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Pleegzusjes nemen leesvoer
mee naar Zandvoort aan Zee

Hengelo

Woonzorgcentrum Carintreggeland Het Woolde verzorgt woensdag 8 augstus
van 14.00 tot 15.00 uur een
rommelmarkt in de passage
en kelder van het zorgcentrum aan de Geerdinksweg
130. De opbrengst gaat naar
het eigen reisbureautje, van
waaruit uitstapjes worden
georganiseerd voor bewoners en wijkbewoners.

Correspondent Linda Meijer
vroeg Hengeloërs in de
bieb naar hun vakantielectuur voor een zesdelige
zomerserie in het Hengelo’s
Weekblad. Pleegzusjes Jennifer Spin (12) en Larissa
de Roo (13) wonen samen
met pleegbroer Mike en
pleegzus Michelle bij Hans
en Els in Hengelo. Deze
maand gaan ze met het
hele gezin een week naar
Zandvoort, een trip waar ze
zich enorm op verheugen. Ze
weten nog niet precies welke
boeken meegaan, maar
dat ze meegaan is zeker!
Dit is deel 5 uit de serie.

Boeken gezocht
Hengelo

Palet, het ontmoetingscentrum voor senioren in de
Hengelose Es, zoekt boeken, puzzels, dvd’s voor een
boekenmarkt op het wijkfeest in de Hengelose Es op
2 september. Inleveren kan
dinsdag vanaf 10.45 en donderdag vanaf 10.00 uur bij
Palet, Uitslagsweg 99-6, tel.
074-2459131.

u Linda Meijer
U Hengelo

Heemtuin open
Hengelo

De Heemtuin is op zondag
12 augustus weer geopend
voor publiek. Het thema is
‘Heemtuin, wat is dat?’. De
bezoekers kunnen van 13.00
tot 16.30 uur in de tuin aan
de Landmansweg 141. Medewerkers van IVN Hengelo
staan klaar om alles te vertellen over de Heemtuin, waar
onder andere een bos, graanveldjes, eetbare planten en
geneeskrachtige kruiden in
te vinden zijn. De toegang is
vrij. Meer informatie: www.
ivnhengelo.nl

Leen je veel bij de bieb? En
wat?

Jennifer (‘Ik houd heel erg van spannende en griezelige boeken’) en Larissa (‘Geef mij maar boeken
over liefde en romantiek’) komen veel in de bieb.
FOTO: DIANE WEVERS/BIBLIOTHEEK HENGELO

Jennifer: Ja, best wel. Ik ben al
lid vanaf mijn achtste en neem
bijna elke drie weken wel wat
mee. Maar niet alleen boeken hoor, ook veel muziek en
films.

Wordt lezen bij jullie gestimuleerd?

Larissa: Ik woon sinds maart
van dit jaar bij Hans en Els en
ben dus nog niet zo lang lid. Ik
kan het goed met Jennifer vinden en we gaan dan ook regelmatig samen naar de bieb. Net
als bij haar is het bij mij ook van
alles: boeken, cd’s en dvd’s.

Jennifer en Larissa: Echt wel!
Mike en Michelle lezen misschien wat minder, maar onze
pleegouders zijn echt fanatieke
lezers; die lezen vaak van die
heel dikke pillen.

Wat heb je nu bij je?
Jennifer: Cd’s van Kids top 40,
Kids winterhits, Shakira, Kids
top 20, meidengroep Kus en

nog de film ‘Single’. Misschien
gaan enkelen van deze ook wel
mee met vakantie. Verder heb ik
nog wat boeken thuis van Geronimo Stilton.
Larissa: ‘De bende van Hotel
De Korenwolf - De redding van
de zwevende oma’ van Jacques
Vriens’ en nog een lading cd’s
van ABBA, André van Duin en
André Hazes.

Welke boeken/films vind je
leuk?
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De Kon. Ned. Ver. EHBOHengelo start vanaf september met een beginnerscursus EHBO op maandag
en woensdag van 19.30 tot
22.00 uur. Het gaat om een
cursus van 13 bijeenkomsten, waarin de deelnemers
de grondbeginselen van eerste hulp leren te verlenen.
Vanaf september begint op
vrijdag van 19.00 tot 22.00
uur een cursus ‘Reanimatie/AED’. Bovendien wordt
ook regelmatig een cursus
‘Eerste hulp aan kinderen’
gegeven op zaterdag van
8.30 tot 17.00 uur. Voor al
deze cursussen geldt dat de
deelnemers een diploma
ontvangen van het Oranje
Kruis. De cursussen worden
gegeven bij de EHBO-Hengelo, W. de Clercqstraat 23,
Aanmelden: cursussen@
ehbo-hengelo.nl of Niek
Wellink, tel. 074 7501533.
Meer informatie en aanmelding: www.ehbo-hengelo.nl

Eerste editie
tennistoernooi
Hengelo

Sv Wilheminaschool houdt
vrijdag 17 augustus de eerste editie van het Lesscher
IT - Dulkalf toernooi op
sportpark De Vikkerhoek.
TVO, HVV Hengelo, Bon
Boys en gastheer Wilhelminaschool doen hieraan mee.
De wedstrijden duren 45
minuten. Er wordt gespeeld
vanaf 19.00 uur. De laatste
wedstrijd staat om 21.00 uur
gepland.

Keurslager koopje:
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Larissa: Boeken over liefde en
romantiek en natuurlijk ‘De
bende van Hotel De Korenwolf’
reeks. Qua dvd’s kijk ik graag
naar ‘Amika’ (Nederlandse tvjeugdserie - red.).

Hengelo

Groot Driene

WINKELCENTRUM
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Jennifer: Ik houd heel erg van
spannende en griezelige boeken, maar ook grappige boeken
en liefdesverhalen vind ik leuk.
Eén van mijn favoriete schrijfsters is Carry Slee, die van ‘Afblijven’. Verder haal ik ook regelmatig strips bij de bieb.
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EHBO
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GEPANEERDE SCHNITZELS 4 voor

69
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5,-

Rick Vlieghuis
BLOEMBINDERIJ

Tel. 074-291 70 42

FILET LAPJES

4 voor

KIPFILET PARIS

3 voor

5,95
5,50
5,45

Eigengemaakte vleeswaren:
BOEREN RAUWE HAM

100 gram

GEGRILDE BEENHAM

100 gram

FIJNE LEVERWORST

100 gram

1,98
1,98
0,85

Eigengemaakte maaltijden:
VERSE

SCHOLFILET
49

500 gram 11,
BOEREN

KIBBELING
Gebakken krieltjes,

gemengde groenten met
een vleugje gerookte zalm

Portie per persoon
Hans Dijkman...
Zaak met Smaak!

9,75
5,95

Nieuwe collectie najaar 2012

Sao Paolo & Gerry Weber

IS BINNEN!
de om mee
Mo e lopen
weg t

Willem de Merodestraat 68
(074) 291 64 88

KIP PILAV

500 gram

PIKANTE
GEHAKTSCHOTEL

500 gram

4,95
4,95

GEGRILDE KIP

Per stuk

4,98

LEURINK
Verstand van lekker vlees!
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