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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) 4638 18, fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt dinsdags in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Big Generator

2 februari b//

Café Heezen

Sportnieuws

He-Key en

Damclub Hengelo

4 dolle dogen bil

Dick Helmink

Galerie Musaïque

Op de foto Monique Wolters bij het schilderij 'Hush now, don't explain'

Hoewel Monique Wolbert heel

plezierig en ongestoord kan

schilderen en werken in haar

'tuinhuis', dat bij haar woning

ligt, kwam het haar heel goed

uit, dat het voormalig pand van

het postkantoor aan het kerk-

plein leeg kwam te staan. Hier

kan ze nl. haar werk op een

prachtige manier tentoonstellen.

De vaak grote schilderijen hebben

in de voormalige sorteerafdeling

een prachtige plaats gekregen,

zodat iedereen, die daar belang-

stelling voor heeft binnen kan

stappen en van haar werken ken-

nis kan nemen en genieten. Stuk

voor stuk bijzondere werken,

waarbij Monique zich laat inspire-

ren door muziek, de natuur en

door vrouwen.

Ze experimenteert met kleuren,

met materiaal, waarbij b.v. ook

piepschuim wordt beschilderd, en

laat zich daarbij leiden door een

tekst, een muziekstuk een

gedicht. 'Soms vind je zomaar iets

in een gebaar, een zin of in een

lied dat ontroert'.

Een van haar doeken 'De Koningin

bekent kleur', waar ook een beeld

en een vloerkleed, met daarop een

schaakbord en schaakstukken

horen (ook door haar vervaar-

digd) trekt extra de aandacht. Tij-

dens de openingstijden is Monique

zelf aanwezig om desgevraagd

uitleg te geven over haar werk,

maar wanneer je alleen maar wilt

genieten zonder begeleiding, dan

kan dat uiteraard ook. Omdat

Monique spontaan reageerde op

het vrijkomen van de ruimte, is

haar galerie nog niet officieel geo-

pend, maar dat zal vast nog

gebeuren. Maar dan iets later in

het seizoen, zodat de 'Hot and

Sweet'-band, waar Monique in

meezingt, een muzikale omlijsting

hierbij kan geven. De naam 'Gale-

rie Musaïque' zal dan ook boven

de voordeur komen.

Galerie Musaïque is iedere woens-

dag, donderdag en vrijdag open

van 10.00 uur tot 17.30 uur en

eventueel op afspraak.

Een galerie in de buurt van het

oorlogsmuseum (dat nog geopend

moet worden) maakt Hengelo Gld.

hopelijk nog aantrekkelijker voor

toeristen om eens een dagje in

door te brengen.

Politieberichten
periode 8 f/m 20 /anuori

Sparen bi'i

Albert Heijn

Hengelo Gld.

Tweedekamerlid mevrouw van der Hoeven

komt 5 februari naar Hengelo Gld.

Thema-avond over herindeling.

Omdat deze maand het rapport

over de voor- en nadelen van fu-

seren met drie, vier of vijf ge-

meenten uitkomt, wordt door de

CDA-afdelingen van Hengelo,

Hummelo & Keppel, Steende-

ren, Vorden en Zelhem een the-

ma-avond georganiseerd over

herindeling. De fractiespecialis-

te Ruimtelijke Ordening van het

CDA in de Tweede Kamer,

mevrouw Maria van der Hoeven

komt op maandag 5 februari

a.s. naar zaal Leemreis in Hen-

gelo Gld. en zal over dit onder-

werp een inleiding houden.

Informatie

Een lid van de stuurgroep, die het

onderzoek door Ernst & Young

heeft begeleid, zal ook ee,n

inleiding houden. Hij zal nader

ingaan op het gehouden onder-

zoek en de laatste stand van

zaken, zodat de aanwezigen goed

geïnformeerd zijn. De inleiding

van mevrouw Maria van der

Hoeven zal zeker ook informa-

tieve elementen bevatten, maar

gevraagd is haar visie te geven op

herindeling in het algemeen en

voor het gebied van de vijf

gemeenten in het bijzonder. Als er

vergelijkbare voorbeelden met

elders zijn zal dat zeker aan-

spreken.

Discussie

Na de inleidingen is er volop

gelegenheid vragen te stellen en

op hetgeen te berde is gebracht

nader in te gaan. Dit zal gebeuren

o.l.v. de fractievoorzitter van het

CDA-Hengelo. Behalve dat de

inwoners geïnformeerd worden

over de stand van zaken, krijgen

de raadsleden zo ook een idee hoe

in de gemeenten over dit item

wordt gedacht. Dit als aanvulling

op de vorig jaar door het CDA in

Hengelo gehouden drie gesprek-

savonden. Door de gemeentera-

den zal waarschijnlijk in februari

een besluit genomen moeten

worden. De CDA-afdelingen van

de vijf gemeenten rekenen op een

goede opkomst op 5 februari

aanstaande in zaal Leemreis te

Hengelo Gld. De avond begint om

20.00 uur.

(advertentie)

'De Koningin bekent kleur'gevormd door een beeld, vloerkleed en een schilderij.

Wordt februari de maand van
beschuit met kaas of

beschuit met muisjes?

Het wordt in elk geval beschuit
van de Echte Bakker!

De maand februari

Echte Bakkers Beschuit / 2.50

Cake v/d maand

Zeeuwse cake / 6.95

Vlaai v/d maand

hazelnootslagroom vlaai /10.95

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)



dienstmededelingen
IhpF

KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

- KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 4 febr. 10.00 uur, ds. C. Ferrari

m.m.v. Soli Deo Gloria

Goede Herder Kapel

- Zondag 4 febr. 10.15 uur, ds. A.B. Elbert,

Heilig Avondmaal

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

- Zondag 4 febr. 10.00 uur, geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Zaterdag 3 febr. 19.00 uur, Eucharistieviering

- Zondag 4 febr. 10.00 uur,

Woord-, en Communieviering

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 Postal:

- 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 2 - Zondag 4 februari: Dr. Eyck,

tel. (0575)461277, Kastanjelaan 7

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 5 febr. dr. Koning, tel. (0575) 461266

- Dinsdag 6 febr. dr. Eijkelkamp, tel.(0575)462262

- Woensdag 7 febr. dr. v.d. Beek, tel. 06-53738359

- Donderdag 8 febr. dr. Eyck, tel. (0575) 4612 77

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. wol web. 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 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. Peulers, 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.RJ. 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 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) 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 Usselstreek)

- 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) 462515

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435

- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)

- l na Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 52 72 46

- L. Erne Rutjes, tel. (0575) 45 1013

- 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 uuren 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 en met vrijdag tussen

8.00 en 12.30 uur op: tel.nr. (0314) 6261 40.

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) 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.

Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon

Cas

geboren op 20 januari 2001

Richard en Paulien Oldenhave

Krommedijk4

7255 KT Hengelo Gld.

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond na

het overlijden van onze lieve, zorgzame vader en opa

Bernard Janssen

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld., januari 2001

Wichmondseweg 11.

"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

Te koop:

Opel Kadett 1986 + trekhaak,

APK gekeurd dec. 2000,

km.stand 107000

vraagprijs ƒ 1500,-

tel.(0575)462805.

Help!!

Mijn hulp in de huishouding en

toeverlaat gaat weg.

Wie belt mij: (0575) 45 13 05.

Tijden in overleg.

Hebt u nog bruikbare spulletjes

voor de rommelmarkt van

'Crescendo' op 16 juni 2001?

Bel dan (0575) 4617 82.

Wilt u een 'kleintje' plaatsen

dan gelden de volgende prijzen:

Min. 4 regels ƒ 10.-

Elke volgende regel ƒ 1.-

De maximale maat voor ad-

vertenties op de voorpagina

bedraagt: 100 mm breed en

185 mm hoog.

Op de advertentiepagina's han-

teren we de volgende breedtes:

1 kolom: 40 mm,

2 kolommen: 85 mm,

3 kolommen: 130 mm,

4 kolommen: 175, mm,

5 kolommen: 220 mm en

6 kolommen: 265 mm

Drukkerij Uiterweerd:

Regelinkstraat 16

Tel. (0575)463818

Fax (0575) 46 50 88

E-mail:

drukkerijuiterweerd@planet.nl

U kunt voor:

handels-,
reclame-,

en
familie-

drukwerk

terecht bij ons
agentschap:

J.B. Eppink
Dorpsstraat 37

7221 BN Steenderen

tel. (0575)45 1862

fax (0575) 45 1 6 2 1

Tevens kuntü hier
advertenties en/of

persberichten inleveren
voor plaatsing in

'De Reclame'



L l T l E
Politieteam Zelhem
(Hengelo, Hummelo & Keppel en Zelhem)

Alarmnummer Politie

-Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend

- overige dagen kan het

bureau alleen op afspraak

worden 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

Politieberichten

Periode 8 t/m 20 januari

Maandag 8 januari

- 's Avonds belandde een auto-

mobilist in een pas gegraven

greppel op de aanbouw van de

nieuwe rondweg aan de

Ruurloseweg te Zelhem. Een

voorbijkomende automobilist

merkte de auto op en zag dat

de bestuurder de plaats van

ongeval had verlaten. Deze

zaak heeft de politie nog in

onderzoek.

Dinsdag 9 januari

- In Zelhem is 's nachts bij een

restaurant aan de Smidsstraat,

een aanzienlijk geldbedrag ver-

dwenen.

- Een geparkeerde auto aan de

Rembrandstraat te Zelhem

werd door onbekend(en) per-

soon(en) bekrast en vernielin-

gen aangebracht.

Woensdag 10 januari

- Tijdens een snelheidscontrole

die op de Rijksweg te Laag

Keppel tussen 9.40-10.50 uur

werd gehouden, reden 8 auto-

mobilisten te hard.

De . hoogst gemeten snelheid

bedroeg 107 km/h.

- Op de Rijksweg te Laag

Keppel werd tussen 11.05-

12.05 uur tevens gecontro-

leerd op snelheid. Hierbij wer-

den 4 snelheidsovertredingen

geconstateerd, waarvan één

bestuurder met een snelheid

van 100 km/h voorbij kwam.

Donderdag 11 januari

- In Zelhem op de Ruurloseweg

vond 's morgens tussen twee

automobilisten een kop-staart-

botsing plaats. Hierdoor ont-

. stond aan beide voertuigen

schade.

- Een bestuurder van een perso-

nenauto week 's morgens op

de Aaltenseweg te Hengelo uit

voor een overstekende ree en

kwam vervolgens met zijn

voertuig tegen een kast van

een vuilwaterpomp tot stil-

stand. Zowel de bestuurder als

de ree bleven hierbij onge-

deerd.

- Tussen 14.00- 15.00 uur werd

op de Ruurloseweg te Zelhem,

buiten de bebouwde kom, een

snelheidscontrole gehouden.

Hierbij reden van de 600 auto-

mobilisten 26 bestuurders te

hard.

- In Zelhem werd een verkeers-

controle gehouden bij de ver-

keerslichten Ruurloseweg-

Hengeloseweg. Tijdens deze

controle werden 4 bestuurders

geverbaliseert terzake door

rood licht rijden.

Vrijdag 12 januari

's Middags werd in Keijenborg

op de Koldeweiweg een daar

geparkeerde personenauto

door een onbekend motorvoer-

tuig aangereden.

- Op het kruispunt Keijenborg-

seweg- Hummeloseweg vond 's

middags een botsing plaats

tussen twee personenauto's.

Doordat één van de bestuur-

ders werd verblindt door een

laagstaande zon en hierdoor

de andere automobilist niet

had opgemerkt. Aan beide

voertuigen ontstond schade.

- In Hengelo werd 's avonds op

de Leliestraat een daar gepar-

keerde auto aangereden door

een onbekend voertuig.

- Een bestuurder van een perso-

nenauto raakte 's avonds op

de Wehlsedijk te Eldrik in de

slip en kwam vervolgens tot

stilstand tegen boom. De

bestuurder bleef hierbij onge-

deerd.

- Op de Markt te Zelhem botste

's avonds een automobilist tij-

dens het keren op de weg

tegen een geparkeerde perso-

nenauto. Hierdoor ontstond

geringe schade aan beide voer-

tuigen.

Zaterdag 13 januari

- 's Morgens kwam bij de

Meldkamer een melding bin-

nen dat er aan de Ruurloseweg

te Hengelo een auto in de sloot

lag. De politie ging ter plaatse

en trof niemand meer in het

voertuig aan. Vermoedelijk

kon de bestuurder de bocht

niet meer halen en is rechtdoor

geschoten en vervolgens in de

sloot belandde. Aan de auto

ontstond geringe schade. De

politie heeft deze zaak in

onderzoek.

Zondag 14 januari

- Op de Vordenseweg in Hengelo

reed een automobilist een

overstekende ree aan. Aan de

personenauto ontstond fikse

schade. Helaas heeft de ree de

aanrijding niet overleeft.

- Een automobilist werd 's

nachts op de Landstraat te

Halle aangehouden terzake rij-

den onder invloed. Tegen de

bestuurder is een proces ver-

baal opgemaakt.

- Aan de Eldrikseweg te Hengelo

werd 's morgens uit een

bedrijfsauto diverse geluidsap-

paratuur ontvreemd.

- Tevens vond in Braamt op de

Gildeweg een auto-inbraak

plaats waarbij een autoradio

werd weggenomen.

Maandag 15 januari

- In Halle op de Halsedijk be-

landde 's morgens een bestuur-

der met zijn personenauto ten

gevolge van een glad wegdek

in de sloot. Hierbij raakte de

bestuurder gewond.

- Tijdens een verkeerscontrole

op de kruising Ruurloseweg-

Aaltenseweg te Zelhem wer-

den 4 bestuurders geverbali-

seert terzake van negeren van

het STOPBORD.

- Tussen 14.30 en 15.00 uur

werd tijdens de controle bij het

verkeerslicht in Zelhem geen

overtredingen geconstateerd.

- 's Nacht vond bij een juwelier

in Hengelo een snelkraak

plaats, waarbij voor een fors

bedrag aan sieraden werd

weggenomen. Van de dader(s)

ontbreekt nog elk spoor.

- Aan de Hengeloseweg te

Zelhem werd een spiegel van

een personenauto vernield.

- Tijdens een snelheidscontrole

op de Hengeloseweg te Zel-

hem, binnen de bebouwde kom,

reden tussen 13.15 en 14.45

uur 7 bestuurders te hard. De

hoogst gemeten snelheid bed-

roeg 79km/h.

Woensdag 17 januari

- In Hengelo aan de Vordense-

weg werd vroeg in de ochtend

een personenauto ontvreemd.

Dezelfde ochtend nog pleegde

de onbekende (n) dader(s) met

deze auto een snelkraak bij

een fotozaak in Warnsveld.

Graag zou de politie in contact

komen met eventuele getui-

gen. De politie is te bereiken

via tel: 0900-8844.

- 's Middags vonden er meerdere

auto-inbraken plaats op 'de

parkeerplaats op het Zand aan

de Venneweg te Zelhem.

Hierbij werden diverse autora-

dio's en persoonlijke goederen

weggenomen.

Op de Zomerweg te Drempt

werd 's nachts een automobi-

list tijdens een verkeerscontro-

le staande gehouden. Na con-

trole bleek de bestuurder, een

54 jarige inwoner uit Drempt,

teveel alcohol had genuttigd.

De bestuurder kreeg een rijver-

bod van 4 uur opgelegd en

tegen hem is een proces-ver-

baal opgemaakt.

Donderdag 18 januari

- Tussen 19.15-20.15 uur is in

Zelhem op de Kruisbergseweg

een verkeerscontrole gehou-

den. Van de 50 automobilisten

zijn twee bestuurders geverba-

liseert terzake het niet dragen

van een autogordel.

Vrijdag 19 januari

Op de Doetinchemseweg te

Zelhem vond 's middags een

kop-staart botsing plaats tus-

sen drie personenauto's. Hier-

bij bleven de bestuurders, voor

zover bij ons bekend, onge-

deerd.

- In Hengelo werd 's morgens

op de Aaltenseweg een over-

stekende ree aangereden door

een automobilist. Aan de per-

sonenauto ontstond geringe

schade.

- Aan de Kroezekampweg in

Zelhem verdween een pony uit

de weide.

Zaterdag 20 januari

- In Zelhem op de kruising

Burgemeester Rijpstrastraat-

Ruurloseweg gleed 's morgens

een bestuurder met' zijn

bedrijfsauto van de weg en

botste vervolgens tegen een

lantaarnpaal. Hierbij ontstond

geringe materiële schade aan

het voertuig.

- 's Avonds vond wederom, ten

gevolge van een glad wegdek,

een eenzijdig verkeersongeval

plaats op de Burgemeester

Rijpstrastraat in Zelhem. De

bestuurder een personenauto

wilde bij de partycentrum de

parkeerplaats oprijden en

gleed hierbij door en kwam tot

stilstand tegen een paaltje. De

bestuurster en twee inzitten-

den bleven hierbij ongedeerd.

- Op de Veldhoekseweg in de

Veldhoek belandde 's avonds een

bestuurster met haar personen-

auto, mede door een glad weg-

dek, in de sloot. Aan de auto ont-

stond de nodige schade.

Saskia Visscher.

De Achterhoek zonder grutto
9
s ?

Wie kent niet de prachtige roep

van de grutto? Wie heeft ze

nooit zien vliegen over de wei-

landen of zien zitten op een

paaltje langs het weiland ?

Wie zou ze willen missen in ons

landschap ?

Toch dreigt er dat gevaar, het

gevaar dat de grutto uit onze

streken verdwijnt. Die prachtige

langsnavelige vogel, zich voortbe-

wegend door het hoge gras. En

niet alleen de grutto loopt sterk

terug in aantal. Hetzelfde geldt

voor de kievit, die fiere luchtrid-

der, die zwart-witte buitelaar, die

gekuifde prachtvogel. Te veel

kraaien, te intensieve bewerking

van vooral het grasland, maakt

het steeds moeilijker voor hen een

compleet broedsel te volbrengen.

Als de eieren al uitkomen, dan is

er voor de jonge grutto's vaak

geen voedsel, want in het kortge-

maaide gras bevinden zich te wei-

nig insecten voor hen.

En zo vaak rollen de maaimachi-

nes over het land dat mochten de

eieren al uitkomen, de jongen

vaak alsnog slachtoffer worden

van het mechanische geweld.

Steeds meer worden boeren zich

ervan bewust dat ze ook een ver-

antwoordelijkheid hebben naar

de natuur. In samenwerking met

mannen en vrouwen van weidevo-

gelbescherm-groepen wordt ge-

tracht het tij te keren. Nesten

worden opgespoord en gemar-

keerd. Eieren zo nodig verlegd.

Administratief wordt bijgehouden

hoe de stand van zaken is.

Dat vraagt menskracht!

Meer dan waar we nu over be-

schikken. Steeds meer boeren

verwelkomen beschermers op

hun land. Maar waar zijn de

beschermers ?

U, die misschien tijd hebt, maar

denkt: 'Ik mis er de deskundig-

heid voor',

U zou ons kunnen helpen. En wij

kunnen u helpen. Wij kunnen u

leren genieten van een prachtige

bezigheid. U leren hoe nesten te

vinden, buiten in de natuur. Hoe

ze te beschermen. En de vreugde

te ervaren van het vinden voor

het eerst van een nestje net uit-

gekomen donsjes. Wie wij zijn?

Wij zijn vrijwilligers van de

Werkgroep 'WEIDEVOGELS' van

het I.VN 'De Oude Hsselstreek'.

Het gaat dan om gemeenten als

Aalten, Doetinchem, Gendringen,

Hengelo Gld, Hummelo & Keppel

Lichtenvoorde, Winterswijk,

Wisch en Zelhem.

We weten alleen nog niet wie u

bent. En waar u woont en hoeveel

tijd u erin wilt steken.

Daarom, als u zin hebt gekregen

mee te doen, of eerst nog wat

meer informatie wilt, neem dan

vrijblijvend contact op met

Pieter Vegter,

Fokkinkweg 11

7255 AJ Hengelo Gld

Tel (0575)-46 51 02

E-mail: pvheng@wish.net



Big Generator vrijdag 2 februari in Café Heezen
(advertentie)

Thin Lizzy, U2 en The Cran-

berries zijn enkele landgenoten

die hen voorgingen. En als het

aan de vier mannen van Big

generator ligt, dan zijn zij de

volgende talentvolle rockgroep

uit Ierland, die internationaal

doorbreekt.

Het begin is al gemaakt,' Big

Generator toerde al meerdere

malen door Nederland, Duitsland,

Groot-Brittannië, Zweden en

België. Ook maakte de band al

zes keer de oversteek naar de

Verenigde Staten voor een aantal

optredens. Verder verzorgde de

band een aantal voorprogram-

ma's bij Joe Satriani, Whitesnake

en The Michael Schenker Group.

Optredens, die overigens bol

staan van zowel professionaliteit

als enthousiasme en energie. Big

Generator speelde aanvankelijk

veel covers. De, in 1992 in het

Ierse Portumna opgerichte, band

zet net zo makkelijk perfecte imi-

taties neer van moderne rockbans

als Radiohead, Red Hot Chili

Peppers, Manie Street Preachers

en Offspring als van oude rotten

zoals Rainbow, AC/DC, Guns 'N

Roses en Aerosmith. In een soepe-

le en spetterende rockshow biedt

Big Generator voor elk wat wils.

Hierbij wisselen de gitarist/toet-

senist, de bassist en de drummer

elkaar af als leadzanger.

Big Generator speelt steeds meer

eigen werk. En dat de band ook

wat dat betreft het nodige vak-

manschap in huis heeft, blijkt uit

het feit, dat de eerste singl 'Don't

Walk Away' in 1996 al direct bin-

nenkwam in de Ierse Top 20 en

het daar zeven weken bleef staan.

Sindsdien is Big Generator in

eigen land een gevestigde naam

en bovendien een veelgevraagde

live-act.

Op de Ierse radio worden ze de

beste live-band van het land

genoemd. Als men bedenkt, dat

deze band al ruim zeven jaar lang,

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 12 04

Vrijdag 2 februari

Big Generator
+ Support Act

Aanvang 22.00 uur

gemiddeld vijf dagen per week

(250 per jaar!), optreedt, is dit

ook niet vreemd.

Ook buiten Ierland hebben de

eigen melodieuze rocknummers

als 'Angels Don't Cry' en de eer-

der genoemde hitsingle 'Don't

Walk Away' de nodige belangstel-

ling opgewekt. In 1998 heeft Big

Generator een contract getekend

met de Nederlandse platenmaat-

schappij Green Street Records,

die een CD met de band heeft

opgenomen. Het album 'On The

Line' is in april 1999 uitgebracht

in Nederland en België.

DIERVOEDERFABRIEK VAN DEN BRINK BV / WICHMOND

vraagt voor spoedige indiensttreding: jonge m/v

KOMENDE
MOLENAAR

J Voor deze uitdagende functie
r vragen wij:

• "enthousiaste, leergierige teamspeler met
affiniteit voor het vak.

• positieve en vlotte uitstraling;
• nauwkeurige en nette werkwijze;
• bereidheid om in ploegendienst te werken;
• leeftijd 20 - 25 jaar.

Wij bieden:

• afwisselende functie met goede primaire en

secundaire arbeidsvoorwaarden.

Belangstellenden voor deze functie worden
verzocht binnen l O dagen na het verschijnen

van dit blad hun sollicitatie schriftelijk
(voorzien van CV) te richten aan:

Directie Diervoederfabriek

, , van den Brink BV
^Postbus 194

6940 AB Didam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met onze bedrijfsleider de heer Theo Mijnen,
tel. kantoor: 0316293940

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

Zelhemseweg 24, Hengelo gld
Tel.0575-46 21 20;mob.06-53 78 43 73;fax.0574-46 20 15

Open; ma.-vr. 13JO-18JO Zat. 10.00-13.00
Dinsdag gesloten.

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

loopbaanzelfbespiegeling

interim-management

Buizerdstraat 38
6971 VM Brummen

tel. (0575)567311

Zijn uw medewerkers toe aan een nieuwe

uitdaging in het werk en u weet niet goed

hoe u daarmee om moet gaan, neemt u
dan eens geheel vrijblijvend contact op

met ArMéOr, dhr. G.J. Klein Heerenbrink.

vvv hengelo gelderland

VVV Hengelo Gld. zoekt

vrijwillige medewerk(st)ers

De VVV Hengelo Gld. is er voor dienstverlening,

advies en informatie op het gebied van toerisme,

recreatie en vrijetijdsbesteding, voor zowel de toerist

van buitenaf, als voor de eigen inwoners.

De VVV Hengelo Gld. zoekt

energieke en enthousiaste

vrijwilligers om het team te
versterken.

De voornaamste taak is om als baliemedewerk(st)er

de bezoekers van het VVV-kantoor zo goed mogelijk

de gewenste informatie te verstrekken.

Wij zoeken mensen die bereid zijn dit werk voor min-

stens een dagdeel in de week te doen, die de ken-

nis van Hengelo Gld. en omgeving hebben en die

graag met mensen omgaan. Ook is het gewenst dat

zij over enige computervaardigheden beschikken.

Mocht u belangstelling hebben, schrijf dan even een

briefje naar: VVV-kantoor, Kervelseweg 1a,

7255 BE Hengelo Gld.

Voor nadere informatie kunt u bellen met

Alie Dinkelman, tel. (0575) 46 20 30.

Uw advertentie in 'de Reclame7?

Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16

tel. (0575) 46 38 18 fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl



Rich Wyman valt goed bij publiek in Café Heezen te Steenderen

Rich Wyman - The New Pianoman

Rich Wyman stond zaterdag 20

januari j.l. in café 'Heezen' te
Steenderen. Een goed gevulde

zaal kon genieten van zijn

muziek en show, nadat F33L3R

de avond was begonnen.

'F33L3R' een band uit Nijmegen/
Tilburg. De naam F33L3R wordt
opzettelijk met drieën geschreven

om problemen met internet
provider Freeler te voorkomen.

De naam wordt wel uitgesproken
als Feeler. De band probeert
pakkende teksten te schrijven en

de muziek wordt door henzelf als
'grooverock' omschreven. Een

goed begin van de avond.

Nadat de piano op de plaats was
gezet kwam Rich Wyman op het

podium. Zijn pianospel in com-

binatie met zijn rauwe stem is
een genot om naar te luisteren.
Hij speelde een aantal nummers

solo met veel tempowisselingen
soms rustig en later weer

swingende nummers tot gevolg

hebbend. Het geheel kreeg meer
volume toen hij door zijn band,

bestaande uit drie man, begeleid
werd. Met zijn vieren brachten ze

een wat meer swingende rock

wat goed ontvangen werd in
Steenderen.

Hij danste en sprong in het rond

en stond ondersteboven op de

piano. Het was te zien dat hij veel
plezier had in het optreden. Hij

had erg veel contact met het

publiek wat een leuke gemoede-
lijke sfeer met zich meebracht.

Het verhaal van Rich Wyman

Rich Wyman, geboren en getogen

in Allentown in de Amerikaanse
staat Pennsylvania. Hij is erg
vroeg begonnen met het bespelen

van de piano en de viool en begon
muziek te schrijven vanaf zijn
achtste jaar.

In 1990 maakte hij zijn eerste
album 'Just Might Make It'
waarna hij in Park City Eddie Van

Halen ontmoette, die hem zijn

service aanbood als producer en
gitarist voor zijn volgende cd-

opnames. Rich en Eddie hebben

samen vijf nummers opgenomen
met de hulp van Andy Johns

(engineer van Led Zeppelin's
Stajrway to Heaven), Rich zijn

vrouw Lisa en zijn New Yorkse
band. Dit werd zijn tweede album

met de titel 'Fatherless Child' en

kwam uit in 1996.

Na deze release kwam er
aandacht uit Nederland. Remko
Peters president van New Road

Music heeft Rich meteen een

platencontract aangeboden met

als gevolg het derde album
'Where We Stand' wat in 1999
uitkwam. Op dit album staat Rich

Wymans meest bekende nummer

'So Whatl/Blinded By Pain' (op
single verschenen, juni 1999)

maar ook 'Little Things/So What!
live' (februari 2000) en 'Where

We Stand/Renee' (juni 2000).

Sportnieuws

He-Key Waterpolo

Mini Polo Toernooi
13 januari 2001

Het gaat steeds beter met de
jeugdafdeling van He-Key uit

Hengelo Gld. He-Key heeft mo-

menteel weer voldoende jeugd-
leden om zich te kunnen in-

schrijven voor de minipolo toer-

nooien in de regio.

Speciaal voor jonge kinderen die
met waterpolo beginnen, is er een
paar jaar geleden het Minipolo

bedacht. Minipolo wordt gespeeld
met aangepaste spelregels en met
kleinere doelen en ballen.
De jongste kinderen spelen nog in

het ondiepe. Zo hebben de kinde-
ren meer kans een doelpunt te
maken en kunnen ze langzaam

groeien naar het 'volwassen' polo
in competitieverband.
Het spel is dus helemaal aange-
past aan de mogelijkheden van

kinderen.

Een keer per maand wordt er
door een club in de regio een mini-
waterpolotoernooi georgani-
seerd. Hier zijn voor de kinderen
geen extra kosten aan verbonden!
Miniwaterpolo is daardoor
bereikbaar voor iedereen en de

drempels om mee te doen zijn zo
laag mogelijk gemaakt. Op 13

januari 2001 speelde He-Key met
6 kinderen in Doetinchem in de

Pupillen 2e-klasse waarin kinde-
ren uitkomen van 8-10 jaar.
Oudere kinderen die net begin-
nen, mogen ook in deze klasse

uitkomen.

Onder de fantasienaam Eenden

speelden de kinderen 3 wedstrij-
den tegen de Nijlpaarden
(Zelhem), de Zalmen (Lichten-

voorde) en de Meeuwen (Ulft).
Door de grote en enthousiaste
inzet van alle kinderen wonnen
de Eenden alle drie wedstrijden.

De Nijlpaarden werden met 5-0
verslagen en de Meeuwen en de
Zalmen moesten er met resp. 6-3
en 7-4 aan geloven.

Damclub Hengelo Gld.

Felix, Hilbert, Chieljan en

Sebastiaan naar Gelderse
Finale

Op zaterdag 13 januari namen
Felix Wolbert, Hilbert vos,
Chieljan Lenderink en Sebastiaan

ten Pas deel aan het welpen-
toernooi voor de basisscholen van

Oost Gelderland. Dit toernooi
werd gehouden in Eibergen waar

zij streden om de eerste plaats en
om plaatsingsrecht voor de
Gelderse kampioenschappen.

In drie groepen van acht scholen

speelden zij eerst zeven voor-
ronden om een rangschikking te

krijgen van sterkte van teams. De
eerste twee van elke groep ging
naar de eerste finalepoule, de

volgende twee van elke groep
naar de tweede finalegroep, enz.

En omdat zij op de tweede plaats
van de voorronden eindigden

kwamen zij in de eerste finale-
poule en waren daardoor gelijk

geplaatst voor de Gelderse finale

welke wordt gehouden op 10 feb-

ruari in Doetinchem. In de finale-
groep werd niet meer zo goed
gespeeld en dat zij naar de

Gelderse finale mochten was voor
hen al een groot resultaat.

Bondscompetitie:

DCH l speelde tegen DCZ l in

Zevenaar een goede wedstrijd
maar kreeg geen loon naar
werken. Het werd uiteindelijk 8-8

door winst van H. Luimes en H.
Vos. Remises voor: A. Hoebink, J.
Vos, G. Halfman en E. Hoebink.

DCH 2 speelde in Vorden tegen de
koploper DCV 3 en prachtige
wedstrijd met een ruime over-
winning (2-10). Winst voor R.

Hesselink, H. Zonnenberg, H. Te-
kelenburg en B. Harkink. Remise
voor G. Kreunen en H. Weijkamp.

Het derde deed het iets minder
goed in Almen, winst was daar

voor H. Groeneveld en remise
voor Y. Schotanus, maar de
anderen verloren zodat het daar
9-3 voor DOG l werd.

Onderlinge competitie:

H. Luimes - Y. Schotannus 2-0

J. Heijink - J. Vos 1-1
H. Zonnenberg - W. Eijkelkamp 1-1
H. Lansink - B. Rossel 0-2
L. Koldenhof - R. Beening 2-0
E. Hoebink - G. Halfman 2-0

A. Hoebink - H. Vos 0-2
H. Tekelenburg - E. Brummelman 2-

0
A. Groot Kormelink - H. Dijkman 0-

2
G. Wentink-J. Wentink 1-1

Standen:

Groep A:
1. E. Hoebink 13-21

2. J. Vos 13-18

3. H. Luimes 13-17
Groep B:
1. H. Zonnenberg 14-17
2. W. Eijkelkamp 13-15

3. H. Lansink 14-14
Groep C:

1. B. Rossel 14-18
2. B. Goorman 14-14
3. E. Brummelman 12-13
4. H. Groeneveld 12-12

Goede voornemens??? Geslaagde brei-actie

Ook van goede voornemens om

in 2001 sportief bezig te zijn?
Dan is Badmintonclub Veldhoek

(B.C.V.) vast wat voor jou.

Wij zijn een kleine, gezellige
vereniging. We trainen elke

woensdagavond van 20.00 uur
tot 21.30 uur onder begeleiding
van een zeer enthousiaste
trainer. Van 21.30 tot 22.00 uur

is er dan nog de mogelijkheid om
vrij te spelen. Bij de B.C.V. geen

wachttijden tijdens de training,
dus anderhalf uur lekker fanatiek

bezig zijn.

Verder is er de mogelijkheid om

mee te doen aan een recreanten-
comptitie, alles mag niets moet.

Spreekt je dit alles wel aan, kom
dan gerust eens langs op de
woensdagavond bij sporthal 'de

Veldhoek', Varsselseweg 55 te

Hengelo Gld., of bel voor verdere
informatie naar:
Gerben Gerbrandy,
tel. (0314) 62 34 10

Ab te Veldhuis,
tel. (0573) 46 13 17
Jannie Lubbers,

(0575) 46 30 68

Het is elk jaar weer hartver-

warmend zoveel in ontvangst te
kunnen nemen voor mensen in
Roemenië. Op 6 november j.l.

waren de gebreide mutsen, sjaals,
wanten en ook truien te
bewonderen in 'Ons Huis'. Gerrit
Lubbers vertoonde dia's en

vertelde over Roemenië. Een
aantal vrijwilligers, waaronder
ook weer mensen van de

Philadelphia Stichting, zijn dagen
druk geweest om kerstpakketjes
te maken. De gebreide spullen
werden aangevuld met allerlei

leuke ^dingetjes die we het

afgelopen jaar bij elkaar spaar-

den (kaarsen, sieraden, speel-
goed, kalenders e.d.) Behalve

voor kinderen zijn er ook pakjes
gemaakt voor gehandicapten en
zieke mensen. In december is er

weer een vrachtwagen volge-
laden en vertrokken naar Toplita,

waar al jarenlange contacten
liggen. Alles is goed aangekomen

en de mensen waren er ont-
zettend blij mee!

Graag willen we iedereen, die

met zoveel enthousiasme heeft
meegewerkt om deze actie te

doen slagen, hartelijk bedanken!

en voor wie dit graag doet, blijf
vooral breien. Denkt u ook even

aan de pas opgezette actie van de
zegeltjes? Spaart u zelf geen
zegeltjes, u kunt ze wel in ont-
vangst nemen en deponeren in de
speciale bussen bij een aantal
winkels. Mensen van de Phila-
delphia Stichting plakken ze

graag op en sparen op deze
manier ook mee voor Roemenië.
Met vriendelijke groet,
de brei-actiegroep van de
Stichting Commissie
Oost Europa Hengelo Gld.



Kuipers
Bloemen - Groente en Fruit

Hengelo Gld. - (0575) 46 12 27

3 kilo ElStCir lekkere handappel 3.98

zak gesneden Witte O f Rode kool 89 C t

Thema-avond over herindeling

Inleidingen door:

- dhr. A. Boers, lid stuurgroep VHS
Hij zal ingaan op het gehouden onderzoek en een
toelichting geven op de laatste stad van zaken.

-mevr. M. van der Hoeven, CDA-lid Tweede Kamer
Haar is gevraagd haar visie te geven op fusies in het
algemeen en voor onze vijf gemeenten in het bijzonder,
zo mogelijk aan de hand van vergelijkbare voorbeel-
den.

Daarna discussie.

Maandag 5 februari 2001
in zaal Leemreis te Hengelo G/d.

Aanvang 20.00 uur.

CDA
Organisatie: afdelingen van:

Hengelo Gld., Hummelo & Keppel,
Steenderen, Vorden en Zelhem

lexx Women

mff,
• Mexx Men"
• Matinique
• Fpr Fellows

• té tros
• esprit
• Bad Boys
éBlackstoire**

4 DOLLE DAGEN
WOENSDAC

JANUARI
DONDERDAG
1 FEBRUARI

VRIJDAG

FEBRUARI
ZATERDAG

FEBRUARI

G E H E L E WINTERCOLLECTIE

KLEDING EN SCHOENEN

KORTINGEN
TOT 70%

Helmink
M O D E & S C H O E N E N

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD TELEFOON (0575) 46 l 8 84

Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

tel. (0575) 46 30 30/46 25 48

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'De Plattelandsw'mkeï

Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

MAN
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

Aanbiedingen van de week

600 gram hacheevlees +
kruiden ƒ10.-

Elke 5e satéschnitzel gratis

100 gram boerenmetworst ƒ 1.75

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10
Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461301

Speciaalzaak

in groenten en fruit

~

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

Rauwkostreclame

Confetti salade
250 gram

Westland salade
250 gram

2.98

2.98

de gehele week:

Surprise aardappels baan o kilo 3.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Gala of Braeburn appels 2 kilo 5.98

Pre! 1 kilo 1.98

Gesneden rode kool 1 zak soo gram 1.25

vrijdag-zaterdag:

Bloemkool per stuk 2.98

Navel sinaasappels 14 voor 5.98

Openbare bijeenkomst van de
WD-afdeling Hengelo Gld.

Maandag 12 februari 2001, om 20.30 uur in
Partycentrum Langeler, Spalstraat 5, Hengelo Gld.

Sprekers:
-Jan Markink,

vice-voorzitter VVD-f ractie Provinciale Staten van Gelderland over provinciale
en regionale ontwikkelingen, o.a. gemeentelijk herindeling en reconstructie-
wet.

- Ben Eijkelkamp,
fractievoorzitter VVD-Hengelo Gld. over gemeentelijke aangelegenheden.

- Marchien Oosterhuis-Strating,
Lid Provinciale Staten van Gelderland voor de VVD,



(advertentie)
Smit en Co. nieuwe sponsor S.V Steenderen

Wïnter-

wandeltocht

Hamove
Zondag 4 februari a.s.

Afstanden 6, 12 en 25 km

starten vanaf 10.00 tot 14.00 uur,

25 km vóór l l .00 uur.

Inschrijven in de molen aan

de Varssel-Ring te Hengelo gld.

Kosten ƒ 4.-

incl. kop koffie en herinnering.

Hamove houdt winterwandeltocht
Hamove doet niet alleen aan

oriënteringsritten, toertochten,

veteranenrally, stratenraces, off

road en de grote int. wegrace,

maar ook aan wandelen.

Zondag 4 februari a.s. organi-

seert de sportcommissie van

Hamove de zeer bekende en tra-

ditionele winterwandeltocht.

Telkenjare is de deelname zeer

groot en door de sportcommissie

worden fraaie routes uitgezet

waarbij het nabij gelegen land-

goed 't Zand vaak een onderdeel

van de route is.

Vanaf 10.00 uur kan bij de molen

aan de Varssel-Ring te Hengelo

Gld. voor deelname ingeschreven

worden, de te wandelen afstan-

den zijn zes, twaalf en vijfentwin-

tig kilometer, waarbij de wande-

laars voor de laatstgenoemde

afstand voor 11.00 uur dienen te

starten. Het is mogelijk om op de

afstanden zes en twaalf kilome-

ter tot 14.00 uur te starten. Na
afloop van de tocht wordt u een

gratis kop koffie en een herinne-

ring aangeboden.

De sportcommissie heet u van

harte welkom.

Expositie in 'De 'Bleijke' te
Hengelo Gld.
In zorgcentrum 'De Bleijke'

hangen in de maand januari en

februari mooie schilderijen van

Jolanda Arntz-Hendriks en Lidy

Bulten.

Jolanda en Lidy komen uit

Hengelo Gld. Sinds 4 jaar aqua-

relleren zij samen, ieder met een

eigen stijl. Zij houden van onder-

werpen uit de natuur, vooral

bloemen. Verschillende cursussen

hebben ze gevolgd en minstens

één keer per de week komen zij

bij elkaar om te schilderen. Dit

werkt volgend hun erg inspi-

rerend.

De expositie is voor iedereen vrij

te bezichtigen dagelijks van twee

tot vijf uur in zorgcentrum 'De

Bleijke', Beukenlaan 37 in

Hengelo Gld.

Waar zijn de helden...?
De Duitser Wüly Brandt heeft

ooit eens gezegd: 'Alleen hij is

werkelijk moedig, die ook vrees

kent; de andere is alleen maar

roekeloos'. Angst en moed hebben

met elkaar te maken, je kunt ze

niet los van elkaar zien.

In onze volgende jeugddienst

gaan we het hebben over het

verhaal van Gideon. Hij was een

held omdat hij de moed had tegen

de publieke opinie van die tijd in

te gaan, maar hij had ook zijn

angst en twijfels.

Helden komen we vandaag de

dag nog steeds tegen. Denk maar

eens aan de mensen die de

jongeren in Volendam hebben

gered uit de vuurzee. Daar is heel

wat moed voor nodig.

In de jeugddienst op 11 februari

gaan we het hebben over twijfel,

angst en moed.

De voorganger in deze dienst is

Netty Hengeveld en we krijgen

muzikale ondersteuning van het

koor 'Inspiriation' uit Halle.

Kom jij ook op zondag 11 februari

naar de Remigiuskerk? We be-

ginnen om 10.00 uur.

De Jeugddienstcommissie.

• • A V\ XJXl - »" •*".• •».. -.%Vk ._va • . . -.̂ . .

De Opel-garage uit Zutphen is

opnieuw de shirtsponsor van

het 4e elftal van S.V.

Steenderen.

Deze garage is al jarenlang spon-

sor van S.V. Steenderen en omdat

het sponsorcontract afliep, moest

er wederom gepraat worden. Dit

praten moest echter geschieden

met Smit en Co. omdat deze de

leiding van het garagebedrijf over

hebben genomen van de heer Ab

Wisselink.

Op de foto ziet u, van links naar

rechts staand: leider Gerrit

Kornegoor, Homayoung Ataj,

Appie Mulder, Marco Hissink,

Ronnie Steintjes, Alwies

Hilderink, Bart Godschalk, Rico

Bongaarts, Erik Seuters, Henrie

Godschalk, Marcel Tankink en de

sponsor de heer Hofstede van

Smit en Co.

Gehurkt: Dennis van Hal, Remco

Linnenbank, Renaldo Roufs,

Freddie Harmsen en Robert

Rutjes.

Het juiste geschenk,
de juiste snaar!

Geslaagd

Of het nu gaat om een geschenk

voor uw cliënten en personeel, of

om een incentive-actie voor uw

verkoopstaf of dealernetwerk.

U wilt onderscheidend zijn, maar

ook effectief. Met andere woor-

den: U wilt scoren!

Hoe doet U dat? Wij hebben het

juiste geschenk.

Met gepaste trots introduceren

wij:

AVONDJE - UIT - CADEAU

Verrassend lekker uit!

U kunt de ontvanger laten genie-

ten van een onbezorgde avond die

naar eigen wens kan worden

ingevuld.

Het AVONDJE - UIT - CADEAU

bestaat uit een Nationale Diner-

cheque in combinatie met een bio-

scoopbon of een theater-concert-

bon. U geniet eerst van een diner

in een restaurant naar eigen

keuze, waarna de avond wordt

voortgezet in een bioscoop of

theater (locatie en voorstelling

eveneens naar eigen keuze).

Het geheel wordt in een handza-

me en stijlvolle verpakking gepre-

senteerd, inclusief een smaakvol-

le CD. Dit tastbare muziekstuk

herinnert uw relatie aarf een

onvergetelijke avond die door U is

aangeboden. Over de juiste snaar

gesproken... U bepaalt zelf de

samenstelling en waarde van het

Avondje - Uit - Cadeau; u kunt

namelijk kiezen uit diverse cou-

pures per cadeaubon.

Bijvoorbeeld: u combineert de

dinercheque van ƒ 50,00 met een

bioscoopbon van ƒ 15,00.

Voor meer informatie kunt u terecht

bij het WV-kantoor, Kervelseweg

la, tel. (0575) 463857.

Achterhoeks Museum
1940-1945 komt dichterbij.
Er wordt momenteel hard ge-

werkt door vele vrijwilligers aan

de realisatie van het Achterhoeks

Museum 1940-1945. Het pand

aan de Marktstraat 6 in Hengelo

(Gld.) is aan de binnenzijde zo

goed als geheel gerenoveerd, en

de eerste aanzet naar de definitie-

ve inrichting is begonnen. Het

bestuur heeft besloten de opening

wel iets uit te stellen. De oor-

spronkelijke datum 30 maart is

bijna niet te realiseren, daarom is

gekozen voor 27 april.

Een groot aantal middenstanders

en bedrijven hebben inmiddels een

bijdrage geleverd en ook de

gemeente Hengelo heeft een ren-

teloze lening beschikbaar gesteld.

Uit de pot toeristenbelasting zal

er een subsidie verstrekt worden.

Met al die medewerking gaan we

er iets moois van maken. Een

sterk regionaal museum met lan-

delijke aantrekkingskracht en

waar de hele Achterhoek trots op

kan zijn.

Met de goede wil van de vrijwilli-

gers moet dat lukken. Er kunnen

trouwens nog wel een aantal

extra handen gebruikt worden.

Mochten er mensen zijn jong en

oud die zich voor het museum in

willen zetten dan heten we jullie

van harte welkom.

Ook mensen die straks als sup-

poost/ museummedewerker wil-

len assisteren kunnen we goed

gebruiken.

In 2000 hadden we ruim 110

donateurs wat op zich geweldig

is, en de meeste hebben inmiddels

De volgende leden van de Chr.

muziekvereniging 'Crescendo' uit

Hengelo Gld. zijn in december

geslaagd.

Joke Helmink,

klarinet A praktijk 38 punt

(had reeds voor theorie 9 punt).

Twee leerlingen slaagden voor

het toelatingsexamen voor de

harmonie te weten:

Jaike Bosman,

dwarsfluit A 42 punt en

Dyone Lassche,

dwarsfluit A 45,5 punt.

Kerk en Radio
In de wekelijkse uitzending van

Kerk en Radio, bij Radio Ideaal,

zal maandagavond 5 februari een

vraaggesprek te beluisteren zijn

met enkele dames uit Zutphen

over de charismatische vernieu-

wing binnen de Rooms Katholieke

kerken.

Maandag 12 februari, is er een

vraaggesprek met frater

Broekman en op 19 februari zal

ds. Flobbe uit Halle een over-

denking verzorgen. Dit inter-

kerkelijke informatieve/muzikale

programma met de naam 'de

Muzikale Ontmoeting' wordt elke

maandagavond uitgezonden van

19.00-20.00 uur.

al weer betaald. Mocht U het

museum financieel willen steu-

nen, dan kan dat al vanaf ƒ 30,-

per jaar, vraag vrijblijvend een

proefnummer aan van onze

nieuwsbrief.

Voor alle informatie kunt u con-

tact opnemen met de secretaris

W. Hermans (0575) 46 35 15 of

collectiebeheerder J. Kreunen

(0575) 46 39 42.

Iedereen is welkom om te komen

kijken op dinsdag of donderdag-

avond en op zaterdag.



Nieuw spaarsysteem bij de Albert Heijn

De klanten van Albert Heijn

kunnen vanaf maandag 5 febru-

ari in ruim 650 winkels van

deze supermarktketen gaan

sparen tegen een aantrekkelij-

ke rente. AEGON en Albert

Heijn hebben een unieke spaar-

rekening ontwikkeld, die de

klanten met hun AH Bonus-

kaart kunnen openen.

"De klanten sparen tijdens het

boodschappen doen", legt AH-

directeur Dick Boer de nieuwe

service uit.
'Op heel eenvoudige wijze kunnen
ze geld opzij zetten. En dan gaat

het om kleinere bedragen maar in
kwartjes en guldens die samen

uiteindelijk een leuke, extra
spaarpot kunnen vormen. De hele
opzet is dat mensen bijna niet

merken dat ze ook nog sparen.'

De klanten van Albert Heijn kun-

nen op verschillende manieren

sparen. Ze kunnen bijvoorbeeld

de bonuskortingen die Albert

Heijn biedt op producten, op de
nieuwe spaarrekening laten bij-

schrijven. Ook kunnen ze er voor

kiezen het totaalbedrag aan
boodschappen met een vast per-

centage van 5, 10, of 15% te ver-
hogen.
Andere varianten zijn dat ze sta-
tiegeld sparen, dat ze het totaal-

bedrag aan boodschappen naar
boven afronden en het verschil

sparen of dat ze de opbrengst van

AH-zegelboekjes aan het spaar-
saldo kunnen toevoegen.

Vooraf kunnen de klanten aange-

ven voor welke vorm ze kiezen.

In alle AH-winkels zal daarvoor
een speciale zuil worden ge-

plaatst. De klanten kunnen via

deze zuil eenvoudig laten weten,

hoe ze willen sparen. Bij de pin-
automaat aan de kassa kunnen

ze door een druk op de ja/nee

toets bovendien elke keer weer
aangeven of ze al dan niet willen
sparen.

Rekeningoverzichten worden niet
thuisgestuurd, maar wie dat wil

kan ze zelf uitprinten bij de zuil in

de winkel.

Alles kan, niets hoeft', verklaart
AEGON-directeur Joan van der

Werf. 'De mensen kunnen ten eer-

ste kiezen of en hoe ze willen spa-

ren. Ze kunnen via de zuil wijzi-

gingen aanbrengen, maar ook
informatie krijgen over het spaar-

saldo. Ze kunnen geld opnemen

bij de kassa. Maar ze kunnen ook

extra geld storten, omdat de
rente nu eenmaal hoogst aantrek-

kelijk is. Ze hebben, kortom, alle
faciliteiten van een gewone

spaarrekening met daarbij aller-
lei extra gemakken.'

Albert Heijn-klanten die tot 990
gulden sparen, krijgen een rente
van 2 procent, maar als ze boven

dat bedrag uitkomen, wordt over

de hele som, ook over de eerste

990 gulden, een rente bijgeschre-

ven die te vergelijken is met de

betere aanbieders in de markt. Op
het ogenblik bedraagt die rente

ongeveer 4,25 procent.

De AH Spaarrekening staat onder

toezicht van De Nederlandsche
Bank.

De introduktie van de AH Spaar-
reking past in het streven van
Albert Heijn om haar klanten

steeds meer gemak te bieden. ' Al
jaren zijn we bezig onze diensten

te verbreden,' aldus Dick Boer.

'In de jaren zestig werden reeds
koelkasten aangeboden. Nu ver-

kopen we bijvoorbeeld ook tele-

foonkaarten en video's. En we
hebben op het gebied van sparen

en beleggen natuurlijk ook al de

spaarzegelboekjes en het vaste

AH Vaste Klanten Fonds.
Keuzevrijheid en gemak zijn twee

van onze klantwaarden en daar

draait het-ook met deze nieuwe
spaarrekening om.'

De overkoepelende naam voor de
samenwerking tussen AEGON en

AH is AH Geldzaken. In de loop
van januari worden de zuilen van

AH Geldzaken in de Albert Heijn-
winkels geinstalleerd. Op maan-

dag 5 februari treden alle zuilen
in werking en kan de klant zelf
een AH Spaarrekening openen

met zijn AH Bonuskaart.

Ook bij Albert Heijn Hengelo Gld,

binnenkort na de verbouwing

'de nieuwste AH van Nederland
9

ANBO swingend het nieuwe jaar in Jaarvergadering Soli Deo Gloria

De ABNO-afdeling Hengelo/

Steenderen hield de Nieuwjaars-

bijeenkomst 17 januari in Zaal
Marktzicht in Hengelo. Ruim

zeventig leden maakten van de
gelegenheid gebruik het bestuur

en elkaar de beste wensen te
doen toekomen. Voorzitter B.

Grotenhuijs verwelkomde de aan-
wezigen en in een korte toe-

spraak maakte hij onder meer
gewag van de stevige groei van
de afdeling in de afgelopen jaren.

In ongeveer anderhalf jaar ruim
dertig leden erbij is niet

niks.Opgeteld bij de bijna 200
leden die er al waren telt de bond
er nu ruim 230, een groei van

goed tien procent. Wat de ANBO

betreft mag die trend zich door-
zetten!

Daarna was het de beurt aan de

dansgroep 'Old Hengel' om zich te
presenteren en iets van de vaar-

digheden met oude dansen te
laten zien. Het optreden werd

gecombineerd met een wervend
praatje van de van de leidster,

want 'Old Hengel' heeft net als
veel verenigingen toch wat moei-

te het ledental op peil te houden.
Wie interesse heeft mevr. G.

Boerman, tel. (0575) 462461
Laten we niet vergeten te melden

dat de gehele bijeenkomst opge-
luisterd werd door toetsenartiest
Wil Gijsman uit Steenderen,
muzikant in hart en nieren en

tevensgewaardeerd ANBO-lid. De

meeslepende melodieën van
Gijsman, gecombineerd met het

zwierige optreden van 'Old
Hengel", lokte menig spontaan
danspaar de vloer op.

Zo werd het een swingende en
uiterst 'beweeglijke' opening van

het nieuwe jaar.

Op 21 februari 2001 is er de
vaste middagbijeenkomst voor de
leden in zaal Marktzicht. Het

wordt als het ware een vervolg
op onze serie' boeiende verhalen.'

Ds B. Elbert hebben we bereid
gevonden een lezing over Israël

te houden. Hij brengt daarbij een
flinke doos mooie dia's mee

Na afloop van de lezing zullen er

een paar rondjes bingo gespeeld
worden en de middag wordt afge-

sloten met een overheerlijke
stamppotmaaltijd, bereid en
opgediend door Leny Wolbrink.

Ook belangstelling voor Israël?
Ook trek in een smakelijke stamp-

pot? Maar nog geen lid van de
ANBO? Dat is gauw genoeg ver-

holpen!
Bel ( tussen 17.00 en 18.00 uur)

voor nadere informatie over acti-
viteiten, contributie en deelne-
mersprijzen, of om u simpelweg

aan te melden, gerust naar:

B. Bulten, tel 462972 of B.
Grotenhuijs, tel 461885, beiden
in Hengelo.

Mevr. A. Hekkelman, tel 451281,
in Steenderen of W. de Lange, tel
422870, in Toldijk.

Na het zingen van Psalm 138,
vers l en 4 heette de voorzitter,
dhr. Antoon Maalderink, allen

hartelijk welkom. In het bijzonder
een drietal ereleden, de dirigent
en zijn vrouw.

Een minuut stilte werd in acht
genomen, omdat een lid en een

oud-lid het koor in het afgelopen
jaar ontvallen zijn. De secretares-

se liet horen, dat de vereniging
goed draait en vaak naar buiten

optreedt. De uitvoering was
prima geslaagd met opvoering

door eigen leden en enkele gasten

van een toneelstuk. Ook de mede-
werking van de dirigent in de
Veldhoek mag vermeld worden.

Al met al een succesvol jaar. De
financiële kant van de vereniging

werd belicht door de penning-
meester dhr. Jan Buunk.

Ondanks de gestegen kosten en

de grote uitgaven bleef het saldo
toch redelijk in balans in vergelij-
king met de vorige jaren. Een har-

telijk applaus was de dank voor
het vele werk van de beide

bestuursleden.
Bij de bestuursverkiezing waren
mevr. Alie Hiddink en dhr. Chris

Lubbers aftredend.
Met algemene stemmen werden

beiden herkozen onder een dave-

rend applaus.
Voor het vele werk werd de diri-
gent een envelop aangeboden,

ook zijn vrouw kreeg een attentie

van de vereniging.
Dhr Dick Lijftogt was 40 jaar lid

van de vereniging, hem werd ook

een attentie aangeboden.

De oliebollenaktie zal dit jaar
gehouden worden op twaalf en

dertien oktober.

De uitvoering wordt gehouden op
drie november 2001 in 'Party-
centrum Langeler.'
Met een gezellig samenzijn en een

verzoek om de repetities goed te
blijven bezoeken sloot de voorzit-

ter deze zeer geanimeerde verga-
dering.


