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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
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Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Fietscontrofe 3VO
basisscholen
Hengelo Gld,

Veilig de winter

door met
Vakgarage Sloot

Openbare bibliotheek Hengelo Gld. Kinderboekenweek goed verlopen

Vroeger was het niet zo gebruike-
lijk, dat je regelmatig naar de bi-
bliotheek ging. Misschien was het
wel zo, dat er ook veel minder ge-
lezen werd. Daarom waren er in
de kleinere dorpen ook geen uit-
gebreide bibliotheken, maar had
men uitleenposten.
Deze posten werden verzorgd
door de kerk of een stichting tot
Nut van het Algemeen. Zodoende
waren er in Hengelo Gld tot 1970
drie uitleenposten, één van 'Het
Nut' in de oude school aan de
Ruurloseweg, één van de katho-
lieke bibliotheek in de pastorie en
de Keijenborgse parochiebiblio-
theek. In 1972 werd op verzoek
van de gemeente een stichting op-
gericht die de bibliotheken moest
coördineren en naar een openbare
bibliotheek moest werken.

Dit was nog in de tijd van de bi-
bliotheekwet. In die tijd betaalde
de overheid het personeel. De ge-
meentes en de provincie namen
de overige kosten voor hun reke-
ning. De bibliotheek verhuisde
naar een noodgebouw en kreeg
later ruimte in de Sporthal.
Keijenborg behield haar eigen uit-
leenruimte.
Door integratie van kleuter-en la-
gere school kwam in 1987 het ge-
bouw van de voormalige kleuter-
school 'Dikkertje Dap' vrij. De
school werd verbouwd en inge-

richt als bibliotheek. Er werd en
wordt met vrijwilligers gewerkt
(die een onkostenvergoeding krij-
gen) en de jeugd moest een mini-
male contributie betalen van ƒ 5,-
Zo'n zes jaar gelden werd tot au-
tomatisering overgegaan, maar al
weer 4,5 jaar later moest er van
systeem gewisseld worden. Het
systeembeheer is in Doetinchem,
alle andere werkzaamheden wor-
den in eigen beheer gedaan.
Omdat de bibliotheek een brede
functie heeft, die verder gaat dan
alleen maar het uitlenen van boe-
ken, worden er regelmatig ten-
toonstellingen gehouden.
Een van de medewerksters zorgt
elke veertien dagen voor een tafel
met de nieuwste literatuuraan-
winsten. Verder worden er regel-
matig thema-middagen georgani-
seerd.
Er is regelmatig contact met de
oudheidkundige vereniging wat
betreft fotomateriaal, oude ge-
bruiken, enz. De eerste voorzit-
ter van de bibliotheek was de
heer G. Dijkstra, daarna was het
de heer F. Schreuder, daarna de
heer H.J. Ormel en momenteel is
het de heer H.S. Kleinburink.
Door de enorme inzet en het en-
thousiasme van de 12 vrijwilligers
heeft de bibliotheek in Hengelo
Gld zich een eigen plaats verwor-
ven in de gemeente. Inmiddels is
er voor 60 uur aan betaalde

krachten en gaat de bibliotheek
van 18,5 naar 20 openingsuren.
Door de samenwerking met de bi-
bliotheek in Doetinchem is de
Hengelose bibliotheek in staat 99
van de 100 aangevraagde titels
binnen een week te leveren.

In het kader van de gemeentelijke
herindeling is er inmiddels over-
leg met de bibliotheken van Vor-
den en Zelhem. Dit om toe te wer-
ken naar samenwerking door uit-
wisseling van kennis en het ge-
bruik maken van eikaars speciali-
teiten met als eindresultaat een
nog beter product. In dit kader is
het bestuur dan ook zeer ingeno-
men met de nieuwbouwplannen,
samen met de WV. Ook is er
overleg met b.v. de oudheidkundi-
ge vereniging om archieven, die
nu nog bij de mensen thuis zijn
opgeslagen, in de bibliotheek te
kunnen inzien. De moderne biblio-
theek zal in de toekomst een bre-
der publiek trekken dan alleen de
lezers.
Door het organiseren van ten-
toonstellingen, voordrachten en
andere activiteiten, maar ook
door publiek, dat door een bezoek
aan de WV toevallig langs de bi-
bliotheek loopt, zijn bestuur en
medewerkers van de bibliotheek
ervan overtuigd, dat het aantal
bezoekers en leden zeker zal toe-
nemen.

De kinderboekenweek is ook dit
jaar weer goed verlopen. Op de
jaarlijkse peutermorgen hebben
zo'n zeventig peuters zich uitste-
kend vermaakt. Ze hebben zich
bezig gehouden met het luisteren
naar verhaaltjes, er is gekleurd
en tenslotte was er een optreden
van clown Masjolie.
Op de woensdagmiddag waren
ruim tweehonderd enthousiaste
kinderen van de partij. Ook deze

middag verzorgde de clown een
optreden, nu voor groep l t/m 4.
Voor groep 5 t/m 8 organiseerde
de bibliotheek een boekenzoek-
spel. Hieraan deden 97 kinderen
mee. Onder de vele goede inzen-
dingen hebben we twee winnaars
geloot. Dit zijn Vito Sessmk (7
jaar) en Kevin Joling (9 jaar). Zij
hebben inmiddels namens de bi-
bliotheek een prijsje in ontvangst
mogen nemen.

Vogelvereniging 'Exokan'

Opgericht november 1958 en aan-
gesloten bij de Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers. Er zijn on-
geveer 95 leden bij 'Exokan'. De
naam 'Exokan' komt van Exoten
en Kanarius.
Op zaterdag 17 en zondag 18 no-
vember is de tentoonstelling. We
verwachten tussen de vijfhonderd
en zeshonderd vogels, kanaries,
postuur tropen en parkieten. Op
dinsdag wordt de sportzaal ach-
ter 'de Horst' (wegens de verbou-
wing) omgebouwd tot tentoon-
stellingszaal.
Op woensdag kunnen de leden de
vogels brengen voor de keuring,
die de volgende dag zal plaatsvin-
den. Donderdag begint om 9.00
uur de keuring door de keurmees-
ters, die de vogels zullen beoorde-
len op kleur, houding, grootte
enz.; de keurmeesters wijzen ook

de kampioenen aan. 's Avonds
wordt de zaal verder aangekleed.
Vrijdagavond is de opening voor
de leden en hun partners en wor-
den onder een gezellig samenzijn
de kampioenen bekend gemaakt.
De tentoonstelling is voor de
bezoekers geopend op zaterdag
17 november van 10.00 tot 21.00
uur en op zondag 18 november
van 10.00 tot 16.30 uur.

Entree volwassenen ƒ 3,- per per-
soon; voor jeugd boven 12 jaar

ƒ l,- per persoon. Catalogus/ 2-
per stuk. Rolstoel toegankelijk.

De tentoonstelling is het hoogte-
punt voor de leden. Ze zijn het
hele jaar door druk met de vogels
met de kweek en om ze een goede
verzorging te geven; dan is het
natuurlijk fijn als ze in de prijzen
vallen.

(advertentie)

Slrius Systems 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.

Spalstraat 19,7255 AA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 2120 • Mob. 06-53704373

Fax. (0575) 46 2015 • E-mail: 9iriu5@dds.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 18 november, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Goede Herder Kapel
- Zondag 18 november, 10.15 uur, ds. J. Stein
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Donderdag 15 november, 19.00 uur (RK kerk)
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 15 november, 19.00 uur,

Eucharistieviering (de Bleijke)
- Zaterdag 17 november, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag 18 november, 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

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

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

Huisartsenpost SI ingelandziekenhuis
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 huisartsen post 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 prakti/kuren
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) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Cld:
- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en
mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314) 32 91 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.

m 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) 46 22 79
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:

- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:

- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Quintest Thuiszorg
Bureau voor particuliere Thuiszorg
- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

telefoonnummer (033) 4625678.
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. belan-

genbehartiging in de gezondheidszorg.
- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij proble-

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 34 12 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)

m DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515
- 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) 441942
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 van 16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 14.00-17.00 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 12.30 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 10.00-16.00 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
- 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) 329911

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.

familieberichten

B O U W M A A T S C H A P P l J

WEUSÏÊNENK
Op 22 november 2001 is het 25 jaar geleden dat de heer

A.H. Heijink

in dienst trad bij Bouwmaatschappij Weustenenk B.V.

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt hem een
receptie aangeboden op zaterdag 24 november 2001

van 16.00 tot 17.30 uur.

Deze zal plaats vinden in zaal Winkelman,
Sint jansstraat 3 te Keijenborg.

Uw aanwezigheid stellen wij bijzonder op prijs.

Bouwmaatschappij Weustenenk B.V.
B. H. Weustenenk

MolenenkS
7255 AX Hengelo

Haar lege stoel
spreekt stille taal...

Voor uw blijken van medeleven
na het vrij plotseling overlijden
van onze lieve tante Grada

Gerarda Hendrika Maria Versteegen

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Riaen WilBesselink
Jan en Nettie Besselink

Hengelo, november 2001
Banninkstraat 1
Raadhuisstraat 9

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes'

Hebt u nog bruikbare spulle-

tjes voor de rommelmarkt van

muziekver. Crescendo?

Bel dan (0575) 461782

HERBALIFE

Voedingsproducten voor:

Onder- en Overgewicht

Sport

Gezondheidondersteunend

Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575)467381

Gevraagd: hulp in de huishou-

ding, 2 x 1 ochtend per week.

Reacties (0575) 461149

Wereldwinkel: uitverkoop van

alle kinderspeelgoed met kor-

ting van 30%.

Kleintjes kunt u ook emailen:

drukkerijuiterweerd(a planet.nl



Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit
Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Mooie Elstar,

3 kilo 4.98 (€ 2.26)

Blanke witlof,
1 kilo 1.98 (€0.90)

\Vaterstraat4
7001 BH Doctiiuhnn

'IHcfoon (OM 4) 344830
Fax (0314) 37 85 81

Maandmenu November

bospaddestoelensocp

itjc kiprqgout

victoriabaars

of

vruchtenbavarois

of
met bonbon

f 31 j 50 €14,29

ledere zondag ontbijten

vanaf 11.00 uur t/m 13.30 uur.

Bezoek ook onze website: unvw.cafe-jansen.nl

Net iets gezelliger!

Gebruikte auto's met
BOVAG Garantie?

• Volkswagen Vento -1996, zwart

• Deawoo N ex i a - 1.5 G LX, 1996, groen

• Rover 825 - zeer luxe, 1996, groen

• Hyundai Coupe - 2.0, 1997, rood

• Renault Megane - diesel, 1997, wit

• Seat Toledo - LPG, 1996, zwart

• Fiat Punto - 75 EL, 1995, blauw

• Fiat Tipo - automaat, 1993,donkerrood

• Fiat Tipo - DGT2.0, 1991, grijs

• Lancia Dedra - Turbo Diesel, 1994 donkergroen

• Lancia Delta - GTI, 1992, donkerblauw

• Peugeot 306 - SL 1.4, 1995 donkerblauw

• Daihatsu Feroza -1993, wit/groen

• Volvo 940 GL - 7997, donkerrood

• Mercedes 230 Station - 7990, grijs

• Opel Astra - GS/, 7997, blauw

• Peugeot 404 Coupe - 7977, wit

• Alfa Romeo - GTV, 1981, rood

• Citroen - D-speciaal, 1972, beige

• Motor Honda - 7955, zwart

Zeker weten!
VflKGftRAGE
»W«««frS
HANS SLOOT
samen op de goede weg
Ruurloseweg 50, 7255 DJ Hengelo Gld.,
Tel. (0575) 46 18 71 - www.hanssloot.nl

IBOVAG*

UIDEN)

Uwpersbericht(en) voor 'de Reclame'

kunt u ook e-mailen naar

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

i i
tOUWMAUKT

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.
Tel. 0575-461424

prolink.nl
iternet professii

Zutphen - Doetlnchem -

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting

Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu in voor de cursussen!
voor particulieren »n bedrijven!

PC voor beginners Internet voor beginners HTML
basis - HTML pro Website onderhoud Wabmaster
PHP basis - PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49,
7255 NR Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 74 74
fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag

Langwerden veevoeders is een actief familiebedrijf die
veevoeders en meststoffen verkoopt en onder het merk
LAVOR, paarden- en hondenvoeder op de markt brengt.

Wij zoeken voor ons kantoor een

commercieel/
administratief

medewerker m/v
De functie:
Op de binnendienst ben je verantwoordelijk voor de algehe-
le administratie. Je voorziet klanten van gewenste informa-
tie en ondersteunt de buitendienst bij alle verkoopactivitei-
ten. Kortom een spilfunctie binnen het kantoor.

Wij vragen:
Een man/vrouw die beschikt over een MBO-diploma
(liefst MEAO) en affiniteit heeft met het agrarisch gebeuren.
Zelfstandige werkhouding, organisatietalent en stressbe-
stendigheid kenmerken jouw werkstijl.

Je voelt je aangesproken?
Stuur dan je sollicitatie binnen 14 dagen naar onderstaand
adres t.a.v. Mirjam Dijkhuizen.

LANGWERDEN
VEEVOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL

Hazenhutweg 2, 7255 MN Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 75 55

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

rauwkostredame:

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

dinsdag - woensdag - donderdag:

Prei
1 kilo ƒ 1f98 €0,90

Elstar handappels
3 kilo ƒ 4,98 € 2,26

Gesneden rode kool
1 zak, 500 gram ƒ1,98 €0,90

vrijdag - zaterdag:

Blanke witlof
1 kilo ƒ 2,98 €J,35

Clementines mandarijnen
zonder pit, 20 voor ƒ5,98 €2,71

Stoofschotel
1 zak 400 gram ƒ2,98 €1,35

Aanbiedingen van de week
Kippenbouten Sstuks ƒ 11,-

€4,99

Rundergehakt soo gram +

Slavinken 4 stuks ƒ12,50
€5,67

Gebraden gehakt loogram ƒ 1,49
€0,68

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845
mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

pagina (3



Waterpolo He-Key

Heren l won in Borculo met klei- De jeugd speelde ook tegen Livo

Dinsdagavond, 6 november, zaal Leemreis

Verwelkoming marathonlopers Autobedrijf Herwers

ne cijfers van Livo 3. Hoewel He-

Key constant een overwicht had,

werd dit niet uitgedrukt in de cij-

fers. Hierdoor bleef het eigenlijk

onnodig spannend tot in de laat-

ste periode.

Na twee perioden was er een

voorsprong bij elkaar gesprokkeld

van 3-0. Bert Smeitink had van

achter uit een belangrijk aandeel

in de score met twee doelpunten.

Een strafworp tegen, zorgde ech-

ter voor 3-1 en dan is er nog van

alles mogelijk.

De degelijke verdediging sloot

echter de rijen in het verdere ver-

loop van de wedstrijd. Een laat-

ste doelpunt van He-Key bepaalde

de eindstand op 4-1.

Een nuttige overwinning die zoals

gezegd met moeite werd binnen

gehaald. He-Key schuift hiermee

wel stiekem op naar boven in de

ranglijst, waar het inmiddels der-

de staat.

uit Lichtenvoorde. In tegenstel-

ling tot vorige week was het een

leuke wedstrijd, maar men vergat

in al het enthousiasme te scoren.

De beslissende worpen bleven te

vaak uit. De tegenstander had dit

beter onder de knie en hield daar

een licht geflatteerde 8-1 over-

winning aan over. Gerben Berend-

sen scoorde voor He-Key.

Overige uitslagen:

He-Key Heren 2 - Maarkei 4 8-6

(eerste overwinning Heren 2)

Programma 17 november 2001

- De Berkelduikers 2 -

He-Key Dames l

Lochem 17.45 uur

- Natare l - He-Key Dames 2

Aalten 19. l O uur

- Roderlo l - He-Key Heren l

Borculo 18.30 uur

- He-Key pupillen A - WWV A

Borculo 17.30 uur

Bekveld wint schooldamtoernooi

Het eerste team van Bekveld

heeft de jaarlijkse strijd om het

kampioenschap van Hengelo ge-

wonnen.

Na 7 speelronden had het team 16

punten verzameld. Het 2e team

van Rozengaardsweide behaalde

eveneens 16 punten, maar moest

genoegen nemen met de tweede

plek omdat zij 60 bordpunten be-

haalden en Bekveld 62. Op een

derde plaats eindigde Rozen-

gaardsweide l met 14 punten en

54 bordpunten en het meidenteam

van Varssel 2 werd knap vierde.

Elke ronde begon telkens met een

opvallende stilte hetgeen een on-

derwijzeres de uitspraak 'morgen

laat ik ze maar dammen' ontlokte.

Het Bekveldse kampioensteam be-

stond uit Derk Stortelder, Jeroen

van Veen, Teun Stortelder en

Sandra van de Kamp. Topscorer

van de middag werd Hylke van

Weperen (Rozengaardsweide), hij

wist al zijn partijen te winnen. Als

tweede eindigden Teun Stortelder

(Bekveld) en Georg Witner (Ro-

zengaardsweide), beiden l verlies-

partij en Mark ten Have (Varssel)

werd 4e.

Aan het eind van de middag kre-

gen de twee beste teams een

beker. Bovendien kregen alle deel-

nemers een medaille. De nummers

l en 2 mogen op 12 januari 2002

ook spelen in de regiowedstrijden.

Ook het welpenteam van Bek-

veld(zij streden deze middag als

enig welpenteam mee) mag in de

regiowedstrijden voor welpen

meedoen.

Aan het eind van de middag werd

onder groot applaus vastgesteld

dat de middag zeer succesvol was

verlopen en dat de belangstelling

voor het schooldammen weer flink

toeneemt gezien de deelname van

8 teams.

Na negen maanden van voorbereiding, training en spanning, zijn ze

terug: de marathonploeg van Jos Herwers. Apetrots, want het is ze

gelukt: alle 28 deelnemers hebben de finish gehaald. De een deed er

wat langer over dan de ander, maar daar ging het in eerste instan-

tie niet om. Het deelnemen, de sfeer, de voorbereiding en de daar-

door groeiende collegialiteit en saamhorigheid was veel en veel be-

langrijker. Temidden van de grote groep mensen, die de lopers

kwam feliciteren, liepen de deelnemers stralend rond. Ze genoten

van de waardering en de complimenten.

In zijn toespraak liet Jos duidelijk

weten waarom hij met het voor-

stel was gekomen om deze mara-

thon in New York mee te lopen.

De leiding van Autobedrijf Her-

wers, van Auto Hercom en Auto-

bedrijf De Eme, willen investeren

in hun mensen door sportiviteit.

'Mede door sport kom je lekker in

je vel te zitten, heb je meer ple-

zier in je werk en dat komt na-

tuurlijk ook de klanten ten goede,

waar het tenslotte om gaat'.

Toen met de trainingen onder de

deskundige leiding van Gerard

Schepers van de atletiekvereni-

ging Argo uit Doetinchem werd

begonnen, had de ploeg niet kun-

nen vermoeden, dat er in New

York op 11 september zo'n alles-

overheersende en vreselijke ramp

zou plaatsvinden. Even werd er

getwijfeld of het evenement wel

zou doorgaan, maar toen uit New

York het bericht kwam, dat de be-

volking daar niet van plan was

zich te laten tiranniseren, besloot

ook de groep van Jos door te gaan.

Toen een dag voor vertrek weer

melding werd gemaakt van even-

tuele aanslagen, was het moeilijk

om een beslissing te nemen. 28

personen en 4 begeleiders besloten

toch mee te gaan. Jos sprak vooral

zijn dank uit aan diegenen die ach-

terbleven: familie, vrienden en

vooral de mensen, die achterble-

ven in de garages om het werk ge-

woon door te laten gaan.Eenmaal

in New York aangekomen drong

het pas goed tot de deelnemers

door wat er gaande was.

New York verkeerde in een toe-

stand van opperste waakzaam-

heid. Tijdens de marathon werd

de scheepvaart stilgelegd, moch-

ten er geen vliegtuigen overvlie-

gen en werd de brug bewaakt

door het leger. En tijdens de rond-

rit door New York was te zien en

te ruiken wat er zich had afge-

speeld. De lopers waren er diep

van onder de indruk.

Wat toch het meeste opviel was

de trotse houding van de Ameri-

kanen en de vriendelijke ont-

vangst. Op vrijdagmiddag moes-

ten de startbewijzen worden op-

gehaald. De manier waarop dit

geregeld werd, dwong bewonde-

ring af. Voor de start hield de bur-

gemeester van New York, Giuliani

een toespraak: hartverwarmend.

Meteen al na de start moet je re-

kening houden met wat Gerard

Scheper telkens heeft gezegd:

loop je eigen tempo en laat je niet

opzwepen door het enthousiasme

van de andere lopers! 42 km en

195 m is de afstand en soms is

het afzien, maar dan is er het pu-

bliek, dat je aanmoedigt en als je

dan ook weer iemand van je team

ziet, krijg je vleugels. En toen

dan ook de laatste van het team

binnen was, stroomden de tranen

van emotie over de wangen van

de deelnemers.

Ze hadden het dan toch maar ge-

presteerd. Deze prestatie is dan

ook dubbel en dwars een felicita-

tie waard. Op de feestavond werd

door de tamboer-en majorette-

groep E.M.M, een serenade ge-

bracht, wat zeer werd gewaar-

deerd.

Jos noemde nog even de sponsors

van deze gebeurtenis. Zonder hen

was het hele gebeuren niet moge-

lijk geweest. Dit waren: assuran-

tiekantoor Gerrits Lammers, Re-

nault Financial Service, Nissan

Finance, Renault Nissan Manage-

ment Support en de huisbankier

Rabobank Graafschap West.

Volleybaltoernooi weer prachtig in Steenderen

Op zondag 28 oktober werd voor

de achtste keer het veteranenvol-

leybaltoernooi in de sporthal ge-

houden. De veertien teams stre-

den vanaf 10.00 uur voor wat ze

waard waren.

Na de voorronde werd 's middags

in drie sterktepoules gespeeld, die

elk voor een slagroomtaart stre-

den, alhoewel niet het winnen

maar het meedoen het belangrijk-

ste is.

Daarom dank ik nogmaals Joris,

Liesbeth, Wieke, Riet, Ineke, Ma-

rianne, Geert, Bertus, Dicky, Ma-

rietje en anderen voor het opge-

ven van teams, want ze leverden

hem geen streek en lieten Freek

niet in de steek.

De wisselbeker is vergeven aan

team 'Weer Goed', die hem op een

wat dubieuze wijze aan'Wik I'

ontfutseld heeft.

Dit maakt niet uit, want iedereen

was er tevreden mee.

Rest mij nog de sponsors van dit

feestje te bedanken, te weten:

Rabo Bank, Fruitbedrijf Horstink,

Bakker Sluijter, Super de Boer,

Frico Kaas en koe Femke.

Ik wens iedereen op 27 oktober

2002 gezond terug te zien.

Vr. gr. Freek uut de Emmer
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1 r r/
in Hengelo Gld

voorwoord Intocht Sinterklaas in Hengelo HKM-zeqelactie
*~ ^y

Zondag 18 november 12.30 uur

Het gemeentebestuur van Hengelo
Gld. is bijzonder verheugd Sint Ni-
colaas en zijn gevolg wederom van
harte welkom te mogen heten in
onze gemeente, hetgeen mogelijk
wordt gemaakt door de inzet van
het bestuur van de HKM, dat alles
in het werk stelt om de Sint zo
goed mogelijk naar zijn zin te
maken.

Tijdens zijn feestelijke binnen-
komst zullen vele kinderharten
sneller kloppen, waarbij zij met
veel spanning uitkijken welke ver-
rassingen de goedheiligman nu
weer voor hen heeft meegebracht.

Ook het gemeentebestuur is, net
als ieder ander, zeer benieuwd
welke verrassingen dit jaar van de
goedheiligman zijn te verwachten.

De HKM zal, zoals te doen gebrui-
kelijk, ook dit jaar weer een zeer
aantrekkelijke winkelactie op touw
zetten, waardoor het doen van in-
kopen in Hengelo wel erg aantrek-
kelijk wordt gemaakt.

De Sint wordt gaarne gastvrijheid
verleend in onze gemeente.

Eenieder wordt een heel plezierige
Sint Nicolaastijd toegewenst.

De burgemeester van Hengelo Gld.
Mr. A.W.J. van Beeck Calkoen

Bepakt met vele cadeaus zal
Sinterklaas en zijn Pieten ook
dit jaar weer Hengelo (Gld)
vereren met een bezoek. Zon-
dag 18 november start hij zijn
route aan de Ruurloseweg.
Onder begeleiding van een
vrolijke muzieknoot zal Sinter-
klaas vanaf de Ruurloseweg
door de volgende straten van
Hengelo trekken: Spalstraat,
Michielsstraat, Kastanjelaan,
Banninkstraat, Raadhuisstraat,
Spalstraat, Kerkstraat. De route
eindigt bij het gemeentehuis.
Daar zal de burgermeester, de
heer A.W.J. van Beeck Calkoen,

Sinterklaas hartelijk ontvan-
gen. Na de intocht is er voor
de kids van Hengelo (Gld) een
leuke verassing.
De deelnemende winkeliers
van de HKM-zegelactie hebben
ervoor gezorgd dat er een
spetterend optreden komt van:

7ara Boem Boem Band

Meer over deze band verderop
in deze krant.

Het jaar 2001 nadert zijn donkere tijden. Herfst en winter zijn altijd sfeervol-
le tijden. In deze tijd komt ook Sinterklaas weer een bezoek aan ons land
brengen, ook Hengelo (Gld) ligt op zijn route. De Hengelose winkeliers zijn
zo blij dat de Sint dit jaar Hengelo (Gld) met een bezoek vereert dat zij ook
dit jaar weer een spetterende zegelactie organiseren. De alom bekende ze-
gelactie die ook dit jaar weer vol zit met leuke prijzen en als klapper op de
vuurpijl een schitterende hoofdprijs. De zegelactie begint op dinsdag 13 no-
vember en duurt tot en met zaterdag 8 december. Tijdens het winkelen in
Hengelo (Gld) ontvangt u bij uw aankopen de gratis HKM Zegels. Voor iedere
f l. 5,00 ontvangt u een zegel bij de deelnemende winkeliers. De zegel plakt
u op de desbetreffende opplakvellen en de volle opplakvellen kunt4 in de
blauwe HKM-brievenbussen deponeren. Er zijn in totaal drie trekkingsavon-
den waarop de diverse prijzen bekend worden gemaakt.

Dinsdag 20 november 20.00 uur
Dinsdag 27 november 20.00 uur

Donderdag 13 december 20.00 uur

De trekkingsavonden worden gehouden bij partycentrum Langeler te Henge-
lo (Gld). Bij de drie trekkingen is de totale prijzenpot:

. 525 waardebonnen
te besteden bij de H KM-winkeliers

Op donderdag 13 december wordt uit alle volle opplakvellen de hoofüprip
getrokken. Dit jaar pakt de HKM wederom uit met een spectaculaire hoofd-
prijs. Een prijs die in deze tijden zeker van pas zal komen:

3 minuten gratis winkelen
bij Super de Boer 'Scholten' te Hengelo Gld.

Nou, ziet u zichzelf al rennend met een winkelwagentje door de supermarkt
om zoveel mogelijk artikelen te verzamelen? Reden genoeg dus om ook dit
jaar weer uw sinterklaasaankopen te doen bij de deelnemende winkeliers. Zij
wensen u in ieder geval een prettig sinterklaasfeest toe.

HKM-brievenbussen
Dit jaar vindt u de blauwe HKM-brievenbussen op
de volgende plaatsen:
Keijenborg: hoek Kerkstraat / Past. Thuisstraat
Hengelo: Raadhuisstraat 21 en Spalstraat 17

Als u de volle opplakvellen op de dag van de trek-
king voor 19.00 uur in de brievenbus deponeert,
dan dingt u nog mee voor desbetreffende trekking.

Deze pagina's worden aangeboden door de HKM



Sint Nicolaas
in Hengelo Gld.

Wedden dat de Sint

zijn kado's bij

huishoud- en kadoshop

vindt?

SPEELGOED
HUISHOUD- EN ^^ _ . •••••̂ M B^ ̂ ^

^Ô U C l C tto
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

VAN DE WARME BAKKER - VAN DE WARME BAKKER
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Bericht van Sint Nicolaas:

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19 - Tel. (0575) 46 13 58

Wilt u een
heerlijk avondje

Ga naar de bakker, die maakt voor u:

Alles uit eigen bakkerij:
Boterletters en -staven
Specuïaas: poppen, gevuld en
dikke stukken
Taai Taai, roomborstplaat
Marsepein en chocoladeletters
Speculaasbrokken

PS Vroegtijdige bestellingen
bunnen bezorgd worden.

3WHVM 30 NVA - H3WV9 31AIHVM 30 NVA

CD

Ze willen er zijn,

jonge mensen, oude mensen,

sportieve mensen aan onze gezellige

BAR
Voor uw feesten en partijen

hebben wij beschikbaar onze

mooie, grote zaal voor 250 mensen

Informeert U eens.

JAN EN LENIE WOLBRINK
Bleekstraat 3 - Tel. (0575) 46 1340

café - bar - zaal

clublokaal voetbalvereniging 'PAX'

Heb je het a\ gezien,
bij \No\ter5 Boekhandel

In de vltnen?
Daar staat de

zak van Sinterklaas,
met gulle hand

gevuld door f\eterbaae>.
Cadeautjes, presentjes,
boekjes, groot of klein,

daarvoor moetje echt bij
Wolters Boekhandel zijn.

Wolters Boekhandel
Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo Gld.

Tel. (0575)46 12 53

l l C L Je maakt heel

• l bewust keuzes.

nOriOSG Over je leven.

Over je directe

omgeving. Wat mooi is en wat niet. Weinig

staat zo dicht bij jezelf als een horloge.

Het sieraad waarmee je laat zien wie je bent.

TJ
C

73
J U W E L I E R - O P T I C I E N

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 461374

Hobby- en Wolshop

Regelink
Voor al uw:

hand- en theedoeken

naaiartikelen - kleinvak - loepen

sokkenwol en breigarens waaronder

bandjesgaren en de wintergarens

handwerkstoffen - borduurpakketten - stramiens

Ook het adres voor al uw hobby artikelen zoals:

3D groot en klein - passe-partout-,

prik-, borduur- en blanco kaarten

stickervellen, angel wire enz. enz.

dakpannen - servetten - kralen

stempels - glasverf enz. enz.

Op koopzondag
25 november

geven wij
10% korting

op alle artikelen.

Raadhuisstraat 5 - tel. (0575) 462266

Sinterklaasfeest!!!

Piet zegt tegen de Sint
'waarom verder lopen,
ik zie dat je bij Jansen
van alles kunt kopen!'

daar vindt je altijd iets leuks

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 461360.

Ook Sint koopt bij
Schoenmode Hermans

Schoenen voor de hele familie!

Raadhuisstraat 27

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 462547

's maandags gesloten

Volop keus in:

schoenen,

pantoffels,

lederwaren

voor elke Sint

een 'passend' cadeau

pagina HKM



Kinderen en ouders opgeletrzondag 18 november,
na de intocht van 5I/S/TERKLAA5 om IU.OO uur de Een PeperOverzicht van alle Pieten!

T ARA BOEM BOEM BA/N/D
in zaal'Wolbrink'. (vr(j entree)

Er waren eens een heleboel pieten. Die zaten allemaal maar wat te pieten.

Inpakpiet deed alleen maar aan inpakken. Lachpiet deed niets anders dan

huilen (?) Er is zelfs een Piet die alles ook weer uitpakte. Er is ook een Con-

trolepiet om te kijken of in de juiste verpakking de juiste kadootjes zitten.

Dus eigenlijk werden alle kadootje driemaal ingepakt. Hoezo werkver-

schaffing. Het hoofd van alle pieten is Hoofdpiet. De naam van deze persoon

is je raadt het al, Piet. Nu heten alle pieten Piet.

Je zal je misschien afvragen hoe alle pieten uit elkaar worden gehouden.

Nou heel simpel. In voetbalteams, wielrenteams, hardloopteam werken ze

met nummers. De Hoofdpiet is het belangrijkste, net zoals een keeper in het

veld. Hij draagt dus nummer 1. De rest van pieten dragen geheel willekeurig

een nummer. Variërend van 2 t/m 11. Want ook pieten werken in elftallen.

Maar omdat je dan maar elf pieten kan hebben en dat is te weinig. Daarom

worden er elk jaar teams gemaakt. Je kent het wel Sporta, De Dokkemer

Boys. Dus moesten er teamnamen worden bedacht. Zo zijn er verschillende

teamnamen: Nintendo '98, Mikado, TussenToys, Potloden 4-ever, JoJoJoJoJo-

JoJoJoJo, Snoepjes '12 en De Wortelen. De nieuwste groep heet de PeperTub-

bies. Zo zijn er nog veel meer groepsnamen vernoemd naar veel gevraagde
spullen op verlanglijstjes.

Elk jaar wordt er een competitie gehouden onder de teams. Men moet zo-

veel mogelijk spullen inpakken per uur. Het record staat op 120 kadootjes.

Maar er moet wel rekening gehouden worden met de controles waar ik het

net over had. Dus kado wordt ingepakt door Inpakpiet. Weer uitgepakt door

Uitpakpiet, weer ingepakt door Inpakpiet vervolgens weer uitgepakt... enz

enz. Je weet het al waarschijnlijk. Kortom er is een goede controle maar het
duurt wat lang. Ondertussen eten ze ook allemaal pepernoten. Elk kwartier

mogen ze pepernoten pakken. -v

Op 5 december als het dan zover is gaan alle pieten de daken op om de ka-
dootjes door de schoorstenen te proppen. Nou past dit niet altijd. Dus dan

breken ze maar in bij de huizen. Regelmatig verbranden kadootjes in de

schoorsteen. Een bekend liedje is: 'Zie de maan schijnt door de bomen.' Als

de maan schijnt is het helder. En als het helder is in de herfst is het ook gelijk
koud. En als het koud is, moet de verwarming op 10. Hierdoor verbranden re-

gelmatig kadootjes. En vervolgens klagen de kinderen dat ze geen Lego heb-

ben gehad van de Sint. Je weet nu hoe dat komt! Wel stil houden hoor! Want
dit is een lang bewaard geheim, dat opgeborgen is in de P-Files. Ja de P van

Pepernoot. Naast het grote boek van Sinterklaas bestaat er ook nog een P-

files. Ja, bij Sint B.V. houden ze er een dubbele boekhouding op na. Moet van
de Belastingdienst. Leuker kunnen ze het niet maken, maar wel moeilijker in

dit geval.

Na lange inspannende weken gaan alle Pieten op vakantie naar Spanje. Hier

gaan alle pieten lekker uitrusten op het dakterras van de Sint Factory B.V. in
de buitenwijken van Madrid. Dus iedereen weet nu hoe alles zit!!!

Op 25 november
is er weer een

koopzondagli

En er zijn twee

extra
koopavonden

op maandag 3 december
en dinsdag 4 december

HKM pagina



Sint Nicolaas
in Hengelo Gld.

Behang

Gordijnen

Vloerbedekking

Binnenzonwering

Accessoires

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen

zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle

levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmseTivakscliilders.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS

HOME

Zelhcmscweg 21
Hengelo Gld

(0575) 46 40 00
Een s terk team voor al uw s c h i l d e r w e r k

TROEFMARKT)
Ook Sint en Piet hebben

Troefmarkt van der Mondt

weer bezocht en zagen

weer verschillende leuke

aanbiedingen zoals

boterletters
van de warme bakker
en chocoladeletters.

Ze hoorden datje elke morgen vers gebak

kon krijgen op bestelling.

Elke maandag zijn er 3 broden naar keus

voor een pepernotenprijs van ƒ 6,50 (€ 2,95)

Troefmarkt H.J. van der Mondt
Ruurloseweg 52, Hengelo Gld. - Telefoon (0575) 461392

Accountantskantoor
Th. J. Sloot B.V.
Accountants, belastingadviseurs

Wij kunnen u van dienst zijn bij:

• Verzorgen aangiften inkomstenbelasting

• Samenstellen en controleren van de jaarrekening

• Begeleiden van (startende) ondernemers

• Fiscale en bedrijfseconomische adviezen

• Samenstelling en controle Minas-aangifte

Hengelo Gld.
Tramstraat 4
7255 XB
tel. (0575)461391

Ulft
Middelgraaf 40a
7071 WT
tel. (0315)640480

SINTERKLAAS GELOOFT AL JAREN
IN SPEELGOED VAN

DE DRIEVETOL
pagina HKM



HKM-Kidsfestival
Kids van Hengelo Gld. en omstreken, opgelet! De HKM heeft voor jullie
weer een leuke kidspagina samengesteld. /s/atuurl(jk weer met een leuke
kleurplaat. Maak deze zo kleurig mogelijk, want je kunt er leuke prijzen
mee winnen als je deze inlevert b(j de onderstaande winkeliers. Ook kun
je aan de slag in de keuken met een typisch sinterklaasrecept (wel
samen met je vader of moeder doen hoor!). Los je de puzzel ook op?
Veel plezier!

Lekker recept voor kruidnootjes!

Zwarte piet fe de weg kw(jt...

Wat heb je nodig?

-150 gram boter
-125 gram bruine basterdsuiker
-10 gram speculaaskruiden
- 250 gram zelfrijzend bakmeel
-1/2 theelepel zout
- 4 eetlepels melk

Werkwijze

Verwarm de oven voor op 200°C. Kneed alle ingrediënten goed door elkaar en doe er
melk bij totdat het beslag lekker soepel is. Wrijf een bakblik in met margarine. Maak
van het deeg kleine balletjes, leg ze plat op het bakblik en druk ze iets plat. Bak ze 15
tot 20 minuten lichtbruin en gaar. Je kan controleren of ze gaar zijn door er met een
naald in te prikken. Wanneer deze droog blijft zijn de kruidnootjes gaar.

Smullen maar! help j y he/ri de weg te vinden?

Kleurplaten voor 5 december inleveren b(j:Wolters Boekhandel, T op l Toys of The Read5hop

Maam: Tel.:



Sint Nicolaas
in Hengelo Gld.

BANK

Kinderen hoeden niet tang te denken,
die tieten tiel «tot Sint ze maq schenken...

m 9***
speelplezier!

UIZENDGUL

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
KIERENDORP 11-7255 MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD.

• SHELTERS
• KIPKARREN

• BOLDERKARREN

• GRAVERTJES

• GIERTANKJES

• KRUIWAGENS

De sdulder aeeft
M f ** %X X

€23 per man per dag
Ja, u leest het goed. Wij steken uw huis deze winter op vakkundige wijze in een nieuw jasje en

geven u daarbij ook nog eens fikse winterkorting op behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.

€ 23 per man per dag! En als u dan ook bedenkt dat u daarbovenop nog profiteert van het

verlaagde BTW-tarief van 6% (i.p.v. 19%) voor binnen én buitenwerk aan woningen ouder dan

15 jaar, dan kunt u maar één ding concluderen: deze winter is dé periode om ons in te huren.

de SCnildeT en niemand anders

Informeer ook eens naar onze eigen
aantrekkelijke kortingen!

REGELINK SCHILDERSBEDRIJF vo f
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 16 55

Romano rolluik

MET DE ROMANO HOUD
Kom naar onze showroom

Ruime keu/e
/omvering, markic/en,
rolluiken, raum-
decoraties
Vakkundig gemonteerd
Snelle levering
Romazogarantie

Disberqen
Z O N W E R I N G Varsselseweg 2~7255 NN Hengelo (Gld.), Tel. OS75-46 14 25

W W W A M l A N C E - Z O N

Ook raamdecoratie en vloerbedekking!

Informeer naar onze winterzonkorting.

nu 1000 gulden
gratis voor later
De Rabobank introduceert de nieuwe Nu & Later polis. Als u deze voor

31 december 2001 afsluit krijgt u van ons 1000 gulden gratis. En dat is

leuk voor nu, maar vooral voor later. U profiteert met Nu & Later van

een jaarlijks terugkerend belastingsvoordeel. Zo kunt u met een relatief

klein bedrag een behoorlijk kapitaal bij elkaar sparen. En daar kunt u

later leuke dingen mee doen. Bent u nog geen lid van de Rabobank en

wilt u toch gebruik maken van dit actieaanbod, dan kunt u gratis lid

worden. Ga dus nu naar uw Rabobank om uw 1000 gulden voor later

veilig te stellen.

Kijk op www.rabobank.nl of bel 0800-2626262

Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Rabobank

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 8 - Tel. (0575) 461473

HKM



Gorter Jachtbitter, 70d (€9.07) ƒ 19.99

Weduwe Eelaart,
3 sterren jonge jenever, l liter (€ 9.52) J £t\J *UiJ

Guy, Cognac in karaf, 70 cl (€ 14,97) ƒ 32 .99

(€7,71) ƒ 16.99Coebergh, Bessen 100 cl

Warsteiner, 24 flesjes a 30 d (€9.07) ƒ 19.99

Gall en Gall
Molenhoek, de winkelhoek van Hengelo Gld.

Raadhuisstraat 36 - 7255 BN Hengelo Gld. - Tel. (0575) 460561

Zie gin fis komt
tte stoomboot/

Lurvink
g£ y Dames en Herenkapsalon

Ruurloseweg 16
Hengelo (Gld)

tel.(0575)461264

Openingstijden:
dinsdag, woensdag
donderdag, vrijdag
zaterdag

08.00 -18.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00- 15.00 uur

O o

Volop keuze in

kinder-, dames- en
herennachtkleding

Volop keuze in

handdoeken en
keukensets

Damesslips model 'High Leg'
3 stuks € 5,75 (ƒ 12,68)

WoMen
Kitty Halma
Raadhuisstraat 6

Hengelo Gld
1(0575)4621 33
F (0575) 46 30 29

Sint Nicolaas
in Hengelo Gld.

yoor ieder wat wils!

Ook onze folder staat
weer vol met leuke ideeën
om te krijgen en te geven.

Online bestellen kan ook!
kijk op:

www.readshop.nl

THEREADSHOP
MEER DAN LEZEN ALLEEN

Spalstraat l 7 - Hengelo Gld.
Tel. (0575)464367

l JSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo Gld. - Tel. (O575) 4617 60

BOERDERIJ-IJS IN BEKERS
IJSTAARTEN

IJS-PETITFOURS
BAVAROIS

Elke zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur
Elke vrijdagmiddag op de markt in Hengelo Gld.

F l W I S tt Exclusieve sieraden

ontworpen door de

Fotogeniek Finse meestergoudsmid

'\ Riitta Hakala.

C n Uitgevoerd in goud,

goud met briljant

Chique en zilver.

Kom vrijblijvend kijken

it en ervaar zelf

het raffinement

van Finish.

J U W E L I E R - O P T I C I E N

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 461374

HKM pagina



Sint Nirü i r i -r i-/ — » — / _ / _^ _/ _-/ _/ ^_X ^-X _rf ^-/ -/_/ _-/

in Hengelo Gld.

Help Home) "les op het gahie,! van computers
voor particulier en MKB

>
Spelletjes voor de kinderen:
Spelend leren met Guus gaat kamperen van ƒ 25,- voor ƒ 17,50

Spelend leren met Guus in het pretpark van ƒ 25,- voor / 17,50

Spelend leren met Guus in cyberstad van ƒ 25,- voor ƒ 17,50

Red het monstertje in Monstermix van ƒ 27,50 voor ƒ 20,-

Bewaak de dungeon in Dungeon Keeper van ƒ 15,- voor ƒ 12,50

Spelletjes voor de grote 'kinderen1:
Race door de stad in Midtown Madness 2.0 van ƒ 99,- voor ƒ 79,-

Race met je rally wagen in Rally Championship 2000 van ƒ 35,- voor ƒ 25,

Race met je formule-1 wagen in Grand Prix 3 van ƒ 72,50 voor ƒ 60,-

De vijand overwinnen in Rainbow Six Gold Pack Edition van ƒ 45,- voor ƒ 32,50

Win de voetbalwedstrijd in Fifa 2001 van van ƒ 50,- voor ƒ 39,-

Win de voetbalwedstrijd in Fifa 2002 van van ƒ 125,- voor ƒ 99,-

Strategie voor de lange winteravonden in Dune 2000 clasic van ƒ 37,50 voor ƒ 29,-

Overige:
Voel de kracht van het schieten met de Force Feed Back Joystick van ƒ 175,- voor ƒ 125,-

Voel de kracht van het sturen met de Force Feed Back Wing (stuur) van ƒ 250,- voor ƒ 199,-

Maak van je webcam een bewakingscamera met Webcam Thuis Check van ƒ 50,- voor ƒ 39,-

Nationale Telefoongids 3.0 van ƒ 39,- voor ƒ 29,-

Windows Millenium Update van ƒ 165,- voor ƒ 125,-

Vandaag besteld, morgen in huis ! OP=OP
Dus bel vandaag nog met HelpatHome (0575) 465057

Heel veel
Sint Nicolaascad

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

Extra koopavonden

maandag 3 december
dinsdag 4 december

O, kom er eens kijken! - Nu met gratis accessoires!
LEG DE MOOISTE

MOMENTEN
VAST OP VIDEO.

Expert heeft voor u de videocamera

die het best bij u past.

Ook de nieuwste digitale camera's

staan bij ons demonstratieklaar.

Maak kennis met deze ongelooflijke

beeldkwaliteit. En... met de

haarscherpe prijzen van Expert!

JVC VIDEOCAMERA
Compacte VHS camera met
400x zoom. Diverse speciale effecten.
NU

SONY DIGITAL 8 MET LCD SCHERM

NIEUW! De superieure digitale beeldkwaliteit
op normale Hi-8 tape. Alle mogelijkheden via

de pc. O.a. Steady Shot, Night Shot,
560x zoom en diverse effecten.

GOED BESCHERMD DANKZIJ
DE EXPERT ALL RISKS-CARAWTIE

Bij Expert krijgt u bij aankopen vanaf 490,- een
jaar lang de gratis Expert All-Risks-Garantie.
Deze beschermt uw apparatuur tegen alle

schade, verlies of diefstal. Dus ook uw
kwetsbare videocamera. En gaat er iets mis

tijdens uw vakantie? Geen nood.
Expert heeft 3700 vestigingen wereldwijd.

JVC DIGITALE CAMERA
NIEUW! Digitale videocamera met
een haarscherpe beeldkwaliteit.
Groot LCD-kleurenscherm.
Vele montagemogelijkheden via
de PC. Met USB-aansluiting.
Software meegeleverd.

2799;

PANASONIC DIGITALE
VIDEOCAMERA MET LCD
Superklein model met LCD-scherm
en kleurenzoeker. 400x zoom.
Ook voor digitale foto's. Volop
montagemogelijkheden
via de PC.
VAN 2Mtf.- 1895;

\ LAAGSTE P«US GARANTIE /

• BESTE SERVICE • RUIME KEUS • LAAGSTE PRIJS •

KTV-VIDEO
HIFI - ELECTRO eicpert ARENDSEN

Raadhuisstraat 15,
Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 25 l l



Ook Sinterklaas
houdt van

Supervers en
Supergoedkoop

Deze week:

De Echte Bakkers
speculaasbrokken

pak a 3 stuks
vanf 3,25 (€1,47)

voor ƒ 2,25 (e 1,02)

SUPER DE BOER SCHOLTEN
ALTIJD OP ZOEK NAAR HET BESTE

Zuivelweg 7, 7255 XA Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 17 93, fax (0575) 46 1980, e-mail super-scholten@tref.nl

HKM-brievenbussen
Dit jaar vindt u de blauwe HKM-brievenbussen op
volgende plaatsen:
Keijenborg: hoek Kerkstraat / Past. Thuisstraat
Hengelo: Raadhuisstraat 21 en Spalstraat 17

Als u de volle opplakvellen op de dag van de trekking
voor 19.00 uur in de brievenbus deponeert, dan dingt u
nog mee voor desbetreffende trekking.

Sint Nicoiaas
in Hengelo Gld.

vvv hengelo gelderland

Een leuk Sint-idee,
ga eens kijken bij het VW:

• Kaarsen met opdruk: 't Bleekhuisje en

de Remigiuskerk

• Bekers en paraplu's met Achterhoek"-logo

• Kalender met Herman van Velzen

• Avondje-Uit-Cadeau

• Hotelcheques voor 2 en 3 overnachtingen

• WV-geschenkenbonnenü!

SENSEO CREMA

KOFFIEZETSYSTEEM
HD 7800i

winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 461280

EXTRA SPEELGOED KOOPAVONDEN

bij DE DRIEVETOL
Vanaf Ma 26nov tot/met Di 4dec

Elke avond tot 21 uur (behalve za Idee)

HKM pagina 73



Wegens ruimtegebrek

De Wereldwinkel
De wereldwinkel komt ruimte te-
kort: de 'inkoopploeg' moet gere-
geld besluiten om mooie leuke of
praktische artikelen niet in te
kopen, omdat er in de winkel
geen ruimte voor is. Er is wel een
kleine opslagruimte, maar die

Fietsencontrole 3VO op de basisscholen Hengelo Gld.

wordt grotendeels gebruikt voor
foodartikelen. Daarom werd hoe
jammer het ook is, besloten de
hoek met kinderspeelgoed leeg te
maken door dat speelgoed (met
een korting van 30%) te gaan op-
ruimen.

Zondag 18 november afscheidsconcert in zaalHeezen

Tröckener Kecks niet meer

Eind december aanstaande valt

het doek voor de Tröckener

Kecks. Na eenentwintig jaar,

ruim vijftienhonderd optredens

en handenvol singles, elpees en

CD's komt er een einde aan de

band die jarenlang het gezicht

van de Nederlandse rockmuziek

mede bepaalde.

Als live-act zijn de Kecks door de
jaren heen, tot op de dag van van-
daag, alom gewaardeerd.
Als studio-band verrasten Theo
Vogelaars (bas), Riek de Leeuw
(zang), Phil Tilli (gitaar), Gerben
Ibelings (drums) en Rob van
Zandvoort (toetsen) vorig jaar
nog vriend en vijand met hun CD
'>tk'. Volgens kenners - publiek
én pers - zelfs de beste plaat uit
hun lange loopbaan. 'Niemand

Thuis' en 'Ik Denk Nooit Meer
Aan Jou' zijn twee songs van deze
plaat die zich moeiteloos scharen
in de rij Kecks-klassiekers als
'Achter Glas', 'Nu Of Nooit', 'Met
Hart En Ziel', 'Paradijs' of 'Een
Dag, Zo Mooi'.
Één is te veel, honderd te weinig,
vraag met niet hoe het zit, het is
zoals het is en meer niet, zingen ze
in het, eveneens van de CD '>tk'
afkomstige 'Meer Niet'!
De Kecks hebben besloten op een
hoogtepunt te stoppen. Vraag ze
niet hoe het zit, sommige dingen
zijn nu eenmaal zoals ze zijn,
meer niet. Maar eerst wordt nog
één keer - tot het einde van het
jaar - met volle overgave een
tour langs de favoriete podia van
Nederland en België gedaan. Nog
één keer, meer niet!

Live muziek in de Bierkaai
Het seizoen is weer begonnen.
Vijftien enthousiaste bands/acts
staan weer in de startblokken om
te spetteren in café 'Poptempel de
Bierkaai'. 17 november is er een
optreden van (het aanstormend ta-
lent) 'HAZE' met de mooie Toldijk-
se Marieke Ruessink als zangta-
lent. De bezetting is als volgt: Ma-
rieke Ruessink (zang), Hanne de
Vries (leadgitaar), Marcel Buunk
(toetsen/slaggitaar), Thijs Wisse-
link (drums/percussie), Frans Zee-
len (bas/backing vocal).
'HAZE' brengt een gloed van En-
gelstalige covers van o.a. Sass Jor-
dan, Anouk, Melissa Etheridge,
Amanda Marshall, Nillson, Skunk
Anansie, Live, John Hiatt en ga zo

maar door. Veelal stevige num-
mers met hier en daar, door Marie-
ke, zeer gevoelige ballads. Naast
het cover repertoire zijn ze bezig
met eigen Engelstalige songs.
'HAZE' is een band die bestaat uit
getalenteerde jonge muzikanten
waar we nog veel van gaan horen.
Wil je ze echter eerder gaan be-
luisteren download dan hun demo.
Kijk voor meer informatie regel-
matig op de HAZE website:
http://home.wanadoo.nl/mmgar-

field
Of bel naar contactpersoon:
Marcel Buunk (0314) 62 1581 of
(053)4326097.
HAZE het is geen sprookje ...
find it out yourselves.

Yankee Trader in de Eikeboom
Yankee Trader is de naam van de
nieuwe band rond zanger Hans
Fles. Met deze band heeft Fles -al
zo'n 30 jaar actief in circuit- een
viertal ervaren muzikanten om
zich heen verzameld. De band be-
staat uit: Hans Fles, zang/slaggi-
taar. Carlo Berendsen, leadgitaar.
Rene Verheij, drums. Mark Haan-
appel, bas/zang. Marcel ter
Heide, gitaar/zang.
Met deze band blijft Fles zijn
'roots' trouw namelijk de blues-
rock, een muziekstijl waarmee hij
met bands als 'So What' en 'Fles
& the Gang' in het verleden de
podia met succes afstruinde. De

uitermate strakke drums van
Rene, de sound en de souplesse
van de gitaristen Carlo en Mar-
cel en de degelijke baspartijen
van Mark zorgen voor een sound
die perfect aansluit bij het rauwe
stemgeluid van Hans. Yankee
Trader zoekt de grenzen van de
bluesrock.
De echte blues worden afgewis-
seld met vette rock. De band
speelt covers van o.a. Herman
Brood, Thin Lizzy en Steve Ray
Vaughan in geheel eigen stijl. De
muziek in combinatie met de po-
diumprestatie zal iedere zaal in
swing zetten.

Donderdag, 8 november, werd op
initiatief van 3VO Hengelo Gld op
alle Hengelose scholen een fiet-
sencontrole gehouden.

De heren Franke en De Voer ver-
tegenwoordigden het gezag en
werden bijgestaan door Els Kor-
ten, Kitty Brink en de Heer

Bouwmeester. De fietsen werden
goed gecontroleerd en alleen
wanneer er geen gebreken wer-
den geconstateerd, werd de OK-
sticker afgegeven.
3VO wil de ouders er nog eens
dringend op wijzen, dat het in de
komende donkere maanden van
levensbelang is, dat de fietsen

van de kinderen goed zijn verlicht
en remmen en bel functioneren
zoals het moet.

Voor de niet goedgekeurde fietsen
zal er nog een hercontrole plaats-
vinden. De datum hiervan wordt
op de scholen bekendgemaakt.

Harmonie en Fanfare-orkest brengen 'klinkend' concert

Cultuur verdient meer aandacht
Het is bewonderenswaardig om te
zien hoeveel jongeren er voor kie-
zen om cultuur en dan met name
muziek te zien als goede vorm
van vrijetijdsbesteding.
Zowel de Christelijke muziekver-
eniging 'Crescendo' uit Hengelo
als de R.K. Fanfare 'D.E.S.' uit
Nieuw-Dijk hebben daarover geen
reden tot klagen. In alle secties
van de orkesten is er een goede
stemverdeling.

Zaterdagavond 3 november jl.
verzorgde muziekvereniging 'Cres-
cendo' een najaarsconcert in
sporthal 'de Kamp', met als gast
fanfare 'D.E.S.'. Beide orkesten
staan onder leiding van dirigent
Willy Beudel uit Oud-Zevenaar.
Met zijn conservatorium-opleiding

heeft hij behoorlijk wat potentie
en inzicht. Na een verkennende
aanloop heeft hij zowel 'Crescen-
do' als 'D.E.S.' op een hoger plan
weten te brengen, zozeer zelfs dat
beide orkesten momenteel uitko-
men in de afdeling Uitmuntend-
heid.

Voor een helaas wat geringer pu-
bliek brachten de orkesten mu-
ziek van niveau, met tal van
sprankelende composities.
Het nummer 'Titanic-Medley', ge-
schreven als filmmuziek, gaat
over de ondergang van de onver-

woestbare zeereus. Met een goed
gevoel voor dramatiek wist diri-
gent Beudel instrumentaal een
passende sfeer op te bouwen,
waarin de toehoorders werden
meegesleept.

Begunstigd door veel aanwas aan
jeugdige muzikanten is hij erin
geslaagd een hoge mate van in-
strumentatie toe te passen. Een
extra pluim op de hoed voor de
jeugdige dames op de fluit, die te-
zamen met de hoboïste een goede
aansluiting vormen op het klari-
net-register. Vooral in de sectie
klarinetten is een beduidende
vooruitgang te noteren, met een
goed evenwicht tussen eerste;
tweede en derde klarinet. Voor
een stevige ondergrond en balans
vormt ook de sectie trombones
een grote aanwinst.

De Malletband van 'Crescendo' is
qua bezetting even een beetje op
een zijspoor beland. Instructeur
Bert Rietman ziet graag op korte
termijn aanvulling, om al het be-

schikbare materiaal volledig te
kunnen bezetten van trom tot ly-
ra's en klokkenspel.

Desondanks werd een hoge mate
van vakkennis tentoon gespreid.
De Malletband heeft een goede
'sound' opgebouwd in de laatste

jaren. Ritmisch heeft Bert Riet-
man de leden van de Malletband
'Crescendo' tot veel impressie
weten op te wekken.
Zijn fanfare-groep 'D.E.S.' heeft
dirigent Willy Beudel tot een
kwalitatief orkest samen ge-
smeed.
De samenklank tussen scherp en
zacht koper, alsmede saxofoon-
groep en basregister ligt zeer
prettig in het gehoor.
Met veel expressie werden com-
posities zoals 'Crimond Slavic' en
'Variosity' ten gehore gebracht.

Ook bij 'D.E.S.' ziet men de goede
opleiding en opvatting van de di-
rigent qua samenstelling van de
instrumentatie, met een belang-
rijke invulling door de bugel-sec-

tie en saxofoongroep.

Nadat de Harmonie van 'Crescen-
do' en Malletband een gezamen-
lijk nummer hadden gespeeld,
werd het slotakkoord uitgevoerd,
door alle muzikale groepen in de
sprankelende 'Mars Vive Caecilia'
van Wim Laseroms.
Sylvia Jolink trad zeer vaardig op
als lady-speakster, met een des-
kundig commentaar.

In zijn dankwoord drukte voorzit-
ter Martin Jolink de vreugde uit
over het welslagen van de avond.
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Veilig de winter door met Vakgarage Hans Sloot
(Hengelo Gld,, Hummelo & Keppel en Zelhem)

Hoe leuk winterpret ook kan

zijn, het koudste seizoen van

het jaar geeft ons ook regen,

nevel, mist, sneeuw en ijzel. En

dat kan knap vervelend zijn

voor de automobilist.

Gelukkig is de auto er op ge-

bouwd om ook in de meest barre

omstandigheden te kunnen blij-

ven functioneren. Maar toch moet

je de auto er wel op voorbereiden.

Slecht of niet startende motoren,

bevroren koelsystemen of te wei-

nig grip door versleten banden,

het speelt menigeen toch nog par-

ten.

Een goede voorbereiding op de

winter voorkomt dus problemen.

Bij Vakgarage Hans Sloot kan

men de auto gratis laten inspecte-

ren op 20 punten die in de winter

zo belangrijk zijn.

Dit kan op vrijdag 16 of zaterdag

17 november a.s.

Wat kan men zelf al doen. Om te

beginnen is het belangrijk om

goed voorbereid te zijn op zwaar-

dere omstandigheden. Een sleep-

kabel, reservelampen en startka-

bels mogen niet ontbreken in de

kofferbak. Een paar werkhand-

schoenen en een zaklamp kunnen

ook erg praktisch zijn. Veel win-

ters ongerief kan men met een-

voudige middelen voorkomen. Een

stuk karton voorkomt bevroren

ruiten en bespaart het krabben.

Moet men wel de voorruit van ijs

of sneeuw ontdoen laat dan de

motor niet stationair draaien. Dit

is slecht voor het milieu omdat de

katalysator bij een koude motor

niet werkt en bij een stationair

draaiende motor niet snel aans-

laat.

Maar het is ook slecht voor de

motor zelf om hem stationair op

te warmen. Soms vriezen de por-

tieren aan de rubbers vast. Dit

kun je voorkomen door ze in te

smeren met talkpoeder of met

een speciale stick. Het klinkt mis-

schien vreemd maar airconditio-

ning is een ideaal middel om de

ruiten snel te ontdooien. Zo'n sys-

teem haalt het vocht uit de lucht

en dat is de ergste boosdoener bij

Toerclub Steenderen

18 november 'de ^Kruisberg tocht'
Nadat Toerclub Steenderen drie

keer met haar veldtocht vanuit

Steenderen is gestart, wordt de

tocht dit jaar georgiseerd vanuit

'De Hessenhal' in Hoog Keppel.
Door de nieuwe startplaats is het

aandeel verharde wegen in de

route tot een minimum terugge-

bracht en zijn we erin geslaagd

de (vaak minder geliefde) sloot-

kanten geheel te mijden. Om deel-

name voor een breder publiek

aantrekkelijk te maken is er

naast de 40 km route ook een

korte route van ca 25 km. Omdat

we halverwege ook iets voor de

inwendige mens verstrekken en

een ieder op eigen kracht en kun-

nen kan fietsen is de 25 kilometer

route ideaal om met deze tak van

sport kennis te maken.

Een aantrekkelijke route

Wij zijn ervan overtuigd dat u

verrast zult zijn over de route, die

u door prachtige bossen voert.

GLTO-afdeling

Hengelo Gld.
Op 23 november is er een feest-

avond voor de leden. Op het pro-

gramma staat de TIJD IS GELD

SHOW.

Onder leiding van Gerry Elschot

moeten de leden in groepen op-

drachten uitvoeren. Wat het pre-

cies inhoudt is nog een verras-

sing.

De avond wordt afgesloten met

een stampottenbuffet. De avond

begint om 20.00 uur in zaal Lan-

geler te Hengelo Gld.

Mede door de goede samenwer-

king van boswachters, instanties

en landeigenaren hebben we de

afgelopen jaren de route steeds

verder kunnen verfraaien. De

route voert u over prachtige land-

goederen (Enghuizen, Hagen) en

door bossen (de Kruisbergse bos-

sen bij Doetinchem). Vooral door

de mooie bospaden en het hoogte-

verschil behoren deze bossen tot

het favoriete trainingsgebied van

vele ATB liefhebbers. De gehele

route met veel zandwegen, nog

meer smalle bospaden en slechts

korte stukjes asfalt is dan ook

zeer gevarieerd.

Behendigheid parcours

onderleiding van Jan Wevers.

Onder leiding van ons bekende

verenigingslid Jan Wevers is in de

Kruisbergse bossen een klein (be-

geleid) parcours uitgezet om de

technische vaardigheden te toet-

sen (.... of natuurlijk te verbete-

Zondag 25 november

Trimloop Baak

Het is inmiddels een jaar geleden,

dat er een trimloop was in Baak;

de voorjaars-trimloop werd we-

gens 'mogelijke MKZ-besmetting'

afgelast.

Nu gaan we er weer flink tegen-

aan met de bekende afstanden.

• Voor de jeugd in de kom van

Baak twee afstanden, nl.:

l,25 km start 11.07 uur;

2,5 km start 11.06 uur.

het beslaan en bevriezen van de

ramen. Om op winterse wegen te

kunnen; rijden zijn goede banden

onmisbaar. Wie op zijn normale

zomerbanden doorrijdt, moet zor-

gen voor voldoende profiel (min-

stens 4 mm) Beter is het om over

te schakelen op winterbanden.

Door hun rubbersamenstelling

bieden deze banden onder de 7

graden Celsius meer girp.Boven-

dien zorgt het profiel voor een

beter rem- en bochtgedrag. Alle

winterartikelen zijn te koop bij de

Vakgarage.

Tevens heeft Vakgarage Hans

Sloot ook alles in huis om uw

auto van allerlei andere hulpmid-

delen te voorzien zoals stoelver-

warming, koelkast en voor elke

telefoon een handsfree set. In

2002 wordt het gebruik van een

handsfreeset in de auto verplicht.

Wil men een vakkundig advies

voor de winter of andere zaken

aangaande uw auto kom dan aan

bij Vakgarage Hans sloot op 16 of

17 november voor een gratis win-

tercontrolebeurt.

ren) Want ATB'en is niet alleen

uithoudingsvermogen en kracht,

beheersing van de fiets is van we-

zenlijk belang. Voor de minder ge-

oefende fietser zal er een alterna-

tieve route zijn.

Komt u ook?

Wij hopen op zondag 18 novem-

ber bij sporthal'De Hessenhal' in

Hoog-keppel, te mogen begroeten.

Het is een mooie gelegenheid om

te kunnen genieten van de prach-

tige Kruisbergse bossen en kennis

te maken van deze vorm van

sport.

Bij de sporthal is er tevens een

mogelijkheid om na het fietsen

uw fiets af te spuiten.

Ook is er douche gelegenheid aan-

wezig. Er kan gestart worden

tussen 9.00 en 10.30 uur. Voor in-

lichtingen: Manfred Keizer (0575)

452595 of Jan Banda (0575)

451909.

• Voor de overigen in de kom en

het buitengebied ook twee af-

standen, nl.

5 km start 11.05 uur;

10 km start 11.00 uur.

Inschrijving vanaf 10.00 uur in

sportzaal 'Concordia', Pastorie-

straat 5 te Baak. Kleedkamers,

douches en EHBO aanwezig.

Voor meer info bel gerust (0575)

44 10 72. Veel loopplezier!

I T I E
Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend.

Overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden be-

zocht 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.

Telefoonnummer 0900-8844

Dinsdag 30 oktober t/m maandag 5 november

Dinsdag 30 oktober

- Bij één van de basisscholen in

Zelhem vond 's middags een in-

sluiping plaats. Dankzij een goe-

de omschrijving van een getui-

ge kon de verdachte in Doetin-

chem worden aangehouden we-

gens poging tot diefstal.

De verdachte heeft bekend en

hij moet eerdaags voorkomen

om zijn daden te verantwoor-

den tegenover de rechter.

Woensdag 31 oktober

- In Keijenborg vond 's middags

op de kruising Hengelosestraat-

Steenderseweg een aanrijding

plaats. De automobilist die over

de Steenderseweg reed, ver-

leende op de kruising geen

voorrang. Een naderende auto-

mobiliste probeerde de aanrij-

ding te voorkomen, maar bot-

ste vervolgens met haar voer-

tuig tegen een boom en hier-

door ontstond schade aan haar

voertuig.

- 's Nachts vonden er in Keijen-

borg verschillende auto-inbra-

ken plaats. De politie heeft alle

zaken nog volop in onderzoek.

Maandag 5 november

- 's Morgens werd tijdens een

snelheidscontrole op de Ruurlo-

seweg in Zelhem een inwoner

uit Gelselaar staande gehouden

wegens het voeren van een la-

sershield. Dit veroorzaakt sto-

ring op een laserpatrol. Tegen

de man is een proces verbaal

opgemaakt en hij krijgt een be-

keuring van ƒ 500,-.

Op de Vordenseweg in Hengelo

belandde 's middags een be-

stuurder met zijn personenauto

in de sloot. De bestuurder ver-

klaarde dat hij uitweek voor

een laagvliegende rbofvogel en

hierbij met zijn auto in de berm

kwam. Hierbij bleef de bestuur-

der, een inwoner uit Keijenborg,

ongedeerd. Het voertuig raakte

hierbij total loss.

In Zelhem op de Brinkweg werd

's middags een fietser door een

onbekend gebleven inhalende

landbouwtractor met aanhang-

wagen van de fiets gereden.

Aan de fiets ontstond schade,

de fietser zelf bleef hierbij on-

gedeerd.

's Middags vond er op de krui-

sing Dorpstraat-Rijksweg eer,

aanrijding plaats tussen een

automobilist en een bromfiet-

ser. Dit werd veroorzaakt door-

dat de bromfietser, die over de

parallelweg reed, op de krui-

sing geen voorrang verleende.

De bromfietser, een 17-jari-

ge inwoner uit Dieren, raakte

hierbij gewond.

Saskia Visscher

De Hersenstichting

kan niet zonder u ,

En niet alleen de Hersenstichting.

Samen met het Nationaal Fonds

Geestelijke Volksgezondheid orga-

niseert zij eens per jaar de 'Natio-

nale Collecte Hersenziekten en

Psychische Ziekten'.

De reden? Wie de cijfers kent

weet genoeg; een op de vijf Ne-

derlanders krijgt in zijn of haar

leven te maken met een hersen-

aandoening. Dat zijn ruim drie

miljoen. We hebben het dan over

aandoeningen als bijvoorbeeld

een beroerte (hersenbloeding of

herseninfarct) of een hersentu-

mor. Maar dat kunnen ook psy-

chische aandoeningen zijn zoals

angsten, fobieën of een depressie.

De Hersenstichting Nederland

(HsN) en het Nationaal Fonds

Geestelijke Volksgezondheid

(NFGV) zetten zich in voor al die

mensen met zo'n aandoening. Dat

doen zij door veelbelovende on-

derzoeksprojecten te financieren

die gericht zijn op verbetering

van zorg en hulp, nieuwe behan-

delmethoden, wetenschappelijk

onderzoek, voorlichting en pre-

ventie. Het zijn inspanningen die

moeten leiden tot genezing of, als

dat niet mogelijk is, verzachting

van het lijden. Daar is echter veel

geld voor nodig. Vandaar deze

landelijke collecte. Deze wordt in

het voorjaar van 2002 gehouden.

Geeft u zich nu al op als collec-

tant of collecte-organisator. Dat

kan telefonisch met het coördina-

tiepunt voor de collecte: (030)

297 11 97 of direct met de collec-

tepromotor van midden en oost

Nederland: Ine Woudstra (0314)

39 15 69.
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- presenteert -

rockformatie

Yankee
Tradcr

vrijdag 23 november
aanvang 21.30 uur
entree ƒ 7,50 (€3,40)

St. Janstraat 69, Keijenborg - Tel. (0575) 46 55 30

nu naar de nieuwe
collectie kerstkaarten/

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 38 18

WAT VOOR WINTER HET OOK
WORDT, KOM EERST EVEN LANGS

BIJ VAKGARAGE HANS SLOOT

*fW*

GRATIS WINTERCONTROLE
vrijdag 16 november en zaterdag 17 november

VAKGARAGE VAKGARAGE®

HANS SLOOT

samen op de goede weg
Ruurloseweg 50, 7255 DJ Hengelo Gld.,
Tel. (0575) 46 18 71 - www.hanssloot.nl

UUREN)

- organiseert een -

soft-tip darttoernooi
op vrijdag 16 en zondag 18 november

vrijdags voorrondes
zondags finaleronde en verliezersronde

aanvang: vrijdag 20.00 uur - zondag 14.00 uur

Hoofdprijs ƒ 250,-
(€ 113,45)

inschrijfgeld ƒ 15,00 (€6,si)
St. Janstraat 69, Keijenborg - Tel. (0575) 46 55 30

Cadeau-Tip

Cadeau
D*» cwteMbM kw« •

OSMAN
•••OlMtMCUUtt

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

t«t\efrt

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

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

OOK VOOR UW WIN/

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 erf o.*.

- 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


