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Bus voor vijftien personen nu al in trek

Nieuwe aanwinst Taxibedrijf Bert Lammers

BERT LAMMERS

Taxibedrijf Bert Lammers, sinds

augustus 1998, gevestigd aan

de Hummeloseweg 20, te Hen-

gelo Gld. is sinds een paar

weken in het bezit van een bus

voor vijftien personen.

De bus is voorzien van airco en

is uitermate geschikt voor het

vervoer naar allerlei gelegenhe-

den, bijvoorbeeld: personeels-

feesten, bruiloften, dagtochten

enz .

Bert Lammers heeft samen met

Betsie van den Berg de leiding

over het bedrijf.

Het taxibedrijf bezit naast de

nieuwe bus voor vijftien personen

nog diverse andere auto's en bus-

sen voor acht personen.

Taxibedrijf Bert Lammers is

gespecialiseerd in ziekenvervoer,

zowel ziekenfonds als particulier

verzekerden. Ook schoolvervoer

en gehandicaptenvervoer naar

plaatsen zoals Doetinchem,

Zutphen, Apeldoorn en Arnhem

worden door het taxibedrijf ver-

zorgd.

'De kinderen zijn altijd vrolijk',

vertelt Betsie. 'Het is verant-

woordelijk, maar erg dankbaar

werk'.

Kwaliteit staat bij het taxibedrijf

erg hoog in het vaandel. 'Wij wil-

len altijd met een schone auto bij

de klant voorrijden, daarom wor-

den alle auto's en bussen na elke

rit schoongespoeld', aldus Bert.

'De meeste medewerkers zijn in

Verzamelde goederen worden ingepakt voor Roemenië

Commissie Oost Europa Hengelo

Maandagmiddag, 5 februari. Een

drukte van belang bij de fam.

Dinkelman aan de Beyerinkdijk.

Veel vrijwilligers van de stichting

Commissie Oost Europa Hengelo

(Coeh) komen bij elkaar om alle

binnengekomen goederen, kle-

ding, matrassen,brillen en noem

maar op wat bruikbaar is, te sor-

teren en in te pakken, zodat alles

bij het eerstvolgende transport

direct kan worden ingeladen.

De COEH is ook een actie gestart

om zegeltjes, stempeltjes en pun-

ten van bepaalde producten

te verzamelen in dozen, die speci-

aal hiervoor zijn neergezet bij b.v.

De Welkoop, Westland, "Ons

Huis" en de N.H. kerk. In Keijen-

borg staan de dozen bij Maria Pos-

tel, De Troefmarkt, Jolanda bloe-

menzaak en bij de BIM.

Met hulp van leden van het "Tref-

punt", bewoners van de Achtspal-

le, worden deze zegels, enz. uitge-

zocht, opgeplakt en verzilverd.

Ook helpen de leden van "Tref-

punt "bij het inpakken van dozen

met hulpmiddelen. Ze doen dit

met veel inzet en plezier. Dit keer

hielpen Bertie Bosman, Joop Wijn-

bergen, Leen van Beusekom en

Ben Mom.

De stichting COEH zet zich op

diverse fronten in in het dorpje

Ocna Mures in Roemenië

Inwoners van Ocna Mures hebben

nu (met hulp van de COEH) een

winkeltje geopend, waar vele

gebruiksgoederen vanuit Hengelo

verkocht worden. Het winkeltje

draagt de naam "Holland Helpie".

Ook wordt er eens per maand een

soort warenmarkt gehouden,

waar veel publieke belangstelling

voor bestaat.

Door alle hulp en inzet van het

COE is er inmiddels een vertrou-

wensrelatie ontstaan, waardoor

er steeds meer projecten kunnen

worden opgestart.

ledere eerste maandag van de

maand kunnen vanaf 18.30 uur

goederen, kleding, enz. gebracht

worden bij de fam. Dinkelman aan

de Beijerinkdijk 1.

het bezit van een CCVT opleiding.

Ook stellen wij hoge eisen aan de

kleding van de chauffeurs. Alle

medewerkers hebben sinds kort

nieuwe kostuums, dit komt de uit-

straling van het bedrijf ten goede'.

Taxibedrijf Lammers vervoert

klanten door het hele land. Het is

daarom belangrijk om een goede

planning te maken, zodat iedereen

ondanks de files op tijd komt.

Het bedrijf is met de aanschaf van

de bus met airco een nieuwe weg

ingeslagen om een betere service

te kunnen bieden aan grotere

groepen. Het is de bedoeling dat

op termijn alle huidige auto's wor-

den vervangen door auto's met

airco voor meer comfort tijdens de

rit.

Op de foto, Bert Lammers en
Betsie van den Berg

U kunt Taxibedrijf Bert Lammers

bereiken via telefoonnummer:

(0575) 463005.

Door de steeds toenemende werkzaamheden zijn wij op

zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde

medewerker
bij voorkeur in het bezit van rijbewijs D.

Hebt u interesse bel dan met tel. (0575) 46 3005

(advertentie)

/ 4 februari is het
valentijnsdag!

Vergeet het niet!



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN

Remigiuskerk
- Zondag 18 febr. 10.00 uur, A.B. Elbert,

Kerk en School CBS Bekveld

Goede Herder Kapel
- Zondag 18 febr. 10.15 uur, ds. C. van Dorp

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

- Zondag 18 febr. 10.00 uur, geen dienst

Vrijzinnig Hervormde Hengelo Gld.

- Zondag 18 febr. 10.30 uur, ds. l. de Jong, Bathmen

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Zaterdag 17 febr. 19.00 uur,

Woord-, en Communieviering

- Zondag 18 febr. 10.00 uur, Eucharistieviering

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/:

- 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

l! 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 16 - Zondag 18 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 19 febr. dr. Eijkelkamp, tel. (0575)462262
- Dinsdag 20 febr. dr. Koning, tel. (0575) 46 12 66

- Woensdag 21 febr. dr. Koning, tel.(0575)461266

- Donderdag 22 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 specialisten recepten 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, Beatrixln 4,

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)3291 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, HJ. 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) 62 21 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) 3412 75 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)

- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246

- L. Erne Rutjes, tel. (0575) 451013

- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942

Diëtiste

- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 44 1809

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige

- José la Croix, tel. (0575) 560381

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 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) 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

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

Te Koop: Ford Escort 1.6 GT

rood, sportuitv. + div. extra's

'90, LPG + APK. Zeer mooi!

ƒ 3500,-Tel. (0575)460428.

Gevr.: Paardenliefhebber(ster)

(min. 16 jr.) voor groom/hulp bij

tweespan buitenrijden en enke-

le wedstrijden. Mogelijkheid om

zelf te leren mennen.

Tel. (0575)463132

Te Huur: Caravan stalling,

prima service, Hengelo Gld.,

tel. (0575) 463221

Te Koop: set van 4 buisstalen

stoelen (wit) met stoffen bekle-

ding, z.g.a.n., 2 stalen draai-

stoelen, handperforeerappa-

raat, papierboormachine, 6 let-

terkasten. Tel. (0575) 462771.

Afgelopen week kwam er bij

ons een verzoek om een 'klein-

tje' te plaatsen voor een 'aan-

hangwagen'.

Bij de advertentie staat geen

telefoonnummer of adres om te

reageren.

Wil degene die deze advertentie

heeft gebracht contact met ons

op nemen zodat wij in de vol-

gende editie deze advertentie

alsnog kunnen plaatsen.

Drukkerij Uiterweerd:

Regelinkstraat 16

Tel. (0575)463818

Fax (0575) 46 50 88

E-mail:

drukkerijuiterweerd@planet.nl

Hebt u nog bruikbare spulletjes

voor de rommelmarkt van

'Crescendo' op 16 juni 2001?

Bel dan (0575) 461782.

Gezocht:

Hulp in de huishouding/interi-

eurverzorger(ster) voor 4-8 uur

per week. Joop en Anetta Roen-

horst, telefoon (0575) 460235

a.u.b. bellen na 18.00 uur.

Problemen met uw gewicht?

• onder- of overgewicht

• niet fit • moe en lusteloos

Probeer Herballife!

Gratis begeleiding, bel voor info

A. Haaring, tel. (0575)467381

Wij zoeken een

MEDEWERKER

voor ons akkerbouwbedrijf.

Het liefst met kennis van aard-

appelteelt en in bezit van een

spuitlicentie.

Voor inlichtingen

G.W. Schuerink: Koningsweg 4,

7255 KR Hengelo Gld.

tel. (0575) 463447.

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

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.

MAN
l G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Uw advertentie in

'de Ree/ome'?
Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16

tel. (0575) 463818- fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl



Waterpolo Damclub Hengelo Gld.

Week 5

Heren l speelde op 27 januari in

Harderwijk de wedstrijd tegen de

Woelwaters 2.

Deze wedstrijd was een echte

subtopper want de beide ploegen

staan tweede en derde in het

klassement. De wedstrijd ging

dan ook lange tijd gelijk op. Met

de periode standen 1-2, 2-3 en 5-

6 begon He-Key aan de vierde

periode waarin het definitief af

kon rekenen met de Harderwijkse

ploeg. Met een goede eindsprint

wist He-Key met 5-8 te winnen.

Dit betekent dat He-Key twee

hele dure punten mee naar huis

kon nemen in de strijd om de

bovenste plaatsen.

Ook Dames l speelde een wed-

strijd. In Borculo speelde de ploeg

tegen het thuisspelende Schuur-

man BZ&PC 2. Ook hier was

sprake van een gelijk opgaande

wedstrijd. Tot de laatste seconde

bleef het spannend Na 0-0 in het

eerste partje begon het pas met

de doelpunten.

De teller bleef steken op 3-2 voor

He-Key. De dames wisten dus ook

2 punten aan hun totaal toe te

voegen. Ook Dames l handhaaft

zich hiermee in de bovenste regio-

nen van de tweede klasse Kring.

Overige uitslagen:

Schuurm. BZ&PC 5 - Heren 2, 7-6

Week 6

De eerste teams van He-Key

speelden in het weekend 3 en 4

februari geen wedstrijden.

Het tweede dames team kwam

wel in actie tegen Natare l uit

Aalten. Helaas kon He-Key 2

geen vuist maken tegen de

Aaltense vrouwen. De wedstrijd

werd verloren met 7-1. Ook het

tweede heren team wist niet tot

winst te komen. In Brummen

werd het 8-4 voor De Spreng 6.

De jeugd speelt weer een Mini-

polo toernooi in Neede. In zwem-

bad 't Spilbroek organiseert de

plaatselijke vereniging NZC

Neede van 13:00 tot 16:00 uur

weer een toernooi speciaal voor

jonge kinderen. He-Key zal hier

aanwezig zijn met acht kinderen

in twee teams. Als je tussen de 6

en de 12 jaar oud bent en jij

graag mee wilt, neem dan con-

tact op met tel. (0575)- 46 41 66.

Het programma voor komend

weekend is als volgt:

Heren

17 februari

He-Key l - Schuurman BZ&PC 3

WWV 3 - He-Key 2

Dames

18 februari

He-Key l - VoiLa 2

Bondscompetitie week 5:

Het derde team ontving thuis de

koploper in de tweede klasse van

Oost Gelderland, ADC 2 uit

Aalten.

De DCH spelers haalden alles uit

de kast om een zo goed mogelijk

resultaat te behalen tegen het

sterkere ADC 2. en het had niet

veel gescheeld of zij slaagden er

in om er een gelijkspel uit te

halen.

L. Koldenhof en Y. Schotanus

wonnen hun partij. B. Goorman

haalde een verdienstelijke remise,

maar helaas de anderen verloren

zodat de eindstand 5-7 werd in

het voordeel van ADC 2.

Het vijfde team speelde eveneens

thuis maar dan tegen DIOS 5 uit

Beltrum.

Doordat het vierde en vijfde team

van DCH beide een klasse hoger

zijn gaan spelen omdat de derde

en vierde klasse zijn samenge-

voegd krijgen deze twee teams

het nogal eens om de oren.

Ook nu ging het vijfde kansloos

ten onder met 1-7. H. Dijkman

heeft de eer gered door een tegen-

punt te halen.

In Vorden mocht het vierde zijn

kunnen laten zien, maar omdat

het derde team van Vorden vorige

week flink verloor van DCH 2

waren zij uit op revanche. En het

vierde team kreeg geen schijn

van kans en verloor met 8-0.

Bondscompetitie week 6:

Op donderdag l februari speelde

het eerste en het tweede team

thuis. Voor DCH l kwam BDV uit

Brummen op bezoek met in hun

gelederen spelers die ook uitko-

men in de landelijke klasse. Dus

voor DCH een pittige wedstrijd.

Invaller H. Weikamp die de score

opende voor DCH. Winst behaald

door H. Vos, J. Heijink en A.

Hoebink Remise door J. Luiten.

Verlies voor H. Luimes, J. Vos en

G. Halfman. DCH won uiteindelijk

met 9-7 en staat nu gedeeltelijk

zesde in de eerste klasse Oost

Gelderland.

Het tweede team kende geen ver-

liezers tegen DCZ 2 uit Zevenaar.

Behalve B. Harkink die remise

haalde wist iedereen te winnen

en DCH won met 11-1. DCH 2

staat nu vierde in de tweede

klasse Oost Gelderland.

Onderlinge competitie week 5:

E. Hoebink - J. Heijink 2-0

B. Harkink - H. Vos 0-2

J. Luiten - H. Zonnenberg 1-1

A. Hoebink - H. Tekelenburg 2-0

G. Halfman - G. Kreunen 2-0

J. Schabbink - B. Rossel 1-1

Onderlinge competitie week 6:

H. Dijkman - Y. Schotanus 2-0

E. Brummelman - G. Wentink 2-0

W. Eijkelkamp - R. Beening 0-2

J. Wentink - B. Goorman 0-2

B. Rossel - H. Groeneveld 1-1

Standen:

Groep A:

1. E. Hoebink 14-23

2. J. Vos 13-18

H. Vos 13-18

4. H. Luimes 13-17
•>.

Groep B:

1. H. Zonnenberg 15-18

2. W. Eijkelkamp 13-15

3. H. Lansink 14-14

4. Y. Schotanus 15-11

Groep C:

1. B. Rossel 16-19

2. B. Goorman 15-16

3. E. Brummelman 13-15

4. H. Groeneveld 13-13

5. L. Koldenhof 13-12

Voetbalschoenen vervangen door schaatsen Olympisch Steunpunt Gelderland organiseert samen met Omroep Gelderland de

Henk Wissink waagt zich op glad ijs Sportverkiezing 2000

Sinds 1997, waarin een strenge

winter regeerde, werd Henk

Wissink, Prunusstraat te

Hengelo Gld., gegrepen door de

sfeer rond het schaatsenrijden.

Hij was net gestopt met de

actieve voetbalsport bij 'Pax',

waar hij na een enkele beurt in

het eerste, de elftallen van het

tweede t/m het vijfde doorliep.

Henk stelde zich niet op als een

'doetje' en ging er altijd volop in,

de kar trekkende. Hij was echter

al wel lid van de IJsvereniging

'Steintjesweide' sinds de oprich-

ting in 1979. Dus na de voetbal-

sport op de snelle ijzers, ijs en

weder dienende.

Regelmatig test hij zijn conditie

op de kunstijsbaan te Deventer,

wanneer natuurijs te wensen

over laat.

Henk is echt gegrepen door de

schaatssport. In 2000 nam hij

deel aan een alternatieve elfste-

dentocht in Japan. Van de 800

deelnemers waren er ruim 500

Nederlander. De tocht van 200

km lengte volbracht hij in 8 uur

en 56 minuten. Hij kreeg een

kruisje als verdienste.

Ook ontbrak Henk niet op de

Weissensee (met Hulzebosch).

Volgend jaar wil Henk ook gaan

deelnemen aan de Olympische

winterspelen in Salt Lake City

(Noord-Amerika). Dat gaat ge-

beuren in de maand februari. Hij

vertrekt dan in gezelschap van

twee echtparen uit Winterswijk.

Ook de echtgenote van Henk

Wissink gaat dan mee op reis.

Naast oefenen op de kunstijsbaan

te Deventer ('s winters twee keer

per week), is hij 's zomers actief

op skeelers.

Henk vindt dat er bij de schaats-

sport niet zoveel gemopper en

'gekanker' optreedt, als bij het

voetballen. Een streepje voor bij

schaatssport. Dat doet hem als

sportmens goed.

Van humor is Henk ook niet vies.

Tijdens een thuiswedstrijd van

'Pax' stuurde hij als weddenschap

voor een bak bier een sikkebok

het veld op.

Als schutterskoning van EMM te

Hengelo (2 x) deed hij veel vriend-

schap en vreugde op: Henk in the

picture blijft eenvoudig. Ook daar

maakte hij zich verdienstelijk als

bestuurslid van 'Eendracht maakt

macht'.

De IJsvereniging kan ook op hem

rekenen als vrijwilliger, wanneer

de baan te Hengelo is geopend.

De uitreiking van de Gelderse

Sportprijzen 2000 vindt plaats

op vrijdag 16 februari 2001 in

het hoofdgebouw van Nationaal

Sportcentrum Papendal.

Het programma start op 17.00

uur. Het officiële programma

duurt tot ongeveer 18.30 uur.

De uitreiking van de prijzen zal

opgeluisterd worden met een dis-

cussie tussen een aantal vooraan-

staande personen uit de

(Gelderse) sport, politiek en

media over 'de toekomst van

Topsport in Gelderland'.

Het topsportklimaat in Gelder-

land anno 2001 is, gelet op de

terugloop van het aantal

Gelderse olympische deelnemers,

niet florissant. Door de sport, het

bedrijfsleven en de overheid zal

geïnvesteerd moeten worden om

het klimaat voor topsporters en

talentontwikkeling te verbeteren.

Het topsportforum, dat bestaat

uit Marcel Sturkenboom (direc-

teur Topsport NOC*NSF), Bert

Brouwer (bondscoach dames-

handbalteam) en Ben Crum (top-

sport coördinator KNKV) zal

graag de discussie hierover aan-

gaan met de aanwezigen.

De Gelderse Topsporters hebben,

uit drie nominaties per categorie,

bepaald wie er verkozen worden

tot Klompé Sportman, Klompé

Sportvrouw en Endomed Sport-

ploeg 2000.

De inwoners van Gelderland kun-

nen meebeslissen wie er verkozen

worden tot 'de Gelderlander

Talent jongen' en 'de Gelder-

lander Talent meisje'. Hiervoor

kan men van 7 t/m 14 februari

aanstaande bellen met de infobox

van het dagblad 'de Gelder-

lander', telefoon (0909) 0409464.

Informatie over de genomineer-

den is te vinden op de internetsi-

te van de Gelderlander, www.gel-

derlander.nl.

Olympisch Steunpunt Gelderland

is een onderdeel van de Gelderse

Sport Federatie.

Maak

een deal

als je

nog moet

rijden!
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Behoud dorpskernen, kern van de thema-avond van

het CDA over herindeling

Jaarvergadering T.T.V. Bekveld

Maandagavond 5 februari j.l.

was er een gezamenlijke verga-

dering van de CDA afdelingen

van Vorden, Hengelo, Steen-

deren, Zelhem, Hummelo en

Keppel.

Als gastspreekster was mevr.

M. van der Hoeven aanwezig,

CDA-lid van de Tweede Kamer.

In een volle zaal bij zaal

Leemreis gaf de heer A. Boers,

lid stuurgroep VHS, in zijn inlei-

ding de stand van zaken weer.

Helaas was het niet mogelijk,
zoals iedereen gehoopt had om de

uitslag van het rapport openbaar
te maken.

Het bureau Ernst & Young, die
het onderzoek uitgevoerd heeft,

zal het rapport 13 februari aan-

bieden aan de stuurgroep.
Dit onderzoek is gericht op de

meerwaarde van een fusie tussen
de VHS gemeenten (Vorden,

Hengelo Steenderen) of VHS

plus, (Vorden, Hengelo, Steen-

deren, Zelhem, Hummelo en

Keppel). De VHS gemeenten zul-
len in maart-april een standpunt

innemen over het rapport, daarna
zullen de gemeente Zelhem,
Hummelo en Keppel hun stand-

punt bepalen.

Ook de provincie zal door middel
van een nieuwe procedure (ARHI
procedure) tot versnelde invoe-
ring tot herindeling over willen
gaan.

'Het belangrijkste is om zorgvul-
dig te werk te gaan en geen over-

haaste beslissingen te nemen',

aldus de heer Boers.

'Wat is de meerwaarde van de
fusie? We zullen duidelijke crite-

ria moeten vaststellen.

Wat willen we? Een grotere

bestuurskracht, hoge opgeleide
ambtenaren, een grote platte-

landsgemeente?
Of is het terugbrengen van onze

kwetsbaarheid voldoende.

Mevrouw van der Hoeven bena-
drukte in haar inleiding, dat de

gemeenten niet de ogen moeten
sluiten voor de werkelijkheid. 'U
krijgt van mij geen antwoord hoe

u het moet doen. De gemeenten

moeten zelf gaan samenwerken

of gaan fuseren. Het is echter
belangrijk om de kernen van de
dorpen en de voorzieningen bin-

nen de plaatsen te handhaven'.

'Het is erg belangrijk om de

bevolking er zelf bij te betrekken.

Duidelijk maken wat de proble-
men zijn en de nadelen die zullen
ontstaan door de schaalvergro-

ting opvangen'.

De rol van de gemeenten Doetin-
chem en Zutphen kwam in de
loop van de avond naar voren.

Wat is straks de positie van de
plattelandsgemeente tussen twee
centrumgemeenten?
Mevr. van der Hoeven benadruk-

Mevr. M. van der Hoeven.

CDA-lid van de Tweede Kamer.

te om open te staan voor de pro-
blemen, over de gemeentegrenzen

heen te kijken. 'De samenwerking

met andere gemeenten houdt niet
op door te gaan fuseren.

Samenwerking hou je altijd.
Gemeenten moeten niet op een

eiland gaan zitten.' De provincie

zal ook een duidelijke rol in het
proces moeten hebben, waarbij
de problemen van de twee cen-
trumgemeenten voorrang krijgen

boven de vorming van een platte-

landsgemeente.
Een sterke plattelandsgemeente
wordt sterker door je open te stel-
len voor contacten met de cen-
trumgemeenten om je heen.

Op donderdagavond 25 januari
kwam de vereniging bij elkaar.

De opkomst was groot. Zowel

actieve als steunende leden

waren goed vertegenwoordigd.
De voorzitter keek terug op het

afgelopen seizoen. Ondanks de

trainingen en de harde strijd die
geleverd moest worden tijdens de

competitie, konden we ons niet

staande houden in de 640 A-kg
klasse. Dit betekent dat we, zoals

het er nu naar uit ziet, aanko-
mend seizoen in de 640 B-klasse

onze strijd gaan leveren.

Verder staat er in september de

E.K. in Zwitserland op de agenda.
Het zou mooi zijn als we ons daar

ook kunnen laten zien!

Een VW-tournooi, zoals men al
jaren van onze vereniging gewend

is, staat ook al weer in de plan-
ning.

Ook zal zo hier en daar wat

geklust moeten worden aan het

clubgebouw. Maar met de inzet
van onze leden komt dat allemaal

wel voor elkaar.

Lijkt het jou leuk om eens kennis
met onze vereniging te maken.

Kom dan gerust eens op een trai-
ningsavond kijken. Wij trainen

vanaf l februari elke donderdag-

avond vanaf 20.00 uur.

Extra mannelijke en/of vrouwelij-
ke krachten kunnen we altijd

gebruiken. Tijdens de trainingen

is het prettig als je met een groot

aantal bent. Denk er maar eens
over na.

Vanaf l februari staan wij in elk

geval weer aan het touw!
Wie weet, tot ziens!

T.T.V. Bekveld

Enjoy zingt voor u

Koffieconcert Hollands Landschap Henk Hilferink

Het koor 'Enjoy' te Steenderen

wil op zondag 4 maart om 19.30
uur in de NH-kerk te Steenderen
voor u zingen.

'Enjoy' is ontstaan uit een gele-

genheidsgroep van enthousiaste
zangers en zangeressen en is in

enkele jaren uitgegroeid tot een
koor van 31 personen.

Het repertoire bestaat uit moder-
ne nederlands- en engelstalige rriu-
ziek, welke door 'de Band' met

diverse instrumenten wordt bege-

leid.

Op deze zondagavond wordt in ca.
anderhalf uur een gevarieerd pro-
gramma van liederen en muziek
ten gehore gebracht.

Wij nodigen u allen van harte uit
om 19.30 uur in de NH-kerk te
Steenderen, om dit muzikaal
samenzijn mee te maken.

De toegang is gratis.

De werkgroep Roemenië organi-

seert op 18 februari een koffie-
concert met medewerking van

Henk Hilferink in het programma

Hollands Landschap.

'De zee klotst voort in eindeloze

deining', zo klinkt de eerste stro-

fe van een gedicht van Willem

Kloos.

Dit gedicht inspireerde Henk
Hilferink tot het schrijven van het

lied 'Hollands Landschap'.
De trein rijdt voort door het land-
schap van het leven; een schijn-

baar eindeloze tocht waaraan
geen ontkomen mogelijk lijkt.

Het lied 'Hollands Landschap'
geeft het oer-Hollandse beide-
benen-op-de-grond-gevoel weer
van de tekstschrijver/zanger,

maar daardoorheen wordt de
roep om bevrijding steeds sterker

en het verlangen naar de droom
steeds groter.

Het is de innerlijke strijd in de
mens tussen gevoel en verstand,
droom en werkelijkheid, vrijheid
en gebondenheid die de drijfveer

vormt van de liedjes van Henk

Hilferink.

In het programma 'Hollands

Landschap' wordt een beeld

geschetst van een zoekende mens

die laat zien dat hij aan de ene
kant vol relativerende humor en
zelfspot zit, maar zich aan de

andere kant kan overgeven aan
onbegrensde romantiek en melan-

cholie.
Het is een zoektocht naar vrij-

heid, ondanks de dreiging van het
onbekende, schept ruimte om te

ademen en geeft hoop en moed
om vol vertrouwen aan een nieuw

avontuur te beginnen.

Henk Hilferink was jarenlang de
leadzanger van Spöl. Naast een

dialectrepertoire heeft hij nu ook
Nederlandstalige nummers waar-

van het lied 'Geluksvogel', uitge-
bracht op single CD.

Samen met Peter Smeitink, die

toetsen en accordeon bespeelt, en
Frank van Velthoven, contrabas-

sist en saxofonist, treedt hij op in
een inspirerend programma.

Wilt u een sprankelende levendi-
ge zondagmorgen / middag, kom

dan naar:

Party Restaurant 'De Smid',

Kerkstraat 11, Keijenborg.
Zondag 18 febr.,
aanvang 11.30 uur.

De entreeprijs bedraagt, inclusief

een kop koffie, ƒ 7,50 (kinderen
ƒ 3,75). Kaarten in voorverkoop

verkrijgbaar bij:
- VW Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 38 57
- Party Restaurant 'De Smid',

tel. (0575) 46 12 93.

Helderziende waarnemingen

(psychometreren)

Op dinsdag 20 februari 2001

zal een openbare avond gehou-

den worden door mevr. J.M.Th.

Snik-Bouman en de heer M. de

Jong in Party Rest. De Smid,

Kerkstraat 11 te Keijenborg.

Deze avond zal geheel in het
teken staan van helderziende

waarnemingen (psychometreren).
Wanneer u hiervoor een foto/

voorwerp wilt meebregen, doet u

er goed aan deze van te voren

apart te leggen; pasfoto's of per-
soonlijke voorwerpen b.v. zijn

voor dit doel bijzonder geschikt.
Natuurlijk zal er ook gelegenheid
zijn om vragen te stellen.

Entree/ 10,-.
Zaal open 19.30 uur.

Aanvang 20.00 uur.
Inlichtingen:

tel. (026) 311 41 14.

Ned. Stomavereniging

'Harry Bacon
9

Op zaterdag 17 februari zal er
een bijeenkomst plaatsvinden in

het Mercure hotel Postiljon te
Deventer en begint 10.00 uur en
duurt tot ± 16.30 uur. Het thema
van de dag is:

'Alles over de verzorging en de

voorziening rond een stoma'

. -

Inlichtingen over deze dag:
De heer W. Damen,

tel. (0481) 48 15 51.

Wilt u een uitnodiging en
programma ontvangen:

Mevr. W. Verveda,
tel. (0575)6431 77.



Gebruikte auto's met
BOVAG Garantie?

Volvo850GLT- 1993, zwart

Ford Escort 1.4- 7997, wit

Fiat Tipo DGT 2.0 - 7997, grijs

Lancia DedraTD-1994, groen

Volvo 950 G L, 1991-d-rood

Alfa Romeo 155 - 7993, zwart

VW kampeerauto - 7977, wit

Fiat Tipo automaat - 7993, d.rood

Peugeot 404 coupe - 7967, wit

Rover 825- 7996, groen

Hyundai coupe 2.0 - 7997, rood

Renault Laguna diesel - 7995, groen

Lancia Deltagt l.E - 7992, blauw

Opel KadettGti- 7997, zwart

Fiat Polski 600 - 7992, rood

Alfa Romeo Gtv - 7957, rood

VW Golf-7957, wit

Hyundai Exel - 7930, grijs

OpelCorsa-7996, blauw

SeatToledo LPG - 7995, zwart

Porsche 944 - 7934, zwart

Fiat Uno 45- 7939, blauw

Ford Fiesta 1.1 CL - 7939, d.rood

Audi 80 Quattro - 7994, zwart

Daihatsu Cuore - 7994, grijs

Fiat Punto - 7996, groen

Zeker weten!
VAKGARAGE®

HANS SLOOT
samen op de goede weg
Ruurloseweg 50, 7255 DJ Hengelo Gld.,
Tel.(0575)481871

OBOVAG

AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Opel Astra-g -1.616v, 3 drs, Comfort

Mercedes - 2.0 diesel, 4 drs, sedan

MitshubisiColt-1.6i,3drs

Volvo 440 1 7, 4 drs

Renault Twingo - 1 .23 drs, Comfort

Daewoo Espero - 2.0 LPG, 4 drs, sedan

Citroen Berlingo -1.9 D, bedrijfsauto

Suzuki Alto 0.8, 5 drs

Nissan Micra-1.2, 3 drs

Komt Binnen

Mazda Demio 1,3i, 5 drs, GLX

Opel Astra 1 7td, 5 drs

Bovag-lid Bovag garantie

2000

1992

1993

1990

1995

1995

1999

1993

1992

1998

1995

A.P.K. keuringsbedrijf
Erkend inbouwbedrijf van SCM-TNO

goedgekeurde autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.

Voor al uw reparaties en onderhoud.
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

Tel. (0575)44 1621

Nissan Almera- 1.6SR, mod, 02-1996, f 22.250,-

Nissan Almera-1.6 XL, blauw, 02-1998, f 24.950,-

Toyota Corolla -7 .6XL / ' LB Comf., blauw, 11-1991, f 12.950,

Daihatsu Gran Move - rood, 11-1997, f 23.750,-

FiatCinquecento-groen, 01-1996, f 10.950,-

Ford Escort-1.6CL 16kL, rood, 02-1993, f 13.950,-

Ford Escort Clipper- 7.80 CLX, blauw02-1994, f 16.250,-

Mitsubishi Colt -1 .3 Cü, gr//s, 08-7993, / 73.450,-

Nissan Sunny -1.6 Wagon [PC, rood 11-1991, f 7.950,-

Volvo 440 - DL 1.8i, groen, 07-7993, / 77.000,-

Opel Astra - 7.6,5-drs, groen, 09-7994, / 74.750,-

Nissan Micra - 7.0 CL, groen, 04-7997, / 76.950,-

Toyota Carina - E2.0D CL, beige, 10-1994, f 17.950,-

Mitsubishi Colt - 7.3 XL, mod, 05-1989 f 4.250,-

Van Particulier.

Ford Fiesta- 7.3,76V 'Studio, 5-drs, blauw, 01-1996, f 15.750,

Toyota Starlet - 7.3 automaat, wit, 70-7986, ƒ 2.250,-

/ \

' l
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen

Tel. (0575) 45 19 74 - Fax (0575) 45 11 89

Misschien gaat u voor uw auto naar zo'n glazen pand aan de rand van uw

stad of dorp. Ze hebben er één merk. U koopt daar uw auto en u gaat erheen

voor onderhoud en reparatie. Misschien krijgt u er koffie. Wij zijn een merk-

onafhankelijk autobedrijf, net zo goed, maar dan in ieder merk auto. Dus ook

die van u! U krijgt bij ons ook koffie. Wij zijn lid van de BOVAG-afdeling ABA en

wij hebben uiteraard verstand van alle auto's. Kom langs en ervaar het zelf.

AITTOJXJKEMP
St. Janstraat 28, Keijenborg - Tel. (0575) 46 19 77

Voorkom autodiefstal!

Informatie van de: P O L I T I E

• Van alle beveiligde voertuigen wordt 50% gestolen

met de bijbehorende sleutel die de dieven in de helft

van alle gevallen hebben verkregen na woningin-

braak. Laat autosleutels daarom niet achter de

voordeur op een tafeltje of in uw jaszak zitten.

• Parkeer het voertuig zo mogelijk in de garage op het

eigen terrein, op de oprit en achter een hek.

• Parkeer niet op slecht verlichte plaatsen, tegen of

langs struiken en op afgelegen plaatsen.

• Doe altijd uw voertuig op slot, ook voor korte tijd.

• Laat geen waardevolle spullen achter in de auto, ook

niet in de kofferbak.

• Laat zeker geen autopapieren, huissleutels, per-

soonlijke gegevens e.d. in het voertuig achter.

• Graveer (of laten doen) het kenteken, gevolgd door

NL, in een cirkel in alle ramen van het voertuig.
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Bannmkstraat 24 - 7255 KE Hengelo GId

Telefoon (0575) 46 12 62. Fax (0575) 46 10 94

Renault Laguna 2.0 1995

Nissan Primera 1.6 1995

Suzuki Swift GS 1.3 1992

2xOpelAstra 1.6 1995

Audi 80 2.0 1993

OpelVectra 1.8 1998

VW Golf 2.0 LPG 1997

VW Golf Variant, grijs kenteken / 995

Peugeot Partner 1.8 D grijs kenteken / 994

VWT4 Bus grijs kenteken 1997

FordMondeo I.8TD 1996

Nissan Primera Station 1999

Opel Corso 1.4 1994

VW Golf 1.6 1994

Opel Astra 1.6 1999

Onderhoud en reparatie alle merken

Uitlijnen -APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

OCCA-

SIONS

Autorai
81/m 18 februari

voor meer info:

www.autorai.nl

Gemiddeld
wordt er elke
twee minuten

een auto
opengebroken

PEUGEOT

700

200

3O6

aoö

607

80ö

Boxer

Expert

Partner

jL^ * -f -f

'jfSfy
OCCAS

106 3 D .0 Accent 44.000 km 1995

I063D .1 Accent 120.000 km 1995

I063D .1 Accent, airco.elr.cpv.trekh. 35.000 km 1998

I063D .5 D Accent, elr.cpv.stb.trekh.. 77.000 km 1998

205 3 D .9GTITurbo 90.000 km 1987

205 3D .7XRD.verl.lm.vlg. 198.000 km 1992

206 3D 2.0 GTI, airco. 1 6 "Im.vlg.sprtuitl. 1 6.000 km 2000

306 3D .4 Plus 80.000 km 1994

306 3D .4 Plus, radio.sch.dak 72.000 km 1994

306 3D .4 XN Belfort, startbl. 65.000 km 1996

306 3D .4 XR Belfort, mistl. 7 1.000 km 1996

306 3D .4XRPIus 52.000 km 1994

306 3D .6 XR afn.tr.haak 87.000 km 1994

3063D 2.0 l6VGTIcpv.el.r.mlv.stb.verl. 88.000 km 1997

306 4D .4SL 109.000 km 1995

306 3D .4 XR Belfort trh.cpv.mlv.stb. 7 1.000 km 1996

306 5D .9 XRD cpv.erv.reg.s.mlv 72.000 km 1 998

405 4D .6GL 180.000 km 1993

405 4D .6 GR Réference 135.000 km 1992

405 4D .6 Gl Selection cpv.radio.cass. 135.000 km 1992

405 5D .9 D Break 260.000 km 1989

•J+* f <*i ƒ officieel

W&&TY Peu*eot

W V dealer

IONS

406 2D 2.0 Coupé.AC.2ab. 23.000 km 1 998

406 2D 3.0 V6 Coupé Pack. full opt. 40.000 km 1 999

Expert I.9TD Comfort 203.000 km 1 996

Overig merk:

Nissan 1 00 l .6 Im.vlg. 1 26.000 km 1 992

Deze moet u beslist gezien hebben!

Renault Megane Coupé l. 6 E

Deze Renault is d.blauw metallic en heeft een sportieve

en zuinige l .6 Itr. motor die voorzien is van een LPG

G3 installatie. Standaard is deze comfortabele coupé

voorzien van electr. ramen voor, centrale portiervergr.

en airco. Deze Renault van 1 998 bieden wij aan voor

een interessante prijs !

Openingstijden:

Maandag-woensdag: 8.00 - l 8.00 u.

Donderdag-vrijdag: 8.00 - 20.00 u.

Zaterdag: 9.00- 1 6.00 u.

Meer informatie over gebruikte occasions: www.aanbod-online.nl/ridderhof

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF FT]
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo GId, - Tel. (0575) 46 1 9 47 f^t

JE VOELT JE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT PEUGEOT

Gebruikte auto's met

~~ BOVAG Garantie?

Renault Scenic RT« 1.6,16V. rood met., 1997

Toyota Avensis Linea Sol • 1.6, I6Vgroen met., 1998

Seat Toledo Sport • i .8 S, rood, 1992

Ford Escort • l .6 Laser, blauw met., 1994

Ford Escort • l .6 CLX, rood met., 1 9 9 1

Opel Astra • l .4 CL, groen met., 1995

Ford Escort Clipper • l .80, antraciet, 1993

Opel Corsa Sport • i .41, blauw met., 1998

OpelCorsa • 1.2 CL, rood, 1987

VWGolf • 1.3, wit, 1989

Renault 21 Nevada D • wit, 1993

Paardentrailer ABLAS • (2-paards) in perfecte staat

met registratiebewijs, nieuwe banden, antraciet metaal

Opel Vectra • l .6 Sedan, rood. 1 9 9 1

Opel Kadett • 1.6 Station, wit, 1989

VW Passat • 4-drs, 1.8, rood, 1991

Zeker weten!

AOTOXKEMP
St. Janstraat 28, Keijenborg - Tel. (0575) 46 19 77

[ölBOVAG :.*... inêlleauto's &
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Wat houdt de COEH nu eigenlijk in?

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo GLD

Deze stichting kortweg de COEH is een stichting van Hengelose vrij-

willigers die geld en goederen inzamelen voor projecten in Europa.

De laatste jaren vooral voor twee plaatsen in Roemenië, te weten

Ocna Mures en Toplita. Wij helpen de inwoners van deze beide

gemeenten ongeacht hun etnische achtergrond, geloofsovertuiging

of wat dan ook. Hiertoe hebben wij binnen de COEH een aantal

aktiegroepen opgezet, vallend onder een dagelijks en algemeen

bestuur.

1. Werkgroep Geldwerving en

Public Relations

Dit spreekt voor zich, zonder geld

en bekendheid geen werk.

2. Werkgroep Kleding

Zij zamelen kleding en tweede-

handsgoederen in, sorteren dit en

zorgen voor het inpakken hiervan.

Goederen kunnen elke eerste

maandagavond van de maand in-

geleverd worden bij de familie

Dinkelman, Beijerinkdijk l te

Hengelo. Van 18.30 tot 20.00 uur.

3. Werkgroep Transport

Deze groep zorgt voor het regelen

van vrachtauto's voor verzending

van goederen en alle bijkomende

papieren, dit is op zich een heel

karwei omdat de papierwinkel

regelmatig wijzigt. Bovendien

halen zij ook aangeboden goede-

ren op en dit zijn vaak hele vrach-

ten en reizen. Dan zorgen zij ook

voor het inladen van de vrachtau-

to. Een hardwerkende groep,

waarbij wij nog graag sterke,

slimme mannen kunnen gebrui-

ken.

4. Werkgroep Klein Diaconale

Projecten

Zij organiseren allerlei aktivitei-

ten zoals:

- Kerstpakkettenactie:

Schoolkinderen vanuit Hengelo

en omgeving stellen een pakket

samen in een schoenendoos

voor een schoolkind in

Roemenië.

- Breipakkettenactie: Veel dames

breien truien, mutsen, sokken

ed. Daarvan worden pakketten

samengesteld voor vaak oude-

ren in Roememe.

op de foto onder:

'De kerstpakkettenactie'

- Een nieuw project is de

zegeltjesactie:

Hiervoor krijgen wij de hulp

van de Stichting Philadelphia,

zij begeleiden geestelijk min-

dervaliden. Bij diverse winke-

liers staan bussen waar zegel-

tjes, van bv. de koffie, boter,

maar ook zegeltjes van de ben-

zine, in gedaan kunnen worden.

De mensen van de dagopvang van

Philadelphia die hun ruimte heb-

ben boven Bakkerij Hengelo, die

ook door hen gerund wordt, ver-

zamelen deze zegeltjes, plakken

ze in en halen hiervoor het geld

en de cadeau-artikelen op. Het

geld wordt gebruikt voor het ver-

voer en de cadeau-artikelen wor-

den of verkocht in de winkel in

Roemenië, of rechtstreeks ge-

schonken aan gezinnen, zieken-

huizen of scholen.

De afgelopen week geopende eer-

ste winkel in Ocna Mures, gaat

van alles verkopen. Nieuwe en

gebruikte kleding, huishoudelijke

artikelen, lampen, fietsonderde-

len en noem maar op.

De prijzen zijn heel billijk zodat

veel mensen hiervan gebruik kun-

nen maken. De opbrengst van de

winkel wordt gebruikt om het

vervoer te betalen, de huur van

de winkel, het loon aan eerst één

en later twee winkelmeisjes en

eventueel voor het opstarten van

een volgende winkel. Dit betekent

direkt al inkomen voor twee

dames die in de winkel werken en

inkomen voor de man waarvan

we de winkel huren.

De winkel is op de eerste dag al

helemaal leeg gekocht, zodat het

goed is dat er in het magazijn nog

voorraad was, zodat er weer aan-

gevuld kon worden. Er moet nu

snel weer een vracht gestuurd

worden. Daarnaast hebben we al

tweemaal in samenwerking met

onze jongerengroep en de jonge-

rengroep uit Ocna Mures een

tweedehandsgoederen markt

georganiseerd in Roemenië. De

opbrengst hiervan wordt weer

gebruikt om andere projecten te

financieren.

Een dit jaar nieuw te starten pro-

ject is het schoolmelk project. Wij

willen starten met op één school,

de kinderen iedere schooldag een

glas melk verstrekken. Hierover

hoort u spoedig meer!

5. Werkgroep Zuivelfabriek:

In 1992 is deze groep begonnen

om in samenwerking met mensen

uit Ocna Mures een zuivelfabriek

op te zetten. Hiervoor zijn akties

gehouden in Nederland. Er is een

gebouw gekomen, machines zijn

gekocht en op het moment is er

een goed draaiende fabriek met

ongeveer vijftien personeelsleden.

Het geld is als lening verstrekt en

wordt nu netjes terug betaald, dit

geld moet in Roemenië blijven en

wordt daar weer opnieuw geïn-

vesteerd.

6. En dan is er nog onze

Jongeren Werkgroep,

kortweg JWR

Deze groep is in Hengelo waar-

schijnlijk het meest bekend van-

wege alle acties.

Zij organiseren dan ook heel veel,

wie kreeg ze nog niet aan de deur

met de krentenbollenactie of met

de statiegeldflessenactie.

En weet u nog met Hemelvaart

het 'Paalzitten' of het 'Fietsen'.

En natuurlijk de 'Waslijn', wie

heeft die over het hoofd kunnen

zien, dit was zeker de meest in

het oog lopende actie, die ook een

vermelding kreeg in het Guinnes

Book of Records.

Het geld wat zij hiermee verdie-

nen wordt vooral voor jongeren in

Roemenië gebruikt.

In de zomervakantie gaat ieder

jaar een groep jongeren naar

Roemenië om daar aan een pro-

ject te werken.

Zo werd er een kleuterschool van

een nieuw dak voorzien, er kwa-

men toiletten, nieuwe vloeren,

'De zuivelfabriek'

speeltoestellen in de tuin en spel-

letjes voor in de klassen.

De materialen worden dan ge-

kocht en het werk wordt samen

met de jongerengroep uit Roeme-

nië gedaan.

In eerste instantie werd gewerkt

aan het kindertehuis, er werd een

speelplaats met speeltoestellen

gemaakt de kamers en de recre-

atieruimte werden opgeknapt, er

kwamen bijvoorbeeld leuke muur-

schilderingen, maar ook de wa-

terleiding en de rioleren werden

opgeknapt.

Er werd geholpen bij de verbouw

bij de melkfabriek, het verbeteren

van de verwarming van een ba-

sisschool en de complete inrich-

ting van het gymnastieklokaal.

8.De laatste nieuwe loot is de

commissie Landbouw.

Deze richt zich specifiek op alles

wat met de landbouw te maken

heeft. Omdat deze commissie pas

van start gegaan is, is er nog niet

veel concreets te melden.

Dan zijn er nog een aantal geza-

menlijke acties zoals de u waar-

schijnlijk welbekende koffiecon-

certen bij 'De Smid' in Keijen-

borg, voor iedereen een aanrader

op zondagmorgen om half twaalf,

zo'n vijf keer in het wintersei-

zoen, let op de borden in het dorp.

En bijvoorbeeld het Benefiet con-

cert voor het opstarten van een

gaarkeuken in Toplita.

Vorig jaar heeft de JWR een huis

gekocht in Ocna Mures daar is

ook hard aan gewerkt deze

zomer en daar is nu een opvang

gevestigd voor jongeren van 18

jaar en ouder die na uit het kin-

dertehuis te zijn gekomen geen

onderdak hebben.

Hier krijgen ze een kamer en

opvang en wordt geprobeerd een

baan voor ze te vinden, als ze dan

voldoende verdienen en goed voor

zichzelf kunnen zorgen kunnen ze

zelfstandig woonruimte zoeken.

7. Werkgroep Nieuwe

Projecten:

Het opstarten van informatie

geven aan de boeren en het

opstarten van het Gaarkeuken-

project.

Zo ziet u wat er door een grote

groep enthousiaste vrijwilligers

in de diverse werkgroepen

gedaan wordt. Wilt u ook eens

komen kijken bij een van onze

werkgroepen of wilt u donateur

worden, belt u ons dan alstublieft

op een van de volgende telefoon-

nummers. Want hoe meer men-

sen en hoe meer geld, hoe meer

wij in Roemenië kunnen doen en

echt dit is heel hard nodig.

Uw giften kunt u storten op:

Bankrek.nr. 327452714.

t.n.v. ST. COEH.

Uw vragen kunt u stellen aan:

Voorzitter COEH Stef Disbergen,

Tel. (0575) 46 14 25

Penningmeester Jaap van Mourik

Tel. (0575) 46 32 41

Voorzitter JWR Jurgen Memelink

Tel. (0575) 46 59 19.



Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575)46 12 27

lekkere handappel

Jonagold 2 kiio 3.

mooie Witlof

1 kilo 2.5O

St. janstraat 3
Keijenborg
Teieloon

 °
575

 -
461267

Het juiste adres voor al uw feesten en partijen met o.a.:

Koude - warme buffetten
Div. diners
Hapjes buffetten
Barbecue
Koffietafels enz. enz.
Zaai van 25 tot 300 personen
met airconditioning
Gezellige accomodatie en uitstekende keuken.

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Wmkelman

prolink.nl

Registreer snel
uw bedrijfsnaam

op internet!
éénmalig fl. 95,- plus f l. 30,- per jaar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie

- Site ontwerp, productie en hosting

- Databasekoppelingen en -management

- Intra- en extranet

- Mail- en webservers

- Cursussen en trainingen

- Helpdeskservice

- Computerverkoop en PC-privéprojecten

Bel voor informatie !

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

partner van A •

• A •
A

A
Prolink punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak

Tel: 0575 -441344

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Alle winterbroeken

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232

kwekerijWESSELINK

bloembollen en bolbloemen

Verse Tulpen 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)

T

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

/D
BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136
06-53212132

Aanbiedingen van de week

5 halve kipfilets ƒ 10.-

4 runderschnitzels ƒ 10.-

100 gram schouderham ƒ 1.98

SLAGERIJ

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

Voor reparatie van uw
wasautomaat, koelkast of diepvries

BELUITDEWEERD
Zonnestraal 13, Hengelo (Gld.)
Tel. 0575-461806

Erkend rayonmonteur Candy Ned.
Candy voor Wassen Koelen Koken

INBRAAKPREVENTIE

Een
veilig
gevoel!

• Laat u informeren.
• Montage mogelijk.

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame

Koningssalade
250 gram

Bleekselderij kaas
250 gram

2.98

2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Groene savooiekool 1 kilo 1.49

Granny handappels, 2 kilo 5.98

Koolraap gesneden, 500 gram 1.98
•x

vrijdag-zaterdag:

Salustiana sinaasappels
hand-pers, 16 voor

Kas-sla 2 krop

Geschrapte worteltjes
1 zak 500 gram

5.98

2.50

1.25

V.O.F. Klompenfabri

Uilenesterstraat lOa, 7256 KD Keijenborg

tel. (0575) 46 30 3<y 46 25 48

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'DePlattelandswintel'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,
werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding
regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

Voor educatieve
ontspanning.

Boerderij- en
Natuurmuseum

De Lindcnhof

Groepen
op afspraak,

tel. (0575) 46 32 21

Alle restanten

BH's + slips nu

10.-
Schröder Mode

Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.
Tel.(0575)461232

Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16

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

e-mail: drukkenjuiterweerd@planet.nl


