
is, is ‘De naam van de roos’ van
Umberto Eco. Nu ben ik bezig
met ‘Bonita Avenue’ van Peter
Buwalda. Een heel apart boek,
dat onder andere gaat over de
UT in Enschede.
Chuli: Het laatste dat ik gelezen
heb is ‘Winter in Madrid’ van
CJ en Chris Sansom. Verder
recentelijk ook ‘De hand van
Fatima’ van Ildefonso Falcones
en ‘Schaduw van de wind’ van

Carlos Ruiz Zafón gelezen.

Wanneer lezen jullie?
Jos: Ik lees het hele jaar door,
maar in de vakantie zo mogelijk nog meer. Voor mij is lezen
een gigantische vorm van ontspanning. Meestal heel dikke
boeken, liefst 600 of 700 pagina’s, veelal historische romans.
Soms in het Nederlands, vaak
ook in mijn tweede taal: het
Spaans.
Chuli: Ik lees ook veel, maar
het meest op vakantie. Zon-

netje, glaasje wijn, lekker buiten aan het strand, heerlijk. Ik
lees zelden of nooit in bed; een
bed is om in te slapen. Ook ik
ben dol op historische romans,
maar gaan ze over de Spaanse
geschiedenis, dan liever in het
Spaans, anders gaan er toch
belangrijke details en uitdrukkingen in de vertaling verloren.
Thuis lees ik elke dag de krant,
maar tijdens de vakantie juist
niet. De wereld kan dan vergaan, ik krijg het niet mee.

Songs &
Whispers
Hengelo

Op de Songs & Whispers die
zondagmiddag 19 augustus
plaats heeft in De Nul aan
de Beekstraat 2 te Hengelo,
zijn er optredens van Mark
Mustang uit Duitsland en
de Australische Blues/Folk
songwriter Tom Richardson.
Tom Richardson maakt gebruik van de nieuwste loop
pedaal-technologie op het
podium om een muur van
geluid te maken. Hij haalt
zijn invloeden uit onder
andere Robert Johnson,
Ray LaMontagne en Dave
Matthews. Mark Mustang
combineert stijlen als funk,
blufunk, artrock en improvisatie tot een muzikaal
hoogtepunt dat het midden
zoekt tussen Joe Bonamassa,
Jimi Hendrix en Pink Floyd.
De Nul gaat open om 16.00
uur. De entree is zoals altijd
gratis.

Verhalen
over beken
Hengelo

Kanovarende Edu van Dijk
komt vrijdagmiddag 17 augustus naar Thiems Inn om
op een ludieke manier te vertellen over zijn grote passie:
de beken van Hengelo. Iedereen die interesse heeft in
dit onderwerp is vanaf 14.00
uur welkom aan het Bevrijderslaantje 6. De entree is
1 euro. Er is deze week veel
meer te doen in Tiems Inn.
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Kijk voor het weekprogramma op thiemsinn@
triviummeulenbeltzorg.nl

Neem eens een kijkje
bij onze opleidingen

Uw idee is geld waard!

Wilt u meer informatie
kijk dan op www.doc.nl.

Rabobank Centraal Twente stimuleert goede ideeën die bijdragen aan het

Open dagen:

verbeteren van onze samenleving. In het Jaar van de Coöperatie doen wij
graag iets extra's. Wij keren totaal €75.000,- uit aan goede ideeën in ons
werkgebied. Heeft uw vereniging, stichting of instelling een maatschappelijk,

Doetinchem
Vrijdag
24 augustus 2012
19.00 – 21.00 uur

cultureel, economisch of sociaal idee dat in aanmerking komen voor "Het
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www.rabobank.nl/hetbesteideevantwente
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Enschede en Winterswijk
Zaterdag
25 augustus 2012
11.00 – 13.00
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SECRETARIEEL
AUTOMATISERING
DESIGN & STYLING
HBO BEDRIJFSKUNDE

GRATIS
PROEFLES
Meld u aan via de site.

Goede ideeën uit de samenleving
stimuleren. Dat is het idee.

HBO TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

Rabobank. Een bank met ideeën.

Ook opleidingen in de richtingen:
Talen, Techniek, Horeca en Remedial Teaching.
DOC Opleiding & Training,
Keppelseweg 1-3, 7001 CE Doetinchem
Tel: 0314 368600,
info@doc.nl, www.doc.nl

Actievoorwaarden:
www.rabobank.nl/centraaltwente

