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Eerste rode opsteker

Kunstenaarscafé
in brasserie
Hengelo - Alle amateur beel-

dend kunstenaars woonachtig in Hengelo worden voor
de vierde keer van harte uitgenodigd om te praten over
kunst in het kunstenaarscafé brasserie So Nice in het
Rabotheater. De bijeenkomst
op dinsdag 20 oktober start
om 20.00 uur, inloop vanaf
19.30 uur. De toegang is
gratis. Twee deelnemers
krijgen de gelegenheid een
zelfgemaakt kunstwerk te
bespreken. Aan de leden
zal gevraagd worden wie
belangstelling heeft voor
het huren van een gemeenschappelijke ruimte die kan
dienen als atelier, expositie
en ontmoetingsruimte. Ook
wordt gepraat over het realiseren van een website.
PvdA heeft de eerste rode opsteker uitgereikt aan SkateLab. De speld is ontworpen door Nicole van
Heeswijk, een lokale edelsmid.
Hengelo - De PvdA Hengelo

heeft op woensdag 7 oktober
de eerste rode opsteker uitgereikt aan SkateLab. SkateLab is de stichting skatevoorzieningen Hengelo, die
al jaren werkt aan de realisatie van een Skatepark in
Hengelo. De rode opsteker is
een speld die fractie van de
PvdA in Hengelo een aantal
keer per jaar gaat uitreiken
aan mensen, organisaties
of instellingen die een bijzondere bijdrage leveren in
Hengelo.
Raadslid Marie-José Luttikholt: “Skatelab is al jaren
bezig met de ontwikkeling
van de plannen voor een

Skatepark. Als PvdA juichen we de komst van een
skatepark in Hengelo toe.
Een skatepark is een belangrijke ontmoetingsplaats
voor jongeren en draagt bij
aan de levendigheid van de
stad. Daarom is deze eerste
rode opsteker voor Skatelab
dik verdiend!”
Skatelab heeft de plannen
voor het skatepark op het
Industrieplein achter het
station de afgelopen maand
gepresenteerd in een politieke markt. De PvdA is erg enthousiast over de plannen.
“Het skatepark wordt goed
ingepast in de omgeving.
Het is daarmee niet zomaar

een skatepark, maar draagt
ook bij aan de kwaliteit van
de openbare ruimte achter
het station. Het ontwerp
doet aan als een park waar
het goed vertoeven zal zijn
voor jong en oud. Wij gaan
er vanuit dat het skatepark
een aanzuigende werking
zal hebben. Het zal extra
reuring brengen in de stad
en daar zijn we blij mee. Ik
hoop dat de aanleg van het
skatepark snel kan beginnen”, aldus Luttikholt.
De rode opsteker is uitgereikt aan Tjeerd Derkink en
Marko Matic van SkateLab
op de plek waar het nieuwe
skatepark moet komen.

Gemeente Hengelo financieel
en inhoudelijk op koers
Hengelo - De tweede be-

leidsrapportage van de gemeente Hengelo laat een
positief beeld zien. In financiële zin is er sprake van een
verwacht voordeel van ruim
900.000 euro. Met de beleidsrapportage rapporteert
het college over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de uitvoering
van de begroting 2015.
De gemeente Hengelo heeft
in de eerste acht maanden
van dit jaar een aantal meevallers en tegenvallers gehad. Per saldo valt de begroting naar verwachting aan

het eind van 2015 ruim 9
ton positief uit. Belangrijke
ontwikkeling ten opzichte
van eerdere jaren zijn de
veranderingen in het sociaal domein: hoe heeft de gemeente de veranderingen op
het gebied van Wmo, jeugdzorg en Participatiewet opgevangen? Doel was om de
overgang budgetneutraal te
laten verlopen. Het ziet ernaar uit dat Hengelo hierin
slaagt.
Meevallers zijn bijvoorbeeld
de rentemeevallers en kapitaallasten van 985.000 euro.
Het aantal werklozen is min-

oudere Hengeloërs kennen het Museum Hengelo misschien nog als
Oudheidkamer ‘Oald
Hengel’. Al vele jaren
heeft het museum aan de
Beekstraat zich toegelegd op het toegankelijk
maken van de plaatselijke
geschiedenis. Eén van de
activiteiten daarbij was
het verzamelen en presenteren van voorwerpen en
kunstwerken die op de
één of andere manier die
bijzondere stadsgeschiedenis illustreren.
Het museum is gevestigd
in een van de weinige

panden die nog herinneren aan het Hengelo van
de negentiende eeuw: het
Wilmink-Van Benthemhuis, een rijksmonument.
Oud-docent en cultuurwetenschapper Hans van den
Broek neemt belangstellenden dit winterseizoen
mee op ontdekkingstochtjes door de collectie. Tijdens de rondleidingen zal
hij telkens één bijzonder
object uit de vaste museumpresentatie toelichten
in een mini-lezing. Daarna
gaat hij met de belangstellenden het museum in.
Hieronder het programma
voor het seizoen 2015-

Hengelo - The Three Mus-

keteers is al jaren een drukbezocht café in de Pastoriestraat, maar nu kun je er
terecht voor meer dan dansen
en drinken alleen. Ze presenteren een uiterst betaalbare
hamburger- en tapaskaart,
gemaakt van enkel verse producten en ingrediënten.
Sjoerd-Jan Groenman (41),
Melvin de Boer (40) en
Mart Groenman (39) zitten
hun hele leven al in de horeca en zijn sinds 2004 de
trotse eigenaren van eetcafé
Three Musketeers en pup
d’Artagnan (schuin tegenover – red.) Maar ze wilden
meer dan drankjes serveren
alleen. “We willen mensen
graag langer aan ons binden
en zijn daarom in maart gestart met een tapas- en hamburgerkaart”, vertelt Mart
trots. “Maar we gaan wel
voor kwaliteit en kopen alle
producten dus vers in. Alle

tapas en hamburgers maak
ik zelf en de broodjes komen
van bakker Meen uit Delden”, aldus kok Maik Veldhuis (25). “We serveren ruim
twintig verschillende tapashapjes en tien verschillende
hamburgers, laatstgenoemde variërend van 4,50 euro
tot 6,50 euro”, licht SjoerdJan toe. “Van kipspiesjes tot
spareribs, van een baconburger tot garnalen, we hebben
het allemaal. Ook afhalen is
mogelijk en voor onze binnenstadcollega’s hebben we
zelfs een brengservice.” De
Three Musketeers-keuken
is elke woensdag tot zondag
geopend van 17.00 tot 23.00
uur. Tot het eind van dit jaar
is er de speciale actie: een
verse salade, potatodippers
en een hamburger naar keuze voor slechts 7,50 euro.



www.facebook.com/3MBurgers-TapasBites

Hengelo - Elly Hoekstra ver-

zorgt een cursus Tarot bij de
Volksuniversiteit Hengelo.
De cursus start op 4 november om 19.30 uur (tot 21.30
uur). Er zijn zes lessen, die
één keer in de veertien dagen worden gegeven. De
Tarot kan worden gebruikt
om een beter inzicht in
jezelf en je situatie te krijgen. Aanmelding: info@
volksuniversiteit-hengelo.
nl, tel. 852 55 25. Informatie:
Elly Hoekstra, info@ellyhoekstra.com of tel. 053-432
57 93.

Mart en Sjoerd-Jan Groenman kijken watertandend naar één van
de creaties van hun kok Maik Veldhuis.

Fysius houdt open dag

der gestegen dan verwacht,
waardoor de gemeente 1,1
miljoen euro minder hoeft
uit te geven aan bijstandsuitkeringen. Verder hebben
gemeentelijke
afdelingen
467.000 euro minder uitgegeven dan verwacht. Het
gemeentefonds keert ruim
470.000 euro meer uit dan
waarmee de gemeente rekening hield.
Tegenvallers zijn er ook. Zo
vergt de reorganisatie van de
Muziekschool extra kosten
van bijna 2 ton. Schuldhulpverlening pakt 143.000 euro
hoger uit dan verwacht.

Museum Hengelo nodigt u uit
Hengelo - Veel al wat

Cursus Tarot bij
Volksuniversiteit
Hengelo

Three Musketeers serveert
verse tapas en hamburgers

Fysius Rugexperts gaat v0or een succesvol en blijvend behandelresultaat. Voor iedereen die wil
leven zonder rugpijn.

2016: dinsdag 20 oktober
om 19.30 uur: ‘Wie was
Wolter?’, donderdag 12 november om 19.30 uur: ‘Cadeau voor meneer Coen’,
zondag 13 december om
11.30 uur: ‘De strenge blik
van Arnold Marc’, maandag 18 januari om 19.30
uur: ‘D.W. poseert voor
een professor’, woensdag
10 februari om 19.30 uur:
‘Een bijzondere buurman’
en dinsdag 1 maart om
14.30 uur: ‘Dienstmeisje
gevraagd’. De kosten bedragen 5 euro, donateurs
2,50 euro.

Fysius Rugexperts houdt
op zaterdag 17 oktober in
alle behandelcentra van
09.00 tot 14.00 uur een
open dag. Ook bij Fysius
Hengelo aan de Aleida
Lasonderweg 6 kunnen
bezoekers vrijblijvend
binnenlopen voor een
gratis rugadvies, een
rondleiding door het
behandelcentrum en
uitleg en informatie over
de werkwijze van Fysius.



Hengelo - Tijdens de open

www.museumhengelo.nl

dag kunnen bezoekers zich

vrijblijvend laten adviseren.
Door middel van een gratis rugadvies met rugscan
wordt direct inzichtelijk gemaakt hoe het is gesteld met
de rug. Met de uitslag van
het rugadvies, de rugscan en
het informatiepakket, weten
bezoekers direct wat Fysius
voor hen kan betekenen.
Bij Fysius wordt gekeken
naar de gehele mens. Zo
wordt er niet alleen gekeken
naar de klachten, maar ook
naar de leefsituatie van de
cliënt. Het verhelpen van
de klachten is namelijk niet
voldoende. “Wanneer blijkt
dat de cliënt bijvoorbeeld altijd met een verkeerde houding de boodschappen in de

auto tilt of wanneer er psychische factoren meespelen, blijven de rugklachten
een terugkerend probleem.
Dit willen we voorkomen”,
aldus Gijs Lemmers, rugexpert bij Fysius.
Fysius Rugexperts heeft al
jarenlange ervaring met het
behandelen van cliënten
met chronische rugpijn. Fysius heeft inmiddels 27 behandelcentra in Nederland.
Met het wetenschappelijk
onderbouwde Fysius behandelconcept heeft Fysius de
afgelopen jaren al meer dan
70.000 cliënten geholpen.
Kijk voor meer informatie op
www.fysius.nl of bel (gratis)
0800-222 22 27.

