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CLAM
't loopt weer storm

voor onze pepersteaks

4 pepersteaks

4 kipsnitzels

Varkenshaas, 500 gram

Runder soepbeenderen
met veel vlees, 500 grom

l O00

10oo

95

Onze dagreklames: maandag, dinsdag en woensdag:

VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4.95

GEHAKT (ha\f om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:
SCHOUDERKARBONADE 500 gram 4.95

MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4.95

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461269

4 van de 10 mensen met diabetes
hebben een nieraandoening

Dit is een van de mogelijke

gevolgen van diabetes

(suikerziekte). Onderzoek

moet een oplossing

brengen.

Geef dit onderzoek dat

extra zetje in de rug.

Diabetes Fonds Nederland Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES GIRO 5766

•B» u.v.v.
^/ afd. Hengelo Gld.

organiseert:

Fancv Fair
Wdnscïag 27 oktober

uur
in'Qnsluis"
f vFf? JMet onder an{leî :

* Rommelmarkt & Kledingfceurs

* Diverse spelletjes

* Rad van Avontuur

* Verloting l

* Oliebollen- en Wafeilraam

* Bijzondere boekenmarkt

Taxi Notten
0575 - 45 21 69
Bronkhorsterweg 41
7221 AB Steenderen

^Ü^AnsWSmT
!̂ l =

UT

Gevraagd per direct

Representatieve
Taxichauffeurs (m/v)

Goede contactuele eigenschappen met name
voor het weekend en avondwerk.

Sollicitaties telefonisch of schriftelijk binnen
l week na verschijning van deze krant.

Drogisterij
Parfumerie
Glas-vetf-behang
Fotohandel

Aanbieding!

4 pasfoto's

zwart/wit - 9.95

kleur-12.95
direct klaar

kwekenj WESSELINK

bloembollen en bolbloemen

Bloembollen uit eigen kwekerij

voor particuliere verkoop.

Verkoop op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1,Toldijk.
Arjan Wtssetink

tel. 0575-45 29 49

Speciaalzaak
in groenten en fruit

- ƒ

Klein

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575) 46 10 54

Rauwkostreclame:
•v

Nieuw!! Franse komkommersalade
250 gram 2.98

Kerrie salade
250 gram 2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Zuurkool, 500 gram 0.98

Zoete appels of stoofperen

3 kilo 5.98

vrijdag - zaterdag:

Worteltjes, per zak 0.98

Hollandse appels, per kist 9.98

U ziet ons vakmanschap
is lekker gezond

Zaterdag 23 oktober is onze winkel

de gehele dag
gesloten.

REGELINK'S SPECIAALZAAK
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 47 65 - Fax (0575) 46 11 90

Klokken voor
ieder interieur

Het PlantSGJZOen is weer begonnen

Coniferen voor haag als solitair

Diverse soorten heesters in container

Winter- en zomerbloeiende Heide in pot

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

G.J.HALFMAN
Rondweg 2a - Hengelo Gld - Tel. 0575-461424

Iets te vieren? Geef een kadobon van ons bedrijf .
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Na een kortstondige ziekte is overleden

AUGUST DICKMANN

Geboren 24 juni 1924 op 't Lenselink te Hengelo Gld.
Overleden op 6 oktober 1999 in Australië.

Wij wensen Trees, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte in de komende tijd.

Fam. Hilderink
Fam. Dickmann

7255 XR Hengelo (Gld), oktober 1999,
lekink 1.

Met gastoptreden van:

Kaarten FL 10,==

V.V.V. Hengelo-/Vorden

Wij bedanken onze hoofdsponsors:

Albert Heijn

de Drievetol speelgoed en hobby

Garage Bedrijf H. Arends Wichmond

Grootbod woninginrichting

Harmsen vakschilders Deco Home

Jos Herwers Autobedrijf Zutphen/ Hengelo

Kapsalon Lurvink

Landbouwmechanisatiebedrijf H. Arends

Lubbers Woonwinkel

Ordelman & Dijkman installateurs

en vele sub-sponsors voor hun bijdrage !!

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 24 okt. 10.00 uur, ds. A.B. Elbert, Doopdienst
Goede Herder Kapel

Zondag 24 okt. 10.15 uur, ds. Flobbe, Halle - Jeugddienst
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk
Zondag 24 okt. 10.30 uur, ds. Jansen, Apeldoorn

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 23 okt. 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 24 okt. 10.00 uur, Woord- en communiedienst

R.K. Kerk Keijenborg
R.K. Kerk Keijenborg: zaterdags om 19.00 uur Weekendviering;
zondags om 10.00 uur Hoogmis; woensdagsavonds 19.30 uur
Rozenhoedje bidden; vrijdagavonds 19.30 uur Eucharistieviering.
Zorgcentrum Maria Postel: dinsdagsmorgens om 10.00 uur H. Mis;
dagelijks Rozenhoedje bidden om 18.30 uur. Zaterdags vs avonds
17.30 uur H. Mis

Weekenddienst doktoren
De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-
dagochtend 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Op zaterdag- en zondagochtend wordt om 11.00 uur een vrij
spreekuur gehouden (in de praktijk van de dienstdoende arts);
U hoeft hiervoor dus niet te bellen!
Buiten het weekend spreekuur is het sterk aan te bevelen voor U komt,
eerst te bellen; de arts kan dan rekening houden met Uw komst.

VRIJDAG 22 OKTOBER - ZATERDAG 23 OKTOBER
dr. N.J.C. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

ZONDAG 24 OKTOBER
dr. B.A.M. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262

Avond- en nachtdienst
De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-

gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262

Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag 27 okt.: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266

Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010
Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 11.00-12.00 uur.

Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KEUENBORG
A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons

Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420
Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag t/m vrijdag
maandag en donderdag
Paardenspreekuur:

maandag
Dierenapotheek:
maandag t/m vrijdag
zaterdag

13.30-14.00 uur
19.00-19.30 uur en op afspraak

19.00-20.00 uur en op afspraak

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Openingstijden Politiebureau
maandag,woensdag en vrijdagmorgen 9.00 tot 12.00 uur
verder telefonisch bereikbaar tel. 0575-461230

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon l-J-2

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317

en Mw. A van Aken.tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)
Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317
Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo: Mw. M. Harmsen, tel. 461678
Voor Keijenborg: Mw. A van Aken, tel. 462627.

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).

Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 0575-516463.
ZorgGroep Oost-Gelderland

Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)
Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphênseweg l c, Vorden, tel. 0575-552129

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:

J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
Ned. Patiëntenver, (afd. Oude LJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel

(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uur en
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuisje!. 0314-329160.

Gemeente Steenderen en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie "Jentha"
Voor afspraken tel. 0575-464440
Beatrixlaan 4, Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435

M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246

L. Erne Rutjes, tel. 0575-451013
Diëtiste

H. Zweerink-Stege, Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,
tel. 0575-441809. Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Diabetes Vereniging Nederland
Telefonische hulpdienst: 033-4725083

Kinder- en jeugd telefoon Achterhoek
Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
ledere eerste maandagavond van de maand vanaf 19.00 uur kunnen
mensen goede gebruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk l in Hengelo Gld.

Woningcorporatie "de Stiepel"
Dr. Grashuistraat 8, 7021 CL, Zelhem.

Het kantoor is geopend: 8.30 tot 12.30 uur en 13.00 tot 16.30 uur
Reparatieverzoeken kunnen telefonisch gemeld worden van

maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur op
tel.nr. (0314) 62 61 40. Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BEL UIT DE WEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

Te koop:
jonge hondjes
G.H. Garritsen

Wolfstr. 5 Toldijk
(0575) 44 13 83

HALFMAN B.V.
boomkwekerij
-tuinaanleg

hoveniersbedrijf
Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Vlaai van de Week

Cristoffel
vlaai

ƒ 10,-
echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 • Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

DE RECLAME
UITGAVE: DRUKKERIJ WOLTERS

Regelinkstraat 16
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 0575-461455, b.g.g. 462771
Telefax 0575-463521
Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg, Velswijk (Zelhem), Steenderen,

Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Toldijk, Wichmond-
Vierakker en omstreken

De advertenties voor De Reclame dienen
donderdags voor 11.00 uur in ons bezit te zijn!
l.v.m. met komende feestdagen kan de inlever-datum
wijzigen. Zie elders in deze krant.
(Het kan voorkomen dat de krant al voor 11.00 uur vol
is, dan is plaatsing onder voorbehoud!)

Gelieve hiermee rekening te houden.



Ingezonden brief
Buiten verantwoording van de redactie.
Door een misverstand in de communicatie, is vorige

week een verkeerde versie van deze brief geplaatst.

Vriendjespolitiek in de gemeente Hengelo ja of nee ?

De heer A. van Beeck-Calkoen is sinds dinsdag 28 september jongstleden de particuliere eigenaar
van de omstreden kavel "Koepelberg Dorp". Het proces en de besluitvorming hieromtrent roepen
vele vraagtekens op.

Wist U:

Dat: Het zeer onduidelijk naar de burger toe werd aangegeven waar het nu eigenlijk om ging: een
nieuwe ambtswoning voor de burgemeester of een particuliere aanvraag voor de bouw van een
woning?

Dat: Dit laatste het geval was?

Dat: Schimmelende boeken etcetera onzin waren?

Dat: Het überhaupt nog de vraag is of we in de toekomst nog een ambtswoning nodig hebben?

Dat: De geraamde totale kosten bij niet doorgaan van nieuwbouw voor de huidige ambtswoning
tot en met het jaar 2005 het totaal bedraagt van Fl. 63.029,-.

Dat: Deze gegevens mij schriftelijk door de wethouder 6 juli zijn verstrekt?

Dat: Men na schorsing van de raadsvergadering plotseling met een nieuw kostenplaatje kwam?

Dat: Veel raadsleden niet volledig op de hoogte waren omtrent het aantal m2 te verkopen grond?

Dat: Het dagelijks bestuur de raadsleden slechts beperkte informatie verstrekt?

Dat: Het in eerste instantie ging om een kavel van 1800 m2 voor de prijs van Fl. 237.500,-, en
dat er in de laatste fase nog eens stilzwijgend 600 m2 voor een vriendenprijsje (een gedeelte zelfs
voor Fl. 35,- per m2) aan de omstreden kavel was toegevoegd?

Dat: De opbrengst nu Fl. 303.000,- bedraagt?

Dat: We nu zelfs geen grond meer hebben om de verkeersveiligheid aldaar te waarborgen?

Dat: De gemeente nu verplicht is grond terug te kopen van de heer van Beeck-Calkoen om de ver-
keersveiligheid te kunnen waarborgen?

Dat: Het voorlopige koopcontract al door een ambtenaar in mandaat namens de gemeente gete-
kend was, v rdat de gemeenteraad officieel haar toestemming had gegeven?

Dat: De hele zaak al van te voren met de provincie was "geregeld"?

Dat: De commisievergaderingen en de raadsvergadering eigenlijk een wassen neus waren, wat
betreft dit agendapunt?

Dat: Er op deze manier van een democratische besluitvorming geen sprake is?

Dat: Inspraak hierdoor tegenspraak wordt?

Dat: Het vreemd is dat niemand in het buitengebied mag bouwen.maar dat er voor de burge-
meester kennelijk een uitzondering kan worden gemaakt?

Vindt U ook niet:

Dat: Deze voorkeursbehandeling van de heer A. van Beeck-Calkoen regelrecht indruist tegen de
Wet Gelijke Behandeling?

Wist u:

Dat: Voor dit unieke kavel dezelfde grondprijzen zijn berekend als op de "oosterwijkse vloed" in
plaats van de vrije marktwaarde?

Dat: Er gegadigden genoeg voor waren?

Dat: De heer Van Beeck-Calkoen niet in de rij van gegadigden wenste aan te sluiten?

Dat: Bij het gemeentebestuur bekend was dat bij verkoop bij openbare inschrijving de kavel enke-
le honderdduizenden guldens meer op zou brengen?

Dat: Nagenoeg de voltallige gemeenteraad op 2 personen na ,dit niet interessant dan wel nodig
vond?

Dat: We dat geld erg goed hadden kunnen gebruiken om de onacceptabel hoge gemeentelijke
belastingen terug te dringen?

Dat: Het dan ook niet nodig was geweest om alle subsidies van plaatselijke verenigingen, scho-
len.musea, bibliotheek, "hertenkamp" etcetera tot een minimum te beperken?

Dat: Een eenvoudig rekensommetje ons al gauw leert dat hier voor de komende tien jaar een jaar-
lijks bedrag van minimaal Fl. 25.000,- verloren gaat?

Dat: De burgemeester bij de herbenoeming zelf de afdeling Financien in de portefeuille nam, om
orde op zaken te stellen?

Dat: Het steeds moeilijker wordt om als kiezer een partij te vinden die voor de belangen van de
burgers opkomt?

Dat: Steeds meer mensen de indruk hebben dat de burgemeester beslist en geen tegenspraak
duldt en de rest beaamd?

++++++++1 H l H l lI++++

Tot slot:

Vind ik als burger van Hengelo.en velen met mij, dat, gezien de precaire financiële situatie van
onze gemeente.de gemeenteraad onze gemeenschapsbelangen dient te behartigen, en niet die
van een willekeurige particulier. Het betreft hier bezit van de gemeenschap dat onnodig, en boven-
dien vér onder de werkelijke waarde wordt verkocht. De hierdoor misgelopen winst hadden we voor
verschillende activiteiten in de gemeente Hengelo kunnen gebruiken, zodat Hengelo weer een
bloeiende gemeente zou kunnen worden, en niet zoals het er nu steeds meer op gaat lijken, een
doodbloedend dorp.

Mary Veenhuis-Woltering,
Bleekstraat 5,7255 XZ Hengelo Gld.

Ingezonden brief

Buiten verantwoording van de redactie.

Arrogantie en klassenbehartiqinq.

Politiek stelt zich in een Bedenkelijk daglicht.

Bij deze wil ik de heer van Beeck Calkoen feliciteren met het door hem behaal-
de succes. Alleen de provincie nog. Slim gespeeld, binnen de kaders van ons
rechterlijk bestel, maar de fatsoensnorm overschrijdend.
Weinig overtuigend is de wijze waarop de gemeente het verlenen van een
bouwvergunning voor de Koepelberg beargumenteert. Door een bouwvergun-
ning voor de heer van Beeck Calkoen op genoemde locatie te verlenen zou de
wachtrij voor de Oosterwijkse Vloed niet onnodig vergroot worden. Erg nobel
gedacht, maar al die honderden woningzoekenden voor een locatie op de
Oosterwijkse Vloed zouden ook wel in aanmerking willen komen voor de loca-
tie Koepelberg. Los van dat aantal zal een veelvoud daarvan ook wel aan-
spraak op dat mooie stukje Hengelo willen maken.
Door het behartigen van de belangen van dhr. van Beeck Calkoen en de
gevoeligheid van dit onderwerp binnen de Hengelose gemeenschap te nege-
ren, stelt de politiek zich in een zeer bedenkelijk daglicht; arrogant en (de schijn
van) klassenbehartiging!
Dat daarnaast niemand in de politieke omgeving van de heer van Beeck
Calkoen getracht heeft hem op andere gedachten te brengen m.b.t. de optie
Koepelberg, verbaast mij nog het meest. Men had hem toch eenvoudig kunnen
wijzen op de gevoeligheid van het onderwerp binnen de Hengelose gemeen-
schap, waarbij de schijn van klassenbehartiging gewekt (zou kunnen)
wordt(en) en hij daardoor een morele verantwoordelijkheid op zich neemt, als-
ook het feit dat hij besluiten neemt met twee petten op?
Is er dan niet één wethouder geweest die hem gecoacht heeft en^ezegd
heeft: Vadertje je moet het idee van de Koepelberg maar uit je hoofd zetten
omdat je daarmee iedereen tegen je in het harnas jaagt? Is er dan niet één wet-
houder die zo fijngevoelig is dat hij de stemming m.b.t. dit onderwerp in de
gemeenschap juist kan (had kunnen) inschatten? Of ontbreekt de moed?
In het CDA dan? Zijn eigen bloedgroep. Ook niets van gehoord? Bleven zij ook
in gebreke? Ook niet vanuit Den Haag? Jaap dHS toeva'üg? Of dhr. van der
Kamp? Vingertje omhoog. Normen en waarden. Dit keer niet????
Onbegrijpelijk.
De PVdA dan? Je zou denken dat ze op dit moment gewacht zullen hebben.
Een kans voor open doel om te scoren! Niets? Helemaal niets van gehoord?
Joop zou zich omdraaien in zijn graf.
De VVD dan? Verdedigers van het kapitaal en het ondernemerschap. Beide
kan dhr. van Beeck Calkoen niet ontzegd worden. Wat zegt u? Mijnheer BAM
gaf aan dat een groot deel van de burgers er net zo over denkt? En wat doet
hij daarmee? Hij verwoordt het alleen! En verder niets? De VVD gaat akkoord!!
Mijnheer van Beeck Calkoen, in politiek opzicht bent u een bofkont met zo'n
stel jaknikkers in uw omgeving. Maar of de politiek boft met u en de jaknikkers
is maar de vraag.
Als burgers hun geloof in de politiek al niet verloren hadden, dan zou deze soap
de reden kunnen zijn.
Het is jammer dat er geen gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan.

E. Lubbers, Ruurloseweg 36, Hengelo Gld

MALARIA

Steun de Memisa-werelddokters

Giro 5657

Bel voor meer informatie de afdeling Communicatie: oio - 206 46 66

Word maanddonateur voor ƒ 25,- per maand



FANCY-FAIR IN
ZORGCENTRUM
MARIA POSTEL

GROOT SUCCES!!!
Wij zijn verheugd over de zeer geslaagde Fancy-Fair die zondag

3 oktober j.1. heeft plaatsgevonden.

Vele bezoekers, jong en oud namen deel aan de diverse aktiviteiten.

Het was een heel gezellige dag, een prettige sfeer waar velen van

hebben genoten

Wij bedanken de volgende bedrijven voor hun bijdrage:

Aannemersbedrijf Haggeman B.V.
Atomica Tuinmeubelen

Groenspecialist Bosman
Troefmarkt Bremer
Bouwbedrijf H.C.I.

Installatiebedrijf Eef Janssen
Troefmarkt v.d. Mond

De Rabobank
Café Winkelman

Allen die geweest zijn en mede hebben bijgedragen aan deze succes-

volle dag heel hartelijk bedankt.

Alle winnaars van de verloting zijn bekend. Zij hebben hun prijs

reeds ontvangen

Bewoners, directie, medewerkers en de Vrienden van Maria Postel

Spaart u bij de Rabobank?
Kunt u meteen een leuk cadeautje
ophalen. Helemaal gratis!

Het spaarfeest duurt maar een
week; dus zorg dat u er snel bij
bent.

Sparen doe je bij de Rabobank.

Daar kun je je geld zien groeien.

Rabobank
Graafschap- West

Lekker voordelig
van uw eigen slijter

FLORYN
jonge
jenever

PASSOA
The passion drink

19?5

dngmneiffer
Ijskoud de beste
0,70 literfles

KAAPSE ROOI
WIJN
Zuidafrikaanse wijn van

l het huis Drostdy

•V 7195

KOFFIE-
KAATJE
Coffee cream

10*.95
Pullen/pijpjes

18295
aanbiodingon goldig tot 1 novombor 1999

S L I J T E R I J

DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg. Telefoon (0575) 46 12 93

Voor al uw f a wil ie

onder andere:

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Jubileumkaarten

laat de herfst maar komen!

tie -> Kinderactie

i l lende kinderschoenen

nu rrjét extraWtfnge
v7

Kijk hiervoofop een speciaal rek in de winkel

Graag tot ziens bij:

Schoenmode Hermans
Raadhuisstraat 27 - Hengelo - Tel: (0575) - 462547

's maandags gesloten
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POLITIEBERICHTEN TEAM ZELHEM
(Hummelo en Keppel, Hengelo en Zelhem)
Periode van 5 t.e.m. 12 oktober 1999
Dinsdag 5 o k t.:
- In een kledingzaak in Zelhem werd door de inzittende van een bruine Ford Escort een 2-

tal jassen gestolen tijdens de openstelling. Het kenteken is ons, dankzij diverse oplettende
burgers bekend en het onderzoek naar de daders en de jassen is nog gaande.

- Van een automobilist die in het voorjaar betrokken raakte bij een ongeval in Drempt op de
Kerkstraat is het rijbewijs ongeldig verklaard, daar de bestuurder niet meer aan de
geschiktheidseisen voldeed. Zijn overmatige alcoholgebruik is hier de oorzaak.

- Tengevolge van afvallende lading op de Broekstraat te Hummelo knapte een voorruit van
een auto. Een te hoog geladen aardappelwagen, die niet was afgedekt, verloor meerdere
piepers. De gedupeerde had niet meer de mogelijkheid om de veroorzaker te achterhalen
en zit met de schade.

- Aan de Zelhemseweg te Hengelo trad voor de 2e maal in korte tijd het alarm in werking.
Ook hier bleek het weer loos alarm.

Woensdag 6 okt:
- Tijdens een controle op de Kruisbergseweg te Velswijk werden tussen 13.00 en 15.45 uur

27 automobilisten bekeurd omdat de autogordel niet werd gedragen.
- Van de beheerder van de begraafplaats in Hengelo kwam het bericht dat m.n. in het weekend

jongelui een rommeltje achterlaten op en bij de begraafplaats.. Men behoort hier in het don-
ker niet te komen en ook geen rommel bij het hek achter te laten. Een beetje meer fatsoen!

- Onbekenden braken in, in een op de J.D. Pennekampweg te Hummelo geparkeerd staande
personenauto. Er wordt niets vermist..

- Gelukkig waren spelende kinderen door hun moeder uit de tuin naar binnen geroepen, toen
even later een personenauto door het hek schoot en op het gazon tot stilstand kwam. Een
ongeduldige autobestuurder reed in Zelhem vanaf de Zevenweg de Doetinchemseweg op
en kwam daar in botsing met een tegenligger. Na de klap schoot de auto de weg over en
schoot door de heg. Er deed zich geen persoonlijk letsel voor.

- Op de Sliekstraat te Hummelo reed een automobilist op een voorligger die afremde voor een
stilstaande vrachtauto. Een der auto's moest worden Afgesleept. Niemand raakte gewond.

Donderdag 7 okt.:
- Op de Kruisbergseweg te Hengelo werd 's avonds een verkeerscontrole gehouden. Er wer-

den 3 bonnen uitgereikt i.v.m. het niet dragen van de gordel, verdrijvingsvlak gebruiken en
het niet ter plaatse kunnen tonen van rij- en kentekenbewijs.

- In een onbewaakt ogenblik werd een in de Raadhuisstraat te Hengelo Gld neergezette
damesfiets bij een winkel weggenomen. Het betreft een damesfiets, merk Batavus, type
Genove, voorzien van een fietsmand.

Vrijdag 8 okt:
- Bij een bedrijf in de gemeente Hengelo Gld ontdekte men dat er een aggregaat van het

merk Honda is ontvreemd. Nieuwwaarde f 4000.—.
- Aan de Zelhemseweg te Hengelo werd een geheel vernielde fiets aangetroffen.
- De bestuurders van een personenauto en een bromfiets kwamen op de Zelhemseweg te

Hummelo met elkaar in botsing. De bromfietser had geen voorrang gekregen. Er ontstond
alleen blikschade.

Zaterdag 9 okt:
- Schrikdraadapparatuur was de buit bij een diefstal in het buitengebeid van Zelhem. Men

heeft de apparatuur van de muur geschroefd.
Zondag 10 okt:
- Op de vroege zondagmorgen ontdekten de eerste voorbijgangers de trieste oogst van het

nachtelijk uitgaansleven in Hengelo. In de Spalstraat werden in enkele bloembakken ver-
nielingen aangericht en planten op een auto gegooid.

- In Zelhem werd die nacht een "slag geslagen" door dieven in de nacht die een schrik-
draadinstallatie wegnamen. 2x dus in korte tijd.

- Op de Raadhuiststraat te Hengelo ontstond vrijdagavond een aanrijding. Op dat moment
passeerde er een witte bestelbus die de Kervelseweg inreed. Mogelijk is de bestuurder van
deze witte bestelauto, type bus, getuige en wil hij zich melden.

Maandag 11 okt:
- Precies 6.20 uur was het toen 2 onbekend gebleven dieven beiden een zware straatklinker

door de 2 etalageruiten van een fietsenzaak in Halle gooiden. Een gat was net groot genoeg
om een nieuwe ATB te roven. Gezien het tijdstip is er al verkeer op de weg. Graag zouden
wij in contact komen met voorbijgangers die ons mogelijk iets kunnen vertellen van wat
hem of haar is opgevallen. Vermoedelijk zijn het de discobus passagierde regelmatig in
het weekend reclameborden van een supermarkt in het centrum van Zelhem vernielen.

B. J. Eijsink

HBC VERLIEST KOPPOSITIE
Vrijdagavond 9 oktober moest Hengelo aantreden tegen de gedeelde koploper Lochem. Zij
hadden allebei 3 punten uit 2 wedstrijden.. Hans Zweverink moest met een heren enkelpar-
tij de wedstrijd openen. Hij won deze in 3 sets. René Buunk verloor echter zijn enkel ook in
3 sets. Lochem had zeer sterke dames meegenomen waar Hengelo flink aan moest trekken.
Helaas verloren Judith Winkel man en Manon Dijk hun enkelpartijen, wat zelden gebeurt.
De heren wilden revanche in de dubbel, maar moesten wederom in 3 sets de meerdere erken-
nen in Lochem. Ook de dames gelukte het niet om te winnen. De mix partijen gingen even-
eens verloren en zo werd Hengelo met 1-7 op de plaats gezet.
HBC 3 moest tegen Doetinchem 4. Jan Groot Roessink was kansloos in het heren enkel. Ook
Gerrit Hulstijn zag zijn partij verloren gaan. Ria Onstenk behaalde gemakkelijk winst, ter-
wijl Bertha Roozegaarde nipt haar partij verloren zag gaan, na 11-7, 10-11, 7-11.
De heren verloren hun dubbel zonder enige tegenstand, terwijl Ria en Bertha weer orde op
zaken stelden. De eerste mixdubbel van Jan en Ria ging verloren en de tweede mix dubbel
werd weer gewonnen. Eindstand 3-5 voor Doetinchem.
Wedstrijden voor 31 okt. HBC l uit tegen Doesburg en HBC 2 uit tegen Dinxperlo en vrij-
dagavond 29 okt. thuis HBC 3 tegen Steenderen.

AVIKO IN STEENDEREN KRIJGT TOESTEMMING OM 700.000 M3
GRONDWATER TE ONTTREKKEN
De provincie Gelderland heeft aan AVIKO een vergunning verleend om de grondwateront-
trekking te vergroten van 1.3 naar 2 miljoen m3 grondwater per jaar. Gelijktijdig zal het
bedrijf de 700.000 m3 grondwater die het nu gaat onttrekken compenseren door oppervlak-
te water in de bodem te infiltreren. AVIKO heeft in verband met uitbreidingsplannen van
haar bedrijf een vergunning aan gevraagd voor extra grondwateronttrekking. In de aanvraag
maakt het bedrijf duidelijk dat zij er grote waarde aan hecht om de grondwateronttrekking
zo milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen. AVIKO heeft voorgesteld om de hoeveel-
heid grondwater die zij boven de 1,3 mijoen m3 gaat benutten, te compenseren door water
uit de Grote Beek op de locatie waar het grondwater wordt onttrokken via infiltratievijvers
in de bodem te laten opnemen. Hiervoor wordt een pijpleiding van de Grote Beek, ter hoog-
te van deBedelbrug naar het bedrijventerrein in Steenderen aangelegd. De maatregelen van
AVIKO komen overeen met de doelstelling van het Gelders Waterhuishoudingsplan. De pro-
vincie stelt daarin dat de ontwikkeling en het instandhouden van gezonde waterhuishoud-
kundige systemen op een duurzame wijze dient te worden aangepakt. Met het oog hierop zijn
er aan de vergunning voorschriften verbonden die na overleg met GLTO Steenderen zijn
opgesteld.

JEUGD BADMINTON HBC
HBC bestaat uit Pascal Meenink, Reinko de Vries, Annemiek Zweers en Kim de Gier.
Pascal zag zijn partij verloren gaan met 9-15, 15-3, 15-1.
Reinko won in 3 sets, 16-17, 15-6, 12-15.
Ook Annemiek en Kim trokken de winst naar zich toe. Annemiek won met 14-4, 2-11,9-11.
Kim won met 1-11, 8-11. Heren dubbel 13-15, 14-17, damesdubbel 2-15, 2-15.
Mix Pascal en Annemiek 12-16, 15-9. Mix Reinko en kim 15-7, 6-15, 15-8.
HBC won met 2-6.
HBC 2 tegen Pluumpke 2. Team Menno Woerts, Jelle Beunk, Karin Rietman en Sarah Zwart.
Pluumpke was veel te sterk voor de HBC jeugd. De wedstrijd werd met 8-0 verloren.

PASSAGE CHR. MAATSCHAPPELIJKE VROUWENBEWEGING
Op de ledenavond van 22 sept. j.l. vertelde de heer Ribbers aan de hand van dia's op een
leuke manier over zijn werk bij Omroep Gelderland. Op 15 oktober en 26 november gaan
we met verschillende leden een kijkje nemen in de studio in Arnhem.
De eerstvolgende ledenavond is 20 oktober. Dan hopen we iets te horen over Ginseng, de
teelt en verwerking ervan tot allerlei producten. De ginsengwortel is heel bekend in China.
13 nederlandse agrariërs telen deze wortel nu ook.

WILD ETEN IN DE ACHTERHOEK; 3 MAANDEN LANG CULINAIR FEEST
Vanaf half oktober tot eind december: Wild eten in de Achterhoek. Dat betekent een kennis-
making met een van de mooiste streken van Nederland, in de gezelligste tijd van het jaar. Al
vele jaren komt men uit alle delen van het land juist in die periode naar de Achterhoek.
Omdat dan de wildgerechten weer op de menukaart staan. En dat betekent genieten.
Genieten bij een van de dertig specialiteitenrestaurants in de Achterhoek. Veel restaurants
zijn ondergebracht in uitstekende hotels, zodat u uitgebreid kunt tafelen en na Afloop kunt
blijven slapen. Immers staat culinair genieten voorop. Wat dacht u van wilde eendenborst
met gedroogde pruimen en rumsaus, carpaccio van fazant met vijgencompote of parfait van
fazant en eendenlever? Of huisgemaakte wildpaté met pruimen en Armagnac of gesauteerde
kwartel op een bedje van appelsalade? Kom en ontdek de culinaire geneugten van dit voor
menigeen onbekende deel van Nederland. Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme en deel-
nemende restaurants heten u van harte welkom.
Extra aanbevolen wordt de door alle restaurants gezamenlijk gekozen wildwijn. Dit jaar is
gekozen voor de Chileense Edwards Ridge, een Cabernet Sauvignon 1997 uit Colchagua
Valley. Die staat bij alle bedrijven voor het zelfde bedrag op de kaart. De combinatie van
deze wijn met een van de wildspecialiteiten uit de keukens van de aan de actie deelnemen-
de restaurants zal voor iedere liefhebber van eten en drinken een waar genoegen zijn.
Veel hotels hebben al dan niet in samenwerking met restaurants een- of meerdaagse arran-
gementen uitgebracht. De arrangementen variëren van gratis overnachten na het diner tot
Hap-stappen (hapjes en drankjes in verschillende horecagelegenheden) of een combinatie
van vier- en zesgangendiners met een of meerder overnachtingen in een luxe hotelkamer.
Maar er zijn ook interessante dagtochten met een wandeltocht onder leiding van een bos-
wachter, een sagensafari of kasteelbezoek in combinatie met een lunch of diner.
Alle informatie over Wild eten in de Achterhoek is vermeld in de gratis wild-brochure. Deze
is verkrijgbaar bij de grotere VVV's in ons land en bij het Achterhoeks Bureau voor
Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. 0900-2692888.

SYNTUS WINT ACHTERHOEK PROMOTIEPRIJS
Op zaterdag 9 oktober j.l. ontvingen de directeuren Jan-Willem Allersma en Frank van
Setten van het openbaar vervoerbedrijf Syntus uit handen van de Gelderse gedeputeerde
Boxem een beeldje van de kunstenaar Josef Kemperman en een oorkonde, behorende bij de
Achterhoek Promotieprijs 1999. De Achterhoek Promotieprijs wordt jaarlijks toegekend aan
de personen, natuurlijke- of rechtspersonen, die opmerkelijke activiteiten of originele initia-
tieven hebben ontwikkeld die een positieve bijdrage hebben geleverd aan het imago van de
Achterhoek onder het motto
De Achterhoek, het onverwachte Nederland.
De jury schrijft in haar rapport dat de start van de nog zeer jonge firma zorgde voor een onge-
kende stroom aan regionale, landelijke en zelfs internationale publiciteit, waarbij de directie
de Achterhoekse afkomst van het nieuwe bedrijf in vrijwel elk artikel en interview met trots
uitdroeg. Syntus is vanuit de Achterhoek het bedrijf dat als eerste in Nederland van start ging
met geïntegreerd openbaar vervoer per bus en trein op private basis. Verder meldt het jury-
rapport dat, ondanks dat de Achterhoek bestaat uit een groot en dunbevolkt buitengebied, het
bedrijf zich waagt aan uitbreiding van de dienstverlening door vergroting van het aantal rit-
ten per spoor en over deweg. De jury was unaniem in haar oordeelsvorming.

SPEELGOEDBEURS
Op zaterdag 30 oktober a.s. organiseert speel-o-theek Dribbel in voor de l Ie maal de speel-
goedbeurs, nu ook uitgebreid met de bed-, box- en buggybeurs. De te verkopen spullen kun-
nen worden ingeleverd op zaterdag 30 oktober van 9.30 tot 11.00 uur.. De beurs wordt
gehouden in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.
Voor evt. inlichtingen kan men bellen met 463458.



HENGELOSE TONEELVER. BESTAAT 30 JAAR
De HTV viert dit najaar haar 30-jarig jubileum. Voor deze
gelegenheid is de keuze op veler verzoek gevallen op het blij-
spel Lievevrouwenbedstro. Het stuk is geschreven door DJ.
Eggengoor. Jaren geleden is dit stuk ook al een keer met zeer
veel succes op de planken gebracht. Lievevrouwenbedstro is
een plant, waarvan het in sommige streken vroeger de
gewoonte was, om er takken van boven het slaapkamerraam
te hangen, als er een huwelijk op komst was.
In het stuk wil Margje Eigenheimer gaan trouwen met Evert-
Jan Rouw waarmee zij al jaren verloofd is. Evert-Jan zijn
ongetrouwde zuster waar hij bij inwoont en onder de plak zit,
wil niets van dat huwelijk weten en weigert haar toestem-
ming te geven. Als er ook nog een zwerver op de proppen
kom,t, krijgt alles nog weer een heel ander wending. De lach-
spieren zullen met dit stuk zeker los komen, want er werd tij-
dens de repetitie heel wat afgelachen. De regie is in handen
van Diny Stuart. U wordt van harte uitgenodigd op de jubi-
leumopvoeringen op zaterdag 27 nov. en zaterdag 11 dec.
Aanvang van beide avonden is 20.00 uur, zaal open 19.00
uur. In Party-centrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

DAMMEN
Thuis ontving DCH voor de 2e ronde van de bondscompeti-
tie in de Ie klasse van district Oost DSD uit Dinxperlo-
Sinderen. Het zou bij voorbaat een zware strijd worden voor
DCH, na de fusie van DSO en DEZD, want van beide teams
zitten de kopstukken nu bij elkaar in l team. E. Hoebink ver-
raste iedereen door de score voor Hengelo te openen met een
sterke opening waarbij hij gelijk een schijf voorkwam en dit
in een goed eindspel naar winst afrondde.
Vervolgens voegde J. Heuvelink met een fraaie combinatie
er 2 punten aan toe. H. Vos, J. Heijink en J. Vos hielden de
voorsprong vast door remise te spelen. A. Hoebink zette een
gelijkwaardig eindspel met een zeer goed positiespel om in
winst voor DCXH. J. Luiten en G. Halfman konden er geen
punt meer aan toevoegen, zodat de eindstand 9-7 werd in het
voordeel van DCH.
DCH 4 had thuis niet veel in te brengen bij de gasten, DOG
2 uit Almen. Teamleider J. Schabbink werd in zijn partij als
snel de kleiberg opgedreven en kwam daar niet goed meer
vanaf. Invaller E. Brummelman kreeg een slecht voorbeeld
en kwam ook niet verder dan de nul. B. Goorman en G.
Botterman wisten de eer van DCH 4 nog te redden in de 3e
klasse van district Oost en speelden remise. DCH 4 verloor
met 2-6.
Onderlinge competitie:
Y. Schotanus-H. Zonnenberg 2-0, R. Hesselink-H. Lansink
1-1, H. Groeneveld-D. Walgemoet 1-1, W. Eijkelkamp-H.
Dijkman 2-0.

THEMA-BIJEENKOMST VROEGPENSIOEN
De afdeling Dunsborgermark van de bouw- en houtbond
FNV houdt op maandag 25 oktober 1999 een thema-avond
over vroegpensioen in de bouw.
De inleiding zal verzorgd worden door Arend Timmerman,
regiobestuurder van de bouw- en houtbond FNV. Op l mei
2000 wordt de Vut-regeling vervangen door vroegpensioen.
De bouw- en houtbond FNV heeft met de werkgevers een
nieuwe regeling afgesproken over vroegpensioen. Dit komt
in de plaats van de Vut-regeling. Dit is een belangrijke ver-
betering ten opzichte van de Vut-regeling. Vroegpensioen
biedt namelijk meer zekerheid.
Vanaf l mei 200 bouwt iedere werknemer in de bouw zijn
recht op vroegpensioen op.
Om u als lid van de afdeling Dunsborgermark optimaal te
informeren organiseert de afdeling een thema-bijeenkomst
over vroegpensioen. Deze avond wordt gehouden in Hotel
Leemreis, Spalstraat 40 te Hengelo Gld.

GEBRUIKTE KLEDING VOOR WETENSCHAPPE-
LIJK ONDERZOEK
Op dinsdag 26 oktober 1999 kan iedereen gebruikte kleding,
beddengoed, schoeisel en ander textiel in de bezorgde witte
plastic zak aan de stoeprand zetten. Bewoners van een
woonerf kunnen de zakken op het algemene huisvuilverza-
melpunt neerzetten. Op deze dag weer of geen weer komt de
vrachtwagen van stichting KOVAMO de plastic zakken
vanaf 9.00 uur ophalen. De gemeente heeft voor het inza-
melen van kleding een vergunning verleend.
KOVAMO is een afkorting voor Kleding Ophaal Voor
Algemeen Medisch Onderzoek. De ingezamelde kleding
wordt verkocht en de netto opbrengst is bestemd voor het
Diabetes Fonds Nederland (DFN). Het DFN betaalt het
overgrote deel van het wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van diabetes (suikerziekte) in Nederland. Het DFN is
een onafhankelijke en niet gesubsidieerde stichting. Onlangs
heeft het DFN, als een der eerste fondsen in Nederland, het
CBF keurmerk gekregen. Dit geeft het publiek de zekerheid
dat een gift of in dit geval de opbrengst van de verkochte
kleding ook besteed wordt waarvoorde gift en/of kleding
bedoeld is. Op dit moment zijn er bijna een half miljoen
mensen met diabetes in Nederland, jong en oud. Als gevolg
van diabetes kunnen bijkomende complicaties ontstaan als
hart- en vaatziekten, nieraandoeningen, oogaandoeningen en
aantasting van de zenuwbanen. Verder onderzoek moet een
oplossing brengen voor deze aandoening en de bijkomende
complicaties.

LANDELIJKE VOORLICHTINGSDAG PRIKKEL-
BARE DARM SYNDROOM
Op 13 november 1999 organiseert de Maag Darm Lever
Stichting een landelijke voorlichtingsdag voor mensen met
een prikkelbaar darm syndroom (PDS). Een prikkelbare
darm, ook wel spastische darm genoemd, komt bij l op de 5
Nederlanders wel eens voor. De aandoening is niet heel ern-
stig, maar kan het dagelijks leven flink verstoren. Het
onvoorspelbare en onverwachte karakter van de aandoening
stelt mensen voor problemen.
Een prikkelbare darm komt vooral voor bij jonge volwasse-
nen. Daarnaast hebben vrouwen twee keer zo vaak last van
een prikkelbare darm als mannen. De belangrijkste klachten
zijn (hevige) buikpijn en ontlastingsproblemen. De oorzaak
van het ontstaan van een prikkelbare darm is nog niet precies
bekend. Emoties en spanningen kunnen invloed hebben.
Evenals voeding.
Tijdens de PDS-dag wordt uitgelegd wat een prikkelbare
darm is en hoe deze kan ontstaan. Een huisarts, een specia-
list, een onderzoeker en een psycholoog gaan in op de
behandelingsmogelijkheden en op de stand van zaken van
het wetenschappelijk onderzoek. Ook patiënten vertellen
over hun ervaringen met een prikkelbare darm. Tijdens de
discussies en op de informatiemarkt kunnen de aanwezigen
terecht met hun vragen.
De landelijk PDS-voorlichtingsdag vindt plaats op zaterdag
13 november 1999 van 10.30-16.00 uur in congrescentrum
de Reehorst in Ede. Het programma en het aanmeldingsfor-
mulier zijn aan te vragen bij de Maag Lever Darm Stichting
in Nieuwegein. Tel. 030-6055881.

6 van de 10 mensen met diabetes
overlijden aan hart- en vaatziekten

Dit is een van de mogelijke gevolgen van

diabetes (suikerziekte). Oogproblemen en

minder goed werkende nieren zijn andere

complicaties. Onderzoek moet een

oplossing brengen voor diabetes en

bijkomende complicaties. Geef dit

onderzoek dat extra zetje in de rug.

Diabetes Fonds Nederland

Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES - GIRO 5766

MARKTVERENIGING Hengelo Gld.

PAARDEN- en WARENMARKT

ZATERDAG 23 OKTOBER

Aanvang: 8.00 uur

Aanvoerpremie: paarden ƒ10,-
pony's ƒ 5,-

e
Al uw

j huis slachtingen
die in eigen bedrijf plaatsvinden

worden door ons vakkundig

diepvriesklaar gemaakt.

Dit alles naar uw wens

Inpakken en invriezen behoord ook tot de mogelijkheden.

Kwaliteitsslagerij
Kelderman

Past. Thuisstraat 9
Keijenborg

Tel. (0575)461320
(0314)64 1855

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenjioflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Friesche Stieten j G. W. Ebbers

Hazenhutweg 1 b

Hengelo Gld.

Tel. 0575-467225

c n tuit

Heeft voor u vele faciliteiten, zoals

* Pensionstalling, Weidegang

* Verhuur van binnenbak en buitenbak

* Verhuur van pony's, paarden en Friesche paarden

* Huifkarritten, en verhuur van kar en wagen

* Rijlessen, ook met Friesche paarden en buitenritten

* Voor de kinderen zijn er minipony's om op te rijden

Tevens kunt u voor de gezelligheid aankomen
voor o.a. een kopje koffie

Kervelseweg 23 - Hengelo Gld. - tel. 0575-462619



L E V E N D E M A R K E R I N G ALS E R F G R E N S OF STRUCTUUR

Een haag voor uw tuin
i?ra

De ligusterhaag, strak geknipt is een haag die 'geknipt' is voor bijzondere knipvormen.

Een haag past in elke tuin. Er omheen, als levende markering van de erfgrens, maar

ook erin, om structuur te geven. Een doolhof is zelfs een tuin die uitsluitend uit hagen

'• bestaat! Overleg wel vooraf met uw buren voordat u een haag als levendige afschei-

ding gaat gebruiken. Het is 't mooist als de haag op de erfafscheiding kan worden

geplant. Binnen groene muren is het goed tuinieren!

De toepassing van hagen is eeuwenoud.

Aanvankelijk dienden ze als bescherming

van de groenten- of kruidentuin bij

boerderijen, kastelen of kloosters. Later

werden ze vooral als sierelementen

gebruikt in tuinen van kastelen en bui-

tenplaatsen.

Aan sierwaarde hebben ze nog niets ver-

loren. Hagen zien er dan ook in elk sei-

zoen mooi uit en de keus aan geschikte

planten is groot. Een goede haagplant

verdraagt niet alleen intensief snoeien,

maar heeft bovendien een dichte vertak-

king.

Omhagen is de mooiste manier om de

tuin of een deel daarvan beslotenheid te

geven of in verschillende ruimten in te

delen. Vooral wintergroene planten zijn

hiervoor ideaal omdat ze ook 's winters

hun functie behouden en optimaal pri-

vacy geven. Hoog en laag, breed en

smal: met hagen kunnen we alle kanten

op. Rond de voortuin is een lage haag

doorgaans voldoende, al dan niet in

combinatie met gaas tegen ongewenste

viervoeters. In een zij- en achtertuin is

een hogere haag beter, ter voorkoming

van ongewenste blikken. Op welke

haagplant uw keus valt, hangt samen

met de eisen die u aan de haag stelt. Een

trellis- of gaasafscheiding met klimop

(Hedera) geeft ook een groene muur. Een

mooi strakgesnoeide haag ligt misschien

het meest voor de hand, maar golvend

snoeien geeft een speciaal effect. Of strak

geschoren met een knipvorm aan het

eind, een kip een bol of een kijkgat in een

haag; het zijn allemaal mogelijke grapjes.

Bladverliezende hagen

Omdat de ene haagplantensoort beter

dichtgroeit en beter snoei verdraagt dan

een ander, zijn bepaalde soorten popu-

lair geworden. Liguster is een fantasti-

sche haagheester, zowel voor lage als

hoge hagen. Geschikt voor hoge, brede

hagen en volkomen winterhard, dat is

gewone Liguster (Ligustrum vulgare).

Voor lagere hagen kan de variëteit

'Lodense' worden gebruikt.

Weinig gebruikt en toch heel mooi is

Kornoelje (Comus mas). Deze kan strak

worden gesnoeid, al gaat dat ten koste

van de bloemen en bessen. Een andere

aanrader is Veldesdoorn of Spaanse Aak

(Acer campestre). Meestal is hij slechts

bekend als haagje, maar vooral middel-

grote (1,5 meter) en hoge (meer dan 2

meter) hagen van deze soort zijn bijzon-

der mooi. Het blad kleurt mooi geel in

de herfst.

Beuk of haagbeuk?

Wat is het verschil tussen beuk en haag-

beuk? Welke u kiest, hangt vooral samen

met de grondsoort in uw tuin.

De beuk (Fagus sylvatica) groeit het

beste op lichte zandgrond. Het verdorde

blad blijft de gehele winter aan de tak-

Hagen van coniferen

De meest gebruikte haagconifeer is

Cupressocyparis leylandii. Dat is een snel-

le groeier die veel water nodig heeft en

bovendien zeewind verdraagt. Na het

planten van een haag van snelgroeiende

"leylandi's" is snoei wel aan te bevelen.

Dat wil zeggen: alle groeischeuten hal-

veren met de snoeischaar. Dat is even

wat handwerk, maar de coniferen krij-

gen dan een mooie dichte structuur. De

Taxus is een verhaal apart. Van de coni-

feren is Taxus baccata een van de mooi-

ste als u niet een al te hoge haag wilt

maken. Taxus groeit tamelijk langzaam

en heeft minder vocht nodig. De zachte

naalden hebben een diepgroene kleur

en zijn een rustige achtergrond voor een

kleurrijke border. Er kunnen prachtige,

goed dichtgegroeide figuurbomen (spi-

ralen) en dierfiguren (pauw) van worden

geknipt, al dan niet in aansluiting op een

haag. Andere populaire haagconiferen

zijn Thuja's. Ze zijn gevoelig voor zeewind.

Groenblijvende hagen
Coniferen zijn niet de enige haagplanten

die zomer en winter groen zijn. Er zijn

ook andere groenblijvers die al dan niet

geschoren een mooie afscheiding vor-

men. Hulst (llex aquifolium) wordt als

haag niet veel toegepast. Toch heeft

hulst daarvoor goede eigenschappen.

Winterbloeiers komen tegen zo'n groene

wand prachtig uit. Hulst kan goed tegen

snoeien en is geschikt om ondoordring-

bare, strakke hagen mee te maken. Hulst

groeit tamelijk langzaam en is als haag

goed in de hand te houden. Ook van

Laurierkers (Prunus laurocerasus) zijn

mooie hagen te maken. Bij het snoeien

doorgeknipt blad krijgt een bruine rand.

Daarom verdient het gebruik van de

snoeischaar de voorkeur boven de heg-

genschaar.

Ook een leuk idee: knipvormen in de (liguster)haag.

ken zitten, wat extra beschutting, kleur

en privacy geeft. Voordat het verdort

ontstaat een mooie herfstkleur, van geel

naar warm rood. De haagbeuk (Carpinus

betulus) doet het ook goed op zware,

kleiige grond. De herfstkleur is opvallend

geel, maar na de eerste nachtvorst laat

haagbeuk z'n blad direct vallen. In het

voorjaar is het lichtgroene, gegroefde

blad erg mooi. Zonder snoei groeien ze

allebei uit tot complete woudreuzen die

een hoge leeftijd kunnen bereiken.

Zowel beuk als haagbeuk kunnen bij een

goede verzorging langer meegaan dan

een mens leeft. Ze hebben voldoende

groeikracht om hoge bogen te begroei-

en.

Buxus

Voor de lagere hagen komt bijvoorbeeld

Buxus sempervirens in aanmerking. Dit

overbekende struikje vormt mooie strak-

ke haagjes die in elke tuin passen. Door

hun beperkte groeisnelheid worden ze

vrijwel uitsluitend gebruikt voor lage

afscheidingen. Deze wintergroene hees-

ter groeit goed op kalkrijke grond en ver-

draagt een droge zonnige standplaats.

Bloeiende hagen

Rond een voortuin kan een haag heel

leuk zijn. Maar een bloeiende haag is

eigenlijk nog wél zo aantrekkelijk. Er is

keus genoeg. Met struikjes die van

nature 80 a 100 cm hoog worden

f en haag met een boog van beuk.

blijft het uitzicht behouden. Dat geeft

ruimte. Een struikje dat zich goed

leent voor lage haagjes is Ganzerik

(Potentilla fruticosa) Het blad is deco-

ratief en sommige variëteiten bloeien

tot diep in de herfst. Geel in allerlei

tinten is de meest voorkomende

bloemkleur, maar er zijn er ook met

rode, witte of roze bloempjes. Een

goede keus voor een bloeiende haag

is ook Spierstruik (Spiraea japonica).

De bloemschermen zijn rood of roze.

Heel apart is de tweekleurige bloei van

Spiraea japonica 'Genpei' alle scher-

men dragen zowel witte als roze

bloempjes, wat een levendig effect

geeft. Alle Spiraea japonica variëteiten

kunnen in het voorjaar tot op de

gewenste hoogte worden gesnoeid,

zonder dat dit nadelig is voor de

bloei.

Kleurige rand
Als een haag niet hoger wordt, dan

circa 40 cm, kan ook van 'rand' wor-

den gesproken. Hét gaat dan vooraf

om sierwaarde en niet om een func-

tionele afscheiding. Zo kunnen vak-"

ken met rozen worden omrand met

bijvoorbeeld Kattenkruid of Lavendel.

Omdat deze planten zachtblauwe

bloemen dragen, worden ze vaak

gecombineerd met roze of witte

Voordat Buxus wordt gesnoeid, ver-

dient het aanbeveling om de struiken

nat te maken. Dit voorkomt zonne-

brand en bruine bladrandjes.

rozen. Ook een kruidentuintje met

een geometrische indeling leent zich

voor randen, bijvoorbeeld van Tijm.

Tijm en Lavendel groeien het beste in

de volle zon, op niet te natte grond.

Snoeien

Snoeien kan het beste tweemaal per

jaar gebeuren: eind mei en eind

juli/begin augustus. Snoei niet tijdens

droog en warm zomerweer, dat geeft

verbranding. Een haag die in de nazo-

mer nog nagroeit, maar wel strak

moet zijn kunt u half september nog-

maals snoeien. Niet later, dat kan

nachtvorstschade geven. Voor een

optimale belichting en om uitzakken

te voorkomen moet een haag recht

worden gesnoeid, of enigszins breder

naar onderen toe. Maar nooit anders-

om!

Bij de sierrand (een soort haag van niet

meer dan 40 centimeter hoogte) kan niet

echt gesproken worden van een haag,

maar de aanplant van bijvoorbeeld laven-

del geeft we' een mooie, sierlijke afschei-

ding.

Planten in 7 stappen
Heeft u eenmaal uw keus voor een haagplant gemaakt, dan kunt u de juist aantal-

len in de gewenste (hoogte) maat bestellen. Oe plantafstand varieert tussen de 30

en 50 cm en hangt samen met de te leveren maat en de soort. Het planten vraagt

om een goede voorbereiding en gaat als volgt:

1) Graaf een zodanig diepe en brede sleuf dat een ingegaasde wortelkluit (bij

coniferen) er ruim in past.

2) Spit de bodem van de sleuf, zodat de wortels losse grond vinden om vlot

verder te groeien ("aanslaan")

3) Meng de tuingrond in de sleuf met compost, dat bevat wat voedsel en veel

humus, dat vocht vasthoudt,

4) Leg de planten eerst uit (zo kort mogelijk laten liggen, anders drogen de

wortels uit) en zet ze zo snel mogelijk in de sleuf. Kijk daarbij goed naar hun

vorm. Bedek de wortelkluit met grond (minimaal een bandbreedte op de

kluit) en trap voorzichtig aan.

5) Onder droge omstandigheden Is het raadzaam de sleuf half te vullen en vol

te laten lopen met water. Rustig laten wegzakken en daarna verder met

grond aan vullen.

6) Een rechte haag moet ook kaarsrecht worden geplant. Span eventueel een

touw als hulpmiddel. Bij "Leylandi's" worden wel tonkinstokjes gezet om ze

recht naar boven te laten groeien.

7) Snoeien blijft beperkt tot de zijkant van pas geplante hagen. Alleen liguster-

hagen worden direct gesnoeid, om zo een dichte vertakking te krijgen. Bij

Taxus en Beuk (Fagus) laat u de toppen doorgroeien tot de gewenste hoog-

te is bereikt.

Extra water is alleen nodig na het planten op droogtegevoelige grond en bij lang-

durig warm weer. Geef een flinke hoeveelheid in een keer en niet vaker dan nodig is.



Gezond en lekker
gaan prima samen
Alles eten wat je lekker

vindt en toch gezond blij-

ven? Wie zijn menu slim

samenstelt, kan een heel

eind komen. Alleen friet

eten is natuurlijk niet zo

voedzaam, maar wie

varieert in zijn dagelijkse

voeding krijgt aardig wat

voedingsstoffen binnen.

Bij het Voedingscentrum

in Den Haag en bij

McDonald's zijn ze dage-

lijks, op verschillende

manieren, met voeding

bezig. Boudewijn

Breedveld en Ingeborg

Biemans-Posthumus kun-

nen ons meer vertellen

over voeding, kwaliteit,

variatie en hygiëne.

Er verandert de laatste jaren veel

in de eet- en drinkgewoontes van

de Nederlanders. Door drukte en

voedingstrends passen wij ons

gedrag aan. Boudewijn Breedveld,

Teammanager bij het Voedings-

centrum in Den Haag, signaleert

duidelijke veranderingen in onze

voedingspatronen van de laatste

jaren. "Neem bijvoorbeeld de

magnetron", vertelt Breedveld.

"Dit apparaat heeft sinds enkele

jaren een prominente plaats in

onze keuken. Ideaal voor het

opwarmen van kant-en-klaar-

Bij de dagelijkse inname van voedsel dient u erop te letten dat u van elke voedings-

schijf voldoende producten consumeert. Deze variatie zorgt voor een gezonde voe-

dingsbalans.

in Nederland te hebben. Uit deze

groei blijkt dat McDonald's goed

past in de veranderende levens-

stijl van mensen. In alle drukte

geeft de consument vaak de voor-

keur aan een snelle service en

gemak, maar zeker ook aan uit-

stekende kwaliteit."

Variatie is gezond

Ondanks alle haast blijft het wel

belangrijk variatie in ons voe-

dingspatroon aan te brengen.

"Noodzakelijk zelfs", zegt Breed-

veld. "Gezond eten betekent op

de eerste plaats: ervoor zorgen

dat we alle verschillende voe-

dingsstoffen binnenkrijgen. Ons

lichaam heeft koolhydraten, ei-

Het complete ontbijt (Egg

McMuffin, Croissant, Jus

d'Orange en Koffie): een

goed begin van de dag.

maaltijden. Een andere trend is

dat er steeds meer vruchtensap

wordt gedronken, als vervanging

voor vers fruit."

Een 'snelle' maaltijd lijkt helemaal

ingeburgerd in Nederland. Kijk

bijvoorbeeld naar de ontwikkeling

van de McDonald's restaurants.

Ingeborg Biemans-Posthumus,

Public Relations Manager bij

McDonald's Nederland B.V.: "In

de afgelopen jaren hebben we

een geweldige ontwikkeling

doorgemaakt. Eind dit jaar ver-

wachten we zo'n 200 restaurants

witten, vetten, vitamines, minera-

len, vezels en vocht nodig. Er is

niet één product dat al die voe-

dingstoffen in voldoende mate

bevat. Het is noodzakelijk geva-

rieerd te eten. Of Nederlanders

dit voldoende doen? Over het

algemeen toch wel redelijk tot

goed. Wat meer groente en fruit

is aan te bevelen."

Biemans-Posthumus legt uit hoe

McDonald's omgaat met variatie.

"Bij McDonald's kan de gast kie-

zen uit een breed assortiment, er

is voor ieder wat wils.

Zo kun je kiezen uit verschillende

McMenu's. Het McDeluxe Menu

bijvoorbeeld is voor de echt grote

trek. Zo'n menu bestaat uit een

beker frisdrank, een portie Franse

Frietjes en een McDeluxe.

Daarnaast kan de gast ook kiezen

voor een menu met vis- of kip-

producten. Voor wie licht wil

eten, is er bijvoorbeeld de Salade

Tonijn die bestaat uit verschillen-

de slasoorten, tonijn, maïs, groe-

ne olijven en ei. En voor wie geen

vlees of vis eet, is er de Groente-

burger, goedgekeurd door de

Nederlandse Vegetariërsbond.

Verder wordt in alle restaurants

een compleet ontbijt aangebo-

den bestaande uit een Egg

McMuffin, een Croissant met jam

en boter, een Jus d'Orange en een

Koffie. Eventueel aangevuld met

een beker melk."

Kwaliteit staat voorop

Wanneer we het over voeding

hebben, komt kwaliteit al snel om

de hoek kijken. En die kwaliteit is

meer dan alleen een lekkere maal-

tijd. Ook hygiëne bij de berei-

ding, een vriendelijke serveerster

en een schone omgeving zijn erg

belangrijk. Biemans-Posthumus is

zich daar als geen ander van

bewust.

"McDonald's heeft als filosofie

'Kwaliteit, Service en Kraakhelder-

heid'. Dit betekent dat er uitvoe-

rig aandacht wordt besteed aan

de kwaliteit van producten en

medewerkers, dat service altijd

voorop staat en dat een hygiëni-

sche keuken en een schone

omgeving uitgangspunten zijn."

Het lijkt lastig om deze filosofie

iedere dag, in alle restaurants,

waar te maken. "Natuurlijk krij-

Bij de 'snelle maaltijd' wordt er steeds

vaker rauwkost en salades geserveerd,

zoals deze Salade Tonijn.

gen wij van onze gasten wel eens

een reactie of een klacht. Gasten

kunnen hiermee direct in het res-

taurant terecht, leder restaurant

heeft een Gastencoördinator en

er zijn suggestiekaartjes voor de

gasten aanwezig. Daarnaast is er

een afdeling Gastenrelaties bij

McDonald's Nederland B.V. Deze

afdeling behandelt vragen, sugges-

ties en klachten van gasten. Op

een speciale gastenlijn zijn wij tij-

dens kantooruren te bereiken."

Telefoon: 020 - 564 26 66.

Hygiëne

Bij het Voedingscentrum krijgen,

naast de kwaliteit en bereiding

van voedsel, ook hygiëne-aspec-

ten veel aandacht. "Veel mensen

maken zich zorgen over de veilig-

heid van voedsel", vertelt Breed-

veld. "Ze denken daarbij al snel

aan de manier waarop hun voe-

ding buitenshuis wordt gemaakt

of aan de samenstelling van pro-

ducten. Uit onderzoek blijkt dat

de helft van de voedselinfecties

echter thuis gebeurt. Zelf kunnen

we dus ook een bijdrage leveren

aan gezond en veilig voedsel. Bij-

voorbeeld door etenswaren op

een hygiënische manier te bew?-

ren of goed op te letten bij de

bereiding ervan. Wie goed op de

houdbaarheidsdatum let, levens-

middelen koel bewaart en z'n

handen wast voor hij eten be-

reidt, is al een heel eind op weg."

Samenwerking.

Zowel bij het Voedingscentrum als

bij McDonald's draait het dus om

eten. Ze werken dan ook al gerui-

me tijd samen. Een goede combi-

natie wanneer het om gezonde

voeding gaat? "Ja", antwoordt

Breedveld. "McDonald's heeft

een groot aantal vestigingen die

dagelijks veel bezoekers ontvan-

gen. Voor het Voedingscentrum

dus een ideaal kanaal om gezon-

de en veilige voeding onder de

In de productinformatiefolder van

McDonald's staat precies vermeld welke

voedingsstoffen er in de producten zit-

ten. Ook wordt informatie verstrekt

over voedselallergieën.

aandacht van de Nederlandse

bevolking te brengen. Ook speelt

het Voedingscentrum een advi-

serende rol. Zo hebben we

McDonald's in het verleden gead-

viseerd diverse salades in het

assortiment op te nemen."

Ook McDonald's is blij met de

samenwerking met het Voedings-

centrum. "Wij werken op verschil-

lende projecten samen. Zo heb-

ben we de folder Product-

informatie samengesteld. Hierin

staat precies aangegeven uit
welke ingrediënten de verschillen-

de McDonald's producten be-

staan. Handig wanneer je een

allergie hebt voor een bepaalde

voedingsstof of vegetarisch bent.

Ook vragen we het Voedings-

centrum regelmatig om advies.

Bijvoorbeeld over informatie die

we op onze placemats willen

plaatsen, over campagnes of over

voedselallergieën. Het Voedings-

centrum schept vertrouwen en

zekerheid. Zowel bij onze gasten

als bij McDonald's zelf. Gezond

en veilig eten blijft belangrijk voor

iedereen, zowel thuis als buitens-

huis."

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u

terecht op internet:

www.mcdonalds.nl of

www.voedingscentrum.org


