Vijfentwintig jaar maaltijdenservice
voor slagerij Harink aan Woltersweg
Door Linda Meijer
Hengelo - De tijd dat een

slagerij alleen maar vlees
verkoopt, is al jaren achterhaald. Een pionier op
het gebied van dergelijke
‘nevenproducten’ als stampotten, salades en belegde
broodjes is slagerij Harink.
25 Jaar geleden introduceerde deze als een van de eersten de maaltijdenservice.
Momenteel bezorgt Harink
ruim honderd kant-en-klare
maaltijden per dag.
Slagerij Harink is een waar
begrip in Hengelo. Niet in de
laatste plaats om haar ambachtelijkheid en oog voor
kwaliteit. “Ik wil letterlijk
weten wat voor vlees ik in de
kuip heb, dus betrek al mijn
rundvlees uit eigen stal”,
aldus eigenaar Gerard Harink. “Mijn dochter Miranda en haar man hebben een

king met de gemeente Hengelo eind 2015 in het kader
van de wijkopdracht voor
leerlingen uit 6 VWO van
Lyceum de Grundel met
aardrijkskunde in hun pakket krijgt een vervolg. Myr-

gewenst gedrag bij je tiener?
En hoe ga je om met moeilijk gedrag? Deze en andere
vragen komen uitgebreid
aan bod bij de gratis cursus
‘Positief opvoeden tieners’.
De groepscursus bestaat uit
vier wekelijkse bijeenkomsten van twee uur en een
slotbijeenkomst. De cursus
vindt plaats op de dinsdagen 9, 16, 23 februari en 8
maart. De slotbijeenkomst
is op 12 april. Iedere bijeenkomst is van 19.00 tot 21.00
uur in Bibliotheek Hengelo.
Voor meer informatie en/of
aanmelden: bel met Loes
Hengelo 245 95 58, mail naar
loes@hengelo.nl of kijk op
www.loes.nl/agenda

Hengelo - In de seniorenbil-

Gerard en Annie Harink runnen al 38 jaar een slagerswinkel aan de Woltersweg. Hier zitten de twee thuis aan de keukentafel. “Woensdag
is onze vrije dag; dan maken we tijd voor elkaar en onze kleinkinderen.”

weg te Hengelo. “Het is hard
werken maar de voldoening
en het plezier zijn nog steeds
veel groter dan de lasten”,
aldus Annie, die 25 jaar geleden het idee bedacht voor
de zelf klaargemaakte maaltijden. “Twee van onze drie
dochters werken zelf ook in
de zaak, dus het is een echt
familiebedrijf wat dat betreft.” Harink heeft ongeveer
acht man in dienst en verzorgt tevens de vaste catering voor diverse bedrijven

in Hengelo en omstreken.
Wat is het geheim achter de
succesformule? “Altijd nieuwe dingen bedenken, want
stilstand is achteruitgang.
Tegenwoordig laten we die
nieuwe
ontwikkelingen
graag over aan onze bijzonder creatieve dochters Miranda en Yvonne en de overige medewerkers”, aldus het
slagersechtpaar. De geruchten dat Harink binnenkort
zou stoppen, wijst Gerard
resoluut van de hand. “Toe-

Leerlinge denkt mee over binnenstad
Hengelo - De samenwer-

Hengelo - Hoe stimuleer je

Klokstee 1
virtueel
koploper

‘altijd nieuwe
dingen bedenken,
want stilstand is
achteruitgang’
eigen boerderij met Blonde
d ’Aquitaine-koeien (www.
ervegrootavest.nl), waar ik
al mijn rundvlees vandaan
haal. Alle varkens komen
van scharrelvarkenshouderij Stegink te Bathmen, beter
bekend als www.piggypalace.nl.”
Gerard Harink (65) en zijn
vrouw Annie (66) draaien al
heel wat jaartjes mee in het
slagersvak. Samen openden
ze 43 jaar geleden hun eerste
slagerswinkel in Enschede
en inmiddels zitten ze al
weer 38 jaar aan de Wolters-

Cursus Loes
over opvoeden
van tieners

the Leferink uit 6 VWO is
uitgenodigd om op dinsdag
16 februari een presentatie
te houden in het voormalige pand van Kolsté aan de
Markt voor het programmateam van de gemeente Hengelo. Myrthe heeft een pro-

fielwerkstuk gemaakt over
de binnenstad van Hengelo
en krijgt zo de mogelijkheid
om haar bevindingen te delen. Een medeleerling en
Marco Uijen, docent aardrijkskunde zullen haar vergezellen.

Herman Koetsveld & Enis Odaci

Twee oude mannen

B

este Enis,
Zeg eens eerlijk, voel jij je af en toe al
een tikje oud worden?

Ja, ja, ik weet waar je op doelt. Jij en ik stonden afgelopen week voor een klas studenten. Dat was op uitnodiging van hogeschool
Windesheim in Zwolle. We spraken er over
de uitdagingen van de interreligieuze dialoog. Ach, gewoon een ander woord voor het
fatsoenlijk omgaan met elkaar, ongeacht in
welke god je gelooft. Maar tegenwoordig is
dat gesprek tussen godsdiensten niet meer
zo eenvoudig. Er zijn opeens een heleboel
pijnpunten tussen allerlei gelovige mensen.
Ook tussen gelovigen en niet-gelovigen is
het spannend.
Daar zaten we dan, in die klas. We waren zeker twee keer zo oud als de gemiddelde leeftijd van de studenten. Zij hadden vol, kleurrijk haar. Jij bent al grijs en ik aan de kalende

hand. Zij hebben nog een hele toekomst voor
zich. Wij zitten soms onbewust al terug te
blikken op ons leven. En viel jou ook niet
op dat de studenten gewoon hun laptops en
smartphones gebruikten tijdens het gesprek
met ons? Ja, de tijden veranderen!
Maar schijn bedriegt. Op die jonge lichamen zitten eigenlijk hele ouden hoofden.
Die studenten hebben al veel gezien en veel
gelezen. Ze denken helemaal niet in zwartwit beelden zoals ‘volwassen’ mensen in
de media. Ze stelden al vrij snel moeilijke,
kritische vragen. Dat was toch wel een hele
aangename ontdekking. Het komt wel goed
met die studenten. En wij gaan, als het zo
ver is, gewoon gebroederlijk achter de geraniums zitten.
Enis Odaci



Reageren? info@koetsveld-odaci.nl

gegeven, we zijn voorzichtig aan het rondkijken naar
een mogelijke opvolger, we
zijn nu eenmaal niet meer
één van de jongsten. Maar
dat is nog lang niet aan de
orde”, verzekert deze gepassioneerde slager ons. “We
zouden onze klanten veel
te erg missen. Mochten we
het ooit verkopen dan streven we er wel naar dat alle
producten en services op de
vertrouwde manier zullen
worden voortgezet.”

Jubileumattentie
Al 25 jaar verkoopt en bezorgt slagerij Harink kant-enklare maaltijden, dagelijks
warm, koelvers of diepvries
geleverd. Heerlijke Hollandse pot, af en toe afgewisseld
met een pasta of wintersoep.
Dit mag gevierd worden en
daarom ontvangen alle vaste
en nieuwe maaltijdklanten
deze week een leuke jubileumattentie. Voor meer informatie: www.slagerijharink.
nl of tel. 291 35 66.

Oude mobiele telefoons voor KWF
Hengelo - Heb jij oude
telefoons liggen waar je
niks mee doet? Mobieltegenkanker, in samenwerking met KWF, kan ze
heel hard gebruiken om
onderzoek tegen kanker
mogelijk te maken.
Bij de DA aan de Industriestraat 64-66 in Hengelo staat sinds kort een

inzameldoos waar je
oude telefoons en/of inktcartridges in kan doen.
Help mee deze verschrikkelijke ziekte te bestrijden. Meer weten overdeze actie en waar je nog
meer een inzameldoos
kunt vinden? Kijk dan op
www.mobieltegenkanker.
nl of op www.kwf.nl

jartcompetitie is Klokstee 1
virtueel koploper. Dit team
(onder leiding van Marti
Schelhaas) gaat
met de
minste verliespunten (80)
de volgende ronde in. Dit is
mede veroorzaakt door een
zware nederlaag van HBC
2 (teruggevallen naar de
vierde plaats met 94 verliespunten). Tweede is Klokstee
2 (kampioen van de vorige
editie) met 88 verliespunten en derde is de runner up
Berflohoes 1 met 89 verliespunten. In het topscoreklassement blijft Wim Steggink
(HBC 2) met 95 procent de
leider.

Een bijzondere
buurman
Hengelo - Museum Hengelo

nodigt
belangstellenden
woensdag 10 februari weer
uit voor een lezing. De lezing
‘Een bijzondere buurman’
wordt verzorgd door Drs.
Hans van den Broek, ouddocent en cultuurhistoricus.
Na de lezing gaat hij met de
aanwezigen het museum in.
De aanvang is 19.30 uur. De
entree bedraagt 5 euro, donateurs 2,50 euro.

Spelmiddag
Rode Kruis
Hengelo - In het Rode Kruisge-

bouw, Oude Bornseweg 85-1 is
donderdag 4 februari van 13.30
tot 15.30 uur een spelletjesmiddag. De entree bedraagt 2 euro
p.p. Voor de oudere eenzame
een gezellige middag met onder andere duizenden, Triominos, sjoelen en Rummikub.
Natuurlijk wordt er een kopje
koffie/thee met een koekje geserveerd.

Presentatie
over Engeland
Hengelo - Jeroen Zwier verzorgt

op dinsdag 9 februari om 14.00
uur een presentatie over Engeland in het Nivoncentrum aan
de Lodewijkstraat 1. De aanwezigen bezoeken met Zwier
verschillende provincies met
mooie natuur en allerlei bezienswaardigheden. De entree
is 3 euro, voor leden 2 euro, inclusief twee maal koffie of thee.

