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Opgeven Nieuwsbrief   

”Snelle” berichten! 

Opgeven om de digitale Nieuwsbrief te 

ontvangen:    

Geef hiervoor uw naam en E-Mailadres 

door. Stuur een E-mail naar:  

redactienieuwsbrief@hengelose-es.nl  

Òf meld u aan door het activeren van 
deze  link!  

Opgeven als redactiemedewerker:  

Meld u aan om mee te denken of om 

mee te werken aan deze Nieuwsbrief in 

een leuk team! Er is nog steeds behoefte 

aan versterking; met name aan bewoners 

van de Hengelose-Es! Ook bewoners die 

van oorsprong niet in Nederland geboren 

zijn; zijn van Harte welkom. Als u alleen 

een stukje voor de Nieuwsbrief wilt 

schrijven kan dat uiteraard ook! Uw reac-

tie of bijdrage, eventueel met foto, graag 

opsturen naar bovenstaand E-Mail adres.  

Voor vragen kunt u ook op het boven-

staand  E-Mailadres terecht! 

Openbare locaties 
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Openbare locaties voor de geprinte  

versie van de Nieuwsbrief 

Deze Nieuwsbrief wordt in de gehele 

Hengelose-Es deur aan deur verspreid en 

is ook als gedrukte versie op onderstaan-

de locaties verkrijgbaar: 

 Wijkcentrum De Hengelose Es  

 Achilles '12 Voetbalvereniging 

 Tennis Club 't Weusthag 

 Welbions loketten 

 Huisartsenpraktijk De Es - Fysio -       
Medifit 

 BTK-zorg 

 De Houtmaat 

 Ponystal - De Kapberg - ‘t Geerdink 

Daarnaast  zullen  er  leesexemplaren 

komen te liggen in o.a.: tandarts-, huis-

arts- en fysiotherapiepraktijken, kappers-

zaken, grotere winkels en diverse scho-

len. 

Advertenties 

Deze Nieuwsbrief verschijnt globaal eens 

per 3 maanden. Het blijkt dat er in de 

wijk behoefte bestaat nieuws of berich-

ten sneller te kunnen aanbieden. Op de 

website www.hengelose-es.nl, waar ook 

het onderdeel ”Kiek'n op 'n Es” te vinden 

is, gaan we dit doen! De stichting “FC 

Twente, scoren in de wijk”, 

helpt tijdelijk mee aan deze 

site www.hengelose-es.nl 

om o.a. te voorkomen dat 

kostbare historische informatie in de 

aanwezige website archieven verloren 

gaat.  

Nieuws, dat sneller dan de Nieuwsbrief 

beschikbaar moet zijn, kunt u sturen naar 

het E-Mail adres:  info@hengelose-es.nl.  

Het nieuws kunt u ook direct op genoem-

de website invullen; inclusief eventuele 

bijlagen. Als alles is ingevuld kunt u via de 

knop “Verzenden” het totaal versturen 

naar de redactie. Een link naar deze  

laatst genoemde optie is:  
http://www.hengelose-es.nl/contact/contact-redactie.  

Het aangeboden nieuws, incl.  dat van 

redactienieuwsbrief@hengelose-es.nl, 

wordt in alle gevallen door dezelfde re-

dactie verder verwerkt!  

De redactie 

Advertenties: Deze Nieuwsbrief voor u 

dankt voor een deel haar bestaan aan de  

inkomsten van advertenties.  

Als u een advertentie wilt plaatsen,  

kunt u contact opnemen met: 

Gerard Engbersen,  

telefoon nr.: 06 4380 7019  

Of mailen naar de redactie van dit blad! 

mailto:redactienieuwsbrief@hengelose-es.nl?subject=Aanmelding%20nieuwsbrief%20Hengelose-Es
http://www.bewonershengelomidden.nl/?page_id=1395
http://www.hengelose-es.nl
mailto:info@hengelose-es.nl
http://www.hengelose-es.nl/contact/contact-redactie
mailto:redactienieuwsbrief@hengelose-es.nl?subject=Mijn%20nieuws%20voor%20de%20Nieuwsbrief%20Hengelose-Es
http://www.scorenindewijk.nl/
mailto:redactienieuwsbrief@hengelose-es.nl?subject=Advertentie%20voor%20nieuwsbrief%20Hengelose-Es
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Wijkcentrum De Hengelose Es en haar vaste activiteiten 
Algemeen 

Wijkcentrum De Hengelose Es is een mul-

tifunctionele wijkwelzijnsvoorziening in 

de wijk Hengelose Es, welke bestaat uit 

de volgende buurten:  

 Buurt Hengelose Es Noord 

 Buurt Tichelwerk 

 Buurt ’t Wilbert  

 Buurt Medaillon. 

Zaalhuren 

Naast de dagelijkse en wekelijkse  vaste 

activiteiten beschikt Wijkcentrum De 

Hengelose Es  over een gevarieerd zalen-

aanbod van 10 tot 200 personen.  Na-

tuurlijk kunt u ook gewoon eens binnen 

lopen in onze gezellige ontvangstruimte, 

waar u kunt genieten van een lekker kop-

je koffie of thee en rustig even een krant-

je of tijdschrift kunt lezen of zomaar voor 

een gezellig praatje. Komt u gerust eens 

binnen. Wij informeren u graag over de 

mogelijkheden welke het wijkcentrum De 

Hengelose-Es te bieden heeft.  

Openingstijden Wijkcentrum  

De Hengelose Es 

Maandag t/m donderdag:   

   van 08:00 - 22:30 uur 

Vrijdag’s: 

  van 08:00 - 17:00 uur 

Openingstijden speeltuin 

Maandag t/m vrijdag: 

   van 10:00 - 17:00 uur 

 

Het overzicht in de kolommen hier 

rechts naast geeft de vaste activiteiten 

in het wijkcentrum weer:  

Maandag: 

 Peuterspeelzaal:  08:30 - 16:00 uur 

 Vrouwengroep ”De Hengelose Es”: 

   09:00 - 12:00 uur 

 Taalles:  09:30 - 11:30 uur 

 Damesgym:  09:00 - 11:00 uur 

 Jazz-dance:   18:30 - 19:30 uur 

 Dansles:   19:30 - 20:30 uur 

 Sociëteit Palet Spelletjesavond: 

   19:00 - 22:00 uur 

 Kunst & Makers:  19:30 - 22:30 uur 

 Four ladies Only (saxofoonkwartet): 

   20:00 - 21:30 uur  

Dinsdag: 

 Tai-Chi:   09:30 - 10:30 uur 

 Taalles:   09:30 - 11:30 uur 

 Avem ochtend grp: 09:30 - 12:00 uur 

(Avem: Allochtone vrouwen & mannen) 

 Sociëteit Palet Noaberdag:  

  10:00 - 14:30 uur 

    (Koffie drinken + aansluitende  lunch) 

 Sociëteit Palet ”kleine bingo“:  

   14:00 - 16:30 uur 

     (elke 4e dinsdag v/d maand) 

 Avem middag grp: 13:00 - 15:30 uur 

 Kookgroep Hengelose Es:  

    17:30 - 20:00 uur 

    (Gerard & Sonja Engbersen) 

 Ismakogie:   19:00 - 21:30 uur 

 Fotoclub:   19:00 - 22:30 uur 

     (1 x per 14 dagen) 

 Videoclub:  10:00-22:30 uur 

     (1 x per 14 dagen) 

 Bloemschikken:  19:00 - 22:30 uur 

     (2 x per maand) 

Woensdag: 

 Peuterspeelzaal:  08:30 - 16:00 uur 

 Schilderles:   09:00 - 12:00 uur 

 Trimmen:   09:00 - 11:30 uur 

 Taalles:   09:30 - 11:30 uur 

 Kinderinstuif:  13:30 - 16:00 uur 

 Ukkie dans:   14:30 - 17:30 uur 

 Sociëteit Palet Koersbal: 

    14:30 - 17:00 uur 

 Jongerensoos:  19:00 - 21:00 uur 

 Dames gym:  19:00 - 20:00 uur 

 Salsa dans:  19:30 - 20:30 uur 

Donderdag: 

 Peuterspeelzaal:  08:30 - 16:00 uur 

 Nordic Walking:  09:00 - 11:00 uur 

 Sociëteit Palet gym: 09:00 - 10:00 uur 

 Sociëteit Palet koffiedrinken:  

    10:00 - 12:00 uur 

 Schilders club:  09:00 - 12:00 uur 

 Taalles:   09:00 - 11:30 uur 

 Kook-taal activiteit: 09:30 - 13:30 uur 

     (Gem. Hengelo/Wijkracht) 

 Jongerensoos:  14:30-17:00 uur 

 Bridge:   19:00-22:30 uur 

 Portretclub (Schilderen):19:00-22:00 uur 

 Sociëteit Palet ”Grote bingo”:  

    19:00-22:00 uur   

     (elke 2e donderdag van de maand) 

Vrijdag: 

 Peuterspeelzaal:  08:30 - 16:00 uur 

 Trimmen:   08:30 - 10:00 uur 

 Wijkontbijt:  09:00 - 10:30 uur 

    (Mogelijk gemaakt door Wijkcentrum De 

    Hengelose Es - Wijkleerbedrijf Helpende 

    Handen - Wijkracht en sponsoring van  

    Albert Heijn) 

 Taalles:   09:30 - 11:30 uur 

 Sociëteit Palet “Wilbertsoos” : 

    13:30 - 16:30 uur 

 Jongerensoos:  14:30 - 17:00 uur 

 Scoobiedoo scootmobielclub:  

   13:30 - 16:00 uur 

      (elke laatste vrijdag van de maand) 

E-Mailadres: info@wijkcentramidden.nl  

Telefoon: 074 - 250 4020 

Henk Siemerink 
 

http://www.wijkcentrum-dehes.nl/
http://www.wijkcentrum-dehes.nl/
http://www.wijkcentrum-dehes.nl/index.php/zalenkantoren/
http://www.wijkcentrum-dehes.nl/index.php/zalenkantoren/
mailto:info@wijkcentramidden.nl
http://www.swb.nl/
http://www.wijkcentrum-dehes.nl/
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Hengelo Promotie 
Hengelo, altijd wat te doen! 
Met meer dan 300 evene-
menten per jaar is er in Hen-
gelo altijd wel iets te doen. 
Naast de jaarlijks terugkerende evene-
menten als Op Karakter, Nacht van Hen-
gelo, Tropical Night, Bam! Festival en 
vele andere, zijn er ook kleine en grote 
evenementen, die het bezoeken meer 
dan waard zijn. De komende maanden 
staan de volgende evenementen op de 
planning: 

15 april: Esreinmarkt 
21 april: Ronde van de Tuindorpvijver 
22 april: Actief Cultureel Tuindorp 
26 april t/m 6 mei: Oranjekermis 
26 april: Koningsnacht 
27 april: Koningsdag 
5 mei: Reuring in de Stad 
6 mei: Boekenmarkt Tuindorp 
6 mei: Start Cultuurpodium Houtmaat 
10 mei: KRANG Festival 
26 mei: BAM! Festival 
25 t/m 27 mei: Kunsten op Straat 
31 mei t/m 2 juni: Op Karakter 
2 juni: Korenfestival Amusing Hengelo 
3 juni: FBK Games 
10 juni: WeustDag 
17 juni: Kunstmarkt Tuindorp 
30 juni: Tropical Night 
20 t/m 22 juli: Stoer Voer Festival 
24 t/m 26 augustus: Heerlijk Hengelo 
1 september: Sins of Ibiza 
1, 2 september: Kids@thepark 
2 september: Wijkfeest Hengelose-Es  
9 september: Modespektakel 
19 t/m 23 september: Lambertuskermis 

En wil je zien wat er nog meer is? Kijk dan 
op www.hengelopromotie.nl. Ook kan je 
hier zelf je evenement of activiteit aan-
melden. Als het maar in Hengelo plaats-
vindt.                                 

Nienke Klein Wolterink 

& Monique Otto  

(Communicatie, Marketing & Evenementen) 

VVN: VEILIG OP WEG 
VEILIG OP WEG IN UW WIJK  

In de vorige uitgave van de Nieuwsbrief 

Hengelose-Es,nr. 2018-1, heeft VVN afd. 

Hengelo onderstaande oproep gedaan:  

”Wij willen graag weten wat u als ver-

keersonveilige situaties in de wijk ervaart. 

Daarbij valt te denken aan: te hard rijden, 

foutparkeren, oversteekplaatsen enz. 

enz.” 

Op basis van reacties die wij hebben ont-

vangen is duidelijk aan te geven waar en 

wat door de bewoners als onveilig en 

onwenselijk wordt ervaren.  

Allerlei situaties rondom én in de directe 

omgeving van het wijk- en winkelcentrum 

geven toch wel de meeste klachten. 

Daarnaast werden ook de volgende loca-

ties genoemd: 

 Coba Ritsemastraat: Snelheid; sluip-

weg 

 Deurningerstraat / Hunenborg: in- en 

uitrit te smal; fietsers 

 Deurningerstraat omgeving nr. 100     

(bij de winkels): trottoirrand onduide-

lijk; breedte van het trottoir 

 Deurningerstraat vanaf viaduct vanuit 

de Hasseler-Es de wijk in: snelheid  

 Fietspad Dennenbosweg /hoek Sloets-

weg: onduidelijkheid tgv dubbel fiets-

pad  

 Medaillon: geplande locatie onder-

grondse container  

 Medaillon: meerdere onveilige     

plekken 

 Rotonde Deurningerstraat: meerdere 

problemen 

 Stadsbus: snelheid door de wijk 

 

VVN afdeling Hengelo zal over de resulta-

ten van deze inventarisatie in gesprek 

gaan met de verkeerskundige van de ge-

meente en de wijkagent. Het consulteren 

van een verkeerskundige van de VVN zal 

ook zeker een mogelijkheid zijn. 

De resultaten van de inventarisatie wor-

den ook meegenomen in ons periodieke 

overleg met de Gemeente.  

Zodra de uitkomsten van dit overleg be-

kend zijn, zal dit worden teruggekoppeld 

naar de diverse bewoners die een reactie 

hebben gegeven, maar ook d.m.v. een 

bijeenkomst en een verslag in de Nieuws-

brief. 

Mochten er vragen en/of opmerkingen 

zijn, neem dan contact met ons op door: 

 te bellen naar  074 - 259 4511 (tijdens 

werkdagen van 10:00 tot 12:00 uur) 

Kijkt u voor meer nadere informatie over 

de afdeling Hengelo ook eens op de web-

site www.hengelo.vvn.nl 

Bert Bril   

(secretaris) 

 

https://www.hengelopromotie.nl/evenementen
https://www.hengelopromotie.nl/agenda/bam-festival-hengelo/
https://www.hengelopromotie.nl/agenda/op-karakter-nacht-van-hengelo/
https://www.hengelopromotie.nl/agenda/korenfestival-amusing-hengelo-3/
https://www.hengelopromotie.nl/agenda/fbk-games-hengelo/
https://hetweusthag.nl/
https://www.hengelopromotie.nl/
http://www.vvn-hengelo.nl/
http://www.vvn-hengelo.nl/
https://hengelo.vvn.nl/
https://hengelo.vvn.nl/
https://www.hengelopromotie.nl/
https://www.hengelopromotie.nl/
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DE KUYPERSCHOOL - Positiviteit - FC Twente 

 

De Kuyperschool  

 

U kent onze liner? Positiviteit is de kunst 

 

Wij zijn al enkele jaren PBS school dat wil 

zeggen Positive Behaviour Support. 

Dit is een manier om de veiligheid en de 

rust in de school zo optimaal mogelijk te 

beïnvloeden. Een schoolbrede aanpak 

voor gedragsverbeteringen binnen het 

onderwijs. 

PBS werkt preventief tegen ongewenst 

gedrag of buigt dit gedrag om in positief 

gedrag. Bovendien laat PBS kinderen op 

een duidelijke manier weten welk gedrag 

er van hen wordt verwacht. Door het 

bevestigen van wat kinderen goed doen 

en door het geven van oprechte, per-

soonlijke complimenten, wordt het ge-

wenste gedrag een gewoonte.  

En dat willen we bereiken!  

 

Daarnaast zijn we  pilot school voor kunst 

en cultuur omdat we het heel belangrijk 

vinden de creativiteit van kinderen te 

stimuleren. 

In de oneliner komen deze 2 twee begrip-

HV BRAVO 
pen samen in :”Positiviteit is de kunst” 

De wethouder is pas geleden op school 

geweest en de leerlingen van groep 8 

hebben hem laten zien hoe ze elkaar 

complimenteren. 

Elke week benoemen ze de goede, leuke 

eigenschappen van een klasgenootje die 

worden verzameld in het complimenten 

schrift. 

 

FC Twente is bij ons op 

school geweest om een 

clinic te geven. 

De kinderen waren heel 

enthousiast. Mooi dat 

deze club initiatieven neemt om kinderen 

enthousiast te maken voor de sport.  

Onderstaande foto straalt meer 

“positiviteit” uit dan je ooit met een stuk 

tekst kunt beschrijven!  

Joyce van Binsbergen 

(Directeur Dr. A. Kuyperschool) 

 

HV BRAVO  

Badminton 

Sla Je een shuttletje Mee?  

Graag nodigen wij je uit kennis 

te maken met deze dynamische sport èn 

met onze vereniging HV BRAVO . 

Ben je 8 jaar of ouder, kom dan geheel 

vrijblijvend en kosteloos 3 keer meespe-

len! Dit kan op donderdagavond van 

18:00 tot 19:30 uur in de Sporthal OSG. 

Ben je ouder dan 18, dan ben je van  

harte welkom op maandag- en/of woens-

dagavond van 20:00 tot 22:00 uur. 

Het enige dat je nodig hebt is een spor-

tieve outfit en schone schoenen, geschikt 

voor een sporthal. Badmintonracket en 

shuttles worden door ons beschikbaar 

gesteld!  

Wil jij voordien meer informatie over de 

vereniging? Dat kan! Bezoek dan onze 

website www.hvbravo.nl 

De sporthal OSG is te vinden via de oprit 

aan de Sloetsweg / hoek Deurninger-

straat (bij de rotonde). 

Ben je enthousiast en wil je lid worden, 

meld je dan in de zaal, telefonisch of per 

mail bij Hedi van Zon (secretaris)  

Telefoon: 06 3943 5685 

E-Mail: info@hvbravo.nl 

   

Met vriendelijk sportgroet,  

Bestuur en Commissie HV BRAVO  

http://www.kuyperschoolhengelo.nl/informatie-voor-ouders/
http://www.kuyperschoolhengelo.nl/
http://www.kuyperschoolhengelo.nl/fc-twente-clinic-videos/
http://www.kuyperschoolhengelo.nl/
http://www.kuyperschoolhengelo.nl/
https://www.fctwente.nl/supporters/kidsclub
https://www.hvbravo.nl/
https://www.hvbravo.nl/
mailto:info@hvbravo.nl
https://www.hvbravo.nl/
https://www.hvbravo.nl/
https://www.hvbravo.nl/
https://www.hvbravo.nl/


Nieuwsbrief Hengelose-Es, nr. 2018-2                         Mei - Juni - Juli  2018 

Pagina 5 

Paaseieren gevonden JEU DE BOULES banen  -  Advertenties 
Op zondag 25 maart hebben we met een 

hele groep enthousiaste kinderen paasei-

eren gezocht in de speeltuin achter het 

wijkcentrum, dat speciaal voor deze hap-

pening geopend was! Deze middag werd 

georganiseerd door Gerard en mede mo-

gelijk gemaakt door: 

 De paashazen Sabrina en Margreth 

 Sonja in de keuken 

 De vrijwilligster Esther 

 Ondersteuning van Rita (Wijkracht) 

Het was prachtig weer met een geslaag-

de zoektocht! Er waren 3 gelukkige kids, 

die een Gouden Ei vonden en een extra 

prijs kregen (zie foto), naast de heerlijke 

paaseitjes die de paashazen inwis-

selden voor de gevonden eieren. 

We hebben ervan genoten met zijn 

allen en hopen jullie volgend jaar weer 

terug te zien!  

Alle vrijwilligers worden bedankt! Ook 

onze dank aan Albert Heijn Bijen uit de 

Hengelose es, die de chocolade eieren 

heeft aangeboden. De Bewoners-

vereniging Hengelo Midden heeft deze 

activiteit ook mede mogelijk gemaakt 

d.m.v. de bekende buurtbon!              Esther 

JEU DE BOULES 

Hallo buurtgenoten! 

Graag wil ik jullie er op atten-

deren dat er in onze speeltuin 2 prachtig 

mooie Jeu de Boules banen zijn gereali-

seerd, die tot heden nog niet optimaal 

worden gebruikt en dat is jammer. Een 

kleine groep mensen wil deze banen 

graag uit de vergetelheid halen en wil 

mensen graag enthousiast maken voor 

deze vorm van sport.  

Er wordt iedere maandagmorgen ge-

speeld van 10:00 tot 12:00 uur. 

Wie graag kennis wil maken met deze 

leuke vorm van vrijetijdsbesteding is van 

harte welkom in de speeltuin. Kom ge-

woon even kijken, je kunt dan gelijk een 

balletje gooien. Voor de ballen wordt 

gezorgd en het kost allemaal 

niets! 

Ben Boes 

“Hey een paar collega’s!” 

Deze gedrukte Nieuwsbrief werd mogelijk 

gemaakt door onderstaande sponsoren: 

Albert Heijn Bijen, Zwiep Fietsen, Van de Poel 

IJsmakers, Hans Wachtmeester Uitvaartverzor-

ging, Foto Bert Bertelink, Des Huizes makelaar, 

Fysio in de Voordeel, Thuis in Bunte en FC 

Twente, scoren in de wijk.  Allen BEDANKT! 

Zondag 17 juni 2018Zondag 17 juni 2018Zondag 17 juni 2018   

http://www.buntekleureninterieur.nl/
http://www.vanderpoelijs.nl/
https://www.zwiepfietsen.nl/zwiepfietsen/winkelhengelo/
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Groot Onderhoud Hengelose-Es Noord en De Jeu woningen 

In oktober van dit jaar start Groot 

Onderhoud in Hengelose-Es Noord 

Begin februari hebben alle 344 huurders  

aan de Peter Rubenstraat, Pieter 

Breughelstraat, Weusthagstraat, Nico 

Werkmanstraat en Jan Tooropstraat de 

laatste brief van ons gehad over het 

groot onderhoud. We hebben toen ge-

zegd dat we op onderdelen van het plan 

moeten bezuinigen en dat in april nieuwe 

informatie volgt. We zijn blij te vertellen 

dat het groot onderhoud door gaat! We 

beginnen nu met de voorbereidingen. In 

dit artikel leest u daarover. In de volgen-

de editie van de nieuwbrief vertellen we 

meer en komen hier uitgebreid op terug.  

Het plan is aangepast 

We hebben de afgelopen twee maanden 

gewerkt aan een goed en betaalbaar 

plan. Dit hebben we samen met bouwbe-

drijf Nijhuis en de architecten van MAS 

gedaan. Van de klankbordgroep, be-

staande uit 14 huurders, hebben we tips 

en adviezen gekregen. Die hebben we 

zoveel mogelijk verwerkt in het plan. Het 

aangepaste plan is gepresenteerd aan de 

klankbordgroep. We hebben uitgelegd 

waarom sommige onderdelen van het 

plan aangepast zijn. Ondanks dat we wat 

aanpassingen hebben moeten doen, ligt 

er een mooi en uitdagend plan!  

Definitief besluit 

We hebben een definitief besluit geno-

men over het aangepaste plan. We wer-

ken nu een aantal onderdelen verder uit. 

Dat kost nog een aantal weken. Ook 

moeten we een nieuwe vergunning aan-

vragen; hier wordt al aan gewerkt.  

Planning  

In de maand mei gaan we alle huurders 

vertellen wat we gaan doen in hun wo-

ning. We laten dan onder andere het aan-

gepaste plan zien. Voor nu kunnen we 

vast vertellen dat we in oktober van dit 

jaar starten met het groot onderhoud 

aan de Peter Rubensstraat. Dat wijkt af 

van wat we eerder verteld hebben. Daar-

na gaan we aan de slag aan de Pieter 

Breughelstraat en Weusthagstraat. En 

vervolgens zijn de Nico Werkmanstraat 

en Jan Tooropstraat aan de beurt.  

In deze laatste twee flats gaan we gelijk-

tijdig aan de slag. We verwachten dat we 

rond de zomer van 2020 klaar zijn met dit 

project. Welbions kan pas starten met 

het groot onderhoud als 70% van de be-

woners akkoord gaan met alle werk-

zaamheden. Wij komen daar per flat bij 

de bewoners op terug.  

Start eerste huisbezoeken 

We starten met huisbezoeken aan de 

Peter Rubenstraat. In deze flat komen we 

naar verwachting in de maand juni bij alle 

huurders op huisbezoek. Het doel van dit 

bezoek is om de woning te bekijken en 

persoonlijke vragen te beantwoorden. 

We kijken ook of u hulp nodig heeft  

tijdens het groot onderhoud.  

 

In de volgende nieuwsbrief  

ontvangt u meer informatie en  

nieuwe foto’s van het ontwerp 

 

Groot onderhoud aan De Jeu-

woningen in de Hunenborg gestart 

In maart zijn we gestart met het opknap-

pen van de zogenaamde De Jeu wonin-

gen. Dit zijn grote eengezinswoningen 

gelegen in drie verschillende buurten. 

Afgelopen jaar hebben we een aangepast 

plan gemaakt, waar ook de bewoners 

met een koopwoning tevreden mee zijn. 

Alle woningen krijgen een nieuw dak, 

voor- en achtergevel. In de woningen 

verbeteren we onder andere de ventilatie 

en vernieuwen we de keuken en douche. 

Voor 48 woningen maken we een apart 

plan. We zetten hier extra in op duur-

zaamheid. Dit doen we om te experimen-

teren met een aantal innovatieve ingre-

pen, die een woning extra energiezuinig 

maken. Daar leren we van en kunnen we 

vervolgens ons voordeel mee doen ter 

voorbereiding op andere groot onder-

houd projecten in de stad.  

 

Rik Gockel 

Zondag 13 mei  Niet vergeten!!Zondag 13 mei  Niet vergeten!!Zondag 13 mei  Niet vergeten!!   

https://www.welbions.nl/
https://www.welbions.nl/
https://www.deshuizes.nl/
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”Fysio in je Voordeel” - 4 keer Beter!      Deel 2: Beter Behandelen 
elk hun eigen specia-

lisme en maken we 

gebruik van bijvoor-

beeld dry needling 

van spieren, cure-

taping en McKenzie 

rug therapie of  

manuele therapie.  

Bent u benieuwd naar wat wij voor uw 

klacht kunnen betekenen neem dan con-

tact met ons op via 074-242 6742 of kijk 

op onze vernieuwde website 

www.fysioinjevoordeel.nl  

 

Zoals ieder kwartaal kunt u door het uit-

printen van onderstaande bon gratis een 

maand trainen uitproberen bij ”Fysio in je 

voordeel”.   

Namens Fysio in je voordeel 

Mike Hilverink 

(Fysio/manueeltherapeut) 

”Fysio in je Voordeel” 4 keer beter 

Vanaf dit jaar zullen wij zoals eerder aan-

gegeven ieder kwartaal een bijdrage  

leveren aan deze Nieuwsbrief  middels 

een column over gezondheid. 

In deze eerste column hebben we het 

gehad over de B van Begrijpen. Dit twee-

de kwartaal zal in het teken staan van de 

B van Behandelen.  

Beter Behandelen 

Het menselijk lichaam is een verbazend 

knap en goed georganiseerd geheel van 

spieren, botten, gewrichten waar u dage-

lijks op moet kunnen rekenen. Lopen, 

staan, springen, bukken, het zijn volko-

men vanzelfsprekende bewegingen. Dat 

bewegen niet zo vanzelfsprekend is, be-

seft u pas als u ergens last van krijgt. 

Zelf doen is belangrijk in je leven. Soms 

heb je echter hulp nodig om de volgende 

stap te kunnen zetten. Door je te Behan-

delen kan je fysiotherapeut je pijn of je 

bewegingsbeperking verminderen zodat 

jij zelf weer kunt oefenen om bijvoor-

beeld beter te kunnen lopen. 

Het vertrekpunt van iedere behandeling 

is een uitgebreide intake naar uw klach-

ten. Dit is nodig om zoals eerder uitge-

legd samen met u een goed beeld te krij-

gen van uw klachten. We zullen hierbij 

o.a. vragen naar omstandigheden die uw 

klachten doen toenemen en omstandig-

heden die uw klachten verminderen. Dit 

alles gericht op het Begrijpen van uw 

klacht en antwoord krijgen op de vraag 

“Wat heeft u nodig om weer optimaal te 

kunnen bewegen?” 

Binnen de Fysiotherapie hebben de afge-

lopen 25 jaar verschillende behandelvor-

men de revue gepasseerd. Zo werd er in 

het verleden gebruik gemaakt van parafi-

ne pakkingen, stroombehandelingen, 

lichttherapie enz. Vanwege beperkte we-

tenschappelijke onderbouwing op de 

effectiviteit van deze behandelingen wor-

den deze behandelingen bij ons niet 

meer aangeboden. 

Bij Fysio in je voordeel maakt het behan-

delen de weg vrij voor onze begeleiding 

onder beter Belasten en beter Bewegen. 

Het behandelen is vaak gericht op het 

opheffen van functie verstoringen in ge-

wrichten en/of spieren, het verbeteren 

van uw coördinatie gericht op het moge-

lijk maken van optimaal bewegen. 

Behandelen is bij Fysio in je Voordeel 

altijd kort en effectief. Om dit kunnen 

bereiken hebben onze fysiotherapeuten 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tegoedbon ”Fysio in je voordeel” 

Deze Bon geeft recht op 1 maand gratis 

trainen bij ”Fysio in je voordeel” 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Achternaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

http://www.fysioinjevoordeel.nl/
https://www.fysioinjevoordeel.nl/beter-behandelen/
https://www.fysioinjevoordeel.nl/fysio-in-je-voordeel-4-keer-beter/
http://www.fysioinjevoordeel.nl/
http://www.fysioinjevoordeel.nl/
http://www.fysioinjevoordeel.nl/
https://www.fysioinjevoordeel.nl/ons-team/


Nieuwsbrief Hengelose-Es, nr. 2018-2                         Mei - Juni - Juli  2018 

Pagina 8 

Wijksportfeest rondom voetbalwedstrijd 
De voetbalwedstrijd om de wederop-

bouw wisselbeker wordt dit 

jaar al weer voor de 3e keer 

gespeeld. En het wordt dit 

jaar nog mooier en groter 

dan vorige jaren. 

Er wordt een fantastisch 

wijksportfeest opgevoerd voor de jeugd 

van de Hengelose Es en ’t Wilbert. Maar 

liefst 6 basisscholen werken mee! 

De stichting “FC Twente, scoren in de 

wijk” zorgt voor de spel attributen en de 

speelsters van FC Twente zorgen weer 

voor de stimulerende begeleiding. 

Er wordt ook gevoetbald. Dit jaar voet-

ballen 3 teams tegen elkaar 

op een half voetbalveld. De 

winnaar krijgt de wisselbeker 

uitgereikt. 

Er komt een demonstratie van het op dit 

moment zo populaire “walking football”. 

Bij deze nieuwe rage voetbal voor 60+ 

wordt wel gevoetbald, maar niet gerend! 

En er gebeurt nog veel meer. Er is voor 

elk wat wils. De jaarlijkse loterij is op een  

nieuwe leest geschoeid, je weet gelijk 

wat je gewonnen hebt als je een lot 

koopt!  We hebben ook een echte D.J., 

die de muziek verzorgt.  

Kortom het ontbreekt aan niets om er 

een geweldig feest van te maken. Zorg 

daarom dat je er bij bent op 

woensdagavond 19 septem-

ber 2018.                     Hans de Gruil 

De WMO-cliëntenraad wil zichzelf graag 

aan u presenteren; een aantal vragen 

stellen en een oproep doen!  

De WMO-cliëntenraad is ingesteld door 

de gemeente Hengelo, om gevraagd en 

ongevraagd te adviseren over de uitvoe-

ring van de WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning). Wij bekijken dat eerst 

voornamelijk vanuit het belang van de 

cliënt. Wij willen zichtbaar én aanspreek-

baar zijn voor alle inwoners van Hengelo; 

met name voor cliënten van de WMO. 

Wij willen zoveel als mogelijk bevorderen 

dat WMO-cliënten betrokken blijven bij 

de oplossing van hun hulpvragen en baas 

blijven over hun eigen leven. Wij willen 

vaak voorkomende problemen bij de uit-

voering van de WMO signaleren en aan-

kaarten bij de gemeente Hengelo. 

De leden van de cliëntenraad zijn on-

afhankelijke vrijwilligers, wij doen dit van-

uit onze betrokkenheid bij een goed func-

tionerende uitvoering van de wet maat-

schappelijke ondersteuning (WMO).  

Samen brengen wij allerlei deskundig-

heid, persoonlijke werk- en bestuurserva-

ring in. Ieder heeft zijn eigen netwerk en 

vaak ook eigen ervaring met mantelzorg 

en WMO. 

“Leden gezocht voor het Cliëntenpanel 

van de WMO-Raad!” 

Het cliëntenpanel is onderdeel van de 

WMO-cliëntenraad Hengelo. Via het  

cliëntenpanel is het mogelijk om online 

onderzoek te doen bij burgers die ge-

bruik maken van de WMO, hun naasten, 

bezoekers en geïnteresseerden. In het 

cliëntenpanel worden (nieuwe) initiatie-

ven en uitkomsten getoetst. Met hun 

deelname helpen de leden van het cliën-

tenpanel de kwaliteit van de WMO-zorg 

via de WMO-raad verder verbeteren. 

Leden van het cliëntenpanel ontvangen 

enkele keren per jaar een vragenlijst per 

e-mail. De vragen kunnen gaan over: 

 Afval, de grijze Otto 

 Leesbaarheid gemeente brieven  

 Huishoudelijke hulp 

 Vervoer 

 Klachtafhandeling 

 “Hoe leesbaar zijn de brieven van de 

gemeente Hengelo?” 

De WMO-Raad Hengelo is een onderzoek 

gestart samen met onderzoekers van een 

Universiteit naar de leesbaarheid van de   

brieven van de gemeente Hengelo. Daar-

naast zijn wij benieuwd hoe de Hengelo-

se burger zelf de brieven, die door de 

gemeente worden toegezonden, ervaart.  

Zie ook de website: www.wmocrhengelo.nl 

Voor meer informatie kunt u ook eerst 

ondergetekende benaderen op telefoon 

nummer 06 - 4625 5066                   

Jacob Pol 

(vz. WMO-CR Hengelo ) 

Vervolg WMO-CR 

WMO-Cliëntenraad 

http://www.erfgoed-hengelo.nl/
https://wmocrhengelo.nl/
https://wmocrhengelo.nl/
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Annie M.G. Schmidt stelt school beschikbaar 

Organisatie van activiteiten 

in de Hengelose Es 

Zoals te lezen in deze 

Nieuwsbrief van de  

Hengelose-Es worden er de komende 

maanden veel activiteiten georganiseerd 

voor jong en oud. Dit is een geweldig 

mooi initiatief van vele organisaties en 

vrijwilligers. De inzet en het enthousias-

me van deze groep is onmisbaar. Zoals 

we in de maatschappij van nu teveel zien,  

vermindert de animo om mee te helpen 

een leuke activiteit te organiseren voor 

jong en oud. Laten we in de Hengelose Es 

niet meedoen aan deze landelijke trend! 

En laten we daarom onze jaarlijks terug-

kerende evenementen samen blijven 

organiseren zoals de Sint Maarten- en 

Sinterklaasoptocht. Deze activiteiten zijn 

laagdrempelig en onze kinderen kijken er 

nu al weer naar uit! 

Daarom stelt de OBS Annie M.G. 

Schmidt haar schoolgebouw met  

grote hal en podium weer beschikbaar!  

Kom overleggen dan kijken we samen 

wat we voor de kinderen kunnen organi-

seren.  

Graag tot ziens op de Annie M.G. 

Schmidtschool! Old Ruitenborgh 31  

( https://www.obsanniemgschmidt.nl/ ) 

Suzanne van Wezel 

Gezellige open dag op het Weusthag 

Op zondag 10 juni 2018 van 11:00 tot 

16:00 uur wordt wederom de jaarlijkse 

WEUSTDAG georganiseerd. Tijdens deze 

dag houden vrijwel alle organisaties en 

verenigingen op het Weusthag een open 

dag. U bent van harte welkom; ook om 

mee te doen aan verschillende leuke acti-

viteiten voor jong en oud!  

Zo kunnen kinderen zich uitleven met 

schepnetten tijdens de slootjesdag in de 

Heemtuin of meedoen aan spectaculaire 

activiteiten van de 2 scouting groepen in 

het park: St. Jeroen Bambi en St. Chris-

toffel. De muzikale omlijsting zal ook dit 

jaar weer verzorgd worden door Armo-

nia. Tevens zal er dit jaar een mooie 

speurtocht zijn met als hoofdprijs: een 

lidmaatschap bij één van de deelnemen-

de verenigingen ter waarde van € 250,-. 

Nieuw dit jaar is de samenwerking met 

WAK: de Week van de AmateurKunst. 

Diverse amateurkunstenaars zullen zich-

zelf presenteren op mooie locaties in het 

park. Meer informatie is ook te vinden op 

www.hetweusthag.nl  

Rieke Tibben 

Open dag WEUSTHAG 

Obs Annie M.G. Schmidt:  

”Kunst is leren, Leren is kunst” 

https://www.obsanniemgschmidt.nl/
https://www.jeroenbambi.nl
http://www.stchristoffel.nl/
http://www.stchristoffel.nl/
http://www.armonia.nl/
http://www.armonia.nl/
https://www.hetweusthag.nl/
https://www.obsanniemgschmidt.nl/
https://www.obsanniemgschmidt.nl/
https://www.hetweusthag.nl/
https://www.hetweusthag.nl/
https://www.hanswachtmeester.nl/
http://www.fotobertelink.nl/
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Advertentie Albert Heijn Bijen    -    Weggeefwinkel bestaat 2 jaar! 

Hiep Hoera in de Gloria! 

De Weggeefwinkel viert op zaterdag  

23 juni 2018 haar 2-jarig bestaan 

Wij gaan er samen een leuk, swingend en 

gezellig feest van maken met iedereen 

die komt! Alle mensen die ons al een tijd 

kennen en bezoeken, maar zeker ook al 

die mensen die nog niet zijn geweest, zijn 

van Harte uitgenodigd om dit feestje 

met ons mee te vieren. Een feestje wordt 

nog gezelliger met muziek en daarom 

hebben we een DJ, die ons zowel binnen 

als buiten kan laten swingen.   

Er zijn lekkere hapjes en drankjes om de 

feestvreugde nog groter te maken. Het 

feest is tussen 13:00 en 18:00 uur 

en we hebben alvast goed weer 

besteld. Voor ons als team was 

het afgelopen jaar een mooi jaar met veel 

nieuwe bezoekers;  ook van buiten Hen-

gelo zoals Enschede, Borne en Almelo. 

Dat vinden we natuurlijk super! Adres: 

Klein Driene, Schumannstraat 12,  

7557 VB Hengelo  

Openingstijden: 

Woensdag:  13:00 - 18:00 uur 

Donderdag: 18:00 - 21:00 uur 

Zaterdag:     13:00 - 18:00 uur 

Op dinsdagmorgen van 09:00 - 12:00 uur  

kunnen ook goederen worden gebracht. 

Kijk ook op onze website 

www.weggeefwinkelhengelo.nl; daarnaast 

zijn we ook op facebook te vinden!       

Monique Klein 

https://www.ahbijen.nl/
http://www.weggeefwinkelhengelo.nl
https://www.facebook.com/WeggeefwinkelHengelo/
https://weggeefwinkelhengelo.nl/
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Kinderinstuif 
Programma kinder-

instuif Wijkcentrum 

Uitslagsweg 47 

7556 LN Hengelo 

074 250 40 20  

Kinderinstuif 
Woensdagmiddag: 14:30-16:00 uur 

Kinderinstuif voor kids 4 - 12 jaar 

Kosten voor alle reguliere knutsel-

middagen: € 0,50 p.p. inclusief ranja 

Programma: 

2 mei 2018:  

 Geen instuif i.v.m. meivakantie 

9 mei 2018 :  

 Iets maken voor Moederdag 

16 mei 2018:  

 Experimenten dag 

23 mei 2018:  

 Pizza maken 

30 mei 2018:  

 *Bingo* 

6 juni 2018:  

 Wereld milieu dag 

13 juni 2018:  

 Iets maken voor Vaderdag 

20 juni 2018:  

 Samenwerkingsopdracht 

27 juni 2018:  

 Bosje bloemen van papier 

4 juli 2018:  

 Muziekinstrumenten 

maken 

11 juli 2018:  

 Thema -ZOMER- 

Charity ten Cate-Morsink 

Dierenambulance 
De dierenambulance bestaat op dit mo-

ment uit ongeveer 25 vrijwilligers die 

24/7 voor de dieren klaar staat. Wij wer-

ken in ploegen van 24 uur; een dienst is 

van 19:00 uur tot 19:00 uur. Wij zijn altijd 

bereikbaar, maar van 22:00 uur - 08:00 

uur alleen voor spoed (ook wij slapen 

’s nachts net als de meeste mensen!)  

Men kan ons bellen voor zieke, gewonde, 

gevonden en vermiste dieren. Echter wil 

het niet zeggen dat we ook daadwerkelijk 

voor elke melding komen of kunnen ko-

men (bewust)! Voor meer informatie 

m.b.t. tot dieren kun je naar onze  

website: www.dierenbescherming.nl/

dierenambulance/dierenambulance-

twente. We hebben ook een FaceBook 

site: dierenambulance Hengelo Borne 

De aankomende periode is het weer druk 

met allerlei jonge dieren; vooral vogels. 

Het belangrijkste is om hier zo min moge-

lijk mee te doen (en aan te komen)! Maar 

bij twijfel kun je de dierenambulance 

natuurlijk altijd bellen! Een belangrijk 

telefoon nummer die je in de telefoon 

moet hebben is :   06-5233 2216  

(dierenambulance Hengelo / Borne) 

Marion 

(coördinator dierenambulance Hengelo/Borne) 

Beste wijkbewoners, 

AI 2 jaar is er geen Sinter-

klaasoptocht meer geweest 

in de Hengelose-Es. Graag wil ik de Sin-

terklaasintocht nieuw leven in blazen. Wij 

willen dit jaar een grote spectaculaire 

optocht organiseren in de wijk. Speciaal 

voor alle kinderen in de wijk en uiteraard 

zijn daarbij alle ouders ook van harte 

welkom! Wij willen deze traditie graag in 

ere houden voor de kinderen in onze 

wijk. Daarom zou ik graag van de ouders 

in de wijk willen horen of zij het belang-

rijk vinden dat er weer een grote Sinter-

klaas-optocht in de wijk wordt georgani-

seerd.  Zou u s.v.p. uw reactie willen mai-

len naar redactienieuwsbrief@hengelose

-es.nl (klik op link!) of op het enquête-

strookje willen zetten? Wij zoeken ook 

nog vrijwilligers die mee willen helpen de 

dag te organiseren. Wanneer u hieraan 

wilt meewerken, mag u dat ook mailen 

naar de nieuwsbrief of op onderstaande 

strook vermelden. Onderstaande strook 

mag u inleveren bij: Gerard Engbersen,  

Piet Mondriaanstraat 15.   

Gerard Engbersen 

Enquête Sinterklaas 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Enquête Sinterklaasoptocht 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Achternaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefoon nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sinterklaas optocht graag weer in de wijk 

organiseren 1)        Nee /  Ja     

Wil graag meehelpen bij het organiseren 

van de Sinterklaasoptocht 1)            

          Nee /  Ja 

  1) Geef uw keuze aan s.v.p.!  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

http://www.wijkcentrum-dehes.nl/index.php/category/activiteiten/kinderactiviteiten/
http://www.wijkcentrum-dehes.nl/index.php/category/activiteiten/kinderactiviteiten/
https://www.dierenbescherming.nl/dierenambulance/dierenambulance-twente
https://www.dierenbescherming.nl/dierenambulance/dierenambulance-twente
https://www.dierenbescherming.nl/dierenambulance/dierenambulance-twente
https://nl-nl.facebook.com/dierenambulance.hengelo.7/
https://www.dierenbescherming.nl/dierenambulance/dierenambulance-twente
mailto:redactienieuwsbrief@hengelose-es.nl?subject=Sinterklaasoptocht%20Nee/Ja%20-%20Wil%20wel%20meehelpen%20bij%20optocht%20Nee%20/%20Ja%20
mailto:redactienieuwsbrief@hengelose-es.nl?subject=Sinterklaasoptocht%20Nee/Ja%20-%20Wil%20wel%20meehelpen%20bij%20optocht%20Nee%20/%20Ja%20
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Voorbereidingen voor volgende Nieuwsbrief 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van een aantal geplande data voor de 

Nieuwsbrief en over welke periode de inhoud van de aan te leveren redactionele 

stukken zoveel mogelijk moet gaan! 

1e kolom: Uiterste datum om uw bijdrage voor de Nieuwsbrief aan te leveren 

2e kolom: De geplande datum waarop de digitale Nieuwsbrief uitkomt. Uw bijdrage 

kunt u sturen naar het E-Mail adres: redactienieuwsbrief@hengelose-es.nl  Om-

streeks deze datum zullen ook de gedrukte Nieuwsbrieven beschikbaar zijn!  

3e kolom: periode waarover uw nieuws zoveel mogelijk moet gaan! 

We nemen uw bijdrage graag in ontvangst!  

Speciale dagen! 

Uiterste datum voor aanleve-
ren van uw bijdrage (kopij) 

Verschijning 
Nieuwsbrief:  

Bevat nieuws voor               
de periode:  

13 juli 2018 27 juli 2018 Augustus - September - Oktober 

12 oktober 2018 26 oktober 2018 November - December - Januari 

15 januari 2019 31 januari 2019 Februari - Maart - April   2019 

10 april 2019 24 april Mei - Juni - Juli 2019 

Dit planningsschema kan worden aangepast! De haalbaarheid is afhankelijk van de aangeleverde kopij! 

Naam met actieve link naar website: Telefoon nr: Naam met actieve link naar website: Telefoon nr: 

Wijkcentrum De Hengelose Es 074-250 4020 Communicatie Werkgroep Hengelose Es 074-242 0146  

Buurtbemiddeling Hengelo: 
Via Wijkracht    of  Via Welbions 

06-1413 2947 Kinderboerderij ‘t Weusthag: 
Via dagjeweg.nl  of  Via facebook.com 

074-245 9468 

Wijkracht - Receptie Wijkracht 
  - Contact Wijkracht  

088-945 5722 Buurtbonnen (Gemeente Hengelo) 
Buurtbonnen BHM  

14074 
n.v.t. 

Stichting 't Geerdink 074-242 0146 Voetbalvereniging Achilles ’12  074-291 9052  

Wijkservicepunt Hengelose Es 074-259 6868 St. Welzijn Ouderen Hengelo (SWOH) 074-245 9131 

Bewonersorganisatie Hengelo Midden  
(Tineke Kusters) 

06-3919 7274 Mantelzorgondersteuning Wijkracht (voor 
mantelzorgers in Hengelo) 

074-245 9131 
088-945 5722 

Annie M.G. Schmidt School 074-243 3343 Dr. A. Kuyperschool 074-291 3236 

Basisschool De Hunenborg 074-291 1629 Basisschool de St. Plechelmus 074-291 6271 

De Wilbertschool 074-291 4499 Peuterspeelzaal “Het Esje” 06-1413 2576 

Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo 088-945 5750 Zorgloket Hengelo  074-245 9131 

Politie Hengelo Algemeen 0900-8844 Muziekvereniging Armonia 074-290 9388 

Huisartsenpost Hengelo 088-555 1155 Meld misdaad anoniem 0800-7000 

Digitale versie: In deze tabel zitten voor de onderstreepte groepen woorden actieve links naar de bijbehorende websites. 

De maanden mei, juni en juli kennen voor 

het jaar 2018 onderstaande feest-, ge-

denk- en overige dagen: 

Reserveer alvast de volgende data in uw 

agenda voor het jaar 2018: 

Wijkfeest Hengelose-Es: 2 sept 

Voetbalwedstrijd wederopbouw: 19 sept 

Lijst met belangrijke instanties, websites en telefoonnummers 

Feest- en overige dagen Datum 

 Dag van de Arbeid 2018  Di 1 mei 

 Dodenherdenking 2018  Vr 4 mei 

 Bevrijdingsdag Za 5 mei 

 Hemelvaartsdag  Do 10 mei 

 Moederdag  Zo 13 mei 

 Ramadan  Wo 16 mei t/m do 4 jun 

 1e en 2e Pinksterdag  Zo, Ma  20, 21 mei 

 Suikerfeest  Vr 15 t/m Ma 18 juni 

 Vaderdag  Zo 17 juni 

Zomervakantie (noord)  21 juli t/m 2 sept  
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