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Van Uiterweerd drukwerk naar drukkerij Uiterweerd Damclub Hengelo Gld.

Op de foto v.l.n.r. Cristian Nijenhuis,

De Reclame

Ton en Marian Uiterweerd hebben

besloten De Reclame te vernieuwen.

Cristian Nijenhuis die als DTP'er bij

drukkerij Uiterweerd werkt, heeft

samen met Marian het nieuwe ont-

werp en de vernieuwde lay-out tot

stand gebracht. Het weekblad dat in

een oplage van zesduizend stuks

gedrukt wordt, verschijnt vanaf

deze week met een gemoderniseerde

lay-out. "Samen met de adverteer-

ders willen we Hengelo Gld. en oms-

treken op een positieve manier uit-

dragen", zegt Marian. "Ook is geble-

ken dat er behoefte is aan een adver-

tentieblad met redactionele bijdra-

gen. Als er mensen of verenigingen

zijn die hun informatie in De Recla-

Mariaiï en Ton Uiterweerd, Tonny 3u\etiiing en Ka.-ei Lubbtïs

me willen laten publiceren kunnen

ze contact met ons opnemen.

Pionierswerk

Ton Uiterweerd heeft jarenlang in

zijn garage de drukkerij gerund. "Ik

kom uit Brummen en kocht daar

mijn eerste drukpers. In het begin

was het echt pionierswerk. Ik moest

zelfs een stuk van het deurkozijn uit-

zagen, anders kon de pers niet eens

in het schuurtje geplaatst worden",

zo kijkt Ton terug op de beginjaren.

"Aangezien ik in Zutphen als druk-

ker werkte en Marian in Doetinchem

hebben we er twaalf jaar geleden

voor gekozen om halverwege die

twee steden te gaan wonen. Dat is

dus Hengelo Gld. geworden. Ik had

mijn drukkerij aan huis."

De verhuizing van een drukpers.

Overname

Met ingang van dit nieuwe kalender-

jaar is het bedrijf verhuisd naar de

Regelinkstraat, waar drukkerij Wol-

ters door het Hengelose echtpaar is

overgenomen. "Karel Lubbers vorm-

de jarenlang het gezicht van die

drukkerij en weekblad De Reclame",

aldus Ton. "Daarom zijn we blij dat

hij tot aan zijn pensioen bij drukkerij

Uiterweerd in dienst blijft. Voor de

overname hadden we gedurende vijf

jaar een prettige samenwerking.

Tonny Scheening die al achttien jaar

als off-setdrukker bij drukkerij Wol-

ters werkte is per l januari in dienst

getreden bij drukkerij Uiterweerd.

Drukwerk

"We verzorgen zowel familiedruk-

werk als handels- en reclamedruk-

werk voor diverse bedrijven." legt

Ton uit. Vanaf 1995 is de drukkerij

een vennootschap onder firma.

Marian die tevens de boekhouding

en administratie voor haar rekening

neemt, heeft zich als doel gesteld De

Reclame van een nieuw elan te voor-

zien. "Het is enorm leuk werk om

contacten met winkeliers en andere

adverteerders op te bouwen. We

hebben ideeën genoeg", vertelt

Marian. "Deze uitgave heeft een

gedeelte met als thema "de oprui-

ming" en er zullen diverse thema's

volgen, waarbij ook de omliggende

plaatsen en omstreken betrokken

worden. Hierdoor wordt De Reclame

voor iedereen aantrekkelijker om te

lezen. We hebben op de vorige uitga-

ve al veel positieve reacties gehad.

Voor ons is het uitbrengen van De

Reclame een grote uitdaging en we

zullen er alles aandoen om dit tot

een succes te maken."

Op de eerste clubavond van het

nieuwe jaar werden de volgende

onderlinge wedstrijden gespeeld:

H. Luimes -J. Heijink 1-1

A. Hoebink - J. Luiten 2-0

H. Zonnenberg - J. Wentink 2-0

G. Kreunen - B. Rossel 1-1

R. Beening - B. Goorman 0-2

E. Hoebink - H. Vos 2-0

G. Halfman - H. Lansink 2-0

B. Harkink - H. Groeneveld 1-1

W. Eijkelkamp - A. Gr.Kormelink 1-1

G. Wentink - E. Brummelman 0-2
..
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Standen:

Groep A:

1. E. Hoebink

2. J. Heijink

3. J. Vos

H. Luimes

Groep B:

1. H. Zonneberg

2. W. Eijkelkamp

3. H. Lansink

4. G. Kreunen

Groep C:

1. B. Rossel

2. B. Goorman

3. E. Brummelman

4. H. Groeneveld
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13-16

11-15

11-15

12-15
V 11-12

12-12

8-9

12-14

13-14

10-11

11-11

Spreekuur CDA Hengelo Gld
Op maandag 22 januari a.s. houdt

het CDA afd. Hengelo/Keijenborg

weer een spreekuur. Net als voor-

afgaande jaren wordt in dit nieu-

we jaar aan de inwoners weer de

mogelijk geboden op gemakkelij
j
'

ke wijze contact te leggen met de

leden van de CDA-fractie voor

vragen, opmerkingen of gewoon

eens iets kwijt te willen over

gemeentelijke zaken. Iedereen die

dat wil kan zich dan tot de CDA-

fractie wenden, hetzij voor zich-

zelf dan wel namens een vereni-

ging of instantie. In het verleden

is daarvan veelvuldig gebruik

gemaakt zodat voortzetting voor

de hand ligt. Naast de gesprekken

met particulieren was het zeer

waardevol met afgevaardigden

van de diverse verenigingen en

instanties van gedachten te wis-

selen, omdat het CDA hecht aan

een goede verstandhouding met

het voor Hengelo nog steeds zo

belangrijke verenigingsleven.

Gehoopt wordt dat continuering

van het spreekuur bij mag dragen

de politiek dichter bij de mensen

te brengen. Het spreekuur wordt

steeds gehouden in de week voor-

afgaand aan de gemeenteraads-

vergadering. Het is wenselijk dat

men zich tevoren telefonisch

meldt, zodat er zonodig nog wat

kan worden voorbereid en in ieder

geval diegene van de CDA-fractie

aanwezig is die ook in de betref-

fende raadscommissie zit. Het

spreekuur op maandag 22 januari

a.s. wordt gehouden in zaal

Leemreis 's avonds van half acht

tot acht uur.

Telefonische aanmelding kan bij

een van de zes fractieleden, waar-

onder tel. (0575) 46 19 28.

advertentie
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Spalstraat 15 Hengelo Gld
Telefoon 46 13 74



dienstmededelingen
kerkdiensten - medisch - hulpdiensten - algemeen - diversen

m KERKDIENSTEN

Remigiuskerk

- Zondag 21 jan. 10.00 uur,
geen dienst

- Willibrorduskerk 10.00 uur
ds. A.B. Elbert/pastor Zweers
Oecumenische dienst

Goede Herder Kapel

- Zondag 21 jan. 10.15 uur
ds. C. Ferrari

Verzorgingscentrum

"De Bleijke"

- Zondag 21 jan. 10.00 uur,
geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Cld.

- Zaterdag 20 jan. 19.00 uur,
Eucharistieviering

- Zondag 21 jan. 10.00 uur,
Oecumenische dienst
(Willibrorduskerk)

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 Eucharistie-
viering

NPG gebouw, Zelhem:

- 2 vieringen per maand,
op zaterdagavond om 17.30 uur

M MEDISCH

Huisartsengroep

Hengelo Gld./Keijenborg:

Weekenddienst

- De weekenddiensten lopen van
vrijdagmiddag 14.00 uur tot maan-
dagochtend 8.00 uur en is uitslui-
tend 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 weekendspreekuur is het
sterk aan te bevelen voor U komt,
eerst te bellen; de arts kan dan
rekening houden met Uw komst.

Vrijdag 19 - Zondag 21 januari: Dr.

Koning, tel. (0575)461266

Kastanjelaan 1, Hengelo Gld.

Avond- en nachtdienst

- De avonddienst loopt van 17.00
uur 's avonds tot de volgende
morgen 08.00 uur en is uitsluitend
bedoeld voor spoedgevallen.

- Maandag 22 jan. dr. Koning:
tel. (0575)461266

- Dinsdag 23 jan. dr. Eijkelkamp:
tel. (0575)462262

- Woensdag 24 jan. dr. Koning:
tel. (0575)461266

- Donderdag 25 jan. dr. Eyck
tel. (0575)461277

Spoednummers Huisartsen

dr. Eyck (0575) 46 29 04
dr. Eijkelkamp (0575) 464444
dr. Koning (0575) 46 3010
U kunt de actuele dienstlijst ook
vinden op internet onder:
http://huisartsengroephengelogld.wolweb.nl/
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 feest-
dagen, buiten de openingstijden
om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde ope-
ningstijden dient u voor spoedre-
cepten 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 apo-
theek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en

manuele therapie "Jentha"

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

Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Cld:

- 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)442772

ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsver-

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

Vitleen van verpleegartikelen en

hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem,
- Amphionstraat 67, Doetinchem
Thuiszorgwinkel Zutphen,
- Ooyerhoekseweg 6, Zutphen
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

ALGEMEEN

Alarmnummer

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

- 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 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

Uitvaartverzorging

Eppink & Ruiterkamp
-tel: (0575)452020

dag en nacht bereikbaar.

m HULPDIENSTEN

Hulpdienst

Hengelo en Keijenborg

Kontaktpersonen:

Hengelo:

- Mw. R. Rijpkema,
tel. (0575)462439

- Mw. B. Schuerink,
tel. (0575)461828.

Keijenborg:

- Mw. A. Hakvoort,
tel. (0575)462317

- Mw. A van Aken,
tel. (0575)462627

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. A. Hakvoort,

tel. (0575)462317
Vrijwillige Thuiszorg

- tel. (0314) 33 5000, dagelijks van
9.00-10.00 uur en van 18.30-19.30
uur en 24 uur per dag bereikbaar op
tel. 06-52957677

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:

- Mw. M. Harmsen,

tel. (0575)461678
Coördinator te Kei jen borg:

- Mw. A van Aken,
tel. (0575)462627

Netwerk Thuiszorg Nederland

- 24 uur per dag bereikbaar, (liefst
bellen tussen 09.00 en 12.00 uur)
regio Midden-IJssel: Zr. J. A. van
den Heuvel, tel. (0575) 51 6463.

Maatschappelijk Werk voor de

gemeente 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)451659

- spreekuur maandag t/m vrijdag
08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:

- Stationsplein 2, Zelhem,
tel. (0314)622151

- spreekuur maandag t/m vrijdag
08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenvereniging

(afd. Oude IJsselstreek)

- Vereniging op chr. grondslag voor
alg. belangenbehartiging in de
gezondheidszorg.

- Voor vragen, hulp of bemiddeling
bij problemen, bel dagelijks van
19.00-20.00 uur
tel. (0313)421025,
tel. (0314) 3412 75 of
(maandag t.e.m. vrijdag)
tel. (0314)326796.

m DIVERSEN

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) 45 1013
- Yvonne Roelof s, 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,

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst:
tel. (0334)725083

Kinder- en jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314) 665000 dagelijks
bereikbaar van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek

Hengelo Gld.

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

Openingstijden VW 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
10.00-15.00 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 1 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 telefo-
nisch gemeld worden van maandag
tot en met vrijdag tussen 8.00 en
12.30 uur op:
tel.nr. (0314)626140.
Overige zaken: tel. (0314) 62 61 26

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 feestdagen 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.

Op zondag 28 januari a.s. zijn wij,

Tonnyen WillyBruil

25 jaar getrouwd.

Wij willen dit graag met onze kinderen en U vieren op
zaterdag 27 januari in zaal "Den Bremer"teToldijk.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom
op onze receptie van 15.00 tot 17.00 uur.

Januari 2001, Toverstraat 3,7223 LN Baak.

Deze laatste wedstrijd kon hij helaas niet winnen.
Dankbaar voor het vele wat hij betekende voor onze
vereniging moesten wij afscheid nemen van

Johnnie Pelskamp

Wij wensen Riekie en haar kinderen alle sterkte toe.

Biljartvereniging Concordia '54

Eppink£ ^Ruiterkamp
U I T V A A R T V E R Z O R G I N G

Uw uitvaart in vertrouwde handen

Wij verzorgen uitvaarten in de gemeenten
Steenderen, Vorden, Hengelo en omliggende plaatsen

met de aandacht die een uitvaart verdient.

Telefoon (0575) 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:
J.B. Eppink - A. Ruiterkamp

Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

Voor Uw belangstelling en deelneming ons betoond
na het overlijden van

Hermina Frederika ten Have-Stegeman

betuigen wij U hiermede onze oprechte dank.

A.J. ten Have
kinderen, klein-en
achterkleinkinderen

Hengelo Gld, januari 2001.

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

"kleintjes"

Te Huur: Vakantie-apparte-

ment Reith bij Kitzbühel

(0575)462429

(0570) 543216

Herbalife Goede voornemens

voor 2001: wilt u uw gewicht

gaan beheersen en wilt u toch

uw normale warme maaltijd

niet missen. Dat kan met de

producten van HERBALIFE.

Bel voor informatie:

Bianca te Veldhuis-Greven

(0575)464882

Spreekuur CDA: maandag 19

februari a.s. in zaal Leemreis

van 19.30 tot 20.00 uur. Telefo-

nische aanmelding bij één der

fractieleden, waaronder tel.

(0575)461928.



Politieberichten -
(Hengelo, Hummelo &

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

team Zelhem
Keppel en Zelhem)

worden bezocht voor overleg

met een politieagent. Deze

afspraak kan gemaakt via

tel. 0900-8844 (bureau Zel-

hem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode 3 t/m 8 januari 2001
Woensdag 3 januari:
- In Hoog Keppel op de Prinsen-

weg vond 's middags een eenzij-

dig ongeval plaats. Een automo-

bilist vloog met haar bestelauto

uit de bocht. De bestuurster en

een inzittende, beide inwoners

uit Dalfsen, werden met letsel

per ambulance naar het zieken-

huis gebracht.

Donderdag 4 januari:
- 's Ochtends botste een bestuur-

der van een personenauto tegen

een boom die plotseling op het

wegdek viel op de Eldrikseweg

te Eldrik. De bestuurder bleef

hierbij ongedeerd.

- Tijdens een snelheidscontrole op

de Ruurloseweg te Zelhem reden

tussen 11.30-12.30 uur 16 van

de van 233 passanten te hard.

De hoogst gemeten snelheid

bedroeg 117 km/h.

Vrijdag 5 januari:
- Een bestuurder van een perso-

nenauto veroorzaakte 's mid-

dags een aanrijding met een fiet-

ser op de kruising Kervelseweg-

Rondweg te Hengelo, doordat hij

geen voorrang verleende. De

fietser raakte hierbij gewond en

werd per ambulance naar het

ziekenhuis gebracht.

- Aan de Palmberg in Zelhem

werd een geparkeerde personen-

auto aangereden door een nog

onbekend voertuig.

Zaterdag 6 januari:
- Op de Nijmansdijk te Halle raak-

te een automobilist in de slip en

botste daarbij vervolgens op een

tegemoetkomende automobilis-

te. Aan beide personenauto's

ontstond hierdoor schade. De

bestuurder die met zijn auto in

de slip raakte is met verwondin-

gen per ambulance naar het zie-

kenhuis gebracht.

- Bij de meldkamer kwam ;s och-

tends een melding binnen van

loslopende pony's op de Keijen-

borgseweg te Zelhem. De politie

heeft dankzij hulpvaardige

buurtbewoners de pony's kun-

nen vangen, zodat ongelukken

voorkomen konden worden.

Zondag 7 januari:
- 's Middags vond op de kruising

Kruisbergseweg-Banninkstraat

te Zelhem een kop-staartbotsing

plaats tussen drie automobilis-

ten. Aan alle personenauto's

ontstond hierdoor materiele

schade, de bestuurders bleven

ongedeerd.

Maandag 8 januari:
- In Hummelo op de Zelhemseweg

vond 's morgens een eenzijdig

ongeval plaats. Een bestuurder

van een personenauto raakte

door een glad wegdek in de slip

en kwam vervolgens tot stil-

stand tegen een hekwerk in de

berm. Aan het voertuig ontstond

schade.

- Tevens belandde een automobi-

list ten gevolge van gladheid op

de Eldrikseweg te Eldrik in de

sloot. De bestuurder werd met

verwondingen per ambulance

naar het ziekenhuis gebracht.

- Ook in Laag Keppel op de Eld-

rikseweg belandde een bestuur-

der van een personenauto door

plaatselijke bevriezing van het

wegdek in de sloot. De bestuur-

der bleef ongedeerd.

- Doordat een bestuurder van een

personenauto ten gevolge van

een plaatselijk bevroren wegdek

in de slip raakte en op de andere

weghelft terecht raakte, kwam

hij op de Hummeloseweg in Zel-

hem met een tegemoetkomende

automobilist in aanrijding. Beide

bestuurders zijn met letsel per

ambulance naar het ziekenhuis

gebracht.

Saskia Visscher.

Stichting "Het comité ter bevordering

van fietstochten en boslopen"
Alweer voor de 28e achtereenvol-

gende maal hoopt de stichting

C.B.F.B, i.s.m. Atletiekvereniging

Pallas '67 op zaterdag 10 febru-

ari aanstaande haar Februariloop

te organiseren.

Dit evenement heeft, dankzij het

prachtige parcours, in de loop der

jaren enige bekendheid verkre-

gen, naar verwachting zullen er

ook bij de komende editie weer

zo'n 500 atleten en atletes aan

dit evenement deelnemen.

De laatste tien jaren kent de

Februariloop een drietal afstan-

den, deelnemers kunnen een

keuze maken uit een 6, 12 of 20

kilometer.

De inschrijving vindt plaats vanaf

de kantine van tennisvereniging

"Keltenwoud"aan de Selters-

kampweg te Bennekom.

De start van de 20 kilometer

afstand vindt plaats om 14.00

uur, tien minuten later zal de

start van de 6 en 12 kilometer

plaatsvinden.

Behalve dat de stichting C.B.F.B.

een aantal bijzonder interessante

evenementen organiseert, houdt

zij zich tevens bezig met de distri-

butie van het jaarlijks door de

K.N.A.U. uit te geven trimloop-

boekje. In dit handzame boekje

staan de gegevens vermeld van

vrijwel alle trim- en wedstrijdlo-

pen die in een seizoen georgani-

seerd worden. De gegevens van

meer dan 2000 trim- en wedstrijd-

lopen staan zeer overzichtelijk in

dit boekje vermeld, achtereenvol-

gens vindt men de naam van de

loop, plaats waar de loop gehou-

den wordt, de te lopen afstanden,

de naam van de organiserende

vereniging en tenslotte het tele-

GLTO afdeling

Hengelo Gld.
Inzameling asbest groot succes.
Op 28 december werd er asbest

ingezameld door de GLTO afdeling

Hengelo. De leden konden die dag

tussen 13.00 en 15.00 uur hun

asbest inleveren bij de firma Enze-

rink en de firma Wullink. Het

asbest werd daar in containers

gestopt en afgevoerd.

In totaal werd er ongeveer

30.000 kilo asbest afgevoerd.

Passage, Chr. Maatsch.
Vrouwenbeweging.
De eerste ledenvergadering van

dit jaar is op woensdag 17 januari

a.s. om 19.45 uur in "Ons Huis".

Onze gast is de heer H. Wullink

uit Vorden. Hij zal ons aan de

hand van dia's iets vertellen over

"Allerhand in 't Saksenland". Na

de pauze vindt, na de gebruikelij-

ke jaarverslagen, de bestuurswis-

seling plaats. Periodiek aftredend

is mevr. M.C. Wesselink-Schipper.

In de vacature wordt door het

bestuur voorgedragen mevr. G.

Bossenbroek-van de Hel.

N.V.E.V.
Op 22 januari is de jaarvergade-

ring in zaal "Wolbrink" om 20.00

uur. Na het officiële gedeelte

wordt de avond verzorgd door de

"Marattenband".

Steun de
wees-

kinderen
van Afrika.

-" \"

Zonder U geen Unicef

Giro 121.

unicef *f

foonnummer waar eventueel aan-

vullende informatie ingewonnen

kan worden.

Het boekje is via de stichting

C.B.F.B. verkrijgbaar door een

bedrag van fl 14,75 over te

maken op postrekening 3886400

t.n.v. C.B.F.B. te Bennekom (met

vermelding van: Trimloopboekje)

Het boekje wordt direct na ont-

vangst van dit bedrag, zonder ver-

dere kosten, aan belangstellenden

gezonden.

Belangstellenden die nog aanvul-

lende informatie wensen te ont-

vangen omtrent de door onze

stichting te organiseren komende

28e Februariloop en/of het Trim-

loopboekje, kunnen desgewenst

contact opnemen met de heer

A.B. Wichards te Bennekom, tel.

(0318)416914.

Toneeluitvoering buurt- en

toneelvereniging "De Meene"
"Amor richt zijn pijlen zelf"
Een plattelandskomedie in drie

bedrijven, geschreven door DJ.

Eggengoor.

Een korte inhoud: Het verhaal

van alle franje ontdaan, biedt niet

zo veel oorspronkelijks. Een boe-

renechtpaar heeft het beste voor

met hun dochter en zoon. Ook wat

de keuze van de huwelijkspartner

betreft. Maar dochter en zoon zijn

kinderen van deze tijd en kiezen

zelf hun weg, hun eigen levens-

partner. Heel eenvoudig niet-

waar? De manier waarop en de

franje waarmee in verschillende

bijrollen alle verschillen van

inzicht worden opgelost, zitten

boordevol aanstekelijke humor en

speelplezier. Voor de talloze lief-

hebbers van onversneden platte-

landshumor gesneden koek.

De uitvoering is op 26 en 27 janu-

ari 2001 in het Cultureel Centrum

"de Brink": te Zelhem en begint

om 19.30 uur. De entree bedraagt

fl. 10.- p.p. en voor*4dnderen tot

12 jaar fl. 5.- p.p. Leden hebben

op vertoon van de lidmaatschap-

kaart 2001 gratis toegang, (geen

plaatsreservering) In de pauze

wordt er een verloting gehouden.

Workshops mondzorg bij verstandelijk

gehandicapten

Donderdagmiddag 8 februari

organiseert de GGD Regio Achter-

hoek een aantal workshops over

mondzorg en mondhygiëne bij ver-

standelijk gehandicapte kinderen

en volwassenen. Deze workshops

zijn bedoeld voor groepsleiders

van dag- en woonvoorzieningen,

leerkrachten van scholen voor

speciaal onderwijs en verder

iedereen die zich bezighoudt met

de verzorging van gehandicapten.

De workshops worden bij de GGD

in Doetinchem gegeven op donder-

dagmiddag 8 februari tussen

15.00 en 17.00 uur uur en ver-

zorgd door professionals op het

gebied van de mondzorg of gehan-

dicaptenzorg.

Er zijn in totaal 4 workshops

waaruit de deelnemer er 2 kan

kiezen. De onderwerpen van de

workshops zijn:

- Mondverzorging voor mensen

met een lichamelijke en/of gees-

telijke handicap gezien vanuit de

tandheelkundige invalshoek

door mw. A. Diemei en mw. Has-

selbach, werkzaam als tandarts

en mondhygiëniste bij het Cen-

trum voor bijzondere tandheel- c-

kunde Fatima.

- Responsiviteit in het mondgebied

door m w. M. Jansen, logopediste.

- Hoe kan en moet ik als groeps-

begeleider of leerkracht meewer-

kern aan een goede mondzorg

door mw. F. Brouwer, orthope-

dagoog bij de Sociaal Pedagogi-

sche Dienst Oost Gelderland.

- Presentatie van een cd-rom met

poetsinstructies en enkele een-

voudige spelletjes voor geeste- ^

lijk/lichamelijk gehandicapten

door de heer M. Verkijk van de

Nederlandse Maatschappij ter

bevordering van de Tandheel-

kunde.

Voor meer informatie over de

workshops of voor een inschrijf-

formulier kunt u bellen naar de

GGD Regio Achterhoek op num-

mer (0314) 32 12 60. Deelname is

kosteloos.

Steun de slachtoffers

in Volendam!

Giro 800

o.v.v.

Stichting Slachtoffers

Nieuwjaarsbrand Volendam

Uw geld wordt ingezet voor nazorg en

hulpverlening aan slachtoffers, familie

en andere getroffenen.

Tel.(0299)369878



Thema-avond over herindeling

met mevr. M. van der Hoeven

CPA2e-kamerlid,

maandag 5 februari - Leemreis.

Organisatie:

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

TONEELUITVOERING

door de toneelgroep Vierakker-Wichmond

"Zo heeft Meu Gerre het gewild.
Een boerenklucht in drie bedrijven,

geschreven door DJ. Eggengoor.

Vrijdag 26 januari

Zaterdag 27 januari

Aanvang beide avonden om 20.00 uur

in het Ludgerusgebouw te Vierakker.

Kaarten in de voorverkoop op

vrijdag 19 januari in het Ludgerusgebouw

van 18.00 tot 21.00 uur.
Entree in voorverkoop ƒ 6.-

en aan de zaal ƒ 7,70.
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De actie Kerkbalans 2001 vindt plaats

tussen 14 en 28 januari onder het motto:

"Kerkbalans 2001 -

Omdat je rekent op elkaar"

De financiële zorg voor de plaatselijke geloofsge-
meenschap is een gezamenlijke zorg.

In deze maand ontvangt u weer en kaart of formu-
lier, waarop u uw financiële toezegging kunt ver-
melden.

Mogen we weer op u rekenen?

De Hervormde Gemeente en de Parochie St. Willi-
brordus in Hengelo Gld.
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Regelink
Schildersbedrijf V.O.F.

geeft weer winterkorting *
ƒ 50,- per man per dag'

J*J

i

c
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5=0*%

Ja, daar kijkt u van op hé? Maar wij werken in de winter gewoon door. En als u ervoor kiest uw huis deze winter in het nieuw

te steken, dan kiest u natuurlijk voor ons schildersbedrijf. Want bij ons kunt u profiteren van de voordelige winterkorting

voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk. Samen met het verlaagde BTW-tarief van 6% (i.p.v. de voormalige voor

schilderwerk gehanteerde 17,5 %) voor binnen- én buitenwerk aan woningen ouder dan 15 jaar, zorgt dat voor een

verrassend vriendelijk eindbedrag!

de SCnlldeTen niemand anders
Deze premie geldt voor particulieren bij een opdracht van minimaal dne mandagen conform de voorwaarden.

Ook dit jaar doet Schildersbedrijf Regelink er ƒ 35.- extra bij.
Bel vrijblijvend voor informatie:

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

Aanbiedingen van de week

5 gebraden gehaktballen ƒ 7.50

500 gram hamlappen ƒ 6.98

100 gram palingworst ƒ 1.49

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461301

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.

Tel: (0575) 46 10 54

De gehele week
alle soorten rauwkost
250 gram 2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:
Zuurkool uit het vat 500 gram 0.98
Elstar handappels 3 kilo 4.98

vrijdag-zaterdag:
Handperen Doyenne 3 kilo 4.98

Sperciebonen soogram 2.98

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

*••*

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals

TVfs; VIDEO's;AUDIO's enz
In - en verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur. H

Installatie en onderhoud van satelliet systemen

| Sirius Systems Service
Zelhemseweg 24, Hengelo gld

Tel.0575-46 21 20;mob.06-53 78 43 73;fax.0574-46 20 15 g
Open; ma.-vr. 13JO-18.30 Zat. 10.00-13.00

Dinsdag gesloten.

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

Profiteer nu van nog meer voordeel!

Op de hele winterkollektie

20 tot 70% korting
ook op Dhio

Rek vol broeken van
17Q QC 1£Q QC <MQ QC -1 OQ QCi / y,yj tvy.yj

 m it7i7i/ i yy,yj

nu 99.95
2 stuks voor 150.-

Restanten BH's - slips - hemden

nu 40% korting

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232

Opruiming bij Schoenmode Hermans!

wij hebben een groot gedeelte van

onze winterkollektie afgeprijsd

Kortingen tot 70%

kijk hiervoor op de rekken in de winkel

ook hebben wij volop schaatsen

van het merk Zandstra

graag tot ziens bij

Schoenmode Hermans
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 25 47 - 's maandags gesloten

ook voor eersteklas schoenreparatie

cl* in speelgoed

Behalve baby-wintercollectie
NU ook LEGO uitloopnummers
en speelgoed uit onze
OPRUIMFOLDER
zeer aantrekkelijk afgeprijsd

DE DRIEVETOL
speelgoed en bob/kleding

Spalstraat 29 Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

^__ -̂̂ «"
BankenJI Fauteuils j Eethoeken| Kasten jfsalontafelsj Cleinmeubelen | [ Karpetten

LuDDers
•wonen 'clip! l apen

Raadhuisstraat 45
Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 46 00



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

CV installatie/

verwarm ing s tech n iek

elektrische installatie

lood/zin /cwer/c

gas/\vaterleiding

radio en televisie

Opruiming - Opruiming
Momenteel hebben wij diverse aanbiedingen m.b.t. werk- & vrijetijdskleding

met kortingen tussen 15 en 25%

Op al onze overige werk- en vrijetijdskleding ontvangt u een korting van 10%

In ons assortiment hebben wij o.a. de bekende merken:
Life Line - Sanfor - Adventure Line - Maddog - Havep - Bram's Paris

TUINMEUBELEN

TUINACCESSOIRES, POMPEN

EN SPROEIERS
WERKKLEDING EN

VRIJETIJDSKLEDING
LAND-, TUIN-, BOUW-

EN VIJVERFOLIËN
RIOOL- EN HOGEDRUKBUIZEN

GOOSSENS
O M l C A

Steenderenseweg 11
Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Wij zijn op maandagochtend gesloten.
Deie aanbiedingen gelden t/m 31-01-2001

OPRUIMING!
Dames en Herenmode

2 halen 7 betalen
(zie kaart aanduiding in de winkel)

en laatste koopjes
met oranje sticker!

kom gerust even binnen kijken

Kerkstraat 11

7255 CB Hengelo Gld.

Tel.(0575)461235

eicpert »"« ARENDSEN

Raadhuisstraat 14

Hengelo Gld.

Op alle artikelen

10% korting!
tot l februari 2001

Fa. JANSEN-SMID
Bleekstraat 1, Hengelo gld. - Tel. (0575) 461360

^ J

kom snel kijken!!!

ORDNERS
nu van 5,95 voor f 5.

5 voor ƒ 20.-

WOLTERS BOEKHANDEL
Boeken en tijdschriften - Kantoorartikelen - Papier en creatief

Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 461253. Telefax (0575) 464734

OPRUIMING TIM ,0 FEBRUARI

Veel showroommodellen meubelen
met kortingen tot 40%

Diverse fauteuils zelfs

met kortingen van 50%

Tevens couponnen tapijt en vinyl
met kortingen tot 75%

Op alle niet afgeprijsde tapijten en vitrages
1 0% korting

DE SPANNEVOGEL
l M E U B E L - E N T A P I J T E N H U I S

Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo Gld. - Tel. (0575) 461484
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HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannmkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. O575-461220

Profiteer nu van nog meer voordeel!

Op de hele winterkollektie

20 tot 70% korting
ook op Dhio

Rek vol broeken van
17Q QC 1£Q QC 1>iQ QC /| OQ QC
i f y*yj i^y.yj ~ \iy.yj ~ i y y . y j

nu 99.95
2 stuks voor 150.-

Restanten BH's - slips - hemden

nu 40% korting

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232

Opruiming bij Schoenmode Hermans!

wij hebben een groot gedeelte van

onze winterkollektie afgeprijsd

Kortingen tot 70%

kijk hiervoor op de rekken in de winkel

ook hebben wij volop schaatsen

van het merk Zandstra

graag tot ziens bij

Schoenmode Hermans
Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld.

tel. (0575) 462547 - 's maandags gesloten

ook voor eersteklas schoenreparatie

in speelgoed

Behalve baby-wintercollectie
NU ook LEGO uitloopnummers
en speelgoed uit onze
OPRUIMFOLDER
zeer aantrekkelijk afgeprijsd

DE DRIEVETOL
speelgoed en babykleding

Spalstraat 29 Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

Karpetten

Luobers
ivonen '':Sp|H l apen

Raadhuisstraat 45
Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 46 00



BRILLEN
30-70%
KORTINC

Spalstraat 15 Hengelo Gld
Telefoon 46 13 74

JASSEN

TRUIEN

KINDERSWEATERS

0/> BODYWARMERS

\ ¥ KINDERSWEATERS \ 30%

KINDERJASSEN

Ruitersport Sueters

Spatstraat 23

7255 AA Hengelo QLD

Tel: 0575 463756

ruiiersjtoii
Intira

Een groot deel van onze monturencollectie
is spectaculair afgeprijsd. Dus kom snel langs en
maak uw keuze. Dat is pas echt goed bekeken!

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

(IVO)'
Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (Gld.), Telefoon (0575) 46 17 71

' lti'JXI f-v V ^ W v \J

A r>
Totale leegverkoop

wegens beëindiging bedrijf

FIETSEN
ZOEMFIETSEN

REGENKLEDING

ONDERDELEN ENZ.

KORTINGEN TOT

50%
Zweverink

UW FIETSSPECIAUST

lekink 8 - Hengelo (Gld.) - Tel. (0575) 46 28 88

Lijsten
tot 50%
korting

300 lijsten op voorraad

Vakfotografie en lijstenmakerij

Hans Temmink
Spalstraat 10 - Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 23 86

Wij ruimen op!

vele meubelen en
cadeau artikelen
tot 70% korting

Raadhuisstraat 11-13- Hengelo Gld - Tel. 0575-461469

Dames:
rokken - blouses - truien - pantalons enz.

Sport:
schoenen - jacks - trainingspakken

speciale prijzen vanaf

ƒ 25.-
zie onze etalage

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Ook slijpen wij voor u de schaatsen!!
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