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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

thema

advertenties

'Va/enfi'/'nsdag'

A/gemene

ledenvergadering

'Crescendo'

Openbare Bibliotheek

Hengelo G/d.

'Kinderjury'

De heer R Noordijk neemt afscheid van 'de Bleijke
9

Op vrijdag 26 januari j.l. heeft

de heer P Noordijk, locatiedirec-
teur, afscheid genomen van

zorgcentrum 'de Bleijke.'
's Ochtends van de bewoners van

'de Bleijke', de bewoners van de

aanleunwoningen en de bezoe-
kers van de dagopvang, 's Mid-

dags was er een receptie voor
genodigden en 's avonds was het

afscheidfeest voor het personeel
en de vrijwilligers.

In de 29 jaar, dat de heer Noordijk
directeur van de Bleijke was
maakte het zorgcentrum een hele
ontwikkeling door.

Van een bejaardencentrum, waar

mensen na hun 65e jaar gingen
wonen, naar een centrum dat een

centrale rol inneemt in de gemeen-
te Hengelo en omgeving. We den-
Ken aan de dagopvang, de inloop-

soos, de aanleunwoningen en het
sleuteladres voor de personen-
alarmering.

Ook is de verblijfsduur van de

mensen op 'de Bleijke' veel korter
geworden, doordat de mensen
veel langer zelfstandig blijven

wonen. Hierdoor is de zwaarte
van de zorg ook enorm toegeno-

men. Het aantal personeelsleden
is in die 29 jaar uitgegroeid van
16 naar 61.

Sinds 1997 maakt 'de Bleijke'
deel uit van 'Stichting de Marken-

heem', de heer Noordijk was zeer

actief bij het standkomen van

deze stichting waarbij een aantal

bejaardencentra aangesloten zijn.
De heer Noordijk was altijd zeer

betrokken bij de bewoners op 'de
Bleijke', zowel bij vrolijke als ver-

drietige situaties van de bewo-
ners.

Vrijdagochtend is de heer Noor-
dijk door de bewoners en het per-

soneel in het zonnetje gezet, er

werd hem een reischeque voor zijn

reis naar Canada aangeboden. 'Ze

willen me zeker zo ver mogelijk
weg hebben', sprak hij ontroerd.

Na zijn terugkeer uit Canada zal
de heer Noordijk een rol in de

dorpsgemeenschap van Hengelo
blijven vervullen.

Hij blijft actief in de politiek en
wordt bijzonder ambtenaar van de

burgerlijke stand.

; l \ i •;

Uitvoering christelijk

gemengd Icoor

'Sfeenrewa/f'

advertentie

februari

keuzemenu

'De Kru/sberg'

Mevr. Gerrie Koldenhof-Postma

correspondente van 'De Reclame'

Mevr. G. Koldenhof (1939) is
vanaf 19 januari j.l verbonden

als correspondente aan het

weekblad 'De Reclame.'

Ze heeft bijna 25 jaar als onder-

wijzeres aan de Openbare Basis-
school Rozengaardsweide ge-

werkt. Vorig jaar deed zich voor

haar de mogelijkheid voor om met

de VUT te gaan; dit heeft ze met
beide handen aangegrepen. Ze

heeft het onderwijs vaarwel
gezegd om wat meer tijd aan
haar gezin en kleinkinderen te

kunnen besteden.

Mevr. Koldenhof heeft reeds eer-

der gewerkt als correspondente
voor 'De Graafschapbode' (nu
Gelders Dagblad), het 'Zutphens

D 'De Gelderfei

'Het gaat nu allemaal wel watr ge-
makkelijker dan een aantal jaren
geleden.

Als ik een artikel geschreven had

en het moest geplaatst worden,
dan schreef ik het in drie-voud.

Vervolgens wachtte ik 's avonds

om 11 uur in de Kastanjelaan op
de bus. Aan de chauffeur die naar
Doetinchem ging gaf ik het arti-

kel mee voor 'De Graafschapbo-
de' en 'De Gelderlander'en de
chauffeur die richting Zutphen

reed, nam het artikel mee voor
het 'Gelders Dagblad'.

Nu h- .
r
an een artikel

met de computer via e-mail kan,

is dit toch veel prettiger en er is
minder tijdsdruk 'vertelt mevr.

Koldenhof.

Het is de bedoeling dat we met
'De Reclame' positief nieuws

brengen over Hengelo en de ande-
re plaatsen waar de krant ver-

spreid wordt.

U kunt contact opnemen met

mevr. Koldenhof via:

drukkerij Uiterweerd,
tel. (0575) 463818 of

rechtstreeks (0575) 461920.

(advertentie)

-Tip

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

De Reclame wordt

vanaf heden in

de kom van Hengelo

op zaterdag verspreid



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 11 febr. 10.00 uur, mevr. N. Hengeveld,

Eibergen, Jeugddienst

Goede Herder Kapel
- Zondag 11 febr. 10.15 uur, ds. ds. l. de Jong

Verzorgingscentrum "De Bleijke"
- Zondag 11 febr. 10.00 uur, ds. C. Ferrari

R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Zaterdag 10 febr. 19.00 uur, Eucharistieviering

- Zondag 11 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 Poste l:
- 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 9 - Zondag 11 februari: 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

uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Maandag 12 febr. dr. Eijkelkamp, tel. (0575)462262

- Dinsdag 13 febr. dr. Koning, tel.(0575)461266

- Woensdag 14 febr. dr. Koning, tel.(0575)461266

- Donderdag 15 febr. 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)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.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) 46 23 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-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 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) 34 12 75 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) 527246

- 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 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 en fhet 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.

Beste, (lieve) mensen.

Uw reactie bij ons beider afscheid, van ons aller

zorgcentrum 'De Bleijke' waren zo warm, zo

overweldigend dat wij ons steeds afvragen,

wie zijn wij dat ons dit overkomt.

Wij hopen nog lang met u samen hier te wonen en ons te

mogen inzetten voor onze dorpsgemeenschap.

Tot ziens

P. en J. N oord ijk

Diep geschokt zijn wij allen door het plotseling overlijden

van ons gewaardeerd kerkenraadslid de heer

GerritWolsink

In hem verliezen wij een betrokken diaken met een
warm hart voor de 'Goede Herderkapel' in de Veldhoek.

Wij wensen Annie, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente
te Hengelo Gld.

Hengelo Gld., 24 januari 2001

Voorde blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het

overlijden van onze moeder en schoonmoeder

Petronella Kets-Schieven

betuigen wij onze hartelijke dank.

De kinderen

Baak, februari 2001.

De maximale maat voor ad-ver-
tenties 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

Wilt u een 'kleintje' plaatsen dan
gelden de volgende prijzen: Min.
4 regels ƒ 10.- Elke volgende

regel/ 1.-

Om uw advertenties, kleintjes en
persberichten met de meeste zorg
te kunnen plaatsen is het ge-
wenst deze zo vroeg mogelijk in
ons bezit te hebben.
Indien mogelijk woensdagmiddag
voor 17.00 uur. In overleg op don-
derdagmorgen voor 11.00 uur.

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

Gevraagd:

Hulp in de huishouding,

voor ± 4 uur per week.

H. Zweverink, (0575) 463484

(svp na 20.00 uur)

I.v.m. ziekte zoek ik voor

± 6 mnd huishoudelijke hulp,

voor enkele dagdelen per week.

Mevr. Cornelissen

(0575) 461058



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

Periode dinsdag 23 t/m
maandag 29 januari 2001.

In Hengelo werd op woensdag
17 januari aan de Vordenseweg

vroeg in de ochtend een perso-
nenauto ontvreemd, waarmee
dezelfde ochtend nog een snel-
kraak bij een fotozaak in

Warnsveld werd gepleegd. Op
maandag 22 januari trof de poli-
tie dit voertuig aan in Arnhem,

van dader(s) ontbreekt nog elk
spoor. De eigenaar heeft zijn

auto inmiddels weer terug.

Dinsdag 23 januari
- 's Avonds op de Ruurlo.seweg

in Hengelo kwamen twee per-

sonenauto's met elkaar in bot-
sing. Doordat één van de
bestuurder geen voorrang ver-

leende aan een tegemoetko-
mende automobilist, tijdens
het inparkeren. De bestuurders
bleven ongedeerd.

- In Hummelo vond 's morgens
op de Sliekstraat een zwaar
verkeersongeval plaats, waar-
bij de vrachtwagenchauffeur
met verwondingen naar het
ziekenhuis gebracht moest
worden. De chauffeur was met
zijn vrachtwagen in de slip

geraakt en belandde vervol-
gens met zijn vrachtwagen in

het bouwland. De chauffeur
verklaarde dat hij moest uit-
wijken voor een tegenligger.

- Tussen 13.30-15.00 uur en
15.30-16.45 uur vond op de
Hengeloseweg binnen de
bebouwde kom van Zelhem een

snelheidscontrole plaats.
Tijdens deze controle reden
zeven automobilisten te hard,

waarvan zelfs één bestuurder
met een vaart van 79km/h.
Deze bestuurder kreeg ter

plaatse een boete opgelegd

van 250,-.

Woensdag 24 januari
- Een motorrijder reed 's mor-

gens over de Doetinchemse-
weg in Zelhem. Plotseling remt

het verkeer voor hem af, oor-
zaak een loslopend keeshondje
op de rijbaan. Met behulp van
andere passanten op de fiets
wordt het hondje gevangen.
Nadat de motorrijder bij een
woning had gevraagd of het
keeshondje daar mocht blijven
wachten op de dierenambulan-

ce. Men was niet meewerkend
en adviseerde het hondje ge-
woon los te laten, dit doet de
motorrijder met als gevolg het

hondje weer op de rijbaan. Die
vangt het keeshondje opnieuw

en besluit het hondje op de

motor mee te nemen. Bij het
oversteken van de rijbaan
schat hij de afstand van het
naderende personenauto ver-
keerd in. Gevolg het hondje

jankend/keffend er vandoor en
de motorrijder ligt met zijn
goede gedrag op de weg en

raakt hierbij gewond.

Donderdag 25 januari
- Op de Ruurloseweg in Zelhem

werd 's middags een bestuurder
van een landbouwvoertuig aan-

gehouden i.v.m. verkeerscon-
trole. Bij de controle bleek dat
er diverse gebreken waren aan
zowel de trekker als de aan-

hanger. De bestuurder heeft

een proces-verbaal gekregen.
- Tijdens een verkeerscontrole

tussen 9.00 - 10.30 uur op de
Ruurloseweg werden zes be-
stuurders geverbaliseert voor
het niet dragen van een auto-
gordel. Tevens kregen zes
bestuurders een proces ver-

baal voor te hard rijden.
- In Hengelo vond tussen 11.00-

12.15 uur ook een verkeerscon-
trole plaats. Hierbij werden
negen snelheidsovertredingen
geconstateerd, acht bestuur-

ders geverbaliseert terzake het
niet dragen van de autogordel
en twee bestuurders voor het

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

inhalen via een voorsorteer-
vak/verdrijvingsvlak.

- Aan de Sint Janstraat in

Keijenborg werd 's avonds een
geparkeerd voertuig door een

nog onbekend voertuig aange-
reden.

- Meerdere inwoners uit Zelhem
kwamen deze dag aangifte
doen van vernieling van hun

autospiegel.
- Eerder deze maand zijn in

Zelhem al meerder soortgelijke

vernielingen aangericht.
Graag zou de politie in contact

komen met eventuele getui-
gen. De politie is te bereiken
via tel: 0900-8844.

Vrijdag 26 januari
- 's Middags werden twee win-

keldieven, een inwoner uit
Arnhem en Westervoort, door

de politie op heterdaad betrapt
bij een supermarkt. De politie
trof in hun auto nog meer
gestolen goederen van andere

supermarkten aan. Beide man-
nen zullen zich ter zijner tijd

bij de rechter moeten verant-
woorden voor hun daden.

- In Zelhem op het kruispunt
Aaltenseweg moesten twee
automobilisten 's avonds uit-'
wijken voor een fietser die op
de rijbaan stond om een aanrij-

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

ding met de fietser te voorko-
men. Doordat beide bestuurder

naar dezelfde kant uitweken
ontstond tussen beide partijen

een botsing. Aan beide perso-
nenauto's ontstond de nodige

schade.

Zaterdag 27 januari

- Op de Wisselinkweg te Zelhem
keerde 's middags een bestuur-
der van een personenauto op de
weg, zonder hierbij eerst voor-

rang te verlenen aan een tege-

moetkomende automobilist.
Hierdoor ontstond tussen beide

partijen een aanrijtüng met de

nodige materiële schade.
- 's Nachts in Hengelo vonden

meerdere auto-inbraken plaats,
waarbij diverse autoradio's zijn

ontvreemd.

Maandag 29 januari
- Tussen 11.15- 12.15 uur werd

een snelheidscontrole gehou-
den op de Hengeloseweg bin-

nen de bebouwde kom van
Zelhem, waarbij het inkomende
verkeer werd gecontroleerd.

Tijdens deze controle reden
drie automobilisten te hard,
één bestuurder kwam met een
vaart van 72 km/h voorbij.

Saskia Visscher

Uitvoering van koor Steenrewalt eind februari in Den Bremer

Het Christelijk Gemengd Koor
Steenrewalt heeft in het begin
van het vorige jaar (april 2000)
stevig van zich laten spreken.

Dat was ter gelegenheid van de
bijzondere uitvoering van de
lyrische suite 'De Verhulde
God?' van de Zweedse compo-
nist Larsson.
Daarna is het rustig gebleven
rond het koor. Wel is medewer-
king verleend aan enkele kerk-
diensten. En ook aan zowel het

kerstconcert van Nieuw Leven,
als de kerstdienst in de hervon-
nde kerk. Maar door het verval-
len van enkele afspraken is het

aantal uitvoeringen niet bijzon-
der groot geweest.

In het nieuwe jaar 2001 wil het
koor graag veel van zich laten
horen. Dat begint al in februari.
Op de 24ste wordt een uitvoering
gegeven in Den Bremer. Steen-
rewalt • zal een aantal liederen

zingen, ondergebracht een viertal
blokken. Het eerste blok omvat

een aantal Latijnse zangen,
waaronder het bijzonder fraaie
'Ave Verum' van de Britse compo-
nist Edward Elgar. Het tweede
blok staat in het teken van het
Nederlandstalige geestelijke lied.
Daarna volgt een blok van

Engelse liederen, afgesloten met

het vrolijke 'Who shall have my
lady fair'. Tenslotte volgt een

blokje van Nederlandstalig alge-
meen repertoire.

In de pauze kan men behalve kof-
fie en andere drankjes, ook loten
kopen voor de loterij. Na de pauze
kan alle aandacht gericht worden
op een onderhoudend toneelstuk,
getiteld 'Een beeld van een man'.
Het stuk wordt opgevoerd door
leden van de zangvereniging 'Soli

Deo Gloria' uit Bekveld.
We willen er graag op attenderen
dat de uitvoering in Den Bremer
niet alleen voor onze donateurs

toegankelijk is. Iedereen is van
harte welkom om een stukje
plaatselijke cultuur mee te bele-
ven. Voor donateurs is de toegang
gratis. Niet-donateurs wordt ver-
zocht f5,— mee te brengen.

Jaarvergadering

De uitvoering in 'Den Bremer' is

niet het enige wat op het pro-
gramma van Steenrewalt staat.
Op de jaarvergadering, 16 januari
in Het Anker, kwamen de voorne-

mens op tafel.
* Het koor zal onder meer in

maart medewerking verlenen

aan een zangcontactbijeen-
komst in Borculo. Dat zit zo:
het koor in Borculo draagt de
naam 'De Lofstem" en men
heeft alle koren in de omgeving

met diezelfde naam uitgenodigd
voor een zangfeest. Wat moet
Steenrewalt daar dan mee?
Wel, enkele jaren geleden heet-

te een deel van Steenrewalt
eveneens 'De Lofstem'. Bij de
fusie met Excelsior uit Toldijk

werd besloten tot de nieuwe
naam Steenrewalt. Vanwege de
'oude' , naam is Steenrewalt nu
toch welkom in Borculo.

* Overleg is gaande met predi-
kant en organist over een bij-

drage van Steenrewalt in de
Lijdenstijd, waarschijnlijk op
Goede Vrijdag, 13 april.

* Er liggen verschillende uitnodi-
gingen voor zangcontactavon-
den in het najaar. Het bestuur
zal nader overleggen aan welke
uitnodigingen gehoor kan wor-
den gegeven.

* Bekend is geworden dat Nieuw
Leven het traditionele Kerst-
concert een andere vorm wil
geven. Steenrewalt neemt zich
voor daaraan mee te werken.

* Medewerking aan de Kerst-

dienst zal ook dit jaar zeker tot

de mogelijkheden behoren.
* Contact met de partnergemeen-

te Legden in Duitsland heeft
duidelijk gemaakt dat de zang-
vereniging in Legden in 2002
het 150-jarig bestaan viert. Er
zijn plannen daarbij alle koren
uit Steenderen uit te nodigen

voor een grote manifestatie.
Steenrewalt wacht de nadere
gegevens af

Bestuursverkiezing

De bestuursleden mw. R. Linde
(voorzitter) en de heer B.
Beeftink waren aftredend en her-

kiesbaar. De heer G. Bobbink was
aftredend en niet herkiesbaar. In
de vacature Bobbink werd voor-

gedragen de heer D. te Hennepe
uit Toldijk. De heren Beeftink en

Te Hennepe werden bij acclama-
tie het bestuur in geapplaudi-
seerd. Mw. R. Linde werd via
schriftelijke stemming herkozen
als voorzitter.

De PR-functionaris van het koor,
de heer W. de Lange, had nog
enkele aardige suggesties voor de
komende jaren in de mouw. Een
en ander zal nader uitgewerkt
worden. Ter vergadering werd
een voorstel direct geconcreti-
seerd. De Lange stelde voor rond

het PR-werk een aparte (kleine)
commissie te benoemen. Het
voorstel kreeg bijval en ter plek-
ke meldden zich de dames M.

Oonk en G. Aalderink zich aan.
Het bestuur zal zich beraden op
een vertegenwoordiger uit het

bestuur in de PR-commissie en
als dat geregeld is kan de com-
missie aan de slag.

De muzikale kant

Dirigent Anton van Bergen keek
met plezier terug op het concert

van april, de suite 'De Verhulde
God'. Hij noemde het een fraai
voorbeeld van een uitvoering

waarbij wat meer komt kijken
dan alleen zingen door alleen het

koor. Het samenvoegen tot een
eenheid van koor musici en solis-
ten is zeer goed verlopen met als

resultaat een uitvoering die er
mocht zijn. Verder droeg hij een

flinke lijst van mogelijk repertoire
aan. Hoogwaardige muziek die
van het koor een flinke inspan-
ning zal vragen. 'Maar zeker
haalbaar', aldus Van Bergen,
'zolang we er met z'n allen plezier
aan beleven, is er veel mogelijk.'

W. de Lange
PR-functionaris Steenrewalt



Project 'Kunst en bouwen
9 Programma's stichting 'Elia'

Van het eerste seizoen in ons
project 'Kunst en bouwen' loopt
op dit moment alweer de laatste
tentoonstelling. Evaluerend
kunnen we zeggen dat er vol-
doende redenen zijn om in het
nieuwe seizoen enthousiast ver-
der te gaan. Ook de uitbreiding
met driedimensionaal werk is
aangeslagen.

Deze vierde tentoontstelling is
een combinatie van keramische
tempeltjes en nagenoeg abstract
expressionistisch werk.
De monochrome tempelobjecten
vormen een oase van rust bij het
expressieve kleurengeweld dat de
zwarte wanden van architecten-
bureau Alfonso Wolbert siert. Sie-
rend geweld lijkt een contra dixie,
maar is in het in dit geval niet.
Kom en overtuig u zelf.

Het expressieve schilderkunstige
werk is afkomstig van de in 't

Harde wonende en werkende
Edith Kamphuis. Zij deed haar
opleiding aan de Vrije Academie
voor Beeldende Kunsten in
Nunspeet. Haar werk is spontaan,
direct, uitbundig en vooral leven-
dig.
Zij ervaart het leven als positief
en laat dat in haar werk zien.
Daarmee is het leven zelf haar
inspiratiebron. Zij ontwikkelde
een geheel eigen beeldtaal, waar-
bij het onderbewuste een rol
speelt.
In haar meest recente werk wor-

,den gevoelend, fantasieën en dro-
men weergegeven. Ook de figuren
van de dierenriemen hebben een
magische aantrekkingskracht op
haar beeldend vermogen.

De kleine tempelachtige vormen
van Oscar Rambonnet brengen
eerder een gevoel van verstilling
en contemplatie teweeg. Ook de
naturel kleurgeving draagt daar-

bij toe.
Hij werd in Warnsveld geboren en
deed zijn opleiding aan de Gerrit
Rietveld Academie in Amster-
dam. Na zijn studie heeft hij eerst
als projectleider in het atelier van
een psychiatrisch ziekenhuis in
Zuidlaren gewerkt.
Alweer een hele tijd woont en
werkt hij in Dieren en is zelfstan-
dig beeldhouwer. Naast het vrije
werk vindt hij het lesgeven in
beeldhouwen erg plezierig.

Juist de contrasten van beide
kunstvormen zowel in uitstraling
als in kleurgeving maakt deze
dubbele tentoonstelling zo boei-
end. De einddatum is op 30 maart
2001. Tijdens de kantooruren is
deze tentoonstelling vrij toegan-
kelijk.

Namens architectenbureau,
Alfonso Wolbert en

Wouter Derksen.

TUBIO Toneel Uit Baak Is Ontspanning

TUBIO zal vrijdag 9 en zater-
dag 10 februari 2 om 20.00 uur
in zaal Herfkens te Baak een to-
neelstuk opvoeren met de titel
"t Is maor veur efkes', geschre-
ven door J. Hemmink-Kamp.

Het is een klucht bestaande uit
drie bedrijven. Evert Veldman en
Harm Driever zijn na een brand
dakloos geworden, de pastoor en
dominee proberen los van elkaar
deze heren bij Anna onder te
brengen. Anna voelt niet zoveel
voor deze oplossing, omdat deze
heren alleen maar ruzie maken.
Hoe het toneelstuk verder gaat
gaan we u natuurlijk niet vertel-

len, wij nodigen u van harte uit
op vrijdag 9 en zaterdag 10 feb-
ruari.

Rolverdeling:
ANNA VELDMAN

Diana Haggeman
JAN, haar zoon

Fons Janssen
MARTHA, buurmeisje

Miranda Ottink
BUURVROUW

Truus van de Pavert
EVERT VELDMAN,

een oom van Anna
Harrie Peters

HARM DRIEVER,
ook een oom van Anna

William Schiphorst
DE PASTOOR

Henk Holtermann
DE DOMINEE

Theo Janssen
ZUSTER THERESA

Barbara Huitink

SOUFFLEUSE

Mauréén Hendriks
REGIE

Inge v.d. Broek/Bea Eenink
TONEELMEESTER

Bennie Bongaarts
GRIMEUSE

Gonny Aaldering/Ina Besselink
KAPSTER

Kapsalon Lurvink

Uw advertentie in 'De Reclame7?

Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16

tel. (0575) 46 38 18 - fax (0575) 46 50 88
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

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.

prolink.nl

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

INTERNET
cursussen

en trainingen!

Avondopleiding
- Cursus PC voor beginners

- Cursus Internet basis

Dagopleidingen

- Cursus HTML-basis

- Cursus Internet zakelijk

- Cursus Website-beheer

- Cursus HTML-pro

- Cursus PHP-programmeren

Bel voor informatie

en cursusdata !

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

partner van
• A

«A •

Prolink punt Nederland b.v.
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

Naast haar jaarlijkse gebeds-
en evangelisatieweek, onder de

noemer van Campmeeting 2001
(27 juli tot 5 augustus) wordt
er ook een gezondheidsweek
gehouden door de stichting
'Elia', welke is gehuisvest in
Huize "t Kervel' te Hengelo Gld.

Uit Amerika komen dr. Richard
Kansen en zijn echtgenote, van
maandag 26 maart tot zondag l
april, om een gezondheidscursus
te verzorgen.

Door middel van voordrachten,
praktische voorbeelden en per-
soonlijke begeleiding, ontvangen
de deelnemers een schat aan

informatie, welke het leven kun-
nen verrijken.

Mw. Kansen geeft kooklessen.
Dr. Kansen spreekt veel voor
radio en TV en heeft vanwege zijn
simpele, maar doeltreffende wijze
al vele duizenden mensen gehol-
pen om fitter en gezonder door
het leven te gaan.
De midweekdagen staan ook open
voor buitenstaanders.

Informatie bij de beheerders
van stichting 'Elia',
Kervelseweg 38,
7255 KW Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 33 55 of
fax (0575) 46 50 02.

Bericht uit de Wereldwinkel Hengelo Gld.

Max Havelaar op tv

De Stichting Max Havelaar is
met een nieuwe reclamecampag-
ne op de televisie. Er zijn twee
spotjes te zien: één voor koffie en
één voor sinaasappelsap met Max
Havelaar Keurmerk.

Max Havelaar wil niet langer
alleen maar gezien worden als
een organisatie, die opkomt voor
de belangen van de kleine boeren
in de Derde Wereld:
'We gaan meer de nadruk leggen
op de kwaliteit. Onze koffie, thee,
sinaasappelsap etc. zijn gewoon
lekker en als je die koopt, profite-
ren de boeren in de arme landen
daar ook nog van.'

De afgelopen tijd werd bij diverse
gelegenheden in Hengelo en Keij-
enborg koffie geschonken door de
'bemanning' van dfc» Wereldwin-
kel. Dat onze koffie lekker is, zal
dus bekend zijn.
Minder bekend is misschien het
brede assortiment van rood- en
zilvermerk, tot dessert- en in-
stantkoffie. En natuurlijk hebben
we ook cafeïnevrije en biologisch
geteelde koffie.
Kom maar eens langs, ze zijn er
allemaal in onze koffiehoek.

Namens de vrijwilligers
van de wereldwinkel.

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575) 46 1358

Waldkorn-actie

Win 'n lekker Waldkornweekend

in de Ardennen.

Haal nu de gratis Waldkorn

Muts & Col bij je bakker.

Zolang de voorraad strekt!

Bij aankoop van een Waldkorn 800 gram,
of bij twee halve Waldkorn 400 gram,

of bij aankoop van 5 Waldkorn bolletjes.

Aanbiedingen van de week

500 gram riblappen ƒ 8.98

4 gehakt cordon blue ƒ 8.98

100 gram leverkaas ƒ 1.59

SLAGERIJ

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



Groot assortiment
valentijnskaarten

en
diverse

cadeau-ideeën
vindt u bij:

THE READ SHOP
BONVRIE

Spalstraat 17 - Hengelo GId.

Tel. (0575) 46 43 67

Verwen je valent jjn

niet een mooi

* Valentijnsbocket *

Rode roos in een koker

* Bloeinbolletjes in

of een ander leuk

valentijnspresentje van:

Kloein.sierknii.st

'Jolanda'
Krjjcnlior» M. (0575) 46 29 77

Bij lM'.sf<'<liii<; van min. ƒ 10.

maakt u kans op cc n mooi

valentjjnsboeket

cil wordt thui.S bc/A>n»cl!

•eo

v. o.f.
Zelhem - Hengelo - Varsseveld - Doetinchem

Kom ook voor

valentijns-
cadeautjes

naar

Raadhuisstraat 1 1 - 1 3 • Hengelo GId.
Tel. (0575)46 1469

Veel liefs
voor

Valentijn

Verliefd?

En je weet niet koe

je het zeggen moet.

Stuur dan een

valentijnskaart

of romantisch boek.

Wolters Boekhandel

Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo GId.

Uw Echte
Bakker is een

ware hartedief.

Uw Echte Bakker, die hartedief, heeft een
heerlijk Valentijnsassortiment gebakken.
Verras je liefste met zo'n originele ambachte-
lijk gebakken Valentijnsverrassing.

Echt je proeft 't!

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (GId.)
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VALENTIJNSDAG
WOENSDAG 14 FEBRUARI

Verliefd

Verloofd

Getrouwd

of vindt u Hem of Haar gewoon aardig.

Met een.Valentijnsboeket van

FLEUR DECOR
komt uw boodschap vast en zeker over.
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kwekerij WESSELINK
bloembollen en bolbloemen

uit eigen kwekerij
verkoop van maandag t/m zaterdag
adres kwekerij: Hardsteestraat 1, Toldijk. Tel. (0575) 45 29 49
(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

KÖHLER-WISSINK JUWEÜER EN

OPTKtêN WEDT EEN COMPLETE

COLLECTIE SIERADEN, GOUD EN

ZILVER. HORLOGES EN OPTIEK.

Massief gouden

armband

Van 280.- nu voor

GARANT OPTICIEN STAAN
OOG

j WE GARANT VOOR PRO-

FESSION6LE OOGMETING EN

ADVIES, OOK CONTACTLENZEN.

SBOG houdt symposium over zorgvraag en zorg Alg. ledenvergadering 'Crescendo'

De Samenwerkende Bonden in

Gelderland (SBOG) organiseren

op vrijdag 9 februari een sym-

posium in de Zuidgallerij van

het provinciehuis (Markt 11) te

Arnhem. Het thema van deze

middag is 'waarom is op de

zorgvraag gebaseerde zorg nog

steeds niet gegarandeerd'.

De SBOG stelt deze vraag indrin-

gend aan de orde, omdat uit uit-

voerige gedachtenwisselingen in

diverse werkgroepen verspreid

over de provincie, gebleken is dat

vraag en aanbod in de zorg nog

steeds onvoldoende op elkaar zijn

afgestemd. Het symposium staat

onder leiding van dhr. R.

Zuurmond, vice-voorzitter SBOG,

en duurt van 13.30 tot 16.45 uur,

waarna informeel kan worden

nagepraat onder het genot van

een hapje en een drankje.

Op het programma staat een vier-

tal korte lezingen, waarin de

zorgverlening aan ouderen vanuit

diverse invalshoeken zal worden

belicht, gevolgd door een forum-

discussie onder leiding van Muus

Groot, directeur van Omroep Gel-

derland.

De korte inleidingen worden

gehouden door dhr. J.J.

Kraaijeveld, directeur Regionaal

Indicatie Orgaan Zaanstreek; dhr.

A.N.J. Tiel Groenstege, directeur

Thuiszorg Midden Gelderland;

mw. K. Lieber, directeur verpleeg-

huis Oranje Nassauoord te

Renkum en mw. H. Treffers,

accountmanager bij zorgver-

zekeraar Amicon.

Van de inleiders wordt gevraagd

hun korte betoog af te ronden met

een stelling.Over deze stellingen

volgt dan de forumdiscussie. Aan

alle politieke partijen, die verte-

genwoordigd zijn in Provinciale

Staten van Gelderland, is ge-

vraagd een deelnemer voor dit

forum te leveren.

Aan het begin van het symposium

zal aan Gedeputeerde H. Esmeijer

het eindrapport worden aangebo-

den van het project 'Regionale

Zorgvisie Ouderen (RZO) in de

provincie Gelderland'. Dit is een

aanvulling op de brochure

'Ouderen op de bres voor zorg' die

de SBOG in 1999 uitgaf.

Na de meer algemene visie in die

brochure, is nu vanuit de diverse

regio's aangedragen wat er vol-

gens ouderen op de agenda moet

komen te staan ten aanzien van

de ouderenzorg en het ouderenbe-

leid.

Materiaal voor dit RZO-eindrap-

port is onder meer bijeengebracht

door een vijftal werkgroepen uit

evenzovele regio's in Gelderland.

De uitkomsten van de gesprekken

in de werkgroepen waren nogal

divers en de wensen veelvuldig.

De projectgroep RZO ondersteunt

de aanbevelingen, maar reali-

seert zich dat niet alles tegelijk

zal kunnen worden gehonoreerd.

Zij roept het bestuur van de

SBOG op duidelijke keuzes te

maken met welke zaken het zich

als belangenorganisatie zal bezig-

houden en hierover duidelijk te

communiceren met de achterban.

Het eindrapport eindigt met een

aantal aanbevelingen op het ter-

rein van onderzoek, debat en con-

crete projecten.

Daar moet het volgens de project-

groep RZO echter niet bij blijven.

Tenslotte zal het moeten gaan om

de verwerking van de resultaten

in het aanbod van diensten en

voorzieningen, waar ouderen bij

gebaat zijn.

Alle belangstellende ouderen in

Gelderland zijn welkom op dit

symposium, maar dienen zich van

te voren aan te melden voor 4

februari bij het kantoor van de

SBOG, telefoon/fax 055-5342534

van 9.00 tot 12.00 uur.

Op 16 januari j.1. hield de chris-

telijke muziekvereniging 'Cres-

cendo' haar jaarlijkse algemene

ledenvergadering.

In het openingswoord blikte voor-

zitter Henk Waarlo terug op het

jaar 2000.

De vereniging werd begin 2000

opgeschrikt door het overlijden

van ere-voorzitter Jan Wagen-

voort. Hij was sinds de oprichting

van de vereniging in 1935 lid,

was 35 jaar lang voorzitter en de

initiator achter de oprichting van

een tamboerkorps (thans mallet-

band) en de supportersgroep.

Verder werden het millennium-,

het voorjaars- en het benefietcon-

cert in samenwerking met het

Zelhems mannenkoor gememo-

reerd, alsmede het 25-jarig

bestaan van de supportersgroep.

De supporters werden eind vorig

jaar ter gelegenheid hiervan in

het zonnetje gezet en er werd hen

een aandenken in de vorm van

een tinnen wafel op een sokkel

aangeboden.

De supporters dragen jaarlijks

hun steentje bij door de verkoop

van wafels en amaryllisbollen,

het innen van de donateursgelden

en hun hulp bij concerten, rom-

melmarkt en slaatjesactie.

Tijdens de vergadering werd

afscheid genomen van een drietal

bestuursleden. Henk Waarlo vond

na 37 jaar bestuurslidmaatschap,

waarvan vijftien jaar als voorzit-

ter, het moment aangebroken om

als bestuurslid terug te treden.

Annie Ruiterkamp maakte acht-

tien jaar deel uit van het bestuur.

Gert-Jan Maalderink had namens

de malletband enkele jaren zit-

ting in het bestuur.

Alle drie werden ze bedankt voor

hun inzet voor de vereniging.

Als nieuwe bestuursleden werden

benoemd Wilma Jolink, Herman

Ooms en Jeanet Wassink. Op de

eerstvolgende bestuursvergade-

ring daarna zijn de taken

opnieuw verdeeld.

Het voorzitterschap wordt thans

bekleed door Martin Jolink.

Uw advertentie in 'de Reclame'?

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16

tel. (0575)'46 38 18 - fax (0575) 46 50 88
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl



De VW biedt volop mogelijkheden

voor een voorjaarsvakantie

De VW raakt bij de Nederlandse bevolking steeds meer bekend, als

het gaat om een boeking van een vakantie in eigen land. Steeds

meer mensen weten dat niet alleen informatie en folders bij de WV-

informatrices verkregen kunnen worden, maar dat vakantie van

hun voorkeur ook bij de VW geboekt kan worden. Dit is bijvoor-

beeld merkbaar in de boekingen van de vakanties voor de komende

zomer, die nu al zijn gedaan. Minder bekend zijn de mogelijkheden

voor het voorjaar. De VW-Vakantie-gidsen: 'Hotel-& Bungalow-

vakanties' en 'Fiets-& Wandel- vakanties' bieden ook voor deze

periode volop mogelijkheden.

Openbare bibliotheek Hengelo Gld.

Kinderjury opnieuw

van start

'De belangstelling voor de VW

als "Reisbureau Nederland"

wordt steeds groter, hetgeen leidt

tot een toenemend aantal boekin-

gen. Het is een speerpunt voor de

VW's, naast de verkoop van

allerlei andere produkten zoals

bijv. WV-geschenkbonnen, toe-

ristische kaarten en gidsen van

Nederland. Traditioneel kent

natuurlijk niemand het eigen land

zo goed als de VW. En dat komt

dan ook tot uitdrukking in de gid-

sen van VW-vakanties, die wij

samen met onze collega-WV's

maken', zegt de directeur van de

ANW.

In de gids 'Hotel-& Bungalow-

vakanties' staan allerlei verschil-

lende verblijfsmogelijkheden.

Bungalowparken worden natuur-

lijk in het voorjaar veel bezocht,

maar de gids bevat daarnaast ook

appartementencomplexen en meer

kleinschalige accommodaties.

Hierbij valt bijvoorbeeld te den-

ken aan een sfeervol gelegen

boerderijije of een gezellig, tradi-

tioneel familiebedrijf.

De gids 'Fiets-& Wandelva-

kanties' staat vol met allerlei

mogelijkheden voor mensen die

graag dingen ondernemen in de

vakantie. Natuurlijk staan er fiet-

sarrangementen in, met routes

langs dorpen en kastelen. En

wandelarrangementen voor diege-

nen die ervan houden om te genie-

ten van de frisse lucht in bossen

en rietlanden. In de gids vinden

we echter ook meer de onver-

wachte arrangementen van de

VW. Wat te denken van bijvoor-

beeld een heerlijk verwenvakan-

tie in een hotel met een zwempa-

radijs of een rustige tocht door

Nederland in de huifkar tijdens de

voorjaarsvakantie?

De nieuwe gids van VW-vakan-

ties: 'City-Breaks' is voor mensen

die graag een paar dagen een

stad willen bezoeken. Uitgaan,

culinair, winkelen en cultuur

komen aan bod in de steden

Amsterdam, Rotterdam, Den

Haag, Maastricht en Groningen.

Voor vakanties in de lente zijn

gezinnen met kinderen tot op

heden de voornaamste doelgroep.

Wanneer de plaats van bestem-

ming eenmaal is uitgezocht kan

men ter plaatse bij de VW

terecht, dit keer voor tips voor

allerlei uitstapjes. Een deel van

deze tips is overigens ook weer

terug te vinden in het uitgebreide

assortiment VW-gidsen.

Voor meer informatie kunt U

terecht bij

VW Hengelo Gld.,

Kervelseweg la,

tel. (0575) 46 38 57.

Gelders Kerk en Milieu project

'Vijfde Gelderse kerk en milieu netwerkdag op zaterdag 10 februari 2001'

Zaterdag 10 februari 2001

vindt de Vijfde Netwerkdag

plaats van het project Kerk &

Milieu in Gelderland van de

stichting Hemag in de

Diaconessenkerk te Arnhem.

Deze dag is bedoeld voor ieder-

een in (kerkelijk) Gelderland

die duurzaamheid en milieu een

warm hart toedraagt. Er zullen

verschillende milieuthema's en -

vraagstukken aan bod komen.

Een goed milieu is de basis voor

alle leden op aarde. Dit is de afge-

lopen vier jaar een van de uit-

gangspunten van het project

Kerk en Milieu geweest. En ruim

300 mensen hebben zich hier op

een of andere wijze voor ingezet

binnen (en buiten) kerken in

Gelderland.

Dit jaar is het thema van de net-

werkdag 'leefbaarheid', een

veelgehoorde term, maar wat

heeft dat nu met de kerk te

maken? Wil de kerk zich inzetten

voor een leefbare samenleving, en

hoe dat dan te realiseren?

De heer van Bruchem, eerste

kamerlid voor de Christenunie en

werkzaam bij het LEI, zal hier-

over in debat gaan met Irene

Dankelman, biologe en coördina-

tor Duurzame Ontwikkeling aan

het Universitair Centrum voor

Milieuwetenschappen van de

KUN, onder leiding van predikant

Leen de Ronde.

Het tweede deel van de ochtend

en gedurende de middag kunnen

de deelnemers aan de netwerk-

dag in drie rondes diverse works-

hops bezoeken.

De dag begint om 9.30 uur en

eindigt om 16.00 uur.

De workshops waaruit gekozen

kan worden zijn:

- Natuurontwikkeling: een betaal-

bare uitdaging, over natuuront-

wikkeling in relatie tot kerke-

lijke agrarische eigendommen;

- Milieu en catechese, in relatie

tot een bijbelverhaal en de

I I I

leef- en belevingswereld van

jongeren;

- Creatieve vormgeving met

natuurlijke materialen;

- Klimaat, met onder andere een

klimaatspel voor kerken;

- Ecoteams, met speciale aan-

dacht voor mondiale leefbaar-

heid;

- Planmatig werken voor kerkelij-

ke groepen, met aandacht voor

problemen die je als enthou-

siaste kerk- en milieugroep

kunt tegenkomen;

- Genetische modificatie, een e-

thisch milieuonderwerp;

- Franciscaanse milieuspirituali-

teit: hoe zijn milieu en spiritu-

aliteit met elkaar verbonden;

- Kerkelijk milieubeleid, nieuwe

ontwikkelingen op dit gebied;

- IVN-wandeling, volg de loop

van de Sint-Jansbeek van bron

tot de stad Arnhem;

- Creatief met afval: hoe maak je

van oude materialen een sym-

bool of kunstwerk met een

milieuboodschap.

Naast ontmoeting, het opdoen

van ideeën en inspiratie voor het

komend jaar, ligt het accent op de

mogelijkheden om een stevig fun-

dament te leggen voor milieuacti-

viteiten in kerken.

Het belooft een bijzondere dag te

worden.

Geïnteresseerden kunnen infor-

matie opvragen bij Corine van

den Berg of Bob Wijnbergen van

de stichting Hemag of zich aan-

melden bij het secretariaat van

de stichting Hemag te Arnhem,

tel. 026 - 3551775'.

Op l februari gaat voor de 14e

keer de Nederlandse Kinderjury

van start. De jury is uedoeld

voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Zij kunnen kenbaar maken wat

hun favoriete boeken zijn uit

het jaar 2000.

De Openbare Bibliotheek Hengelo

Gld. besteedt ook volop aandacht

aan de Nederlandse Kinderjury.

De boeken staan bij elkaar en zijn

te herkennen aan een speciaal

etiket. Voor de kinderen die mee

willen doen liggen deelnamefor-

mulieren klaar.

Ter afsluiting organiseert de bibli-

otheek, in samenwerking met de

scholen, op 24 april een plaatse-

lijke kinderjury. Kinderen kunnen

dan ook op internet aan de lande-

lijke jury deelnemen.

Vorig jaar kwamen ruim 280 kin-

deren in de bibliotheek stemmen.

Om het geheel nog een extra fees-

telijk tintje te geven komt acht

februari a.s. de kinderboeken-

schrijfster Mieke van Hooft voor

de kinderen van groep vijf in de

bibliotheek vertellen over haar

werk. Veel kinderen komen en-

thousiast haar boeken lenen om

op school het bezoek verder voor

te bereiden.

Oudheidkundige Vereniging

Hengelo Gld. groeit in

belangstelling
Ledenaantal nu op 306

De jaarvergadering van de

'Oudheidkundige Vereniging

Hengelo Gelderland' in 'Ons

Huis' liet zien, dat de vereni-

ging groeit in belangstelling.

Met een redelijke toename is

het ledenaantal nu 306. Een

niet onaanzienlijk getal voor

een vereniging, welke net

twaalf en een halfjaar bestaat.

In het jaar 2000 werd dit jubi-

leum op bescheiden wijze her-

dacht, met de aanbieding van een

picknick-plek met tafels en ban-

ken aan de Olde Kasteweg (nabij

voormalig pompstation).

Deze plek is gekozen omdat deze

weg leidde naar de standaardmo-

len 'de Olde Kaste', welke

ondanks verwoede tegenstand in

1933 werd afgebroken.

Later werd de Olde Kasteweg

doorsneden door de nieuwe weg

langs Keijenborg, nl. de Kruis-

bergseweg.

De vereniging is naast het bezit

van een ruim aantal leden, ook

financieel gezond. De kas vertoont

een voordelig resultaat. De pen-

ningmeester, m w. J. Koning zag

haar administratie goedgekeurd

door de kascommissie, de heren G.

Stapelbroek en G. Wenneke.

Een positief bericht bij haar

afscheid als bestuurslid. Het tijd-

stip voor afscheid van het bestuur

klonk ook voor T. Nieuwenhuis,

welke negen jaar de functie van

voorzitter uitoefende.

Mede-bestuurslid mw. D. Hissink-

Menkveld zwaaide hem lof toe,

met een causerie in het dialect.

Hem werd een prachtig fotoboek

over de Achterhoek aangeboden.

Als nieuwe kandidaten kwamen in

het bestuur de heer G. Wentink en

mw. B. Maalderink-Engberts. De

functie van penningmeester wordt

overgenomen door de heer H.

Aalberts, die al ruim een jaar zit-

ting heeft in het bestuurscollege.

Het verenigingsorgaan 'de Olde

Kaste' dat vier maal per jaar ver-

schijnt, onderging een metamor-

fose en kan nu wedijveren. Het

blad zit momenteel dringend ver-

legen om mensen welke handig

zijn met pen en computer. Opgave

kan geschieden bij bestuurslid de

heer B. Hiddink, Waterslagweg 4,

Baak, tel. (0575) 44 13 55).

Afscheid van het redactieteam

namen de heer E. Geurtsen en

mw. G. Luimes.

Voor het komende jaar staan al

weer enige plannen op het pro-

gramma.

Donderdag 15 februari bijeen-

komst in Hotel Leemreis, met een

lezing over het landleven rond

1900, door de heer Teeuwsen.

Dinsdag 3 april een dia-lezing

door de heer J. Berends, voorzit-

ter Oudheidkundige vereniging

Deutekom, over boerderijen in

Twente en Drente.

Naar aanleiding van deze lezing

wordt er een excursie georgani-

seerd naar deze streken op zater-

dag 19 mei. Het aanmeldingsfor-

mulier wordt nog toegezonden.

Op de jaarvergadering hebben de

leden nog kunnen genieten van

een fraaie dia-vertoning met beel-

den van Oud Keijenborg en Oud

Hengelo, door de heer W Luimes,

met commentaar van de heer A.

Lubbers.

(advertentie)



Kuipers
Bloemen - Groente en Fruit

Hengelo Gld. - (0575) 46 12 27

20 zoete sappige Sinaasappels 5.98

Uit 't vat 500 gram 69 Ct.

Kf U l S B E F G

Hotel Café Restaurant
Partycentrum

Voorgerecht

Heldere groentesoep

of
gebonden uiensoep

Hoofdgerecht

Biefstuk Hoüandaise
Hollandse biefstuk met kruidenboteren champignons

of

Schnitsel Hawaï
malse schnitsel gegratineerd met ananas en kaas

Beide hoofdgerechten worden geserveerd met diverse

groenten en aardappelgarnituren en een salade van het buffet.

Nagerecht

Bananenfeest

chocolade-ijs en vanille-ijs, geserveerd met banaan,

advocaat, chocoladesaus en slagroom

Koffie/Cappucino
met bonbon

Prys f 39.50
Reserveren gewenst.

Lunchcafé open van 12.00 tot 14.00 uur

A la carte Serre-restaurant open van

l 7.00 tot 2 l .00 uur, behalve op maandag.

Dinsdag alleen kleine kaart.

Kruisbergseweg 172 7009 BT Doctinchem
Telefoon (0314) 32 41 23 Fax (0314) 36 38 21

C H I N E E S - I N D I S C H R E S T A U R A N T

DE CHINESE MUUR

Raadhuisstraat 1

7255 BK HENGELO (Gld.)

Telefoon 0575-463722

Afhaalmenu
maand februari

Koe Loe Yuk
Tjap Tjoy

Saté
Woe Woi Kai

Met nasi, bami
of witte rijst.

voor 2 personen

ƒ29,75
Deze aanbieding is niet geldig op zondag.

m$m • ••

van alle merken elektrische apparatuur zoals

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

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
Open; ma.-vr. 13.30-18.30 Zat. 10.00-13.00

Dinsdag gesloten.

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame

Hengelse mix
250 gram ^

Kerrie salade
250 gram

2.98

2.98

de gehele week:

Bildstar aardappels baal 10 kilo 5.98
Nicolai aardappels baal 1 o kilo 3.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Gekookte bieten 500 gram 0.98
Chinese kool 1 kilo 1.98

4.98

2.98
Jonagold handappels 3 kilo 4.98

Stoofperen
Gieser Wildeman 3 kilo

vrijdag-zaterdag:

Mooie blanke witlof 1 kilo

OOK l N BAAK- OOK l N 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 MATEN;
- 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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- 1

Vloertegels

Sanitair

£9

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

IJSL30ERDER1J't R1EFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo ö\d. - Tel. (0575) 46 17 68>

AMBACHTELIJK IJS

'iJSTAARTEN

BAVAROIS

VLA

Elke zatenslag"geoperid van 9.00 tot 16.00 uur

Vanaf april zijn we weer elke vrijdagmiddag

op de markt in Hengelo G\d.

STEENREWALT ZINGT...

Het Christelijk Gemengd Koor Steenrewalt geeft op
24 februari een uitvoering in zaal Den Bremer Toldijk.
Op het programma staan Latijnse zangen, het Nederlands

geestelijke lied, Engels repertoire en Nederlands algemeen.

... EN SPEELT!

Leden van Soli Deo Gloria uit Bekveld brengen het toneelstuk:

"Een beeld van een man "

Aanvang: 19.30 uur. In de pauze een loterij.
Donateurs toegang gratis. Niet-donateurs f 5,—


