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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 35 21

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

De vernieuwde

dienstmededelingen
{Kerk- en andere diensten)

Dhr. P. Noordijk neemt

na 29 jaar afscheid

van verzorgingshuis

'de Bleijke'

De politie vraagt
uw aandacht

Bevestiging van ds. Christien Ferrari-van Schuppen

in de Remigiusherk te Hengelo Gld.

Op de foto ds. C. Ferrari-van Schuppen foto 's gemaakt door dhr. W.J. Middelink

Zondag 14 januari j.l werd tij-

dens de intrededienst ds C. Fer-

rari verbonden aan de Hervorm-

de Gemeente van Hengelo Gld.

Ds Ferrari is tien jaar werkzaam

geweest in de gemeente Rek-

ken, voordat ze naar Hengelo

kwam.

De intrededienst, waar behalve

ds C. Ferrari, ds Elbert en mevr.

Rekswinkel-Kets de voorgangers

waren, had als lezing de 'De brui-

loft te Kana.'

De cantorij met als cantor-orga-

nist de heer K. van Marie zorgde

voor de vocale ondersteuning.

De blijdschap onder de aanwezi-

gen in de kerk met de komst van

ds Ferrari was duidelijk voelbaar,

dit liep als een rode draad door de

feestelijke bijeenkomst.

Volgens de ouderling van dienst,

mevr. Riny Disbergen, waren er

geen wettige bezwaren bij de ker-

keraad ingebracht, die de bevesti-

ging zouden verhinderen.

Op de vragen van ds Elbert aan ds

Ferrari om haar ambtsbediening

in Hengelo Gld. voort te zetten,

antwoordde zij dan ook vol over-

tuiging: 'Ja, van harte'.

Dat het feest was, bleek ook uit

de kindernevendienst.

Ds Ferrari had honingkoek gebak-

ken, om die volgens traditie van

de Joden bij een feest uit te delen.

Ook had ze hartjes van snoep voor

de kinderen.

Tijdens de dienst maakten de kin-

deren een krans van papieren

bloemen, 'nu is het pas écht feest'

zei ds. Ferrari, toen ze de krans

omgehangen kreeg.

Na de dienst volgde er een nadere

kennismaking met het gezin Fer-

rari in 'Ons Huis'.

Christien en Uriël Ferrari met hun

kinderen Camille en Vincent wo-

nen al weer een paar weken in

Hengelo.

'We beginnen ons al thuis te voe-V

len, leren de weg al wat kennen',

aldus Christien.

'Het is alleen vreemd dat de pas-

torie niet naast de kerk is, dat is

even wennen.'

Een aantal sprekers sprak Ds Fer-

rari en haar familie toe.

De heer Harmsen, spreker namens

de kerkeraad, wenste haar veel

heil en zegen, zoals een Achter-

hoeks gezegde luidt.

De burgemeester, de heer Van

Beeck Calkoen, heette het gezin

namens de gemeente Hengelo Gld.

welkom.

Hij kenschetste de gemeente Hen-

gelo als een gemeente met veel

verenigingen, een hechte struc-

tuur en een grote saamhorigheid.

Daarna zong de Jeugdraad een

lied over het Jeugdraadswerk.

Pastor Zweers sprak de nieuwe

dominee toe namens de Willibror-

dusparochie en het kerkbestuur.

Hij noemde de oecumenische

samenwerking en de jaarlijkse

musical als speerpunten in de

samenwerking.

Het was opvallend dat er een

grote groep mensen uit de Her-

vormde Gemeente uit Rekken aan-

wezig was. Mevr. Groot Wassink

deed het woord namens deze

groep. 'Gefeliciteerd, Hengelo met

de komst van ds Ferrari.'

Ds Elbert sprak namens de Ring

(een groep samenwerkende predi-

kanten in het gebied rondom Doe-

tinchem) en namens de Hervorm-

de Gemeente in Hengelo.

De blijdschap bleek uit de woor-

den die hij tot zijn nieuwe collega

sprak. 'Tof, tof dat je er bent.'

Ds Ferrari dankte de sprekers

voor de lovende woorden en atten-

ties die mocht ontvangen. 'Ik heb

nu zin om weer gewoon aan het

werk te gaan. Weer in gesprek te

zijn met de mensen, dat is de bron

van mijn werk.'

Koffieconcert
Atiantics Bells

Open avond
Ulenhof College

Computerstress U!

Sinds deze week zijn we volledig

op de hoogte, wat dit woord

inhoudt.

Ondanks alle moderne apparatuur

op onze pre-press afdeling, wer-

den we continu geconfronteerd

met foutmeldingen, vastlopen van

de computers en zo kunnen we

nog wel even doorgaan.

Door deze computerellende en de

onstane tijdsdruk zijn we ge-

dwongen om deze editie van 'de

Reclame' in vier pagina's te laten

verschijnen.

Toneeluitvoering

Vierahker-Wichmond

De toneelgroep Vierakker-Wich-

mond geeft binnenkort weer

haar jaarlijkse toneeluitvoe-

ring. Dit jaar is de keuze geval-
len op de klucht 'Zo heeft Meu

Gerre het gewild'.

Het stuk speelt zich af op de boer'

derij van de overleden Meu Gerre,

waar de notaris het testament zal

openen. Daarbij aanwezig zijn de

door Meu Gerre bepaalde erfge-

namen. Omdat ze geen kinderen

had zijn deze erfgenamen, neven

en nichten van Meu Gerre, blij

verrast dat zij de erfgenamen

zijn. Bij voorbaat hebben zij de

erfenis al verdeeld. Maar Meu

Gerre heeft alles duidelijk

beschreven, wat de nodige ver-

wikkelingen meebrengt tussen

huishoudster, knecht en erfgena-

men.
Als u ook bij het openen van dit

testament aanwezig wilt zijn,

kom dan op vrijdag 26 of zater-

dag 27 januari naar het St.Lud-

gerus gebouw te Vierakker en

beleef het mee. De toneelgroep

zal er weer alles aan doen om er

een mooie avond van te maken.

(advertentie)

Restanten en partijen

DAMES- EN

HERENSCHOENEN
Veel bekende topmerken

ALLES

UITZOEKEN

ƒ 50.-*
Per paar

*Niet ruilen - geen garantie.

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur
Zaterdag 9.00-16.00 uur
Geen koopavond

Dorpsstraat 35

Steenderen

Tel.(0575)451091



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«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 Gld.

- 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 Eucharistieviering

NPG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

- MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:

Weekenddienst
- De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag

14.00 uur tot maandagochtend 8.00 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 hier-
voor 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

Avond- en nachtdienst
- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 08.00 uur en is uitslui-
tend 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, tel. (0575) 462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
U kunt de actuele dienstlijst ook vinden op
internet onder:
http://huisartsengroephengelogld.wolweb.nl/
Apotheek Hengelo Gld.

Spalstraat 28, tel. (0575)46 1010
Openingstijden:

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

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

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

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

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

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

"Jentha"
- Voor afspraken tel. (0575)464440, Beatrixln4,

Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg
Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness

"Janssen van Dijke"
- Tel. (0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

mevr. Peuters, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314) 32 91 60

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

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

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

- ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie

- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)
Politiebureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau alleen op

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

- Telefoonnummer 0900-8844
De Graafschap Dierenartsen

- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons
- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen) u
wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoen-
de dierenarts.

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

op afspraak

Paardenspreekuur:
- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur
- zaterdag 08.30 - 12.00 uur
Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp

- tel: (0575) 452020 dag en nacht bereikbaar.

- HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Contactpersonen Hengelo:
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828.
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A. Hakvoort, tel. (0575) 4623 17
- 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) 4623 17
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 tel. 06-52957677

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Netwerk Thuiszorg Nederland

- 24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen
09.00 en 12.00 uur) regio Midden-Ussel:
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) 45 1659 spreekuur maandag t/m
vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:

- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 6221 51
spreekuur maandag t/m vrijdag
08.30-09.30 uur

Ned. Patiëntenvereniging (afd. Oude IJsselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

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

bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0313)421025, tel. (0314) 341275 of
(maandag t.e.m. vrijdag) tel. (0314) 326796.

- DIVERSEN
Pedicure

- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 4625 15
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435
- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)
- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 52 7246

- L. Erne Rutjes, tel. (0575) 451013
- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942
Diëtiste

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

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 VVV Hengelo Gld.

- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur
Openingstijden Wereldwinkel

- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur
en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 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 telefonisch gemeld
worden van maandag tot enVtet vrijdag tussen
8.00 en 12.30 uur op: tel.nr. (0314) 626140.
Overige zaken: tel. (0314) 6261 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) 32 99 11
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.

Dankbaar delen wij u mede,
dat is geboren heden,
een kindje lief en klein,

waarmee wij in de wolken zijn.

Aan dit kleine wonder van leven hebben wij de naam

Tim
Arnoldus Willem

gegeven.

Geboren op 10 januari 2001,
weegt 4085 gram en is 54 cm lang.

Edgar Luesink
Magreet Pennekamp

Elferinkdijk 3a, 7255 PW Hengelo Gld.
(0575)463145

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen, kaarten en kado's die wij op
ons 40-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen.

't Is voor ons een geweldige dag geweest!

Willy en Lies Rondeel

Roessinkweg 30a,
7255 PC Hengelo Gld.

Heden overleed toch nog onverwacht onze
zwager en oom

Reint Dijkman

weduwnaar van Tonia Mol

op de leeftijd van 85 jaar.

Hengelo Gld.: H.J. Lebbink-Mol
Gorssel: G. Mol

H.Mol-Overmaat
neven en nichten

Hengelo Gld., 17 januari 2001.

Uw overweldigende, warme en fleurige belangstelling bij
het overlijden van onze oma, moeder en mijn vrouw

TineThierry-Blauw

geeft ons de kracht om in haar geest door te gaan.

Fam. J. M.Thierry
H. v. Velzenplein 4
7255 BZ Hengelo Gld.

Te Koop,

Gevraagd,

Aangeboden,

en andere

"kleintjes"

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

Wilt u een 'kleintje' plaatsen

dan gelden de volgende prijzen:

Min. 4 regels ƒ 10.-

Elke volgende regel ƒ 1.-

Drukkerij Uiterweerd:

Regelinkstraat 16

Tel. (0575)463818

Fax (0575) 465088

E-mail:

drukkerijuiterweerd@planet.nl



(advertentie)
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Uitnodiging ouderenmiddag
op woensdag 31 januari a.s. om 14.00 uur in 'Ons Huis'

met de Schaapherder uit Eibergen en diavertoning

Wie afgehaald wil worden kan bellen, tel. (0575) 46 27 28.

Vakantieweek U.V.V.

Wie gaat er mee?
Periode 29 juni t/m 6 juli 2001 -Vanaf 55+

Informatie en opgave: donderdag l februari a.s.
om 14.00 uur in 'Ons Huis'

Tel. (0575) 46 13 89 en (0575) 46 31 97

Directeur neemt na 29 jaar afscheid van

Zorgcentrum voor ouderen

Open avond Ulenhof College
Het Ulenhof College in

Doetinchem (wijk 2) houdt op

dinsdag 30 januari en donder-

dag l februari a.s. Open Huis,

beide dagen van 18.00 tot

21.00 uur.

In het brugklasgebouw aan de

Mackaylaan en in het hoofdge-

bouw aan de Bizetlaan kunnen

ouders en kinderen volop infor-

matie krijgen over het onderwijs

en de leerlingbegeleiding op het

Ulenhof College.

Het Ulenhof College is een

Christelijke Scholengemeenschap

met drie afdelingen: Theoretische

leerweg (oud MAVO), HAVO en

V.W.O.

Op grond van de adviezen van de

basisschool en/of de wens van de

ouders worden de leerlingen van

de eerste brugklas geplaatst in

de theoretische (Mavo)leerweg,

de HAVO/Theoretische (Mavo-

gerichte), de VW.O./HAVO-

gerichte brugklas of de V.W.O. -

klas! Op deze vier niveaus wordt

de Basisvorming aangeboden,

waarbij veel aandacht is voor

zelfstandig werken.

De doorstroming van Mavo naar

Havo en van Havo naar V.W.O.

blijft voor eigen leerlingen reali-

seerbaar.

De school heeft voor alle leerja-

ren een eigen boekenfonds.

L I T I E

De politie vraagt uw aandacht
voor het volgende:
Op dinsdag 9 januari werd 's mor-

gens bij een notariskantoor aan

de Spalstraat te Hengelo een zil-

vergroene Gazelle damesfiets van

een half jaar oud gestolen. De

fiets stond afgesloten en was

voorzien van een goedgekeurd

slot. De politie vermoedt dat de

fiets in een voertuig of aanhanger

is geladen. De volgende dag ver-

dween bij een supermarkt aan de

Prinses Irenestraat in Zelhem op

dezelfde manier wederom en

gloednieuwe damesfiets. Het

Sportuitslagen
Waterpolo

Het eerste herenteam van He-Key

is in 2000 goed uit de startblok-

ken gekomen. Tegen het Lochem-

se De Berkelduikers 2 werd een

ruime zege behaald van 8-3. Deze

had nog iets hoger uit kunnen

vallen wanneer het vizier wat

scherper had gestaan.

Door deze overwinning hand-

haaft He-Key l zich in de top 3

van de eerste klasse Kring van

Gelderland/ Overijssel.

betreft een blauwe Gazelle

damesfiets. Hier wordt vermoedt

dat men op dezelfde manier te

werk is gegaan. Graag zou de

politie in contact komen met

eventuele getuigen.

Mocht u ooit waarnemen dat

iemand een fiets in een voertuig

of aanhanger laadt en daarmee

wegrijdt, kunt u het beste het

kenteken noteren en de politie

bellen.

De politie is te bereiken via

tel. 0900-8844.

Het eerste damesteam staat

momenteel derde in de tweede

klasse Kring en speelde in 2001

nog geen competitiewedstrijd.

Op 27 januari spelen zij weer

tegen Schuurman BZ&PC 2 uit

Borculo.

Overige uitslagen:

Dames
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Heren

Heren 2 speelt pas 28 januari zijn

eerste wedstrijd in de tweede sei-

zoenshelft.

Eind januari 2001 gaat dhr. E

Noordijk, locatiedirecteur van

zorgcentrum 'De Bleijke' van

stichting Markenheem, gebruik

maken van de regeling om ver-

vroegd uit dienst te treden.

Niet alleen voor de bewoners van

het zorgcentrum is dit een hele

gebeurtenis, ook voor de Henge-

lose gemeenschap is mijnheer

Noordijk een begrip. Hij is nl.

actief in de politiek en jarenlang

een voortrekker geweest van de

plaatselijke oranjevereniging.

Verder was hij betrokken bij tal

van activiteiten die heel vaak erg

goed te combineren waren met

het zorgcentrum. Bijvoorbeeld

toen 'De Bleijke' in 1995 haar 25-

jarig bestaan vierde, had het slot

van de feestweek plaats op de

'dorpsbleek', waar een taptoe

plaatsvond met deelname van

alle muziekkorpsen uit Hengelo

en omgeving. Een happening

waar het hele dorp voor was uit-

genodigd en die de bewoners van

'De Bleijke' via een rechtstreekse

televisieverbinding live konden

meemaken.

Met het vertrek van dhr. Noordijk

verdwijnt er een groot stuk

geschiedenis van 'De Bleijke'.

Dhr. Noordijk weet eigenlijk van

elke gebeurtenis en van elke

bewoner die in de loop der jaren

op 'De Bleijke' was, wel een ver-

haal te vertellen. Veel tijd en

energie heeft een noodzakelijke

renovatie van het huidige gebouw

hem gekost. Het is beslist jammer

dat, wat hij zo graag wilde, zijn

Op de foto Dhr. P. Noordijk tot eind januari directeur van^de Bleijke'

opvolger een mooi nieuw gebouw

achter te laten niet gelukt is.

Op vrijdag 26 januari 2001 zal

's ochtends door de bewoners van

'De Bleijke' en de aanleunwonin-

gen afscheid genomen kunnen

worden, met een programma dat

al om 9.30 uur van start gaat.

's Middags is er een receptie voor

genodigden en 's avonds zal het

personeel en vrijwilligers d.m.v.

een feestavond hun directeur uit-

zwaaien.

Helaas is er geen mogelijkheid om

de vele mensen die op de één of

andere manier een speciale band

hadden of hebben met onze direc-

teur, op deze dag te ontvangen.

Echter wij zijn er van overtuigd

dat ook andere manieren van

afscheid nemen volop benut kun-

nen worden, maar dat laten we

graag aan betrokkenen zelf over.

De nieuwe locatiemanager, dhr.

Nas uit Doetinchem, is per l janu-

ari in 'De Bleijke' begonnen.

Koffieconcert Atlantic Bells

Jeugdteam

De nieuwe aanzet is gegeven voor

een jeugdteam voor waterpolo in

Hengelo Gld. Er kunnen nog

steeds kinderen bij, dus als u in-

teresse heeft voor zwemmen en/of

waterpolo neem dan gerust con-

tact op met Tia Buunk, tel.

(0575) 464166 of surf naar

http://surf.to/he-key voor algeme-

ne info over de club. Wij kunnen u

dan alles vertellen over de spor-

tieve mogelijkheden die He-Key

voor u en uw kind kan bieden.

De stichting Commissie Oost

Europa Hengelo (Gld.) organi-

seert een koffieconcert m.m.v.

van de Atlantic Bells.

Ierland wordt omsloten door de

Atlantische Oceaan en de Ierse

zee. De op deze plaats vaak voor-

komende botsingen van de lucht

en zeestromen veroorzaken een

onstuimig weerbeeld. Dit komt in

de Ierse muziek tot uiting. Een

groot deel van het Ierse openbare

leven speelt zich af in de pub. De

Keltisch georiënteerde cultuur

zorgt voor die typische Ierse pub-

sfeer. Waarin luisteren naar live

muziek en het spontaan deelne-

men belangrijke elementen zijn.

Het is die sfeer die de formatie

Atlantic Bells creëert. Het reper-

toire is afwisselend modern en

traditioneel en kent gevoelige

ballades, snelle instrumentale en

modernere, tegen de popmuziek

leunende, stukken.

Atlantic Bells speelde al diverse

malen voor een zeer enthousiast

publiek. Zo waren er succesvolle

optredens op festivals, bij diverse

straat-, buurt- en schoolfeesten

en een live optreden voor de

radio. Onlangs nog bij de finalis-

ten van het Open Podium 2000.

Atlantic Bells bestaat uit Inge

Boekhorst (zang, viool en accor-

deon), Albert-Jan Bulder (mando-

line, gitaar, zang), Marius

Duurland (zang, basgitaar,

gitaar), Willem Ebbers (drums,

percussie, zang), Pauline Gerlach

(zang, viool, tin whistle).

Wilt u een levendige, vrolijke mor-

gen/middag, kom dan naar Party

Restaurant 'De Smid' op Zondag

28 januari, de aanvang is om

11.30 uur. De entreeprijs be-

draagt ƒ 7,50 inclusief een kop

koffie (kinderen ƒ 3,75).

Kaarten in de voorverkoop bij:

Party Restaurant 'De Smid',

tel. (0575) 461293 en

V.V.V. Hengelo Gld.



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

Partycentrum

Voorgerecht

Hicio van Runderhaas

gLMiiarinecrde runderhaas met oude

kaas en pijnboompitten gegegarneerd

of
Gebonden kervel soep

afgemaakt met een scheutje pernod

Hoofdgerecht

Trio van vlees

laat u eens lekker verassen!

of
Kalfsribeye

meteen mosterdroomsaus

Beide hoofdgerechten worden geserveerd met diverse

groenten en aardapelgarnituren en een salade van het buffet.

Nagerecht

IJspallet "De Kruishert*"

Prijs ƒ 39.50
Reserveren gewenst.

Lunchcafé open van 12.00 tot 14.00 uur

A la carte Serre-restaurant open van

17.00 tot 2 \ .00 uur, behalve op maandag.

Dinsdag alleen kleine kaart.

Kruisbcrgseweg 172 7009 BT Doetinchem
Telefoon (0314) 32 41 23 Fax (0314) 36 38 21

V l l3l C.3TC Vitaliteit door gewichtsbeheersing.

Een goed voornemen voor het nieuwe jaar?

Misschien wilt u eigenlijk al een tijdje uw gewicht onder controle
hebben? Of heeft u gebrek aan energie/voelt u zich moe?

,//c vertel u er graag alles over en ook hoe u op een

gezonde, prettige manier slank en fit kunt worden en

blijven. Graag maak ik met u een persoonlijk plan!

Bel vrijblijvend voor info: (0575) 46 32 05.

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals

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

Installatie en onderhoud van satelliet systemen

ï Sirius Systems Service
Zelhemseweg 24, Hengelo gld

Tel.0575-46 21 20;mob.06-53 78 43 73;fax.0574-46 20 15
Open; raa.-vr. 13.30-18.30 Zat. 10.00-13.00

Dinsdag gesloten.

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Aanbiedingen van de week
500 gram rundergehakt
+ 4 slavinken ƒ 11.50

500 gram drumsticks ƒ 3.98

100 gram salami ƒ1.98

m.i.v. dinsdag23januari 'tientjesaktie'

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-461301

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg -tel. 0575-461307

Speciaalzaak
in groenten en fruit

/

Klein
Westland

Kerkstraat 6 Hengelo Gld.
Tel: (0575) 46 10 54

Rauwkostreclame
Witte kool ham salade
250 gram

Festival salade
250 gram

2.98

2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:
Andijvie 1 kilo 3.50

Goudreinet 3 kilo 4.98
Hutspot 1 zak 2.98

«v

vrijdag-zaterdag:
Harde spruiten 1 kilo 1.49

Rode grapef ruit 10 voor 6.98

Uw advertentie in 'de Ree/ome'?
Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat l 6

tel. (0575) 46 38 18

fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Cadeavi-Xip

Cadeau

kttttém hi)

OSMAN
MOINIMCIAUST

maHntoéW M kwriwt)

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo ( i l d .
Tel. 0575-461424

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &

Vloertegels

Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

NIEUW IN BAAK - NIEUW IN BAAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

Tel. : 0575-441123
Mob.: 06-53212132

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei bestratingsma-
terialen voor uw tuin en erf o.a.

- OUDE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE FORMATEN;
- ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;
- BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN M ATEN;
- TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;
- SIERGRIND IN ZAKJES EN BIG BAGS;
- SIERELEMENTEN VOOR WATER, STAPELBAKKEN ENZ;
- TUINHUISJES EN TUINPRIËLEN.

Geopend: vrijdag van 10.00 -12.30 en 13.30 -18.00 uur
zaterdag van 8.00 -16.00 uur


