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CLAM
Once upon a time
bij de Keurslager

Cowboypakket
500 gr. vlees, 4 broodjes

en 200 gr. saus

varkensoester, bij aankoop van m 95
4 stuks gratis champignonsaus, per stuk l ~

Vleeswarentrio: gebraden roliade,
boterhamworst gekookte achterham, ..95
( 1 00 gr. per soort), samen O '

Onze dagreklames: maandag, dinsdag en woensdag:
VERSE WORST (fijn of grof) 500 gram 4. 95

GEHAKT (half om half+kruiden) 500 gram 4.95

donderdag, vrijdag en zaterdag:

SCHOUDERKARBONADE 500 gram 4. 95
MALSE VARKENSLAPPEN 500 gram 4. 95

Wij zijn wegens vakantie
gesloten van l t/m 6 november.

Keurslager

P. VAN BURK
Raadhuisstraat 7 - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461 269

Per 1 november 1999
nieuwe openingstijden

Maandag t/m zaterdag
van 10.00 uur tot 12.30 uur.

VISHANDEL
"HENGEL"

Raadhuisstraat 51 b
(Molenhoek)
Tel. 0575-463460

ij zijn op zoek naar een enthousiaste

medewerker/ster

voor de vrijdagmorgenmarkt in Vorden

Aanmelden Vishandel Hengel, tel. 0575-463460.

HALFMAN B.V.
boomkwekerlj

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Trouwringen
volgens jouw
eigen smaak

J U W C L I E K - O P T I C l t l

FAMILY

NU BIJ

ZELHEM„
*****VlUOgiPUIZfl

FAMILY

Beste videovriend(in)

Ben jij tussen de 16 en 20 jaar, haal dan nu snel een jongerenpas
bij Videoplaza Zelhem of VideoPlaza Mozartlaan in Doetinchem.
Je huurt dan je videofilms van maandag t/m donderdag met

50% korting.

Bij Videoplaza Zelhem en Mozartlaan.
Even legitimatie meebrengen.

VIDEOPLAZA "ZELHEM
Doetinchemseweg 18,
7021 BS Zelhem
Tel. 0314-622088

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Vlaai van de Week

Rijste-
vlaai

ƒ'10,-
echte bakker

Hekkelman
RMdhulMtrut 35 • Tel. 0575-461200

HENGELO (GW.)

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 10 54

Rauwkostreclame: ^

Bulgaarse salade
250 gram

Konings salade
250 gram

2.98

2.98
dinsdag - woensdag - donderdag:

Zakje rode kool,

Spitskool, per kilo

Volop Clementine
mandarijnen, 20 voor

vrijdag - zaterdag:

Witlof, 1 kilo

Doyenne peren, 3 kilo

0.99
1.50

6.98

3.98
6.98

Voor al uw

familie
drukwerk,

een uurtie extra
uitslapen l

(Met een slaapkamer van
Morgana bent u elke dag lekker

uitgeslapen)

orgaria
LUBBERS

slaapkamers

Raadhuisstraat 45, Hengelo (Gld), 0575 - 46 46 00
maandagochtend gesloten, vrijdag koopavond

Internet: www.morgana.com

zondag 31 oktober open



(<to Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon

* Jesse
$$ Hij is geboren op 13 oktober 1999,
$8 weegt 3950 gram en is 52 cm lang.

$3 Freddie en Annie GoossensT£>
$
$& Pastoor Thuisstraat 17 B
* 7256 AW Keijenborg.
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gaan trouwen op donderdag 4 november 1999
om 10.00 uur in het gemeentehuis te Ruurlo.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 11.30 uur,
door ds. Noltus, in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.

Hierbij nodigen wij u van harte uit op onze receptie
van 14.30 tot 16.30 uur in het zalencentrum
"het Witte Paard", Ruurloseweg l te Zelhem

Ons adres:
kieftendorp 13

7255 MG Hengelo Gld.

Wegens familiefeest zijn wij
4 en 5 november a.s. gesloten

otl
RIJWIELEN - BROMFIETSEN

REPARATIE - INRICHTING
ACCESOIRES

HENGELO GLD.

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld.
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(jto Op donderdag 4 november 1999 hopen wij

Elie Woerts &
Truus Woerts Becking

& samen met onze kinderen en kleinkinderen ons
jg 50-jarig huwelijk te herdenken. U bent welkom op
|k onze receptie van 15.00 tot 17.00 uur in Party-
cgg centrum Langeler, Spalstraat 5 Hengelo Gld. j$>

* *<§8 Hengelo Gld, oktober $>
$2 Kervelseweg 16. É&
<§3 8$
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Dankbetuiging.

Getroffen door de vele blijken van hartelijk medele-
ven, die wij mochten ondervinden, zowel schriftelijk
als persoonlijk, voor en na het heengaan van mijn
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, groot- en over-
grootmoeder

ALBERDINA HERMINA BRUIL

echtgenote van H. Scheffer

brengen wij u langs deze weg onze oprechte dank.
Uw hartelijkheid heeft ons goed gedaan.

H. Scheffer,
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen.

7255 LJ Hengelo (Gld.), oktober 1999,
Memelinkdijk 5.

Kerk- en andere diensten
Remigiuskerk

Zondag 31 okt. 10.00 uur, ds. E. Noltus
Goede Herder Kapel

Zondag 31 okt. 10.15 uur, ds. I. de Jong
Verzorgingscentrum "De Bleijke"

Vrijzinnig Hervormde Kerk

R.K. Kerk Hengelo Gld.
Zaterdag 30 okt. 19.00 uur, Eucharistieviering
Zondag 31 okt. 10.00 uur, Woord- en communieviering

R.K. Kerk Keijenborg

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

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

VRIJDAG 29 OKTOBER - ZONDAG 31 OKTOBER

dr. J. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Avond- en nachtdienst

De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds tot de volgende mor-
gen 08.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
Maandag: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Dinsdag: dr. Koning, Kastanjelaan l, Hengelo Gld, tel. 461266
Woensdag 3 nov.: dr. Eijkelkamp, Koldeweiweg 2, Keijenborg, tel. 462262
Donderdag: dr. Eyck, Kastanjelaan 7, Hengelo Gld, tel. 461277

Apotheek Hengelo Gld, Spalstraat 28, tel. 0575-461010

Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 8.00 tot 18.00 uur, za., zo.,
feestdagen 11.00-12.00 uur.
Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het weekend en op feest-
dagen, buiten de openingstijden om 17.30 uur inleveren.
Buiten de bovengenoemde openingstijden dient u voor spoed-
recepten bij de apotheek aan te bellen. De dienstdoende persoon
neemt dan via de intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.
Diëtiste: iedere donderdag van 14.00-16.00 uur.

DIERENKLINIEK HENGELO-KEIJENBORG

A. R. J. van Ingen - H. J. Ormel - H. G. Salomons
Kampstraat 2 - 7255 XC Hengelo Gld. - tel. 0575-461420

Spoedgevallen: tel. 0575-461420
u wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:
maandag t/m vrijdag 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

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

Alarmnummer brandweer, ambulance, politie
Telefoon 1-1-2

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen: Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439
en Mw.B. Schuerink, tel. 461828.

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. 462317
en Mw. A van Aken.tel. 462627.

BEZOEK- EN OPPAS SERVICE VOOR OUDEREN (B.O.S.O.)

Kontaktpersonen Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. 462439

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

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

Netwerk Thuiszorg Nederland
24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen 09.00 en 12.00 uur).
Zr. J. A. van den Heuvel - regio Midden-IJssel - tel. 0575-516463.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging. 24 uur per dag
bereikbaar via telefoonnummer 0900-8806 (22 ct/min)
Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuiszorgwinkel Zutphen, Laarstraat 15, Zutphen
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Hengelo (Gld):

Zutphenseweg l c, Vorden, tel. 0575-552129
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk voor de gemeente Steenderen:
J. F. Oltmansstraat 7, Steenderen, tel. 0575-451659
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

- Maatschappelijk Werk Zelhem:
Stationsplein 12, Zelhem, tel. 0314-622151
spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenver, (afd. Oude LJsselstreek)

Vereniging op chr. grondslag voor algemene belangenbehartiging in de
gezondheidszorg. Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen, bel
(dagelijks van 19.00-20.00 uur) tel. 0313-421025, 0314-341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) 0314-326796.
Vrijwillige Thuiszorg, tel. 0314-335000, dagelijks van 9.00-10.00 uur en
van 18.30-19.30 uur en 24 uur per dag bereikbaar op nr. 06-52957677

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:
Maatschap mevr. Klein - mevr. Geugies - mevr. Peulers,
tel. 0314-330589, b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. 0314-329160.
Gemeente Steenderen en Vorden:
mevr. Haggeman-Withaar, tel. 0575-441351*v

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie "Jentha"

Voor afspraken tel. 0575-464440
Beatrixlaan 4, Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

Pedicure

L. Evers-Jansen, tel. 0575-462515
H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg, tel. 0575-463435
M. Lukassen, tel. 0575-461457 (maandagmorgen)
Ina Wuestman, Vierakker, tel. 0575-527246
L. Erne Rutjes, tel. 0575-451013

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

Diabetes Vereniging Nederland

Telefonische hulpdienst: 033-4725083
Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

Tel. 0314-665000, dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

dinsdag 15.00-17.00 uuren 18.30-20.30 uur
woensdag 10.00/12.00 uur en 15.00-17.00 uur
vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

maandag t/m zaterdag 10.00-16.00 uur
Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

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

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

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

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

VIERING JAAR VAN DE OUDEREN

Op donderdag 11 november zal er voor
alle 60-plussers uit Hengelo, Keijenborg
en Veldhoek een middagbijeenkomst met
stamppotmaaltijd worden gehouden in

PARTY-CENTRUM LANGELER

Aanvang 13.30 uur.
Deelname ƒ 12.50 per persoon.
Aanmelding (en betaling) vooraf bij:
Hengelo/Veldhoek:
Mw. van Dijke, Kastanjelaan 4
B. Grotenhuys, Hummeloseweg 19a
Keijenborg:
Mw. Berentsen, Hogenkampweg 12
Mw. Mentink, Pastoriestraat 9

AANMELDEN TOT UITERLIJK 5 NOVEMBER!

Te koop: Strautman
kuil versnijder "schop"
Hydr. + kunstmest-silo

8 ton + strooier.
Tel. (0575)46 1241

DE RECLAME
UITGAVE: DRUKKERIJ WOLTERS
Regelinkstraat 16

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld

Telefoon 0575-461455, b.g.g. 462771
Telefax 0575-463521

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo, Keijenborg, Velswijk (Zelhem), Steenderen,
Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha, Toldijk, Wichmond-
Vierakker en omstreken

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

Gelieve hiermee rekening te houden.



Ingezonden brief
Buiten verantwoording van de redactie.

Reactie op het ingezonden schrijven van de Heer E. Lubbers.

Met verbazing hebben wij - bestuur en fractie - WD kennis genomen van de in aanhef

genoemde reactie.

Let wel, wij vinden het prijzenswaardig dat men uit durft te komen voor een eigen mening.

Maar wellicht had de heer Lubbers zich eerst beter kunnen laten informeren omtrent de juiste

toedracht.

Wij willen middels dit schrijven ons beperken tot het inhoudelijke van het geschrevene en met

name - en dat zal u niet bevreemden - de zinsnede gewijd aan onze fractie.

Reeds in de raadsvergadering van mei 1998 heeft de fractie van de VVD duidelijk gemaakt het

niet met de toen nog te voeren procedure een te zijn.

In de commissie grondsgebiedszaken is steeds als dit onderwerp geagendeerd was door ons

fractielid duidelijk gesteld hier niet mee in te kunnen stemmen.

In de laatste commissie vergadering is dan ook gesteld dat de commissie een verdeeld advies

aan de Raad zou moeten uitbrengen.

De VVD is van mening dat de Gemeente niet conform de marktwaarde geld voor de grond zal

ontvangen.

De VVD wijst er op dat in de vergadering van 28 september j.l. gestemd werd over een

bestemmingswijziging en niet over grondverkoop. Aangezien door 2 leden van de fractie beide

zaken als gekoppeld wordt beschouwd, hebben zij tegen dit voorstel gestemd.

De VVD heeft uitdrukkelijk gesteld dat indien de grond toch verkocht wordt, de veiligheid van

het bijliggende kruispunt zal worden gegarandeerd door het college.

Bestuur en gehele fractie VVD.

Ingezonden brief

Buiten verantwoording van de redactie.

Vriendjespolitiek in Hengelo?

Naar aanleiding van de ingezonden brief van de heer E. Lubbers en persberichten omtrent de bestem-

mingsplan-wijziging van de omstreden kavel Koepelberg Dorp ten gunste van de particuliere aan-

vraag voor de bouw van een woning voor de heer van Beek-Calkoen hebben we zeer veel reacties

gekregen.

Uit die reacties komt naar voren dat er nu eindelijk eens iets moet worden ondernomen om het colle-

ge en raad in te laten zien dat ze zowel financieel als uit moreel oogpunt een verkeerd standpunt in

hebben genomen.

Veel mensen kunnen dan ook niet accepteren dat de overwaarde van de omstreden kavel in de zak

van één particulier terecht komt. Men vindt dat ook de heer van Beeck-Calkoen zijn ambt als burge-

meester misbruikt wanneer hij zich op deze manier zou verrijken.

Het is nog niet te laat om te protesteren en dit absurde plan te stoppen!

Achter de schermen wordt nu hard gewerkt om hier tegen actie te ondernemen omdat wij niet lijdzaam

willen toekijken hoe ons dorp gaandeweg zijn aantrekkelijkheid voor de bevolking verliest. Van de

Provinciale Staten van Gelderland hebben we vernomen dat er omtrent de bestemmingsplanwijziging

nog helemaal geen beslissing is genomen.

Als we ons bezwaar binnen de gestelde tijd (vóór 18 november 1999) richten aan de Provincie

Gelderland, met daarin goed onderbouwde argumenten vergezeld van een groot aantal handtekenin-

gen om aan te tonen dat de bezwaren een breed draagvlak hebben, zal dit zeker nog mee wegen in

de besluitvorming. Op deze manier kunnen we het door onze gemeenteraad aangenomen besluit

terugdraaien, en tevens aangeven dat wij als burgers van Hengelo in de toekomst een verantwoord

beleid voor ons dorp eisen.

Omdat veel inwoners van Hengelo te terughoudend zijn om openlijk naar buiten te treden (de angst

om 'terug gepakt te worden' is groot) zullen we u volgende week laten horen hoe de geplande hand-

tekeningenaktie zal verlopen.

Namens het actiecomité,

Mary Veenhuis-Woltering

Bleekstraat 5 Hengelo Gld.

Ingezonden brief
Buiten verantwoording van de redactie.

reagerend op "ingezonden mededelingen"van mevr. Veenhuis en E. Lubbers in "De Reclame"

d.d. 19 oktober 1999, Gelderland T.V. en diverse verhalen in het dorp, lijkt enige feitelijke ken-

nis over de zaak "Koepelberg Dorp" nuttig.

Destijds heeft de gemeente Hengelo (Gld.) bij de benoeming van burgemeester A. Van Beeck-

Calkoen de verplichting voor een ambtswoning op zich genomen. De huidige woning is aan

renovatie toe tot een bedrag van 2 ton. De burgemeester heeft te kennen gegeven de gemeen-

te te ontheffen van een ambtswoning indien hem elders een bouwkavel wordt aangeboden. De

provincie gaat akkoord met deze constructie, mits de bouwkavel in Hengelo (Gld.) ligt. Het lijkt

voor beide partijen een redelijke en praktische oplossing. De kavel in de vrije verkoop te doen,

is niet raadzaam, omdat dan ook andere toekomstige bouwkavels op een dergelijke wijze moe-

ten worden aangeboden, zodat er geen Hengeloer meer aan te pas komt.

Betreffende de huidige plek van de ambtswoning lijkt het niet zo gek, dat deze plek gereserveerd

wordt voor eventuele uitbreiding van het gemeentehuis.

Het enige verwijt aan het gemeentebestuur zou misschien kunnen zijn, dat het publiek niet tijdig

is geïnformeerd.

Het schrijven van E. Lubbers ervaar ik als bestuurslid van de P.v.d.A. als zeer grievend voor de

huidige P.v.d.A.-raadsleden.

Alle andere geuite beschuldigingen en verdachtmakingen zijn volkomen uit de lucht gegrepen.

LD. koldenhof

Groenendaalseweg 2,

7255 PB Hengelo (Gld.)

Ingezonden brief
Buiten verantwoording van de redactie.

Woningbouw op de Koepelberg
De feiten op een rijtje

Aanleiding

De huidige ambtswoning van de burgemeester is gebouwd in 1958. Sinds die tijd heeft de

gemeente niets meer geïnvesteerd, dat bijdraagt aan het hedendaagse wooncomfort. In die

veertig jaar zijn andere woningen wel aangepast.

Volgens het deskundigenrapport van het onderhoudsbureau TMS zijn voor verder onderhoud

grote investeringen noodzakelijk, wegens de slechte staat van de woning. TMS adviseert over

alle overheidsgebouwen in onze gemeente. Op deze adviezen baseert de gemeenteraad haar

beleid voor onderhoud van de overheidsgebouwen.

Daarnaast komen voor rekening van de gemeente: verzekering, belasting en kapitaalslasten ter

hoogte van plm. ƒ 15.000,-. Al deze bedragen zijn in de jaarlijkse begrotingen opgenomen.

Op grond van de zeer hoge jaarlijkse onderhoudskosten heeft de gemeenteraad besloten de

ambtswoning van de burgemeester niet meer te onderhouden.

Op basis van het besluit de ambtswoning niet meer te onderhouden, heeft de gemeenteraad de

plicht voor een andere huisvesting te zorgen.

Locatiekeuze

- Herbouw van de af te breken woning op dezelfde plaats acht de gemeenteraad ongewenst. De

gemeente houdt nu de bouwgrond aan de Schoolstraat. Voor de toekomst kan dit wel eens van

essentieel belang zijn bij een verdergaande samenwerking of samenvoeging van gemeenten.

- Met voorrang grond verkopen in het bestemmingsplan Oosterwijkse Vloed zou tot gevolg heb-

ben, dat een ander geen huis meer kan bouwen. De lijst van woning-zoekenden bestaat uit

honderden aanvragers. Zij hebben soms al vele jaren gewacht. Deze maand worden namelijk

de laatste kavels uitgegeven. Hierna mag de woningvoorraad in Hengelo volgens het streek-

plan niet meer toenemen. De gemeente heeft dan geen contingent meer.

- De Koepelberg is eigendom van de gemeente en is nu als tuingrond in gebruik. Dat is nietmeer

nodig. Door hier een andere bestemming op te leggen, krijgen we de mogelijkheid om een

bouwlocatie te maken met een ongeveer gelijke oppervlakte als het perceel aan de

Schoolstraat.

- De huidige ambtswoning hoort bij de totale woningvoorraad in de gemeente Hengetb. We hou-

den dus dezelfde woningvoorraad, als de huidige woning wordt afgebroken en op de

Koepelberg een nieuwe wordt gebouwd.

Zorgvuldigheid

Omdat het gaat over de huisvesting van de burgemeester, moet de gemeente toestemming vra-

gen aan de Commissaris van de Koningin, voordat de gemeente een procedure kan opstarten.

De commissaris heeft deze toestemming verleend op 18 augustus 1998 op grond van artikel

3:43, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek. De Commissaris heeft deze bevoegdheid gekregen

per 1 januari 1992. Van koninklijke goedkeuring is dus al lang geen sprake meer.

De financiële zijde

Verkoop van grond in de Oosterwijkse Vloed aan de burgemeester had de gemeentekas geen

cent extra opgeleverd. In gemeentelijke bestemmingsplannen worden kavels uitsluitend ver-

kocht tegen de door de gemeenteraad vastgestelde prijzen. Vanzelfsprekend geldt een vastge-

stelde prijs ook voor een nieuw bestemmingsplan. De gemeente heeft nog nooit bij opbod ver-

kocht. Ook niet op de Oosterwijkse Vloed.

Verkoop van grond aan de Koepelberg levert de gemeentekas ruim drie ton op. Bovendien blijft

de grond aan de Schoolstraat voor de gemeente beschikbaar. Deze vertegenwoordigt een flin-

ke waarde.

De gemeente hoeft nu niet meer te investeren in e?n nieuwe ambtswoning, want de burge-

meester bouwt nu zelf als particulier.

Prijsbepaling

Het perceel aan de Koepelberg heeft een zodanige vorm, dat moest worden uitgegaan van een

voor woningbouw geschikt bouwblok. Daarvoor is de hoogste in onze gemeente gehanteerde

prijs vastgesteld. De overblijvende punt is niet voor bebouwing bestemd. Conform B en W

besluit - in werking vanaf 17 september 1991 - is deze grond aangemerkt als voorstrook, waar-

voor de raad een vastgestelde voorstrookswaarde van 50% heeft bepaald.

De regeling is ook elders toegepast.

Bij het opstarten van de bestemmingsplanprocedure is uitgegaan van een aantal meters aan de

hand van eenglobale bestemmingsplankaart. Er is toen niet in het terrein gemeten. Men is toen

uitgegaan van ± 1800 m2. Het exacte aantal meters was op dat moment niet belangrijk. Bij het

opstellen van de koopovereenkomst, was het wel gewenst het exacte aantal meters vast te stel-

len in verband met de grillige vorm van het perceel. Verrekening van boven- of ondermaat aan

de hand van de meting door het Kadaster achteraf, was voor beide partijen ongewenst. Daarom

is opdracht gegeven tot inmeting vooraf. Dat heeft geleid tot de definitieve vaststelling van de

grootte van ± 2400 m2 en de totale verkoopprijs van ± ƒ 303.000,-. Er is nu volledig duidelijk-

heid over de oppervlakt en prijs.

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst, die door beide partijen ondertekend is - door de wethouder namens de

gemeente en door de burgemeester als koper - verplicht de ene partij tot afname en de andere

tot levering. Zonder een dergelijke overeenkomst start de gemeente geen bestemmingsplan-

procedure op. Eigendom wordt pas verkregen door transport bij een notaris en de daaraan voor-

afgaande betaling. Voorwaarde voor verkoop van het betreffende bouwperceel is wel, dat de wij-

ziging van het bestemmingsplan definitief is goedgekeurd.

Tot slot

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders nemen het hele jaar door

besluiten. Aan nagenoeg alle besluiten zijn wettelijke procedures gekoppeld, zoals publicatie-

plicht en inspraakmogelijkheid. Daarnaast vindt alle besluitvorming in de openbaarheid van

raads- en commissievergaderingen plaats. Besluiten, die voor zienswijzen of bezwaren ontvan-

kelijk zijn, treft u altijd aan in de gemeentelijke rubriek van het weekblad Contact. Dit laatste is

ook geschied tijdens alle fasen van besluitvorming rond wijziging van de bestemming voor een

stuk grond aan de Koepelberg.

Het CDA heeft in de commissievergadering er op aangedrongen om in dit geval als gemeente

extra aandacht te besteden aan het openbaar maken van de voor- en tegenargumenten van

deze besluitvorming, dit is achterwege gebleven en dat betreuren wij ten zeerste.

De leden van het CDA hebben wij in de nieuwsbrief nr. 8 van april 1999 wel van ons standpunt

op de hoogte gebracht.

Wij hopen, dat u nu duidelijke informatie heeft ontvangen over de gehele procedure en de

besluitvorming van de CDA-fractie.

De CDA-fractie

Herman Gosselink

Hein Meurs

Paul Seesing

Jannie Rexwinkel-van den Berg

Joke van der Velde-Maalderink

Henk Waarlo



Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende diskotheek

Grill-resto "Smikkel-corner"

NET EFFE GEZELLIGER

Tapperij "De Zwaan"

Wij nemen afscheid van de zomertijd,
de klok gaat terug.

Maar niet voor ons.
Op zaterdag 30 oktober presenteren

wij in onze bruine kroeg»

- Sally's Gallery -
spetterende top-40 band

met 2 zangeressen.

Aanvang 21.30 uur.

Diskotheek geopend vanaf 20.30 uur

Kom op tijd want vol is vol.

U I T E R W E E R D
D R U K W E R K

* Uiterweerd drukwerk v.o.f.
* Kampstraat 13, 7255 XC Hengelo Gld.
* Telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.

Candy voor Wassen Koelen Koken

MALARIA
elke twintig seconden een slachtoffer

Steun de Memisa-werelddokters
Memlsa Rotterdam Giro 5657

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

14 dagen geldig

Dik bevleesde ribben
500 gram 3.00

Magere varkenslappen

500 gram 5.00

Gevulde kipfilet met champignons

per stuk l .75

Wij hebben weer
eigengemaakte rookworst!

Openingstijden: Woensdag 8.00 • 12.30 uur • Donderdag 8.00 -18.00 uur,
Vrijdag 8.00 • 20.00 uur - Zaterdag 8.00 -15.00 uur

Slagerij Jan Stapelbroek
van eigen slacht naar toonbank

Hummeloseweg 3 - Hengelo Gld - Tel. 461258

o»**9*
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HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461220

30'SMAN
^ • G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

Kervelseweg 23

7255 BE Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 2619

Word maanddonateur voor ƒ 25,- per maand

Chr. Gem. Koor "Soli Deo Gloria" Bekveld
dirigent Joop van Neck

Zang en Toneel
Uitvoering op Zaterdag 6 november bij Langeler

Na het zangprogramma opvoering van het blijspel

"Wat 'n kippedrift!"
van H. Jongman
door eigen leden

Aanvang 19.30 uur.
Entree 5.-, Donateurs gratis entree.

NieuwsBrieF
november 1099
^ n a -» n 1 1 m m ar 1 1 " ^^ ^^ ^^j a a r g a n g 2 n u m m e r 1 1

sportcentrum

Skl-fltt De wintersport staat weer voor de deur,

wees verstandig en begin op tijd te trainen, tijdens

het ski-fitt uur op zondag van 12:15 tot 13:30 uur.

Maar wij zijn natuurlijk 7 dagen in de week voor u

geopend.

Yoga We zijn op de woensdagavond van 21:00 tot

22:00 uur gestart met een Yoga-les.

Winter Wandeling Winter Wandeling Zelhem

met Fitt-Walking: op zondag 12 december kunt u

weer meedoen met een wandeltocht van 12 km we

vertrekken om 10:00 uur.

NieUWe Toestellen Binnenkort kunt u weer

nieuwe kracht- en cardiotoestellen verwachten in de

fitnesszaal.

innensporten
NieUWl: Thai-Bo* Introductie week

25 t/m 31 oktober. Maandag: 10:00 - 11:00 uur"

13:30 - 14:30 uur l 19:00 - 20:00 uur l 20:00 - 21:00

uur l 21:00 - 22:00 uur. Dinsdag: 9:00 - 10:00 uur l

13:30 - 14:30 uur l 18:00 - 19:00 uur l 19:00 - 20:00

uur l 20:00 - 21:00 uur l 21:00 - 22:00 uur.

Woensdag: 19:00 - 20:00 uur l 20:00 - 21:00 uur.

Donderdag: 9:00 - 10:00 uur l 13:30 - 14:30 uur.

20:00 - 21:00 uur l 21:00 - 22:00 uur Vrijdag: 17:15 -

18:15 uur l 18:15 - 19:15 uur. Zondag: 11:00 - 12:00

uur. Kom vrijblijvend langs en probeer het ook eens

misschien is Thai-Bo echt iets voor |OU !

Hartslagmeters "luister naar je hart"
Het effect van eer> training is voor een groot deel

afhankelijk van de intensiteit waarmee u sport.

Uw hartslag is daarvoor een gerichte maat. Als u

hartslag te laag is, zal u lichaam weinig resultaat

merken van uw inspanning. Bij een te hoge hartslag

bent u binnen de kortste keren uitgeteld. Om te

weten hoe hard u kunt gaan is het dus handig om

de hartslag te weten. Onze apparatuur is uitgerust

met een sensor die de hartslag kan meten. Door

een hartslagband te dragen vangt de sensor uw

hartslag op. Door een bepaalde hartslag in te voe-

ren kan het toestel er voor zorgen dat u nooit bui-

ten uw zone traint. Dit heeft dus als voordeel dat u

altijd op de goede lijn zit qua inspanning. Nooit te

hoog en nooit te laag. Vraag eens naar zo'n hart-

slagband en laat je eens informeren over de moge-

lijkheden.

Millennium Aanbiedingen
1. Wanneer je voor 01-01-2000 overstapt van een

kwartaalbetaling naar een jaarbetaling dan krijg je

3 maanden in plaats van 2 maanden gratis trainen.

2. Wanneer je voor 01-01-2000 iemand lid maakt

voor minimaal 6 maanden dan krijg je zelf i maand

gratis trainen, (aanbiedingen gelden alleen bij

gebruik van deze coupon).
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Keuzeaanbieding: i

Naam:

Lidmaatschapsnummer:

Naam nieuw lid:

Handtekening:

sportcentrum

Winkelskamp 5, 7255 PZ Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 50 01 Fax (0575) 46 45 02

Fitlvak



"DE ENGEL" OPNIEUW SPONSOR VAN S.V. STEENBEKEN

Party-Centrum "De Engel" is opnieuw sponsor van de S.V. Steenderen. De vorige eigenaar
Hein Rutten is jarenlang de shirtsponsor geweest van het eerste elftal. Nu de heer Jos van
Laar de scepter zwaait in "De Engel" heeft de pr-commissie hem benaderd om de shirt-
sponsoring voort te zetten. Het afgesproken contract heeft een looptijd van drie jaar, zodat
het eerste elftal van de S.V. Steenderen de komende drie jaar dus wederom in de shirts van
"De Engel" zullen spelen. Op de foto ziet u van links naar rechts staand: leider Evert Jansen,
grensrechter Hennie Menger, trainer Paul Beijer, Dennis Harmsen, Michiel Taken, Bert
Hoefman, Harold Achterkamp, Bert Kleij, Bert Gerritsen en de sponsor Jos van Laar.
Zittend: verzorgster Gerrie Harmsen, George van Aalst, Jan Willem Bilderbeek, Peter
Wolbrink, Rinie Roufs, Arjen Althoff, Pascal Linnenbank, Jan Jansen en op de voorgrond
pupil van de week Yarn van Bentum.

K.B.O. "ONS GENOEGEN" KEUENBORG
Voorlichtingsmiddag over Reuma 27 oktober 1999 om 14.00 uur in Dorpshuis "De Horst".
Reuma in 200 soorten o.a. ontstekingsreuma, slijtagereuma, weke-delen reuma
Mevrouw Busscher van het reumafonds geeft informatie over aktiviteiten van het Nationale
Reumafonds.
Hoe belangrijk is het werk van het Nationaal Reumafonds voor mensen met Reuma.
Ook voor niet-leden, belangstellenden zijn van harte welkom.
Aansluitend spelen we Bingo met mooie prijzen.
Denkt u aan de modeshow op donderdag 4 november. Uitnodiging volgt.
Het Bestuur.

GLANERBRUGGER MUZIKANTEN NAAR VARRSEVELD
Muziekvereniging Jubal geeft op 20 november a.s. een concert samen met de Glanerbrugger
Muzikanten. Dit succesvolle en veelzijdige*blaasorkest onder leiding, van Geert Sprick,
bestaat uit 20 muzikanten en een zangeres. De Glanerbrugger Muzikanten zijn er in geslaagd
met Böhmische muziek uit te groeien tot een van de beste en de meest gevraagde blaasor-
kesten van Nederland. Het orkest heeft inmiddels 14 LP's en 3 CD's uitgebracht. Na talloze
optredens in binnen- en buitenland kan men met recht zeggen dat het orkest garant staat voor
blaasmuziek op het hoogste niveau. Het concert op 20 november zal plaatsvinden in de Van
Pallandthal in Varsseveld. Muziekvereniging Jubal zal een programma ten gehore brengen
uiteenlopend van Hongaarse dans tot concertmars. Na de pauze zal het optreden van de
Glanerbrugger Muzikanten plaatsvinden. Kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar bij de
plaatselijke VVV's en aan de kassa van de Van Palandthal.

NATIONALE COLLECTE VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
De Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten heeft in Hengelo Gld. ƒ 9960,65 opge-
bracht. Onze dank gaat uit naar alle gevers en collectanten voor dit resultaat.
De plaatselijke Organisatie

COLLECTE DIABETES FONDS NEDERLAND
Zondag 31 oktober start de landelijke collecte Geef voor diabetes van het Diabetes Fonds
Nederland (DFN). In die week gaan ongeveer 35.000 vrijwilligers op pad om geld in te
zamelen om daarmee het wetenschappelijk onderzoek rond diabetes (suikerziekte) mogelijk
te maken. Diabetes (suikerziekte) is een ongeneeslijke aandoening waar 500.000 mensen irf
Nederland aan lijden. Diabetes kun je op alle leeftijden krijgen, van jong tot oud jong. De
behandeling van diabetes is insuline spuiten en/of tabletten slikken en voedingsadviezen.
Ondanks de behandeling kunnen toch complicaties ontstaan als oog- en nierziekten. Dit is
iets wat veel mensen niet weten, dit jaar staat diabetes en hart- en vaatziekten, een andere
complicatie, centraal in de campagne. Zes van de tien mensen met diabetes overlijden uit-
eindelijk aan een hart- of vaatziekte. Het zijn de complicaties die diabetes een levensbedrei-
gende aandoening maken.
Het Diabetes Fonds Nederland is volledig afhankelijk van giften uit de bevolking en
bedrijfsleven. De collecte Geef voor diabetes is dus van wezenlijk belang voor de continu-
ering en uitbreiding van het diabetesonderzoek in Nederland.

CHR. ZANGVERENIGING LOOFT DEN HEER
GEEFT FRAAIE NAJAARSUITVOERING.
De leden en dirigent Gerrit Wolsink van de Chr. Zanvereniging "Looft den Heer" hadden er
zaterdagavond 16 oktober vel zin in. tijdens de najaarsuitvoering werd een programma van
geestelijke en andere liederen met veel verve gebracht. Onder leiding van dirigent Gerrit
Wolsink was intensief op het uit te voeren programma geoefend, wat dan ook duidelijk naar
voren kwam. De verhouding van de stemmen behoeft wel enige verbetering. Net als bij vele
andere koren heeft ook "Looft den Heer" te kampen met een gebrek aan mannenstemmen.
Het lied "De Heilige Stad" werd heel mooi uitgevoerd en klonk prachtig, hetgeen door het
aanwezige publiek, helaas veel te weinig, mede doordat ook het Zelhems Mannenkoor een
uitvoering gaf en veel mensen uit Hengelo Gld. hier fan van zijn, op juiste waarde werd
geschat. Bij enkele nummers gaf slagwerker Michiel Wolsink met percussions ondersteuning
en een vaste waarde in het programma was de
zeer talentvolle pianiste Mirjam Versteegh, die op subtiele wijze de begeleiding voor haar
rekening nam. Tussen en na het lange programma bracht het cabaretduo Kari en Carolien uit
Wehl een programma met leuke sketches die zeer in de smaak vielen. OTrdanks de helaas
weinige publieke belangstelling heeft men toch kunnen genieten van mooie zang, uitstekend
pianospel en leuk cabaret, aan het eind van de avond werden de medewerkenden dan ook
terecht door voorzitter A. Scholten in het zonnetje gezet.

VIERING JAAR VAN DE OUDEREN
Een aantal organisaties in Hengelo Gld. die zich bezighouden met een of andere vorm van
Ouderenzorg (de drie lokale afdelingen van de Ouderenbonden, twee Zonnebloem-afdelin-
gen, UW, Rode Kruis en Welfare) organiseerden vorig jaar een bijeenkomst ter bevordering
van het sociale contact tussen alle ouderen in de Gemeente. Deze bijeenkomst was een groot
succes. Ook dit jaar zal een dergelijke bijeenkomst worden gehouden. Dit gebeurt op 11
november a.s. in Party-Centrum Langeler. Het programma voorziet in een ontvangst met
koffie, waarna een groep vrijwilligers een reveu-achtig spel zal opvoeren met als thema de
ontwikkelingen in de familie-verhoudingen in de loop van de aflopende eeuw. In de pauze
zal een drankje worden aangeboden, terwijl de bijeenkomst eindigt met een gezamenlijke
stamppotmaaltijd.
Er zal een inleg van ƒ 12.50 per persoon wordeiygevraagd. Het aantal deelnemers is beperkt.
Aanmelding vooraf is daarom noodzakelijk. Deelnamegerechtigd zijn alle 60-plussers uit de
Gemeente. Voor meer informatie zie de advertentie in dit nummer.

LAAT UW HART SPREKEN EN WORDT DONOR!
2 november organiseert de afdeling Hengelo (Gld) van het Nederlandse Rode Kruis een
bloedafname avond. ledere gezonde volwassene tussen de 18 en 65 jaar kan zonder bezwaar
twee maal per jaar een kleine hoeveelheid bloed afstaan. Met uw bloed stelt u het Centraal
Labatorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis in staat vele men-
senlevens te redden. Uw bloed is daarvoor hard nodig, want bloeddonors zijn er nooit
genoeg. Ook u kunt ooit in een situatie komen dat u bloed of bloedproducten nodig hebt. Ook
uw leven kan afhangen van de gulle gift van een bloeddonor. Geeft u al bloed, laat u dan niet
weerhouden deze avond een nieuwe donor mee te brengen, want
Ook nieuwe donors zijn van harte welkom!
Dinsdag 2 november a.s. van 18.15 uur tot 21.00 uur in "Ons Huis"!

tot z'n recht komen

unicef

giro 121

070 - 333 93 33
info@unicef.nl

Verstandelijk gehandicapten kunnen vaak meer dan wij denken. Het talent is aanwezig. Maar ze hebben

wét extra hulp nodig. Hulp van een coach, die bijvoorbeeld helpt op de werkplek. Of van een begeleider

die meegaat op vakantie. Hulp in de vorm van geld ^ — JWMIMMI e

P», is daarbij onmisbaar. Coacht u mee? Want -=_ = COLLECTE ̂

talent alleen is niet voldoende. Verstandelijk

gehandicapten

De Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten is een activiteit van de Stichting NKGG.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.nkgg.nl.



GEEF BLOED - GEEF LEVEN
Dinsdag 2 november

organiseert de afd. Hengelo Gld. van het Rode Kruis in "Ons Huis"

haar halfjaarlijkse

BLOEDPLASMA AVOND
ledere volwassene, tussen 18 en 65 jaar, die gezond is,

kan zonder bezwaar wat bloed afstaan.

Nieuwe Donors zijn ook van harte welkom tussen 18.15 en 21.00 uur.

f fe. korting per mnpaW

Ja, daar kijkt u van op, hè? Maar het is waar. De schilder laat uw huis er weer als nieuw uitzien en
geeft nu ook nog een vriendelijke winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.
Dus laat uw kostbare bezit nog deze winter verfraaien en beschermen door de professionele
schilder. Want er is er maar één die alles weet van de modernste materialen en technieken.

de SChlldCTen niemand anders
' Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht

REGELINK

SCHILDERSBEDRIJF v.o.t.
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld.

Tel. (0575)461655

ii
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ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Winterschilder Regelink is

deze winter wel héél voorde-

lig. Boven de al gebruikelijke

premie van ƒ 65,-- (per man

per dag), doen wij daar nog eens ƒ 35,-- (per man per dag)

bij, zodat de totale premie deze winter uitkomt op ƒ 100,--

per man per dag!! Premie geldt vanaf 1 november 1999.

Wij hebben voor u...

• Leilinden en leiplatanen

• Bolbomen Esdoorn, Prunus, Catalpa,Acacia

• Dakplatanen

• Rode en groene beuk voor hagen, van 50-175 cm

• Bosplantsoenen in 20 soorten

• Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster, etc.

• Haag- en sierconiferen

• Rhododendrons en andere groenblijvende planten

BOOMKWEKERIJ
TUINAANLEG
HOVENIERSBEDRIJF G.J. HALFMAN

Rondweg 2a • Hengelo (Gld) • telefoon (0575) 46 14 24

Iets te vieren? Geef een kadobon van ons bedrijf.

bv

Uilenesterstraat 29, 7256 KC Keijenborg

Wij zoeken op korte termijn een gemotiveerde

MONTEUR (M/V)
I.v.m. de groei van onze montage-afdeling zijn wij op zoek naar een zelfstandige
monteur voor het monteren van diverse typen schuif-, rol- en vouwdeuren. Deze
deuren worden geplaatst als zijnde toegangsdeuren of als tussen afsluiting in de
detailsector en de industrie.

Wij vragen:

- een gemotiveerde zelfstandige monteur
- minimale opleiding: LBO-C
- elektronische kennis
- constructieve kennis

% »

- goede lascapaciteit (elektrisch) is een pré

Wij bieden:

- een goed salaris
- een goede overurenregeling
- een kompleet ingerichte bus
- een pensioenregeling

Voor verdere informatie en voor sollicitatiegesprek kunt u telefonisch contact
met ons opnemen. Ons telefoonnummer is: (0575) 46 13 45.

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

Dit is een van de mogelijke gevolgen van

diabetes (suikerziekte). Oogproblemen en

minder goed werkende nieren zijn andere

complicaties. Onderzoek moet een

oplossing brengen voor diabetes en

bijkomende complicaties. Geef dit

onderzoek dat extra zetje in de rug.

Diabetes Fonds Nederland

Amersfoort. Tel: (033) 46 22 055.

GEEF VOOR DIABETES - GIRO 5766



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

Een haag voor uw tuin

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

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

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

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

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

geplant. Binnen groene muren is het goed tuinieren!

De toepassing van hagen is eeuwenoud.

Aanvankelijk dienden ze als bescherming

van de groenten- of kruidentuin bij

boerderijen, kastelen of kloosters. Later

werden ze vooral als sierelementen

gebruikt in tuinen van kastelen en bui-

tenplaatsen.

Aan sierwaarde hebben ze nog niets ver-

loren. Hagen zien er dan ook in elk sei-

zoen mooi uit en de keus aan geschikte

planten is groot. Een goede haagplant

verdraagt niet alleen intensief snoeien,

maar heeft bovendien een dichte vertak-

king.

Omhagen is de mooiste manier om de

tuin of een deel daarvan beslotenheid te

geven of in verschillende ruimten in te

delen. Vooral wintergroene planten zijn

hiervoor ideaal omdat ze ook 's winters

hun functie behouden en optimaal pri-

vacy geven. Hoog en laag, breed en

smal: met hagen kunnen we alle kanten

op. Rond de voortuin is een lage haag

doorgaans voldoende, al dan niet in

combinatie met gaas tegen ongewenste

viervoeters. In een zij- en achtertuin is

een hogere haag beter, ter voorkoming

van ongewenste blikken. Op welke

haagplant uw keus valt, hangt samen

met de eisen die u aan de haag stelt. Een

trellis- of gaasafscheiding met klimop

(Hedera) geeft ook een groene muur. Een

mooi strakgesnoeide haag ligt misschien

het meest voor de hand, maar golvend

snoeien geeft een speciaal effect. Of strak

geschoren met een knipvorm aan het

eind, een kip een bol of een kijkgat in een

haag; het zijn allemaal mogelijke grapjes.

Bladverliezende hagen

Omdat de ene haagplantensoort beter

dichtoroeit en beter snoei verdraagt dan

een ander, zijn bepaalde soorten popu-

lair geworden. Liguster is een fantasti-

sche haagheester, zowel voor lage als

hoge hagen. Geschikt voor hoge, brede

hagen en volkomen winterhard, dat is

gewone Liguster (Ligustrum vulgare).

Voor lagere hagen kan de variëteit

'Lodense' worden gebruikt.

Weinig gebruikt en toch heel mooi is

Kornoelje (Cornus mas). Deze kan strak

worden gesnoeid, al gaat dat ten koste

van de bloemen en bessen. Een andere

aanrader is Veldesdoorn of Spaanse Aak

(Acer campestre). Meestal is hij slechts

bekend als haagje, maar vooral middel-

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

meter) hagen van deze soort zijn bijzon-

der mooi. Het blad kleurt mooi geel in

de herfst.

Beuk of haagbeuk?

Wat is het verschil tussen beuk en haag-

beuk? Welke u kiest, hangt vooral samen

met de grondsoort in uw tuin.

De beuk (Fagus sylvatica) groeit het

beste op lichte zandgrond. Het verdorde

blad blijft de gehele winter aan de tak-

Hagen van coniferen

De meest gebruikte haagconifeer is

Cupressocyparis leylandii. Dat is een snel-

le groeier die veel water nodig heeft en

bovendien zeewind verdraagt. Na het

planten van een haag van snelgroeiende

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

Dat wil zeggen: alle groeischeuten hal-

veren met de snoeischaar. Dat is even

wat handwerk, maar de coniferen krij-

gen dan een mooie dichte structuur. De

Taxus is een verhaal apart. Van de coni-

feren is Taxus baccata een van de mooi-

ste als u niet een al te hoge haag wilt

maken. Taxus groeit tamelijk langzaam

en heeft minder vocht nodig. De zachte

naalden hebben een diepgroene kleur

en zijn een rustige achtergrond voor een

kleurrijke border. Er kunnen prachtige,

goed dichtgegroeide figuurbomen (spi-

ralen) en dierfiguren (pauw) van worden

geknipt, al dan niet in aansluiting op een

haag. Andere populaire haagconiferen

zijn Thuja's. Ze zijn gevoelig voor zeewind.

Groenblijvende hagen

Coniferen zijn niet de enige haagplanten

die zomer en winter groen zijn. Er zijn

ook andere groenblijvers die al dan niet

geschoren een mooie afscheiding vor-

men. Hulst (llex aquifolium) wordt als

haag niet veel toegepast. Toch heeft

hulst daarvoor goede eigenschappen.

Winterbloeiers komen tegen zo'n groene

wand prachtig uit. Hulst kan goed tegen

snoeien en is geschikt om ondoordring-

bare, strakke hagen mee te maken. Hulst

groeit tamelijk langzaam en is als haag

goed in de hand te houden. Ook van

Laurierkers (Prunus laurocerasus) zijn

mooie hagen te maken. Bij het snoeien

doorgeknipt blad krijgt een bruine rand.

Daarom verdient het gebruik van de

snoeischaar de voorkeur boven de heg-

genschaar.

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

ken zitten, wat extra beschutting, kleur

en privacy geeft. Voordat het verdort

ontstaat een mooie herfstkleur, van geel

naar warm rood. De haagbeuk (Carpinus

betulus) doet het ook goed op zware,

kleiige grond. De herfstkleur is opvallend

geel, maar na de eerste nachtvorst laat

haagbeuk z'n blad direct vallen. In het

voorjaar is het lichtgroene, gegroefde

blad erg mooi. Zonder snoei groeien ze

allebei uit tot complete woudreuzen die

een hoge leeftijd kunnen bereiken.

Zowel beuk als haagbeuk kunnen bij een

goede verzorging langer meegaan dan

een mens leeft. Ze hebben voldoende

groeikracht om hoge bogen te begroei-

en.

Buxus

Voor de lagere hagen komt bijvoorbeeld

Buxus sempervirens in aanmerking. Dit

overbekende struikje vormt mooie strak-

ke haagjes die in elke tuin passen. Door

hun beperkte groeisnelheid worden ze

vrijwel uitsluitend gebruikt voor lage

afscheidingen. Deze wintergroene hees-

ter groeit goed op kalkrijke grond en ver-

draagt een droge zonnige standplaats.

Bloeiende hagen

Rond een voortuin kan een haag heel

leuk zijn. Maar een bloeiende haag is

eigenlijk nog wél zo aantrekkelijk. Er is

keus genoeg. Met struikjes die van

nature 80 a 100 cm hoog worden

Een haag met een boog van beuk.

blijft het uitzicht behouden. Dat geeft

ruimte. Een struikje dat zich goed

leent voor lage haagjes is Ganzerik

(Potentilla fruticosa) Het blad is deco-

ratief en sommige variëteiten bloeien

tot diep in de herfst. Geel in allerlei

tinten is de meest voorkomende

bloemkleur, maar er zijn er ook met

rode, witte of roze bloempjes. Een

goede keus voor een bloeiende haag

is ook Spierstruik (Spiraea japonica).

De bloemschermen zijn rood of roze.

Heel apart is de tweekleurige bloei van

Spiraea japonica 'Genpei' alle scher-

men dragen zowel witte als roze

bloempjes, wat een levendig effect

geeft. Alle Spiraea japonica variëteiten

kunnen in het voorjaar tot op de

gewenste hoogte worden gesnoeid,

zonder dat dit nadelig is voor de

bloei.

Kleurige rand

Als een haag niet hoger wordt dan

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

den gesproken. Het gaat dan vooral

om sierwaarde en niet om een func-

tionele afscheiding. Zo kunnen val£

ken met rozen worden omrand met

bijvoorbeeld Kattenkruid of Lavendel.

Omdat deze planten zachtblauwe

bloemen dragen, worden ze vaak

gecombineerd met roze of witte

Voordat Buxus wordt gesnoeid, ver-

dient het aanbeveling om de struiken

nat te maken. Dit voorkomt zonne-

brand en bruine bladrandjes.

rozen. Ook een kruidentuintje met

een geometrische indeling leent zich

voor randen, bijvoorbeeld van Tijm.

Tijm en Lavendel groeien het beste in

de volle zon, op niet te natte grond.

Snoeien

Snoeien kan het beste tweemaal per

jaar gebeuren: eind mei en eind

juli/begin augustus. Snoei niet tijdens

droog en warm zomerweer, dat geeft

verbranding. Een haag die in de nazo-

mer nog nagrpeit, maar wel strak

moet zijn kunt u half september nog-

maals snoeien. Niet later, dat kan

nachtvorstschade geven. Voor een

optimale belichting en om uitzakken

te voorkomen moet een haag recht

worden gesnoeid, of enigszins breder

naar onderen toe. Maar nooit anders-

om!

B/'/ de sierrand (een soort haag van niet
meer dan 40 centimeter hoogte) kan niet
echt gesproken worden van een haag,
maar de aanplant van bijvoorbeeld laven-
del geeft wel een mooie, sierlijke afschei-
ding.

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

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

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

om een goede voorbereiding en gaat als volgt:

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

coniferen) er ruim in past.

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

verder te groeien ("aanslaan")

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

humus, dat vocht vasthoudt.

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

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

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

kluit) en trap voorzichtig aan.

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

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

grond aan vullen.

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

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

recht naar boven te laten groeien.

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

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

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

te is bereikt.

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

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



Gezond en lekker
gaan prima samen
Alles eten wat je lekker

vindt en toch gezond blij-

ven? Wie zijn menu slim

samenstelt kan een heel

eind komen. Alleen friet

eten is natuurlijk niet zo

voedzaam, maar wie

varieert in zijn dagelijkse

voeding krijgt aardig wat

voedingsstoffen binnen.

Bij het Voedingscentrum

in Den Haag en bij

McDonald's zijn ze dage-

lijks, op verschillende

manieren, met voeding

bezig. Boudewijn

Breedveld en Ingeborg

Biemans-Posthumus kun-

nen ons meer vertellen

over voeding, kwaliteit,

variatie en hygiëne.

Er verandert de laatste jaren veel

in de eet- en drinkgewoontes van

de Nederlanders. Door drukte en

voedingstrends passen wij ons

gedrag aan. Boudewijn Breedveld,

Teammanager bij het Voedings-

centrum in Den Haag, signaleert

duidelijke veranderingen in onze

voedingspatronen van de laatste

jaren. "Neem bijvoorbeeld de

magnetron", vertelt Breedveld.

"Dit apparaat heeft sinds enkele

jaren een prominente plaats in

onze keuken. Ideaal voor het

opwarmen van kant-en-klaar-

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

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

dingsbalans.

in Nederland te hebben. Uit deze

groei blijkt dat McDonald's goed

past in de veranderende levens-

stijl van mensen. In alle drukte

geeft de consument vaak de voor-

keur aan een snelle service en

gemak, maar zeker ook aan uit-

stekende kwaliteit."

Variatie is gezond

Ondanks alle haast blijft het wel

belangrijk variatie in ons voe-

dingspatroon aan te brengen.

"Noodzakelijk zelfs", zegt Breed-

veld. "Gezond eten betekent op

de eerste plaats: ervoor zorgen

dat we alle verschillende voe-

dingsstoffen binnenkrijgen. Ons

lichaam heeft koolhydraten, ei-

Het complete ontbijt (Egg

McMuffin, Croissant, Jus

d'Orange en Koffie): een

goed begin van de dag.

maaltijden. Een andere trend is

dat er steeds meer vruchtensap

wordt gedronken, als vervanging

voor vers fruit."

Een 'snelle' maaltijd lijkt helemaal

ingeburgerd in Nederland. Kijk

bijvoorbeeld naar de ontwikkeling

van de McDonald's restaurants.

Ingeborg Biemans-Posthumus,

Public Relations Manager bij

McDonald's Nederland B.V.: "In

de afgelopen jaren hebben we

een geweldige ontwikkeling

doorgemaakt. Eind dit jaar ver-

wachten we zo'n 200 restaurants

witten, vetten, vitamines, minera-

len, vezels en vocht nodig. Er is

niet één product dat al die voe-

dingstoffen in voldoende mate

bevat. Het is noodzakelijk geva-

rieerd te eten. Of Nederlanders

dit voldoende doen? Over het

algemeen toch wel redelijk tot

goed. Wat meer groente en fruit

is aan te bevelen."

Biemans-Posthumus legt uit hoe

McDonald's omgaat met variatie.

"Bij McDonald's kan de gast kie-

zen uit een breed assortiment, er

is voor ieder wat wils.

Zo kun je kiezen uit verschillende

McMenu's. Het McDeluxe Menu

bijvoorbeeld is voor de echt grote

trek. Zo'n menu bestaat uit een

beker frisdrank, een portie Franse

Frietjes en een McDeluxe.

Daarnaast kan de gast ook kiezen
voor een menu met vis- of kip-

producten. Voor wie licht wil

eten, is er bijvoorbeeld de Salade

Tonijn die bestaat uit verschillen-

de slasoorten, tonijn, maïs, groe-

ne olijven en ei. En voor wie geen

vlees of vis eet, is er de Groente-

burger, goedgekeurd door de

Nederlandse Vegetariërsbond.

Verder wordt in alle restaurants

een compleet ontbijt aangebo-

den bestaande uit een Egg

McMuffin, een Croissant met jam

en boter, een Jus d'Orange en een

Koffie. Eventueel aangevuld met

een beker melk."

Kwaliteit staat voorop

Wanneer we het over voeding

hebben, komt kwaliteit al snel om

de hoek kijken. En die kwaliteit is

meer dan alleen een lekkere maal-

tijd. Ook hygiëne bij de berei-

ding, een vriendelijke serveerster

en een schone omgeving zijn erg

belangrijk. Biemans-Posthumus is

zich daar als geen ander van

bewust.

"McDonald's heeft als filosofie

'Kwaliteit, Service en Kraakhelder-

heid'. Dit betekent dat er uitvoe-

rig aandacht wordt besteed aan

de kwaliteit van producten en

medewerkers, dat service altijd

voorop staat en dat een hygiëni-

sche keuken en een schone

omgeving uitgangspunten zijn."

Het lijkt lastig om deze filosofie

iedere dag, in alle restaurants,

waar te maken. "Natuurlijk krij-

Bij de 'snelle maaltijd' wordt er steeds

vaker rauwkost en salades geserveerd,

zoals deze Salade Tonijn.

gen wij van onze gasten wel eens

een reactie of een klacht. Gasten

kunnen hiermee direct in het res-

taurant terecht, leder restaurant

heeft een Gastencoördinator en

er zijn suggestiekaartjes voor de

gasten aanwezig. Daarnaast is er

een afdeling Gastenrelaties bij

McDonald's Nederland B.V. Deze

afdeling behandelt vragen, sugges-

ties en klachten van gasten. Op

een speciale gastenlijn zijn wij tij-

dens kantooruren te bereiken."

Telefoon: 020 - 564 26 66.

Hygiëne

Bij het Voedingscentrum krijgen,

naast de kwaliteit en bereiding

van voedsel, ook hygiëne-aspec-

ten veel aandacht. "Veel mensen

maken zich zorgen over de veilig-

heid van voedsel", vertelt Breed-

veld. "Ze denken daarbij al snel

aan de manier waarop hun voe-

ding buitenshuis wordt gemaakt

of aan de samenstelling van pro-

ducten. Uit onderzoek blijkt dat

de helft van de voedselinfecties

echter thuis gebeurt. Zelf kunnen

we dus ook een bijdrage leveren

aan gezond en veilig voedsel. Bij-

voorbeeld door etenswaren op

een hygiënische manier te bew^-

ren of goed op te letten bij de

bereiding ervan. Wie goed op de

houdbaarheidsdatum let, levens-

middelen koel bewaart en z'n

handen wast voor hij eten be-

reidt, is al een heel eind op weg."

Samenwerking

Zowel bij het Voedingscentrum als

bij McDonald's draait het dus om

eten. Ze werken dan ook al gerui-

me tijd samen. Een goede combi-

natie wanneer het om gezonde

voeding gaat? "Ja", antwoordt

Breedveld. "McDonald's heeft

een groot aantal vestigingen die

dagelijks veel bezoekers ontvan-

gen. Voor het Voedingscentrum

dus een ideaal kanaal om gezon-

de en veilige voeding onder de

In de productinformatiefolder van

McDonald's staat precies vermeld welke

voedingsstoffen er in de producten zit-

ten. Ook wordt informatie verstrekt

over voedselallergieën.

aandacht van de "Nederlandse

bevolking te brengen. Ook speelt

het Voedingscentrum een advi-

serende rol. Zo hebben we

McDonald's in het verleden gead-

viseerd diverse salades in het

assortiment op te nemen."

Ook McDonald's is blij met de

samenwerking met het Voedings-

centrum. "Wij werken op verschil-

lende projecten samen. Zo heb-

ben we de folder Product-

informatie samengesteld. Hierin

staat precies aangegeven uit

welke ingrediënten de verschillen-

de McDonald's producten be-

staan. Handig wanneer je een

allergie hebt voor een bepaalde

voedingsstof of vegetarisch bent.

Ook vragen we het Voedings-

centrum regelmatig om advies.

Bijvoorbeeld over informatie die

we op onze placemats willen

plaatsen, over campagnes of over

voedselallergieën. Het Voedings-

centrum schept vertrouwen en

zekerheid. Zowel bij onze gasten

als bij McDonald's zelf. Gezond

en veilig eten blijft belangrijk voor

iedereen, zowel thuis als buitens-

huis."

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u

terecht op internet:

www.mcdonalds.nl of

www.voedingscentrum.org
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