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DE RECLAME
Najaarsonder-

houd voor

uw vijver

Samengestelde
menwedsfr/'jden

Hengelo Gld.

Themapag/na's; Tuin
Nu planten voor een
fantastisch voorjaar

UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 4638 18, fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:
Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

EHBO
fCei/enborg

50 jaar

Vanaf 18 oktober in pand Besselink

Huishoud- en kadoshop Sueters
'Beo bloembinders' opent nieuwe winkel

Angelique Sueters is een van de dochters die in de zaak werkt

Al zeventig jaar geleden opende
de heer Sessink in Kranenburg
een winkel/werkplaats. De heer
Sessink was zo iemand, die z'n
handen niet verkeerd had staan.
Hij was fietsenmaker, koperslager
en installateur. Mevrouw Sessink
dreef de winkel in huishoudelijke
artikelen, zorgde voor de boek-
houding en voor het gezin. Door
de jaren heen werd er steeds ge-
bouwd en verbouwd om te kun-
nen voldoen aan de wensen van
de klanten.

In 1966 nam de dochter de winkel
over. En steeds werd er verder ge-
bouwd en verbouwd. Toen in 1982
zich de mogelijkheid voordeed om
in Vorden een pand te betrekken,
werd de zaak verplaatst. Een
zaak in huishoudelijke artikelen
met een ruime keuze waar ook
muziek, lectuur, speelgoed en an-
sichtkaarten te koop zijn.

Kerk en Radio

Ook voor de komende week is
weer een studiogast uitgenodigd
voor het wekelijkse programma
'de Muzikale Ontmoeting' bij
'Radio Ideaal'. Op maandag 15
oktober zal de heer Eggo Boer or-
gelspel, vanuit de Grote kerk te
Halle, laten horen.

De dochters zijn inmiddels ook in
de zaak gekomen en samen wordt
er hard gewerkt om er een prach-
tige publieksgerichte firma van te
maken.
Toen de fam. Sueters vernam, dat
in Hengelo Gld. het pand van de
firma Besselink vrijkwam, leek
het hun een uitdaging om hierop
in te gaan en er een winkel voor
huishoudelijke- en kado-artikelen
te vestigen. De voorbereidingen
om de winkel geheel naar eigen
inzicht in te richten zijn in volle
gang. Mevrouw Sueters bena-
drukt, dat ze de authenticiteit
van het pand niet wil aantasten.
Ook met de reclame aan de bui-
tenkant wil ze daarmee rekening
houden. Op 18 oktober zal de
firma Sueters de deuren openen
voor het publiek.

Wij wensen de familie Sueters
veel succes.

Het programma 'de Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-
zonden via 'Radio Ideaal'. Van
20.00 tot 20.30 uur kunnen er
muzikale verzoekjes aangevraagd
worden via tel. (0314) 62 40 02.

'Het oude pand van Albert
Heijn', zo wordt het bouwwerk
aan het begin van de Raadhuis-
straat in Hengelo Gld. in de
volksmond genoemd. Er is ech-
ter geen ouds meer aan te ont-
dekken, want inmiddels is er
een prachtig gebouw verrezen,
met boven woningen, die inmid-
dels allemaal al zijn verkocht
en onder winkelpanden.

Een daarvan, aan de linkerkant,
is het prachtige pand van 'Beo
bloembinders'. Een schitterende,
open ruimte met veel glas, waar
de bloemen en planten, maar ook
het aardewerk, goed tot hun
recht zullen komen.
Er moet nog heel wat gebeuren,
maar op 18 oktober zal de zaak
toegankelijk zijn voor publiek.
Eef Loman gaat ervan uit, dat
zijn bloembinderij een soort ont-
moetingsplaats wordt voor het
winkelend publiek. Er komt een
zitje in de winkel, waar een kop
thee of koffie gratis te verkrijgen
is. Voor de kinderen is er evenals
in de oude bloemenkas een plekje,
waar ze zich even kunnen ver-
maken als moeder (of vader) wat
meer tijd nodig heeft om een
keuze te maken uit al het moois
wat er geboden wordt.

De klantenbalie staat voorin de
zaak, zodat direct contact ont-
staat met de medewerkers die er
helpen. Rechts, aansluitend aan
de vooringang, is een grote koel-
ruimte, die met de winkel is ver-
bonden door een glazen schuif-
deur.
Zoals het vroeger ook mogelijk
was om zowel voor als achter de
kas binnen te stappen, zal het in

Uitslag raad-

wedstrijd GLTO

Op 23 september stond de GLTO
met een kraam op boerderij
"t Riefel'; de bezoekers konden
het aantal aardappels raden die
in de zak zaten. Het goede ant-
woord was 358 en is geraden
door Roei Sesink, Neuzendijk in
de Velswijk. Hij was de enige van
de ongeveer tweehonderd deelne-
mers, die het aantal goed had. Hij
kreeg aan het eind van de dag de
aardappels thuis bezorgd.

de toekomst ook mogelijk zijn bij
'Beo' via de achteringang binnen
te komen. Dit kan dan vanaf de
parkeerplaats, die nog aangelegd
moet worden. Bij de achteringang
is nog een tweede koelruimte,
waar de bloemen en planten di-
rect van de veiling kunnen wor-
den neergezet en waar een plaats
is voor het binden van de bloe-
men.

Er komt een ruimte voor het per-
soneel om even koffie of thee te
drinken. Er is zelfs een kantoor-
tje, waar Eef weinig zal zitten,
want hij verdient z'n geld duide-
lijk niet achter zijn bureau. Hij
wil het liefst zoveel mogelijk tus-
sen de mensen zijn en vindt dan

ook, dat zijn prachtige zaak een
lage drempel moet hebben, zodat
het publiek er niet alleen komt
voor een bosje bloemen, maar ook
voor de gezelligheid.

Omdat de werkzaamheden rond-
om het nieuwe pand ftog niet ge-
heel voltooid zijn, is het nog niet
mogelijk om het pad, dat langs
het gehele pand loopt, al in ge-
bruik te nemen om aardewerk
en buitenplanten uit te stallen.
Daarom wordt er ook nog ge-
wacht met de officiële opening tot
alles piekfijn voor elkaar is. Dit
zal wel 2002 worden.

Wij wensen familie Loman en hun
medewerkers veel succes.

EefLoman

(advertentie)

PAX 3X THUIS

Zondag 7 oktober: Pax -Vorden

Zondag 14 oktober: Pax - D.V.C. '26

Zondag 21 oktober: Pax - Ajax B. (beker)

Aangeboden door Supportersvereniging Pax



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIEN!

KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 14 oktober, 10.00 uur, ds. C. Ferrari
Goede Herder Kapel
- Zondag 14 oktober, 10.15 uur,

ds. C. van Dorp, Heilig Avondmaal
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Zondag 14 oktober, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Zondag 14 oktober, 10.30 uur,

ds. G.J. Brüsewitz, Winterswijk
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 11 oktober, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 13 oktober, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag 14 oktober, 10.00 uur, Eucharistieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 10.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)
Zorgcentrum Maria Postel:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

NPC gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:
- Informatie over de huisartsenpraktijk

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op
http://huisartsengroephengelogld.wolweb.nl/

Huisartsenpost SI ingelandziekenhuis
(vanaf 1 oktober) tel. (0314) 329888
Avond- nacht- en weekenddienst
- Tijdens deze diensten dient u eerst telefonisch

contact op te nemen.
- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 8.00 uur. De weekend-
dienst is zaterdags, zondags en op erkende
feestdagen de gehele dag en is uitsluitend
bedoeld voor spoedgevallen.

- De huisartsenpost is buiten praktijkuren altijd
bereikbaar op het centraal telefoonnummer:
(0314) 329888.

Telefoonnummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575) 461277
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
dr. Koning, tel. (0575) 461266
Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10
Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur
- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-
stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient
u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-
len. De dienstdoende persoon neemt dan via de
intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers elke donderdag 14.00-16.00 uur,

gaarne vooraf een afspraak maken via de
apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
'Jentha'
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,
reïntergratie en medische fitness
'Janssen van Dijke'
- Tel. (0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g.(0314) 6251 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en
mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)3291 60

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772
ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24'uur per dag bereikbaar via:
tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67
Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
Hameland van Nispenhof
- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo Gld., Zelhem,
Hummelo & Keppel en Doetinchem.
Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal
Kantoor, tel. (0315)336333.

ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)
Politiebureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau alleen op afspraak

worden bezocht voor overleg met een politieagent.
Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844
(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)
van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844
De Graafschap Dierenartsen
- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.
tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)
u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-
doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:
- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur
- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak
Paardenspreekuur:
- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur
- zaterdag 08.30 - 12.00 uur
Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp
- tel: (0575) 452020 dag en nacht bereikbaar.

HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 4622 79
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Netwerk Thuiszorg Nederland
- 24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen
09.00 en 12.00 uur) regio Midden-IJssel:
Zr. J. A. van den Heuvel, tel. (0575) 51 6463.

Maatschappelijk Werk voor de gem. Hengelo Gld:
- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:
- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 45 1659 spreekuur maandag t/m
vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:
- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 6221 51

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd. Oude IJsselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

behartiging in de gezondheidszorg.
- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen,

bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 3412 75 of tel. (0314) 326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen
tel. (0575) 4613 32 (z.m. tussen 19.00 - 20.00 uur)

DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 4625 15

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,
tel. (0575)463435

- M. Lukassen, tel. (0575) 4614 57 (maandagmorgen)
- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond.tel. (0575) 44 1942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.
Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 560381
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 12.00-17.00 uur en 18.30-20.00 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur,
donderdag 14.00-17.00 uur
vrijdag 14.00-20.00 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
Openingstijden Wereldwinkel
- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
- ledere eerste maandagavond van de maand

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede geb-
ruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal x

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.
Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45 -19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.
PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur
zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis
- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 3299 11

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur
voor partners en leden van het gezin.
18.30-19.30 uur, op zaterdag, zondag en feest-
dagen ook 15.00-16.00 uur.
Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur
PAAZ-afdeling 18.30-19.30,
op woensdag, zaterdag, zondag en
feestdagen ook 14.00-15.30 uur.
De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen
heeft een aangepaste bezoekregeling.

Verlies gewicht in centimeters
met behoud van energie.
Dat kan met Herbalife!
Bel voor informatie:
Annie Haaring,
tel. (0575) 467381

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461220

Jaarvergadering

op woensdag 17 oktober 2001 om 20.00 uur in

't clubgebouw bij de ijsbaan

Opening

Notulen vorige jaarvergadering

Jaaroverzicht

Financieel overzicht

Verslag kascommissie

6. Bestuursverkiezing

- Aftredend en herkiesbaar: Bert Deunk, Henk Hesselink en Dick Brink

- Tegenkandidaten kunnen door tenminste 10 leden worden voorge-

dragen, mits 3 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk

bij het bestuur ingediend.

7. Pauze

8. Vaststelling financiële machtiging bestuur

9. Vaststelling contributie

10. Plannen seizoen 2001-2002

11. Rondvraag

12. Sluiting

Secr. M. Uzereef-Massop

Hummeloseweg 35

7255 AG Hengelo Gld.

Tel.(0575)464374

Dankbaar en blij geven wij ken n is van de geboorte

van onze dochter en zusje

Noortje

Nora WilhelminaAleidina

Zij is geboren op 1 oktober 2001 te Hengelo Gld.

Eddy en Wilma Jolink-Waarlo

Gerben

Christiaan

Ruurloseweg21, 7255 DE Hengelo Gld.

tel.(0575)464447

Boudewijn te Paske
&

Judith Rondeel

gaan trouwen op vrijdag 19 oktober 2001.

De kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.00 uur

in de R.K. kerk St.Willibrordus te Hengelo Gld.

Ons adres:

Kruidenlaan 84, 7006 VJ Doetinchem

Telefoon (0314) 33 09 23

,

1



Najaarsonderhoud van uw tuinvijver

Wilt u in het voorjaar meteen ge-
nieten van een gezonde vijver,
dan is het noodzakelijk om in het
najaar onderhoud te plegen. De
boel op z'n beloop laten geeft op
den duur altijd problemen.
'Valle Verzasca' heeft de volgen-
de tips voor u.
Verwijder alle dode materialen
uit het water. U voert op deze
manier veel voedingsstoffen af en
helpt daarmee de vijver om vol-
gend jaar mooi en helder te blij-
ven. Stop met het voeren van vis-

sen wanneer de temperatuur van
het vijver water onder de 10 gra-
den daalt. De vissen kunnen het
voer niet meer verteren en heel
wat vijverbewoners hebben hier-
door dan ook al het leven gelaten.
Voeren met licht verteerbaar voer
(wintervoer of wheatgerm) mag
nog wel. In een niet al te druk be-
zette vijver zullen de visjes overi-
gens nog wel voldoende natuur-
lijk voer vinden.
Maak het filter schoon en ruim de
pomp en andere waterkwaliteits

Gouden jubileum frater Broekman

Frater Ben Broekman

'Met de gave van het woord hoop ik veel mensen te kunnen berei-

ken en dienstbaar te zijn1, is de gedachte van frater Ben Broekman,

die op 9 augustus jl. zijn gouden kloosterjubileum herdacht. De ker-

kelijke viering vond plaats in zijn geliefde St. Willibrorduskerk te

Vierakker op zondag 30 september. Alle banken waren tot de laat-

ste plaats bezet en er werden nog stoelen aangeschoven.

Al ruim veertien jaar is hij werk-
zaam als zielzorger in de pa-
rochie, waarbij hij in Vierakker-
Wichmond voor veel mensen aan-
dacht heeft. Ook verzorgt hij de
kerkelijke vieringen en doet hij
pastoraal werk in de sectie West
van het dekenaat Berkelland,
waartoe Hengelo Gld., Keijen-
borg, Zelhem, Olburgen, Steende-
ren, Baak, Vierakker en Wich-
mond behoren.
De hoofdtekst op de Liturgie voor
de jubileumviering gaf duidelijk
aan, dat hij zijn leven geheel in

dienst heeft gesteld van God en
zijn kerk. De regel luidde: 'De
Heer is mij dierbaar'.

Vanuit zijn fraaie woning in de
bossen van 'Huize Suderas' aan
de Vierakkersestraatweg 49,
waar hij sinds twee jaar woon-
achtig is (daarvoor meer dan tien
jaar op de pastorie in Baak), be-
reidt frater Broekman zich altijd
grondig voor op zijn taak in de
gemeenschap.
Dat vele kerkelijke gezindten in
de jubileumdienst aanwezig wa-

ondersteunende apparatuur op.
De zuurstofpomp moet wel blijven
draaien met de uitstroming op 20
cm onder het wateroppervlak zo-
dat de warmere waterlagen zich
onderin de vijver blijven bevinden.
De zuurstofpomp droog en vorst-
vrij monteren, hierin kan name-
lijk vocht komen met kans op
dichtvriezen. Tevens kunt u een
ijsvrijhouder plaatsen zodat er
ook gasuitwisseling kan plaats-
vinden. Vroeger liet men het ijs
gewoon dichtvriezen met alle
kwalijke gevolgen van dien. Het
aanbrengen van een bladernet
verdient ook de voorkeur, daar er
minder biomassa in de vijver zal
ontstaan. Tevens is het verstan-
dig om in oktober nog eenmaal
het water te testen en zorgen
voor een goede waterkwaliteit,
zodat u met een gerust hart het
voorjaar tegemoet kunt gaan.
Wij verzorgen eventueel de com-
plete najaarsbeurt inclusief wa-
tert esten voor u.

Voor inlichtingen kunt u bellen
voor een afspraak met uw vijver-
specialist 'Valle Verzasca' Keijen-
borg: (0575)461195
of 06-53182829.

Groot aantal deelnemers

ren, tekent de persoon en instel-
ling van hem. Het woord 'oecume-
ne' staat bij hem hoog in het
vaandel. Frater Broekman heeft
voor een ieder, die contact met
hem zoekt, een gewillig oor.

De jubileumdienst stond geheel in
het teken van dienstbaarheid aan
de Heer. Ook de receptie na af-
loop in het Ludgerusgebouw werd
druk bezocht om de jubilaris per-
soonlijk de hand te drukken.
De vice-voorzitter van de pa-
rochie, mevr. Charlotte Bon-
gaerts, zwaaide de jubilaris veel
lof toe. De gemeente Vorden was
vertegenwoordigd in de persoon
van burgemeester Kamerling. Hij
herinnerde aan de vele gesprek-
ken met mevr. Van Nispen tot
Sevenaer en frater Broekman.
Een geheel oecumenische lofprij-
zing werd frater Broekman toege-
zwaaid door het Hervormde duo
ds. Cees Seelemeijer (Steenderen)
en ds. Annemarie Haagoort
(Wichmond). Verkleed als monni-
ken wijdden zij goede woorden
aan het adres van de jubilaris.
Deken Geurts prees frater Broek-
man voor de loyale wijze van
werken als pastor in de sectie en
voor zijn oecumenische activitei-
ten.
De parochieraad bracht frater
Ben Broekman hulde in de per-
soon van Bennie Haggeman met
de woorden: 'De Frater voor gees-
telijk voedsel en later' en bood
hem daarbij een gebedenboek
aan. Als laatste spreker kwam
Albertus Lubbers aan het woord.

De jubilaris toonde zich diep
onder de indruk voor zoveel be-
langstelling.

Samengestelde menwedstrijd in
het Gelderse Hengelo

Ook dit jaar zal de vereniging van
het aangespannen paard 'In Stap
en Draf' te Hengelo Gld. een sa-
mengestelde menwedstrijd orga-
niseren.

De wedstrijd bestaat uit drie on-
derdelen te weten: dressuur,
vaardigheid en marathon

Het aantal deelnemers is dit jaar
zeer groot, maar liefst 85 aan-
spanningen zullen aan de start
verschijnen, zodat het passen en
meten wordt om op 13 en 14 ok-
tober iedere deelnemer op tijd zijn
onderdelen te laten verrijden.
Onder de deelnemers zijn tien
aanspanningen van leden van 'In
Stap en Draf', diverse enkel- en
tweespannen, tandems en maar
liefst twaalf vierspannen.
Er wordt gestreden om de hoog-
ste eer in de klassen l, 2, 3, 4 en
5, alsmede voor beginners in de
hobby-klasse.

Op zaterdag 13 oktober zal de
dressuur beginnen om 8.30 uur, de
vaardigheid (kegeltjes rijden) om
9.15 uur; tevens kunnen de trajec-

ten voor de marathon (zondag)
worden verkend vanaf 17.00 uur.
Op zondag 14 oktober zal om
8.30 uur het startsein worden ge-
geven voor de marathpn, welke
zal duren tot ongeveer 16.00 uur.
Wanneer de stap- en draftrajec-
ten zijn verreden, komen in het
laatste traject de hindernissen
aan de beurt.

De leden van 'In Stap en Draf'
hebben alle zes hindernissen ge-
bouwd op het terrein 'De Hiet-
maat', waaronder de spectaculai-
re waterhindernis.
Het evenement zal worden omlijst
door diverse stands.
De organisatie van 'In Stap en
Draf' hoopt dat veel paarden-
sportiicfhebbers mcc zullen genie-
ten van dit prachtige evenement
op 13 en 14 oktober a.s. in het
Gelderse Hengelo.

De toegang tot het terrein is ge-
heel gratis.
Voor inlichtingen kunt u terecht
bij mevr. Steenblik-Rietman, Den-
nendijk 13, 7231 RD Warnsveld,
tel. (0575)552810.

Waterpolo He-Key
De tweede wedstrijd voor Heren l
van He-Key werd gespeeld tegen
Schuurman BZ&PC 3 uit Borculo.
De tegenstander kwam slechts
met zes spelers opdagen en dat
gaf kansen voor He-Key.
Hiermee wist de Hengelose ploeg
echter niet goed raad. Het werd in
de eerste periode slechts 0-2 na
een serie goede kansen. De zeven-
de speler van Borculo kwam in-
middels het bad binnen en BZ&PC
nam het initiatief over, maar kon
in de tweede periode niet verder
inlopen. Ruststand 1-3. De soms
onzuivere aanvallen werden tel-
kens verijdeld en de tegenstander
kreeg steeds meer (grote) kansen.
In de vierde en laatste periode
kwamen zij dan ook langszij. He-
Key hoopte op 3-4 maar het win-
nende doelpunt viel aan de andere
kant. Een minuut voor tijd viel het
doek. Een jammerlijke maar ver-
diende nederlaag was het gevolg.

De jeugd deed het een stuk beter.
Ook He-Key A speelde tegen een
ploeg uit Borculo.
Schuurman BZ&PC A stelde alles
in het werk om te winnen, maar
ditmaal waren de Hengelose mei-
den en jongens wat groter en ster-
ker. Gerben Berendsen had met
zeven doelpunten een groot aan-
deel in de 1-13 overwinning van
deze middag. Patty Woerts stopte
een strafworp en hield de score
van BZ&PC A daarmee op één
eredoelpunt.

Programma zondag 14 oktober:

- He-Key Heren l - Montferland 2
Borculo 16.15 uur

- He-Key Heren 2 -
Schuurman BZ&PC4
Borculo 17.00 uur

- He-Key Dames 2 - Roderlo 2
Borculo 17.45 uur
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Nu aan de slag voor een
fantastisch voorjaar!

Het 'Plantseizoen' is weer begonnen!
• Coniferen voor haag en solitair

• Diverse soorten heesters in container

• Winter- en zomerbloeiende heide in pot

Boomkwekerij - Tuinaanleg - H oveniersbedrijf

HALFMAN bv
Rondweg 2a, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 461424

Tip!! Geef een cadeaubon,

Wij adviseren/ verzorgen:

tuinarchitectuur
aanleg en onderhoud

groenvoorziening/renovatie
sierbestrating binnen/buiten

voor- en najaarsbeurt

Lankhorsterstraat 25. 7234 ST Wichmond (gem. Vorden)
Tel. (0575) 4635 07 - 06-55860430 - (0313) 63 16 18

Fax (0575) 46 55 13
HOVENIER

HOVENIERSBEDRIJF

JMHARMSEN
ONTWERPBURO EN TUINAANLEG
Dambroek 18

7223 DV BAAK

Tel. (0575) 44 12 32 / (0573) 25 07 00

Fax (0575) 44 1461

Mobiel 06-51856419

Uw specialist in:

- Het ontwerpen van tuinen en groenvoorzieningen
- Het renoveren van tuinen
- Het geven van een goede najaarsbeurt aan uw tuin
- Jaaronderhoud van tuinen en groenvoorzieningen
- Grondwerken en bestratingen

Neem eens contact met ons op.
vereniging

van hoveniers en
groenvoorzieners

vhg

OOK VOOR UW TUIN f

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18, 7223 DV Baak

Tel. (0575) 44 11 23 - Mob.: 06-53212132

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei

bestratingsmaterialen voor uw tuin en erfo.a.

- Oude gebakken stenen in verschillende formaten;

- Alle soorten getrommelde stenen;

- Betonklinkers alle soorten en maten;

- Tegels in veel kleurige soorten en maten;

- Siergrind in zakjes en big bags;

- Sierelementen voor water, stapelbakken enz;

-Tuinhuisjes en tuinpriëlen.

Geopend: vrijdag van 10.00 -18.00 uur - zaterdag van 8.00 -16.00 uur

G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

Meer dan 20 jaar een betrouwbare partner in bet groen!

Onze enthousiaste hoveniers en boomkwekers maken van elk werk vakwerk.

• Adviseurs en ontwerper zorgen voor advies en een passend tuinontwerp, voor
uitvoering en doe-het-zelf.

• Onze hoveniers verzorgen de aanleg en onderhoud van tuinen en groenprojec-
ten bij; particulieren, bedrijven, instellingen, pensioenfondsen, woningbouw-
corporaties enz.

• De boomkwekers hebben de zorg voor ca. 8 ha. kwekerij waar veel meer dan
100.000 coniferen staan met als hoofdteelt Taxus baccata' en 'Picea omorika'.
Deze planten worden geleverd aan; tuincentra, hoveniersbedrijven, handelaren,
exporteurs, overheidsorganisatie's enz.

Al het groenafval, welke bij de werkzaamheden vrijkomt, wordt op de eigen com-
posteerinrichting verwerkt tot een nieuw bruikbaar product.

Sinds 1998 zijn wij VGA* gecertificeerd, dit houdt in dat het bedrijf voldoet aan
strenge eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Bosman Groenspecialist is een officieel opleidingsbedrijf
voor: groene ruimte t/m middenkader-specialistenopleiding
voor: plantenteelt van assistent tot vakopleiding.

Ons bedrijf is er voor elke opdracht, van klein tot groot.

Voor informatie en vrijblijvende offerte:

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
Hengelo Gld. • Tel. (0575) 462619
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Bladblazers
een

enorm
assortiment

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 461220

VALLE VERZASCA
V.O.F.

Najaarsaanbiedïngen
geldig de gehele maand oktober

zolang de voorraad «trekt

20% korting
20% korting

per m2 ƒ 15,-

10% korting
per kilo ƒ 0,35

Zuurstofpompen diverse types

Vijvervissen incl. Koi-karpers

Soepele kwaliteit rubberfolie

(20 jaar garantie)

Op alle tuinhout

Natuursteen

Biofilters voor een heldere vijver

met een inhoud van 5000 liter nu ƒ 75,-

UV-lampen diverse types 20% korting

Gratis wateranalyse!
Wij zijn geopend

iedere zaterdag t/m 27 oktober

van 9.00 tot 17.00 uur

of na telefonische afspraak.

Bronkhorsterstraat 9,

Keijenborg

Tel. (0575) 4611 95

Mob. 06-53182829

Nu vast planten voor een fantastisch voorjaar

Het najaar is van nature een ideale periode om van alles

in de tuin te (laten) doen. De planten gaan in rust en

laten zich daardoor zonder veel schade verplanten. Uiter-

aard kunnen ook nieuw aangeschafte planten de tuin in.

Maar het is ook dé tijd om de totale vormgeving aan te

pakken, nieuwe paden te maken, het terras te vernieu-

wen, een schutting te zetten, een pergola te bouwen, een

vijver of rotstuintje aan te leggen. Neem contact op met

de hovenier en bespreek uw plannen.

Vaste planten

Er is aan vaste planten weinig te zien in het najaar. Veel
ervan zijn uitgebloeid en zien er wat armetierig uit. Toch is
het nu gunstig om ze in de tuin te zetten. In de winter
komen lange, vrij zachte perioden voor waarin de planten
hun wortels flink kunnen ontwikkelen. In het voorjaar staan
ze er dan sterk bij en zullen krachtig uitlopen. Goed winter-
harde vaste planten hebben eigenlijk geen last van de win-
ter. De hovenier weet hoe de planten zich ontwikkelen en
wat volgend jaar het resultaat zal zijn. Voor u is dat dan een
grote verrassing!

Plantafstanden

De hovenier zal vaste planten zo in een border zetten dat
deze in één groeiseizoen een gesloten geheel vormt. Dat
scheelt u behoorlijk veel werk. Alleen in het begin zal er nog
open grond tussen de planten te zien zijn, waar het zonlicht
nog bij kan en onkruidzaden zullen kiemen. Dat betekent in
het begin: regelmatig wieden. Om ook dat te voorkomen
wordt wel een laagje potgrond opgebracht. Dat heeft ver-
schillende voordelen. Goede potgrond is absoluut onkruid-
vrij. Het onkruidzaad dat in de ondergrond zit wordt afge-
dekt en zal niet kiemen. Maar de potgrond betekent ook een
verrijking van uw grond, een extra bemesting die uw planten
ten goede komt. Bespreek met de hovenier wat u wilt.

Heesters en bomen

Bijna alle heesters en bomen worden graag in het najaar ge-
plant. Alleen het planten van zachte soorten die wat minder
winterhard zijn zal de hovenier tot het voorjaar uitstellen.
De kans dat zulke planten in de winter schade lijden is te
groot. Voor het overige maken de harde planten juist ge-
bruik van de winter om zich te ontwikkelen. De ondergrond
bevriest maar tijdelijk en de plant kan zich in alle rust 'set-
telen'. Met name groepen als fruitbomen worden het liefst in

het late najaar (november) geplant. Die worden namelijk
nog vaak met zogenaamde 'kale wortels' geleverd. Er zit
geen kluit omheen en ze zijn ook niet in pot gekweekt. U
zult begrijpen dat de wortels van zulke planten sterk van
het verplanten te lijden hebben en eigenlijk al hun haarwor-
tels (de fijne worteltjes waardoor ze water en voedsel opne-
men) kwijt zijn. Die moeten ze nieuw aanmaken en daarvoor
is de winter uiterst geschikt. Als ze dat in het voorjaar nog
zouden moeten doen (bij voorjaarsplanting) komen ze veel
later goed op gang. De kans op verdroging is dan veel groter
doordat het bij de hogere temperaturen reeds uitlopende
blad al water begint te verdampen en de wortels dat nog on-
voldoende kunnen leveren.

Rozen planten

Bijna alle rozen (behalve de echte 'wilde' soorten) zijn geënt.
Het edele bloeiende deel heeft men op een 'wilde' wortel
laten vastgroeien, omdat de eigen wortels van de edele soort
te weinig groeikracht hebben. De entplek is echter heel
vorstgevoelig. Die plek ziet eruit als een knobbel vlak boven
de aanhechting van de wortels. Die plek moet dan ook goed
beschermd worden en een aantal centimeters onder het
grondoppervlak terecht komen. De hovenier zal een roos dan
ook altijd vrij diep planten. Dus anders dan bij andere plan-
ten waarbij altijd de regel is dat ze net zo diep geplant moe-
ten worden als ze op de kwekerij of in de pot stonden.

Coniferen planten

Coniferen, maar ook andere bomen en heesters worden nog
vaak geleverd met een wortelkluit waar een gaasnet om-
heen zit. Vroeger werd dat van jute gemaakt, tegenwoordig
niet meer. Het is nu meestal kunststof dat niet verteert. He-
lemaal weghalen dus, zult u nu denken. Dat is niet juist.
De aardkluit om de wortels is vaak een wat los geheel dat
vrij snel uit elkaar valt. Dit moet worden voorkomen. Doe
het zoals de hovenier het doet. Maak het plantgat, zet de
plant met kluit in net erin, knoop het net los en spreid het
netjes op de bodem uit. Het blijft dus gewoon onder de wor-
tels van de plant. Daarna kunt u het plantgat verder met
grond vullen en goed in wateren.

Voor de hovenier is juist het najaar een prettige tijd om te
werken, omdat de planten minder gauw schade lijden dan
wanneer er bijvoorbeeld in de zomer een tuin moet worden
aangelegd.

Het nieuwe plantseizoen is weer begonnen!

VlOOltjeS vers van ' t land
alle kleuren 20 stuks voor ƒ 12,50
Uw vakman voor alle tllinbepldlUing

Potterie en beelden 20% korting
Kwekerij- Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk).

tel. (0575) 441406 - woensdagmiddag gesloten

Voor al uw tuinplanten!

Speciale aanbieding
Haagconiferen en

Büxusvormen

Hagen en bomen
kunnen we vakkundig

voor u planten
^

KWEKERIJ

DE HEESTERHOF
Varsselseweg 20 - Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 28 92 of 06-533 623 00

openingstijden: elke middag van 14.00 tot 17.00 uur
en zaterdag de gehele dag

GROEMSPECIALIST
Hoveniersbedrijf en kwekerij

Planten tegen
groothandelsprijzen.

Haagconifeer, blauw
150/175 cm

175/200 cm

Haagconifeer, groen
100/125 cm

125/150 cm

150/175 cm

175/200 cm

Laurier
80-100 cm

ƒ10.00
ƒ14.00

ƒ9.00
ƒ12.00
ƒ14.00
ƒ17.50

ƒ9.50

Taxus baccata voor hagen
in diverse maten.

Verkoop alleen op zaterdag.
Grote aantallen gaarne van tevoren
bestellen i.v.m. rooiwerk.

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
Hengelo Gld. • Tel. (0575) 462619
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• Elektra-installatiematerialen

• Schakelmaterialen

• VD draad / buis

• Kabel / Grondkabel

• Lampen enz. enz.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

[kJ'SMAN
^ •GROENSPECIAL IST

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating
André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136
06-53212132

Reparatie van a//e merken
wasautomaten, koe/kasten en diepvriezers

Tel.(0575)461806
Zonnestraat 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

PASPOORT
NODIG ?

Pasfoto's
Direct-klaar!

13OFM
[Polaroid

Drogisterij
Parfumerie
Glas-verf-behang
Fotohandel

Kerkstraat 1, 7255 CB Hengelo Gld.

'Soli Deo Gloria' Bekveld

Oliebollen-actie!

op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober

TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 2O

HENGELO GLD.

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 463005

St. Janstraat 3

Keijenborg

Telefoon 0575-461267

Het juiste adres voor al uw feesten en partijen met o.a.:

Koude - warme buffetten

Div. diners

Hapjes buffetten

Barbecue

Koffietafels enz. enz.

Zaal van 25 tot 300 personen

met airconditioning

Qezeilige accomodatie en uitstekende keuken.

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Winkelman

boeiende OptOCht Baakse Kermis een f eest van samenwerking

Onder een fraai herfstzonnetje hadden zich honderden toeschou-
wers langs de route opgesteld om een glimp op te vangen van de
vele pronkstukken, waaraan soms maanden was gewerkt. Baak
heeft als klein kerkdorp toch veel in de melk te brokkelen en laat
als kleine kern zien wat het in zijn mars heeft. De organiserende
Schutterij St. Martinus is aan haar honderdste verjaardag toe in
het jaar 2002.

't Is weer koffietied van groep 'de Plekkers'

De grote bonte stoet werd fier
aangevoerd door commandant
Henk Mentink en zijn vendeliers.
Was jarenlang het hoofdthema
van de optocht een thema uit de
historie, steeds meer komen ook
eigentijdse ideeën aan bod en niet
alleen praalwagens.
Elf grote wagens hadden zich
aangemeld Samen met de kleine
wagens en muziekgroepen werd
het een lang en veelkleurig lint.

Muziek en show werden geleverd
door verschillende muziekkorpsen
uit Hengelo Gld., Steenderen,
Haarlo, Keijenborg en Giesbeek.
De optocht duurde ruim anderhalf
uur.

Voor schutterskoning 2001, Hans
Hendriks, was er - ook voor zijn
partner - bij de kerk een hulde
door de vendeliers op muziek van
'Nieuw Leven' uit Steenderen.
Het koningspaar werd op vorste-
lijke wijze rondgereden in een
open landauer.

De uitslagen waren als volgt:

Kleine wagens:
Wisselbeker 'Alles kids'.

Bloemenwagens:

1. De Bosbouwers (leerling tove-
naar Harry Potter);

2. De Plekkers 't is koffietied.

Grote wagens:

1. Groep VIP (Allo, allo);
2. Groep Bakermark

(Pluk v.d. Petteflet;
3. De taaie rakkers (Muyzeval);

De groep 'de Bosbouwers' won
voor de derde maal achtereen de
uitgeloofde wisselbeker en mag
deze definitief houden. Op haar
beurt bood deze groep een nieuwe
wisselbeker aan voor 2002 en vol-
gende jaren. Naast uitgeloofde be-
kers werden er ook geldprijzen
uitgedeeld. Het enthousiasme was
weer bijzonder groot. Voor de col-
lectelijst ten bate van de Baakse
kennis werd royaal ingetekend.

Sr. Gerarduska-

lenders 2002

De St. Gerarduskalenders voor
het jaar 2002 zijn er weer! Deze
kalenders staan vol met leuke
tips, informatie en dergelijke. Het
blijkt dat veel St. Gerarduskalen-
ders 2002 nog niet zijn opge-
haald. Deze kalenders kunnen op-
gehaald worden op .vrijdag 12 ok-
tober van 8.30 tot 19.00 uur en
op zaterdag 13 oktober van 8.30
tot 17.00 uur bij Maria Wanders-
Eijkelkamp, Ottenkampweg 16,
7256 BG Keijenborg. Tel. (0575)
46 32 74. Ook kunnen nog nieuwe
bestellingen geplaatst worden.
De kalenders kunnen niet alle-
maal bezorgd worden!

Collecte

Nierstichting

De opbrengst van de collecte in
Hengelo is ƒ 11.800,65.
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E.H.B.O. Keijenborg vijftig jaar

De E.H.B.O. afd. Keyenborg be-

staat dit jaar vijftig jaar. Dit zal

gevierd worden met een receptie

in dorpshuis 'De Horst' op 13 ok-

tober van 14.30 tot 16.30 uur,

waarvoor u van harte wordt uit-

genodigd.

Bij de oprichting werden de cur-
sussen geleid door dokter Dwars,
daarna door dokter Hanrath en te-
genwoordig is dokter Eijkelkamp
hiervoor verantwoordelijk. Kader-
instructeur de heer G. Kamper-
man uit Vorden zorgt voor de we-
kelijkse begeleiding.
De EHBO zorgt voor opleidingen
voor het EHBO - diploma, waar-
voor eens per maand wordt geoe-
fend in 'De Horst', een enkele keer
tweemaal. Samen met zusterver-

enigingen uit Steenderen en An-
gerlo en met medewerking van
eventueel brandweer, ambulance
en de Lotus-groep uit Hengelo
wordt er eens per jaar een grote
buitenoefening gehouden.
De assistentie van de EHBO bij
grote en minder grote evenemen-
ten is niet alleen gewenst, maar
tegenwoordig zelfs verplicht en er
mag bijvoorbeeld niet gestart wor-
den, voordat de EHBO aanwezig
is. Daarom zullen we deze onmis-
bare groep dan ook altijd tegenko-
men bij motor- of autocross, voet-
baltoernooien, kermis, paarden-
sport, het paasvuur of een optre-
den van Normaal.
De EHBO is dus ook weer een
groep, die onopvallend, maar zeer
nuttig werk levert.

Oliebollenactie 'Soli Deo Gloria1

'Soli Deo Gloria' houdt weer haar
jaarlijkse oliebollenactie op vrij-
dag 12 en zaterdag 13 oktober
a.s.
Er wordt alleen gevent in de
buurtschappen.

Verder bieden wij iedereen de ge-
legenheid om af te halen op vrij-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur en
zaterdag tussen 10.00 en 15.00
uur. Adres: Tramstraat 8, familie
Derksen.

'Daar midden in de Graafschap9

Via deze weg wil ik eenieder be-
danken voor de overweldigende,
hartverwarmende reacties op mijn
boek 'Daar midden in de Graaf-
schap'. Nadat de publicatie in juni
in de verkoop ging, reageerden tal-
loze mensen. Giften, felicitaties,
brieven, telefoontjes, een kort
woord of even de duim omhoog bij
het tegenkomen in het dorp. Alle-
maal even aardig. Aanvankelijk
vooral over de vormgeving en lay-
out, waar Ab Meenink zoveel aan-
dacht aan heeft besteed. Later
kwamen de reacties over de in-
houd, waaruit bleek dat veel men-
sen in en rond Hengelo het boek
met veel plezier hadden gelezen.
Dat de uitgave zo in de smaak zou
vallen, had ik uiteraard wel ge-
hoopt, maar nooit verwacht. Ik
had de mogelijkheid om het boek
geheel naar eigen inzicht samen te
stellen, maar van tevoren weet je
niet of hiervoor belangstelling is
en bij de lezers zal bevallen. Het
beste bewijs hiervan zijn de ver-
koopcijfers. Het boek is inmiddels
toe aan een tweede druk en de
verkoop loopt nog steeds goed. In-
tussen heeft het boek de weg naar
de meeste Hengelose boekenkas-
ten gevonden, en wat erg opval-
lend en verheugend is, niet alleen
van ouderen.

Mijn beslissing om het boek in
eigen beheer uit te geven, bleek
daarmee een juiste. Hoewel het
een risico inhield, had ik er wel
vertrouwen in en gelukkig terecht.
De Hengelose burgers toonden wel
degelijk veel belangstelling te heb-
ben voor de cultuurhistorie in
boekvorm, tot nu toe een onderge-
schoven kindje in onze gemeente.
Hopelijk zien ook de verantwoor-

delijke instanties het belang hier-
van in en willen zij dit soort parti-
culiere initiatieven voortaan wel
steunen.
Veel mensen vragen mij of het
boek een vervolg krijgt, bijvoor-
beeld over de periode 1920 -
1939. Uiteraard is dit een logische
gedachte en ga ik ook beginnen
met het verzamelen van gegevens
over deze periode, gestimuleerd
door het succes van 'Daar midden
in de Graafschap'. Mochten men-
sen hierover informatie, foto's of
artikelen af willen staan, dan
houd ik me zeer aanbevolen.

Maar of het opnieuw tot een
nieuw boek komt, moet ik afwach-
ten. Opnieuw in eigen beheer uit-
geven, is financieel onhaalbaar.
Als particulier kom je nu eenmaal
niet in aanmerking voor subsidies
of bijdragen van fondsen en in-
stanties. Daarnaast is ook een
boek over 'Het Kervel in de oor-
logstijd' nog een optie. Voorlopig
heb ik de komende jaren daarmee
genoeg om handen en wacht ik
rustig af wat de toekomst brengt.
Hengelo zou de historie in een
unieke serie vastgelegd kunnen
krijgen. Het zou jammer zijn als
het bij één deel zou blijven...
In ieder geval had ik veel plezier
in het maken en uitgeven van
'Daar midden in de Graafschap',
waardoor ik aardig de weg leerde
kennen in het land van uitgevers,
drukkers, vormgevers, boekhan-
dels, media, overheden, fondsen,
archieven en verzamelaars.
Maar bovenal streelden vooral de
positieve reacties van de lezers
mij het meest. Nogmaals bedankt!

W.J.M. Hermans

Alarmnummer Politie
Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)
Politie Bureau Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844
maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend.

Overige dagen kan het bureau alleen op afspraak
worden bezocht voor overleg met een politieagent.
Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844
(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)
van het bureau Hengelo Gld.

Dinsdag 25 september t/m zaterdag 29 september

Autodief aangehouden

Met de aanhouding van een 44-ja-
rige inwoner van Arnhem heeft de
politie een aantal auto-inbraken
opgelost.
Onder andere de inbraak in een
auto op 13 september 2001 aan
de Venneweg te Hengelo Gld. De
verdachte heeft bij deze diefstal
enkele bankpasjes weten te be-
machtigen. Vervolgens heeft hij
bij een bank een groot geldbedrag
geïnd. Naast Hengelo Gld. had de
man ook zijn werkterrein in Apel-
doorn en Heerde.

Diverse diefstallen opgelost

Met de aanhouding van een 23-ja-
rige inwoner van Zelhem en een
16-jarige inwoner van Ruurlo
heeft de politie meerdere diefstal-
len opgelost. Het gaat daarbij om
diefstal van een personenauto te
Ruurlo, welke te Veldhoek terug
werd gevonden. Diefstal van een
aluminium rolsteiger en ladder te
Halle. Diefstal van een groot aan-
tal verkeersborden en afzethekken
vanaf een opslagterrein te Zelhem.
Diefstal van vijftig buxusstruikjes.
Poging tot diefstal van een be-
drijfsauto te Zelhem. Diefstal van
een kruiwagen te Zelhem. Meerde-
re keren zijn de heren in Zelhem op
pad geweest voor diefstal van die-
selolie. Diefstal van een grote hoe-
veelheid autovelgen te Groenlo.

Dinsdag 25 september

- Tijdens een bromfietscontrole
op de Kruisbergseweg werden
tussen 7.00 en 9.15 uur 35

bromfietsen gecontroleerd. Er
werden in totaal 19 overtre-
dingen geconstateerd, waarvan
18 in verband met overschrij-
ding van de constructiesnelheid
en l in verband met een achter-
band, waarvan het canvas
zichtbaar was. De bedragen
van de bekeuringen varieerden
van ƒ 60-tot ƒ 250,-.

- Bij een supermarkt in Hengelo
werd 's middags een winkeldief,
een 17-jarige inwoner uit El-
burg, aangehouden. Tegen de
persoon wordt een proces ver-
baal opgemaakt.

- In Drempt reed 's avonds een
personenauto over de Zomer-
weg, komende uit de richting
Zelhem. Door onbekende oor-
zaak belandde de bestuurder
met zijn personenauto in de
berm en kwam vervolgens in de
sloot tot stilstand. De bestuur-
der bleef hierbij ongedeerd.

- 's Nachts vonden er diverse
auto-inbraken in Keijenborg
plaats, waarbij o.a. een hoe-
veelheid gereedschap en per-
soonlijke spullen werden weg-
genomen. Van de dader(s) en de
buit ontbreekt ieder spoor.

Woensdag 26 september

- Op de Zelhemseweg in Hengelo
vond een aanrijding plaats tus-
sen twee personenauto's, door-
dat één van de bestuurders bij
de wegversmalling geen voor-
rang verleende aan een nade-
rende personenauto uit tegen-
gestelde richting. Aan beide
voertuigen ontstond schade.

- Bij de Super de Boer in Zelhem

(advertentie)

vond 's nachts een inbraak
plaats, waarbij een hoeveelheid
rookwaren werd ontvreemd.
Van de dader(s) en de buit ont-
breekt nog ieder spoor.

Vrijdag 28 september

- Op de kruising Elderinkweg- Be-
renschotstraat te Hengelo kwa-
men twee automobilisten met
elkaar in botsing doordat één
van de bestuurders geen voor-
rang had verleend. Hierbij ont-
stond aan de voertuigen schade.

Zaterdag 29 september

- In Hengelo vond 's middags op
de Rondweg een aanrijding
plaats tussen een vrachtauto
met aanhanger en een nog onbe-
kende personenauto. De perso-
nenauto met een aanhangwa-
gen draaide vanaf de Kervelse-
weg de Rondweg op in de rich-
ting van Doetinchem. De be-
stuurder verleende geen voor-
rang aan de vrachtauto's die
over de Rondweg reden, in de
richting van Doetinchem.
De voorste vrachtwagen kon
nog op tijd tot stilstand komen,
doordat deze leeg was en dank-
zij het ABS zowel op de vracht-
auto als op de aanhanger. De
daarachter rijdende vrachtauto
met aanhangwagen, was bela-
den en had hiermee wat meer
moeite. Deze botste vervolgens
tegen de vrachtwagen voor
hem. De onbekend gebleven per-
sonenauto is doorgereden.

Saskia Visscher

SPORTKANTINE

"DE KAMP"
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Kuip
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

Elstar lekkere handappel,

3 kilo 5.98 (€ 2.71)

Rode Grapefruit, vol sap

10stuks 5.98 (€2.71)

V.O.F. Klompenfab

wtéfs

Aanbiedingen van de week

Biefstukken 3 stuks

Kip-reepjes 4 stuks

Herfstpaté loogram

ƒn,-
€4,99

ƒ1,49
€0,68

ƒ2,98
€1,35

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 01

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

Weekaanbieding
maandag 8 t/m zaterdag 13 oktober

Alle meergranenbrood
450 gram (gesn >

van ƒ 2,25 voor ƒ 1,75 €*0,79

Krenten- of
rozijnenplakken

van ƒ 3,40 voor ƒ 2,95 €1,34

vvv hengelo gelderland

Bij de VW-Hcngelo Gld
kunt u terecht voor:

• Toeristische informatie over geheel Nederland

• Verkoop landelijke VW-geschenkenbon

• Verkoop fiets-, wandel- en autoroutes

• Verkoop strippenkaarten, week- en maand-

abonnementen

• Verkoop telefoonkaarten

• Verkoop kaarsen met opdruk: 't Bleekhuisje,

Remigiuskerk en de St. Willibrorduskerk

• Vakantieboekingen

• Verkoop van toeristische kaarten, gidsen en

plattegronden

• Reserveren van bus- en dagtochten

Wij zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur

U bent van harte welkom!

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

tel. ( 0 5 7 5 ) 4 6 3 0 3 0 / 4 6 2 5 4 8
fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'De PfattefandsurinJcef'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,
werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding
regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

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

Te huur gevraagd:
op korte termijn, voor 1 november 2001.

Woonruimte
voor vrijgezelle man van 50 jaar, in Hengelo Gld.,

Keijenborg, Vorden en omgeving, bij particulieren.

Of als alternatief: enige kamers, keuken, douche
en wasgelegenheid, plus opslagruimte.

Wil best goed betalen.

M.G. Bosman, tel. (0575)461216

Hogenkampweg 36 - Hengelo Gld.

K T U l S B E T G
Hotel Café Restaurant

Partycentrum

Nu in het restaurant:

Boerenkarbonade

Varkenshaas

Schnitzel

Speciale prijs:

Zeetong

f 22,50 (€io2i)

f 24,50 (€,U2)

f 22,50 (€10.21)

f 3 7,50 ,€ 17.02)

Geserveerd met aardappelen, groenten en rauwkost.

Restaurant geopend:
woensdag t/m zondags

vanaf 17.00 t/m 21.00 uur

Voor diverse partijen:
Restaurant t/m 50 personen

Serrezaal 20 t/m 120 personen

Zaal 50 t/m 350 personen

Hotel 'De Kruisberg'
Reserveringen tel. (0314) 32 41 23

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

rauwkostredame:

Tropical salade
250 gram ƒ 2,98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Pak nu mee extra goedkoop

Hollandse bloemkool
per stuk ƒ 1,50 €0,68

•

Jonagold handappels

3 kilo ƒ 4f 98 € 2,26

Gesneden witte kool
500 gram ƒ 1f98 €0,90

vrijdag - zaterdag:

Perssinaasappels
vol sap, 20 voor ƒ5,98 €2,71

Rode paprika
1 kilo ƒ 2f98 € 1,35

Geschrapte worteltjes
zak 500 gram ƒ 1f98 €0,90

U WILT
KORTING?

...NOU, DIE KRIJGT U!
Vanaf november krijgt u een behoorlijke korting op
behang- en schilderwerk. Winterschilderkorting noemen
we dat. Neem vandaag nog contact op voor een offerte!

TIP

KLU
DE A<:HTERH<

SSENDIKNST

Heeft u een huis
ouder dan 15 jaar?

Profiteer dan nu
3EKSE van een BTW-tarief

van slechts 6%
in plaats van 19%!

Telefoon (0575) 46 1 0 64

VOOR ÜW ZEKERHEID AANGESLOTEN Bi j:

|| VLOK

Siriue Syetems Service
Reparatie van alle merken elektrische

apparatuur zoals TV's, Video's en Audio's.

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53704373

Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail: 5iriu5@dds.nl

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13.30 tot 10.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!


