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Kreta moet
wijken voor
Lange Wemen
Hengelo

Restaurant Kreta aan de
Burgemeester Jansenstraat
sluit per 1 september de deuren. Dit omdat het restaurant
plaats moet maken voor de
nieuwbouw van Lange Wemen. Eigenaar Simon Yanik:
“Ruim vijftien jaar heb ik
met plezier in mijn zaak gewerkt en hierdoor veel goede
en plezierige contacten met
mijn gasten gehad. Ik zal dit
straks zeker gaan missen.
Langs deze weg willen m’n
team en ik iedereen hiervoor
bedanken.”

Driedubbel
feest bij
dubbeltoernooi
Hengelo

Tennisvereniging LTV HOLEC (nu TV Timmersweide) bestaat negentig jaar, het
OTC Open Dubbeltoernooi
dertig jaar en sinds precies
vijf jaar worden de wedstrijden gehouden op de locatie
naast het TwenteBad. Genoeg redenen voor een feestje dus. Van maandag 3 tot en
met zondag 16 september
wordt het naar eigen zeggen ‘gezelligste toernooi van
Hengelo en omstreken’ gespeeld. Er wordt getennist in
de categorieën DD/HD/GD
8, 7, 6, 5, 4 en 3. Inschrijven
kan op www.toernooi.nl.
Vanwege alle feestelijkheden
is er op vrijdag 7 september
een feestavond.
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Het Dagboek van Anne
Frank in de Spaanse zon
Correspondent Linda Meijer
vroeg Hengeloërs in juli de
bieb naar hun vakantielectuur voor een zesdelige
zomerserie in het Hengelo’s
Weekblad. Joke Kruit (66)
is getrouwd met Klaas
en samen hebben ze drie
kinderen, twee kleinkinderen
en zelfs één achterkleinkind.
Naast babysitter, is Joke
ook nog eens drie ochtenden in de week actief als
interieurverzorgster. Joke
en Klaas zijn fanatieke
Spanjegangers. Deze maand
gingen ze dan ook voor de
derde keer dit jaar met de
bus naar het warme zuiden.
En tja, wat te doen tijdens
zo’n lange busreis? Dit is het
laatste deel uit deze serie.

u Linda Meijer
U Hengelo

Wanneer en waar lees je het
meest?
Ik lees niet alleen tijdens de vakantie hoor, maar het hele jaar

Hengelo

De Hengelose Amateur
Fotografen Vereniging
(HAFV) bestaat dit jaar 90
jaar. Dat wordt gevierd met
een expositie van portretten
van 90-jarigen in november
en december in het stadhuis.
Daarbij kunnen inwoners
van Hengelo mee doen aan
een fotowedstrijd met als
thema ‘90’. Ze dienen hun
bijdrage vóór 30 september
naar secretaris@hafv.nl te
sturen. De drie beste inzendingen worden beloond met
een prijs. De hoofdprijs is
een vergroting van een eigen
foto naar keuze op canvas.
Info: www.hafv.nl

Zilver moet
jongens aan
hockeyen krijgen
Hengelo

Joke Kruit: “Van mijn schoondochter krijg ik altijd een pakketje glossy’s mee voor onderweg,
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lief hè?”

Lees je veel?
We zijn al heel lang lid van de
bieb en we komen hier geregeld. Ik leen trouw elke drie
weken, maar ja, soms wordt
het verlengen, omdat ik er niet
aan toegekomen ben. Ik ben
veel met mijn gezin en de tuin
bezig, dus ik heb geen sportschool nodig.

Fotowedstrijd
jarige fotoclub

door. Met de vakantie wordt het
echter wel meer. Veel in de bus,
maar natuurlijk ook heerlijk aan
het strand of ’s avonds in bed.

Waar houd je van?
Ik heb pas ‘Zeemuziek’ van
Sara MacDonald uit en ik houd
van alles van Santa Montefiore.
Ik houd van dit soort Engelse
schrijfsters van historische romans, liefst na de oorlog. Verder ben ik ook dol op tijdschriften; samen met mijn dochter
heb ik een Libelle-, Margriet-

en Flairabonnement. Uit die
tijdschriften haal ik vaak weer
ideeën voor nieuwe boeken.
Klaas is meer van de woordzoekers, maar hij leest ook best
veel. Zo heeft hij tijdens onze
laatste Spanjevakantie afgelopen mei voor het eerst in zijn
leven ‘Het dagboek van Anne
Frank’ gelezen; hij was erg
onder de indruk. Laatst heeft
hij nog ‘Knock-out’ van Henk
Stoorvogel en Joop Gottmers
gelezen, dat gaat over de ups
en downs van een kickbokser

annex drugscrimineel. Nu is
hij bezig met ‘Hellehonden’ van
Jan & Sanne Terlouw en tussendoor zie ik hem regelmatig
in die biografie van René van
der Gijp lezen.

Wat gaat mee op vakantie?
Misschien ook wel ‘Het dagboek
van Anne Frank’ en natuurlijk
een paar dikke historische pillen. En van mijn schoondochter
krijg ik altijd nog een pakketje
glossy’s mee voor onderweg,
lief hè?

Hockey Club Twente zoekt
nog altijd jongens in de basisschoolleeftijd om lid te
worden van de club. In de
jacht op nieuwe leden wordt
nu de zilveren medaille van
de Nederlandse hockeyheren in de strijd gegooid. Op
de wervende affiche van de
Hengelose vereniging wordt
gerefereerd aan deze topprestatie en daaronder staat
vervolgens: ‘Ik kan me voorstellen dat je dit ook graag
zou willen leren!’ Jongens
die zich nu aanmelden hoeven voor dit jaar geen contributie meer te betalen. Na
vier proeftrainingen kun je
besluiten of je door wilt gaan
of niet. Kijk voor meer info
op www.hcwente.nl.

Nagenieten
bij Tulp Keukens
Nu bij aankoop van een
Tulp Keuken:

*

G R AT I S
GRANIETEN WERKBLAD
• HOTELARRANGEMENT
CADEAU
• 25 JAAR GARANTIE
OP UW KEUKEN
Nedap NV
Nedap NV kenmerkt zich door een cultuur waarbinnen ondernemerschap van haar eigen medewerkers maximaal
wordt gestimuleerd en erkend. Iedere medewerker is als het ware een ondernemer binnen Nedap die op basis van
zijn/haar eigen specifieke expertise, werkervaring en verantwoordelijkheid werkzaamheden naar zich toetrekt.
www.nedap.com
Nedap CIMPL
Het merendeel van de metalen en kunststof onderdelen van de Nedap producten worden in huis geproduceerd
binnen de afdeling CIMPL (Construction in Metal & Plastics). Deze afdeling is gespecialiseerd in onder andere
metaalproductie, kunststofproductie en gereedschapmakerij. Voor onze kunststofafdeling zijn we op zoek naar een

Spuitgietmachine Operator

(39 u p/wk)

met oog voor kwaliteit en ontwikkeling
De functie:
Je bent verantwoordelijk voor het in- / uit- en ombouwen van spuitgiet matrijzen, opstarten en bedienen van spuitgietmachines en randapparatuur, zelfstandig verhelpen van kleine machinestoringen, het signaleren, analyseren van
mogelijke matrijs- en machinestoringen, de kwaliteitscontrole en het afhandelen van de producten.

Uniek in Keukenland
25 JAAR GARANTIE OP UW KEUKEN
100% MAATWERK UIT EIGEN NEDERLANDSE FABRIEK
LEVENSLANGE GARANTIE OP HANG- EN SLUITWERK
AL RUIM 30 JAAR ERVARING
PERFECTIE TOT IN DETAIL
EIGEN MONTAGEDIENST
MILIEUBEWUST BEREID
CBW-ERKEND

Functie-eisen:
een technische MBO opleiding, ev. aangevuld met
cursussen spuitgieten (KB1 + KB2) of gelijkwaardig
minimaal 3 jaar vergelijkbare werkervaring
kennis hebben van kunst- en kleurstoffen

bereid zijn om in een 2 ploegensysteem te werken
ervaren zijn met Engel en Arburg spuitgiet machines
zelfstandig kunnen werken in een klein team

Solliciteren:
Mail of stuur dan je sollicitatie, voorzien van actueel CV naar N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” t.a.v.
Charlotte Stegeman, Charlotte.stegeman@nedap.com of Postbus 6, 7140 AA, Groenlo.

GRATIS KEUKENMAGAZINE? WWW.TULPKEUKENS.NL
GRATIS KEUKEN? KIJK OP WWW.DEKEUKENVANJELEVEN.NL
* Actie is geldig bij aankoop van een nieuwe Tulp Keuken vanaf €7.000,- netto verkoopprijs.
Actievoorwaarden op verkooppunt onder nummer T27.08.2012 | * Garantievoorwaarden op verkooppunt.
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