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KUNSTSTOF
KOZIJNEN

Puntjes

Ook direct uit grote voorraad leverbaar.
Tegen absolute bodemprijzen.

4+2 GRATIS!

Fa. de Jonge • Steinstraße 14 • Gronau (Dld).
Tel. 0049 - 2562 97300
www.dejonge-kunststof.com

Yoghurtframbozen
schnitt

Efteling

Dier van de week

Drie dvd’s
van de
Sprookjesboom

Elke dinsdag zet
het asiel een dier
in de etalage

www.deweekkrant.nl/webwinkel

www.hengelosweekblad.nl

Ook zaterdags geopend van 09.00 tot 15.00 uur

HUISARTSEN

AFWEZIG

4,95

Speculaaspopjes
10 stuks
van 3,65 voor

2,75

IN HENGELO:

vd Cammen
de Hartog

17 t/m 19-11
4 èn 5-11

Kapenga

4 èn 5-11
15 èn 16-11
18 t/m 26-11

Komen
Leijendekker
Uijthof
Vatankhah
Vedder
vd Wel/de Roo

15 t/m 19-11
5-11
4-11
8-11
8-11 èn 17 t/m 19-11
10-11

www.hengelosehuisartsenvereniging.nl
Overige huisartsen nemen waar.
Voor huisbezoek kunt u bellen.

Tel. 291 63 33

Máté Beczássy (18) komt
uit Boedapast, Hongarije.
Hij had zin in een nieuw
avontuur en schreef zich
in bij de YFU (zie kader).
Op 14 augustus zette hij
voor het eerst voet op Nederlandse bodem en nam
zijn intrek bij de Hengelose familie Rupert. Met
een ware temperatuur- en
cultuurshock tot gevolg.

u Linda Meijer
U Hengelo
In Hongarije is het ‘s zomers
doorgaans boven de 30 graden. Groot was dan ook het
contrast toen Máté afgelopen augustus op Schiphol
landde. “Het was die dag
slechts dertien graden, maar
gelukkig maakte het warme
welkom van de familie Rupert veel goed. Ze stonden
op de luchthaven met een
groot bord met daarop ‘Welkom Máté’ in hun handen.”

Industriestraat 63,
Hengelo
074-250 92 33
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250 gram entrecôte e 3,75
500 gram riblap e 4,95
4 cordon bleu de luxe e 6,95
4 Wolterswegburgers, 4 tartaar en
4 varkenshaasjes samen e 14,95
Uit eigen keuken: 100 gram runderrookvlees en
100 gram rollade samen e 3,25
Volop rookworst, baklever- en
bakbloedworst en erwtensoep op voorraad

Altijd maaltijden op voorraad!!!!
Al ons rund-, kalfs- en lamsvlees komt van eigen stal!!
WOLTERSWEG 78,

Hongaar ‘Matt’ verm
vreemde woorden en

TEL. 074 - 291 35 66

Armoede
Na ruim twee maanden in
Nederland heeft hij inmiddels ook andere verschillen
ontdekt. “Met name de welvaart is een groot verschil.
Boedapest is ook redelijk
modern, maar zodra je bij
ons de grote stad verlaat
word je omringd door armoede. Ook de vriendelijkheid van de Nederlanders
verraste me. De mensen zijn
hier altijd aardig en behulpzaam.”
Máté moet het een jaar
zonder zijn moeder, broer
en zusje stellen, maar van
heimwee heeft hij geen last.
Het vermijden van moderne
communicatie helpt hem
daarbij. “Ik had gehoord
van andere studenten dat ze
heimwee kregen als ze hun
familie te vaak via telefoon

“Ik vermijd moderne communicatiemiddelen om heimwee te voor
en Skype spraken. Ik houd alleen contact via handgeschreven brieven en houd daarmee
bewust een beetje afstand. Tot

“Anderen kregen
heimwee als ze
hun familie te
vaak spraken”
nu toe werkt dat prima”, aldus
Máté, die in Nederland voor het
gemak Matt wordt genoemd.
Wie denkt dat dergelijke uitwisselingsprogramma’s louter

snoepreisjes zijn heeft het mis.
Máté gaat gewoon naar een
Nederlandse school en dat is
best pittig. “Het is allemaal erg
moeilijk te volgen, maar toch
pik ik redelijk wat woordjes
mee. Ook de familie Rupert
helpt me enorm. Het hele huis
is gelabeld met Nederlandse
woorden.”

Basketbal
Alfons en Greetje Rupert
spijkeren niet alleen Máté’s
Nederlandse vocabulaire bij,
ook hebben ze voor hem een
leuk tijdverdrijf gevonden. “In

HENGELO

Nieuwe vacatures vrijwilligerswerk Hengelo

HEEFT U...

.. direct geld nodig?
.. antieke sieraden uit een erfenis?
.. goud- of zilverwerk dat u niet meer gebruikt?
of bent u gewoon uitgekeken op uw oude sieraden?

DAN BENT U BIJ

AAN HET GOEDE ADRES!

Wij taxeren (uiteraard geheel vrijblijvend en kostenloos) uw sieraden
terwijl u wacht, bieden reële prijzen en betalen direct contant uit.

Wemenstraat 37a, 7551 EV Hengelo (ov.)
Tel. 074-349 29 31 www.degoudinkoper.nl
ma. 13:00 - 18:00 di. 10:00 - 18.00 do. 10:00 - 21:00
vr. 10:00 - 18.00 za. 09:00 - 17.00

Hengelo
Elke eerste dinsdag van de
maand staan vacatures van
het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH)
in het Hengelo’s Weekblad.
Het SVH is onderdeel van
Scala en vrijwilligers en
(vrijwilligers)organisaties
kunnen er terecht met allerlei vragen op het gebied
van vrijwilligerswerk. Het
SVH bemiddelt tussen
vraag en aanbod en geeft
advies.
Vrijwilliger uitwisseling
Het vertegenwoordigen
van de regio voor een
internationaal uitwisselingsprogramma van stu-

denten. Taken zijn onder andere:
het interviewen van gastgezinnen
en het begeleiden van de buitenlandse student en het gastgezin.

Medewerker publiekscatering
Je draagt zorg voor het spelershome van de jeugd van FC
Twente. Hierbij valt te denken
aan het verkopen van eten en
drinken en het verstrekken van
maaltijden.
Collectanten
Alzheimer Nederland zoekt collectanten voor de landelijke collecte van 8 t/m 13 november
Secretaris UVV
Agenderen en notuleren van
de vergaderingen (2 keer per

jaar), bijhouden van adressenbestanden, meehelpen
organiseren van de jaarlijkse
themadag, maken van een
knipselkrant, etc.

Medewerker speel-o-theek
De uitleen van speelgoed,
het advies geven aan ouders
en kinderen en eenvoudige
administratieve taken. Verdere taken in overleg en mede
afhankelijk van uw eigen interesse.
Openingstijden: ma. t/m do.
9.00 tot 14.00 uur. Bezoekadres: Drienerstraat 43 in
Hengelo, tel. 074 – 259 48 41
Info: www.vrijwilligerswerkhengelo.nl

