
Repair Café: 
geef kapotte spullen 
een nieuw leven!
Misschien kent u ze al: de Repair Café’s 
waar alles draait om samen spullen 
repareren. Dat is goed voor ieders 
portemonnee, én voor het milieu. 

Misschien wilt u ook graag iets (laten)  
repareren, maar weet u niet hoe? Kom 
dan naar het Hengelose Repair Café!
Op elke derde donderdag van de maand 
kunt u van 15.00 tot 20.00 uur terecht in 
de voormalige Smederij van Kerkstraat 15.

Neem gerust uw kapotte apparaten,  
kleding, meubels, speelgoed en andere  
spullen mee! Samen met een expert 
wordt alles wat nog gerepareerd kan 
worden, ook daadwerkelijk gerepareerd.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom 
voor een advies om zélf te gaan repareren.  
Het is altijd gezellig in het Repair Café 
en u geeft uw oude spullen een tweede 
ronde!

 •  Elke derde donderdag van de 
maand

 • Smederij, Kerkstraat 15
 • Van 15.00 uur tot 20.00 uur
 • GRATIS

Jeugdsoos!
De voormalige Smederij van Kerkstraat 
15 is regelmatig het thuishonk van de 
Jeugdsoos voor jongeren tussen 12 en  
17 jaar. Gemiddeld een keer per vier à zes 
weken is er een Jeugdsoos-avond waarop  
alle jongeren van harte welkom zijn. 
Gemiddeld zijn we met een man/vrouw 
of 20.

Op elke Jeugdsoos-avond is er wat  
speciaals georganiseerd: darten, biljarten,  
een dropping, een ruilspel, make-up  
sessies etc. etc. Natuurlijk zijn er altijd 
chips en drankjes.
Aan het eind van elk seizoen, in de maand 
mei is er altijd een gezellige barbecue of 
een andere activiteit om het soos-jaar 
weer uit te luiden.
Alle jongeren van 12 tot 17 jaar zijn  
welkom op de soosavonden.

Kom een keer kijken, het is altijd gezellig 
bij de Jeugdsoos in de Smederij!

 •  In het weekend, ongeveer om 
de zes weken

 • Van 19.45 tot 22.15 uur
 •  Smederij, Kerkstraat 15 (of 

een andere locatie)
 •  Kijk op de site voor data en 

activiteiten!

www.protestantsegemeentehengelogld.nl

WELKOM bij 
Kerkstraat 15!

Kerkstraat 15 is het Diaconaal 
Centrum van de Protestantse 

Gemeente Hengelo Gld



Altijd wat te doen in 
Kerkstraat 15!
Sinds 2009 is de diaconie van de Protes-
tantse Gemeente Hengelo Gld in het bezit 
van een prachtig pand, vlakbij de Remigi-
uskerk. Het bijzondere pand, waarin ooit 
Smederij Horstink was gevestigd, is nu als 
Diaconaal Centrum het middelpunt van 
een hele reeks activiteiten. Iedereen (dus 
ook mensen die geen banden hebben met 
de Protestantse Gemeente) is van harte 
welkom om eens binnen te lopen in het 
gezellige pand.
Kerkstraat 15 wordt ook gebruikt als kin-
dercrèche en ontvangstruimte bij uitvaar-
ten.
Het doel van alle activiteiten in Kerkstraat 
15 is: elkaar ontmoeten.
Kom vooral eens binnenlopen voor een 
kopje koffie en een gezellig gesprek. In 
deze flyer ziet u wat er allemaal gebeurt 
in Kerkstraat 15!

Meer weten? Kijk op de site!

www.protestantsegemeentehengelogld.nl

Inloopochtenden 
en -middagen
Gewoon een keer een kijkje nemen? 
Gezellig koffie drinken of een praatje 
maken? U bent van harte welkom, er zijn 
altijd twee gastvrouwen/-heren om u te 
ontvangen. Er is koffie, thee en internet,  
er zijn spelletjes en kranten en een 
computer. U vindt een reeks folders over 
allerlei maatschappelijke onderwerpen 
en er zijn heel veel mooie boeken voor 
een spotprijsje te koop! De opbrengst van 
de boeken gaat naar De Vrienden van de 
Hengelose Remigiuskerk.

 •  Elke dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur

 •  Elke derde zondagmiddag 
van de maand van 14.30 tot 
16.30 uur

 • GRATIS

Breicafé Zet Maor Op
Elke vrijdagochtend is er een creatieve 
ochtend! U hoeft geen breiwonder te zijn, 
ook beginners zijn van harte welkom! 
Er wordt ook geborduurd en gehaakt en 
natuurlijk is het vooral erg gezellig.

 •  Elke vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur

 • GRATIS

Schoef Maor An: 
lekker en gezellig!
Elke eerste dinsdag in de maand bent u 
van harte welkom bij Schoef Maor An, 
een gezellige gezamenlijke avondmaal-
tijd in Kerkstraat 15. De maaltijd (drie 
gangen) wordt verzorgd door een aantal 
vrijwilligers die heerlijk koken.
Heeft u een drukke werkdag gehad? 
Geen zin om zelf te koken? Wel weer 
eens zin in wat gezelligheid? U bent van 
harte welkom om ‘an te schoeven’!

 •  Elke eerste dinsdag van de 
maand

 •  Van 18.00 uur tot 20.00 uur, 
inloop vanaf 17.30 uur

 •  Opgeven is noodzakelijk! 
Tot 20.00 uur op de zondag-
avond voorafgaand aan de 
maaltijd kunt u bellen  
(0575 461915 of  
0575 464695)  
dat u mee wilt eten.

 •  Kosten: 4 euro per maaltijd 
(drie gangen),  
kinderen 2 euro




