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‘Ik ben gek op misdaad!’
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Kunstmarkt Hasselo
barst uit z'n voegen

Mijn Bieb
Bibliotheek Hengelo viert dit
jaar haar negentigste verjaardag. Het Hengelo's
Weekblad besteedt hier de
komende weken volop aandacht aan. Ondermeer met
de vierdelige serie 'Mijn
Bieb'. Daarin vertellen lezers
over hun ervaringen met de
Hengelose bibliotheek, met
boeken in het algemeen en
met het zelf schrijven. 'Illegaal' Willy Grijpma trapt af.
Bijzonder interessant. Ik lees
meestal in segmenten, voornamelijk in de trein of in de pauzes
van mijn werk. Soms een heel
hoofdstuk, soms slechts een
paar bladzijden. Het hangt ervan af hoe interessant de krant
die ochtend is, want die gaat natuurlijk wel voor.
Als Willy Grijpma in de bibliotheek komt, mag hij graag even wat automagazines doorbladeren,
maar van misdaadlectuur is hij helemaal idolaat.
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HENGELO - Willy Grijpma
(49) is een 'illegaal'. Hij is
zelf geen lid van de bibliotheek Hengelo, maar leent
regelmatig een boekje op
het abonnement van zijn
vrouw Ella of op dat van zijn
dochters. Terwijl Ella bijzonder gecharmeerd is van
Dan Brown, gaat Willy meer
voor non-fictieve misdaad.
Wat vindt u van de Hengelose
bibliotheek?
Ik vind het een schitterend gebouw en ga graag met mijn kinderen mee. Als de dames dan

boven aan het zoeken zijn – en
dat duurt vaak héél lang – vermaak ik me beneden prima met
wat kranten, een leuk automagazine en een lekkere bak koffie.
Maar de tijden zijn wel veranderd, hoor. Ik kan me de handgestempelde kaartjes van de
Vondelstraat nog goed herinneren. Laatst stond ik ineens voor
een apparaat, waar mijn dochters me moesten uitleggen waar
ik wat in moest steken.
Wat voor boeken leest u graag?
Ik ben altijd erg geïnteresseerd
geweest in informatieve boeken
over misdaad. Zoals bijvoor-

beeld De Ontvoering van Alfred
Heineken of boeken van de
hand van de oud-commissaris
van politie van Amsterdam, Jan
Blaauw. Het vervelende is, ik
heb ze bijna allemaal al gelezen.
Eigenlijk ben ik wel weer toe
aan wat nieuws, maar ja, ik kan
mensen moeilijk aansporen tot
het plegen van een misdaad,
enkel om mij van nieuw leesvoer te voorzien.
Wat is het laatste boek dat u
heeft gelezen?
Dat was een boek over de Holleederzaak, geschreven door
twee journalisten van Elsevier.

Welk boek gaat er mee naar een
onbewoond eiland?
Een boek wat ik mijn jeugd heb
gelezen en mij altijd is bijgebleven is Christiane F. – Wir Kinder
vom Bahnhof Zoo. Dat gaat
over een aan drugs verslaafde
tiener in Berlijn. Maar of dat nu
meegaat naar het eiland? Mag
het ook een cd zijn? Dan ga ik
voor Rumours van Fleetwood
Mac!
Heeft uzelf nog ambities tot
schrijven?
Niet echt. Alhoewel, ik schrijf
wel gedichten. Toegegeven,
voornamelijk rond de decemberfeestdagen, maar ik vind het
geweldig om te doen.

HENGELO - Op zaterdag 5
september wordt op het plein
voor Kulturhus Hasselo de
jaarlijkse kunstmarkt gehouden. Na vier jaar is de markt
uitgegroeid tot liefst 125 kramen. “Vorig jaar dachten we
dat we met 104 kramen wel
aan het maximum zouden zitten. Maar vanaf de inschrijving in maart liep het storm.
Uit heel het land komen de
deelnemers naar onze markt.
Er wordt goed verkocht en dat
gaat rond. Zelfs nu komen
nog aanmeldingen binnen,
maar helaas moeten we nee
verkopen”,
zegt
Arjen
Hoogervorst. Hij is lid van de
culturele commissie Hasselo
die de markt organiseert. “We
hebben deze keer heel bijzondere dingen in huis. Kunst
met binnenbanden, zeer fraai
glas, veel keramiek, sieraden,
edelsmeden, lifestyle-kunst,
bonsaï, maar ook veel mooi

schilderwerk en foto-art. Te
veel om op te noemen. Gewoon komen!”, aldus Arjen.
Voor de kinderen is er ook
veel te beleven deze dag. Er is
het treintje Bello dat door de
buurt en door het winkelcentrum rijdt, ballonnenclown
Peter, popcorn en suikerspin.
De kinderen kunnen deelnemen aan de tekenwedstrijd,
die wordt begeleid door vrijwilligers van Scala Welzijn.
Voor het eerst is dit jaar voorzien in een groot horcaterras.
Genietend van een drankje
kan men luisteren naar gitarist Frank Meijer & friends,
Slamcc, de slagwerkgroep
o.l.v. Folkert Buis, kinderkoor
Hasseler Es en Braziliaanse
muziek, ondersteund door
een dansgroep.
De markt wordt om 11.00 uur
geopend door wethouder Janneke Oude Alink. FOTO: A. HOOGERVORST

KEURSLAGERKOOPJE

Mexicaanse
vleesrollen 4 stuks

Bel (053) 484 24 50

SPECIAL

Limburgse
varkensoester
100 gram

600
150

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebr.
rosbief
GRATIS

Roadrunner
Servicestations

100 gram sellery salade
SPECIALITEIT VAN HET HUIS

550

Gebraden gehaktballen
v.h. huis 5 stuks

ZOEKT PER DERECT:

1 Tankstationmedewerker (M/V) 24 uur

KEURSLAGERKOOPJE

Varkensoesters +
gratis saus

Kijk voor meer info op

www.roadrunnergroep.com

www.leerbridgen.nl
Bridgecursussen in Hengelo en Enschede
zowel voor beginners als gevorderden.

Riet Kuipers-Zweep
(bevoegd bridgedocent).
Tel. 074-2426264
Email: info@leerbridgen.nl

4 stuks

5

90

BROODJE VAN DE WEEK

Een badkamer is mensenwerk

Pistolet warme
grillworst

NU MAGAZIJN OPRUIMING

per stuk

KORTING TOT 70%

2

20

SOEP VAN DE WEEK

hele grillworst +
bakje metworst
samen

4

25

SPECIALITEIT VAN HET HUIS

Bakleverworst +
bakbloedworst
dagelijks eigengemaakt, lekker
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SCHOONMAAK VOOR
BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN
Bel (0545-) 27 13 54
of kijk op

www.cleanteam.nl

....Dus daarom Baderie Hengelo

www.baderie-hengelo.nl
Oldenzaalsestraat 83 Hengelo • Tel: 074 - 2918559

KOEKENBERG
KEURSLAGERIJ
Deurningerstraat 102
tel. 074-291 20 21
www.koekenberg.keurslager.nl

