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Starthandeling
herinrichting
stadsentree
Hengelo - Aannemer He-

Hengelo - De rookworst van

kan de winkel niet bestaan
zonder de vrijgevigheid van
de Hengelose bevolking.
“Tijdens de openingstijden
kunnen mensen kleding
of andere waren de gehele
dag bij ons inleveren, mits
ze schoon en heel zijn. Een
enorm team van vrijwilligers gaat dan aan de slag
met het sorteren, prijzen
en strijken van alles”, aldus
Leni.
Het tienjarig bestaan wordt
groots aangepakt en begint
al op zaterdag 10 oktober.
“Om 13.30 uur is de muzikale opening door een
band van Excelsior”, vertelt

pr-man Herman Reinders.
“Daarna volgt om 14.30 uur
een modeshow met enkel
kleding en accessoires uit
de winkel, geshowd door
onze eigen vrijwilligers. De
hele daarop volgende week
zullen er kraampjes buiten
staan met speciale aanbiedingen. Op zaterdag 17 oktober volgt er een verloting
(elke kassabon is een lot,
red.) en we sluiten de week
af met een informeel samenzijn met al onze vrijwilligers
in De Zegger, om iedereen te
bedanken voor hun loyaliteit
en inzet.” Info: tel. 256 87 31
of winkel.hengelo@tdh.nl

Radio Oost zoekt ‘kanjers’
Hengelo - Radio Oost zet
inwoners van Overijssel
in het zonnetje die iets
bijzonders voor een ander
doen. Mensen aanmelden
kan via kanjer@rtvoost.

nl met een motivatie. De
150 grootste kanjers ontvangen een dinerbon voor
twee personen. Voor meer
informatie: www.rtvoost.
nl/kanjers.

Keurslager Koekenberg is
tijdens de landelijke rookworstkeuring van de Vereniging van Keurslagers met
goud bekroond. Keurmeesters keurden de ambachtelijke rookworst op diverse
punten en concludeerden
dat deze van hoge kwaliteit
is. Keurslager Koekenberg
is bijzonder trots: ‘‘We maken onze rookworsten met
grote zorg: van het kruiden
van het beste vlees tot het
roken in onze rookkasten.
En dat hebben ook de keurmeesters geproefd!’’, aldus
de ondernemer. Tot en met
10 oktober kunnen klanten
de rookworst in de winkel
proeven en profiteren van
een scherpe aanbieding: de
tweede rookworst gratis.

Open dag bij
Curves Hengelo
Hengelo - Curves Hengelo

houdt zaterdag 10 oktober
van 10.00 tot 14.00 uur een
open dag voor iedereen die
nu wel eens wil weten wat
het verschil is tussen Curves - 30 minuten fitness voor
vrouwen - en een ‘gewone’
sportschool. Tijdens de open
dag wordt uitgelegd wat het
geheim van Curves is en
wordt informatie gegeven
over het unieke trainingsen
voedingsprogramma.
Ook kan er kennis gemaakt
worden met de 30-minuten
workout voor vrouwen en
staan deskundige coaches
klaar om alle vragen te beantwoorden.

Kinderinstuif
Hengelo - Wijkcentrum ‘t

Lansink aan de Twijnstraat
houdt elke woensdag van
13.30 tot 15.00 uur een gezellige en soms ook een spannende kinderinstuif. Deze
middagen is voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar en de kosten zijn 1 euro, inclusief een
glas ranja. Op woensdag 7
oktober is er een spannende puzzeltocht rondom de
Tuindorpvijver. Meer informatie over deze middagen:
info@ssblansink.nl
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Aanbiedingen geldig van woensdag t/m dinsdag
Volg ons ook op facebook.

Visgilde Kötter

Oldenzaal

Hengelo

Steenstraat 25

Thiemsbrug 45

T: 0541-768 410
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20% korting
1 bon per artikel

Zie de voorwaarden in de winkel
Wij accepteren alleen originele bonnen

www.dedadrogist.nl

Industriestraat 64 - 68 Hengelo

Oad een dag
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T: 074-3490355
E: info@visgildekotter.visgilde.nl W: www.visgildekotter.nl

Geldig t/m eind oktober 2015

ijmans begint binnenkort
met de reconstructie van
de Enschedesestraat binnen
de bebouwde kom van Hengelo. Er komt een compleet
nieuwe inrichting met nieuwe riolering, verlichting,
beplanting en bestrating. De
nieuwe inrichting zorgt voor
een betere entree van het
centrum vanaf Enschede en
een betere verbinding van
het openbaar vervoer tussen
kennispark UT en het station Hengelo. In samenspraak
met ondernemers, omwonenden en Stichting Centrummanagement Hengelo
is het ontwerp gemaakt. Gedeputeerde van de provincie
Overijssel Hester Maij, directeur Heijmans Regionale
Grote Projecten Infra Marco
van der Kuile en wethouder
Marcel Elferink verrichtten
vrijdagmiddag de starthandeling van dit project.

Goud voor
rookworst

dt (secretaris/verkoopster) en Herman Reinders (pr), allen
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www.natuur-praktijk.nl

DEZE WEEK SMAKELIJK
AANBEVOLEN:

Rundvlees schotel
v.d. chef
portie 400 gram

Slechts

€

4.95

4 Bieftartaar + 4 roomschijven

€ 20

€

samen

De mooiste Duitse
kerstmarkten

5 gebraden gehaktballen

Beleef het ultieme kerstgevoel!
[alleen opwarmen]

Düsseldorf

6.50

€

6.75

Vertrek: 21/11, 27/11, 28/11, 4/12, 11/12,
12/12, 17/12, 18/12, 19/12

Bospaddestoelen pate

Essen

100 gr

Vertrek: 28/11, 3/12, 4/12, 11/12, 12/12,
17/12, 18/12, 19/12

Keulen

Vertrek: 4/12, 10/12, 11/12, 17/12, 18/12
Vertrek: 20/11, 21/11, 27/11, 28/11, 3/12,
4/12, 11/12, 12/12, 17/12, 18/12, 19/12

oad.nl/kerstmarkten
Musical The Bodyguard
Lovende reacties!

Reisnummer: DTP054

1.89

Pistolet gezond
[ de lekkerste]

€

2.40

Bij 150 gr Gebr fricandeau

Oberhausen

Vertrek 13 december
Vervoer, zitplaats 1e rang

€

€ 95

Oad opstapplaatsen:
Almelo, Apeldoorn, Deventer, Enschede,
Hengelo, Hof van Twente/Holten

oad.nl/dagjeuit
0547 28 44 88
Prijzen zijn p.p. en excl. reserveringskosten. O.v.v. typ-, druk-, zetfouten.

gratis 100 gr tonijnsaus

Elke 2e rookworst gratis.
[met goud bekroond bij
jaarlijkse keuring]
Geopend maandag t/m vrijdag
8.30 - 18.00 uur.
Zaterdag 8.00 - 16.00 uur.

KOEKENBERG
KEURSLAGERIJ

Deurningerstraat 102
7557 HJ Hengelo (Ov.)
KEURSLAGER
Tel: 074-29 12 021
www.koekenberg.keurslager.nl

