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De burger is mede verantwoordelijk voor veiligheid in de wijk.

De functie van de wijkagenten in Hengelo Gld.

Internationaal

jaar van vrijwilligers

Op de foto v. l. n.r.: Hans de Voer, Saskia Visser en Bernard Koers

De Nederlandse politie is aan

het veranderen. Dat zal de
meeste mensen niet zijn ont-
gaan. Niet om het veranderen

zelf, maar omdat de maatschap-

pij voortdurend verandert en de
politie een afspiegeling van die

maatschappij is.
Uit een onderzoek van bureau
'Intomart' is naar voren geko-

men dat de politie slechts een

bescheiden bijdrage levert aan
de veiligheidsgevoelens van de

burgers.

Degenen die hier een grote bijdra-
ge aan leveren zijn de bewoners

van een buurt. Zij geven elkaar
een gevoel van veiligheid. 'Een
goede buur is beter dan een verre

politie'.
Behalve dat de buren op eikaars

plantjes passen tijdens de vakan-

tie, moet het gevoel ontstaan dat
zij mede verantwoordelijk zijn

voor het gevoel van veiligheid in

een bepaalde buurt.
Niet praten over 'die vervelende
hangplekkinderen', maar een

oplossing zoeken voor 'onze hang-
plekkinderen' die je in elke buurt

wel hebt.

Uiteraard doet uw politie, het
team Hengelo/Hummelo en Kep-
pel en Zelhem, al hetgeen in hun
vermogen ligt om te bereiken dat

u zich veilig voelt.

Wij hopen dit echter te realiseren
met u en meerdere partners,

zoals de "gemeente, de woning-
bouwvereniging, de scholen, de

kerken, de buurtverenigingen, het
bureau HALT, slachtofferhulp,

justitie, sociaal cultureel werk,
maatschappelijke dienst-verle-
ning, de (horeca) ondernemers en

vele andere partners met wie we
graag willen samenwerken om

uw veiligheid te vergroten.

Wat u van uw politie mag ver-
wachten is dat zij zich actief

opstelt in het leggen van contac-
ten met deze partners, de zorg
voor een meer herkenbare politie

en het meer pro-actief benaderen
van problemen in uw buurt. We

zien meer heil in het gezamenlijk
voorkomen van problemen dan in

het instellen van een onderzoek

achteraf.

Om te zorgen voor een meer her-
kenbare en aanspreekbare politie
is, zijn er in de gemeente Hengelo

Gld. thans twee wijkagenten
werkzaam, te weten Hans de
Voer en Bernard Koers.

Van hen mag u verwachten dat
zij de problemen in uw wijk ken-
nen en zich betrokken voelen bij

uw wijk.
Zij worden in principe drie dagen

per week vrijgemaakt voor hun
wijkwerk en zij worden daarin

ondersteund door de overige
teamleden. Gebiedsgericht wer-
ken is namelijk onmogelijk zonder

hun steun.

U kunt een afspraak maken met

één van uw wijkagenten via het
bureau in Zelhem.
Het bureau in Zelhem is gevestigd

aan de Dr. Grashuisstraat 2, en is
te bereiken van maandag t/m vrij-

dag van 9.00 tot 17.00 uur onder
het landelijke telefoonnummer

0900-8844.
U wordt dan te woord gestaan

door Saskia Visscher. Zij verzorgt

het wijksecretariaat van de wijk-
agenten en is in staat om het con-

tact met u tot stand te brengen.

Als u na 17.00 uur of in het week-

end belt, wordt u automatisch
doorgeschakeld naar de meldka-
mer in Apeldoorn. Aan de hand

van uw verhaal wordt dan
bepaald welke maatregelen er
dienen te volgen, of wordt u door-

verwezen.

Daarnaast is het bureau in Hen-
gelo elke maandagmorgen geo-
pend van 9.00 tot 12.00 uur. Dit

spreekuur wordt, in principe, ver-
zorgt door één van beide wijk-
agenten.

Het jaar 2001 is door de Ver-
enigde Naties uitgeroepen tot

het 'Internationale jaar van vrij-

willigers.

Het centrale thema van dit jaar
is 'wereldwijd lokaal betrok-

ken'. Een thema dat vooral uit-
drukking geeft aan het lokale

karakter van het vrijwilligers-

werk.

Wat is precies
Vrijwilligerswerk?

In theorie hebben we daar een
antwoord op: 'Vrijwilligerswerk is

werk dat in enig georganiseerd
verband onverplicht en onbetaald

wordt verricht ten behoeve van
anderen en/of samenleving, zon-
der dat degene die het verricht
daar voor zijn of haar levenson-
derhoud van afhankelijk is'.

Dat is een mooie ambtelijke

omschrijving, die gevoelsmatig
niet helemaal de lading dekt.

Als iemand zich aanmeldt als vrij-
williger, weet diegene wel van

tevoren, dat er geen vergoeding
tegenover staat en de term onver-

plicht niet inhoudt, dat je af en toe
eens kunt meehelpen wanneer je

daar zin in hebt. Er wordt dan wel
van je verwacht, dat je er bent
wanneer ze je nodig hebben.

Bij vrijwilligerswerk denken we

naast hulp aan bejaarden en zie-

ken in de samenleving, ook aan
onder andere; de vrijwillige brand-

weer, bibliotheek, besturen van

verenigingen en scholen.

Als de vrijwilligers in een bepaal-

de sector tegelijk *met vakantie
zouden gaan ontstaan er grote

problemen.

De samenleving vindt het vrijwilli-

gerswerk zo gewoon, dat mensen

die geheel belangeloos werken en
daarbij misschien een fout maken,
daarop niet alleen worden aange-

sproken (wat juist is), maar ook
op worden veroordeeld met alle

consequenties van dien.

Vooral de vrijwillige brandweer,
waar de brandweerlieden vaak de
meest afschuwelijke situaties

meemaken, ligt nogal eens onder

vuur.

Het is o, zo makkelijk om als bui-

tenstaander kritiek te hebben en

de schuld af te schuiven op de
werkers in het veld zonder reke-
ning te houden met de gevoelens

van de betrokken vrijwilligers.

Misschien is daarom het 'jaar van

de vrijwilligers' ingesteld om eens
even stil te staan bij al die men-

sen, die met grote inzet en toewij-
ding ervoor zorgen, dat onze
samenleving humaan en leefbaar

blijft.

(advertentie)

Aanbiedingen van de week

5 rundervinken ƒ 10.-

500 gram reepjesvlees ƒ 7.98

100 gram gekookte lever ƒ 1.39

SLAGERIJ

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



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN -

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 25 febr. 10.00 uur, ds. A.B. Elbert,

Doopdienst

Goede Herder Kapel

- Zondag 25 febr. 10.15 uur, ds. C. Ferrari,

Jeugddienst

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

- Zondag 25 febr. 10.00 uur, geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Zaterdag 24 febr. 19.00 uur,

Woord-, en Communieviering

- Zondag 25 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 Postel:
- dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om

19.00 uur een Eucharistieviering

NPG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

m 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 23 februari: Dr. Eijkelkamp,

tel. (0575) 462262, Koldeweiweg 6
Zaterdag 24 - Zondag 25 februari: Dr. v/d Beek,

tel. 06-53738359, praktijk Eijkelkamp

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 26 febr. dr. Eyck, tel. (0575) 461277

- Dinsdag 27 febr. dr. Eijkelkamp, tel.(0575)462262

- Woensdag 28 febr. dr. v/d Beek, tel. 06-53738359

- Donderdag 1 mrt. 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) 6251 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 fntercdm

(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.

S 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) 462317

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 1275 of

(maandag t.e.m. vrijdag) tel. (0314) 326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'

- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

tel. (0575) 4613 32 (z.m. tussen 19.00 - 20.00 uur)

m DIVERSEN
Pedicure

- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435

- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)

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

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

- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 44 1942

Diëtiste

- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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.^

Streekziekenhuis Het Spittaal

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en

18.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de

hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en

17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-

11.30 en 18.45-19.30 uur.

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en

18.45-19.30 uur.

PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur

zaterdag en zondag 13.00-16.30 en 18.00-

20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis

- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 329911

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur voor

partners en leden van het gezin. 18.30-19.30

uur, op zaterdag, zondag en feestdagen ook

15.00-16.00 uur.

Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur

PAAZ-afdeling 18.30-19.30,

op woensdag, zaterdag, zondag en

feestdagen ook 14.00-15.30 uur.

De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen

heeft een aangepaste bezoekregeling.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter

Ben te
Janique Teréze

geboren op 7 februari 2001.

Harold en Miranda Meerlo

Julianalaan2

7255 EE Hengelo (G)

Op 22 februari hoop ik 80 jaar te worden.

Wie mij hiermee wil feliciteren is van harte welkom

op zondag 25 februari van 14.30 tot 16.30 uur in

zaal 'Wolbrink', Bleekstraat 3 Hengelo Gld.

Mevr. Roenhorst-Nijman
't Karspel 32

7255 CS Hengelo Gld.

Wij zijn erg gelukkig met de geboorte van onze dochter

Fabienne
Joanne Cerarda

Zij is geboren op 13 februari 2001,

weegt 2870 gram en is 48 cm lang.

Herman en Ursela Weverink-Geurts

Hengelosestraat 16,7256 AC Keijenborg

tel.(0575)464918

Wij rusten van 13.00 -15.00 uur en na 22.00 uur.

Hulpdienst Hengelo-Keijenborg 25 jaar!

Op maandag 5 maart is het 25 jaar geleden dat

de stichting hulpdienst Hengelo-Keijenborg

werd opgericht

Ter gelegenheid daarvan zal op die datum in

hotel 'Leemreis' te Hengelo Gld. tussen

16.00 en 17.30 uur een receptie voor

genodigden worden gehouden.

Alle vrijwilligers van de hulpdienst zijn uitgenodigd

voor een feestelijke bijeenkomst, eveneens in

hotel 'Leemreis', aanvang 19.30 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

Problemen met uw gewicht?

• onder- of overgewicht

• niet fit • moe en lusteloos

Probeer Herballife!

Gratis begeleiding, bel voor info

W. Horsting,tel. (0575) 46 72 22

Te koop:

blank eiken buffetkast en

een blank eiken draaistoel.

Tel. (0575) 451471.



Openbare bijeenkomst van de WD-afdeling

Hengelo Gld.

Maandag 12 februari was er bij

Partycentrum Langeler een bij-

eenkomst over gemeentelijke

aangelegenheden, provinciale

en regionale ontwikkelingen,

o.a. de gemeentelijke herinde-

ling en de reconstructiewet. De

sprekers waren de heer. B.

Eijkelkamp, fractievoorzitter

WD Hengelo Gld., mevr.

Marchien Oosterhuis-Strating

lid van de Provinciale Staten

van Gelderland en de heer Jan

Markink, vice voorzitter WD

fractie Provinciale Staten van

Gelderland.

Aan het begin van de bijeenkomst

werd de bezorgdheid uitgespro-

ken over de ontstane situatie in

de gezondheidszorg.

Namens de afdeling van de WD

in Hengelo Gld. wordt er een brief

gestuurd naar de vaste kamer-

commissie van de WD in Den

Haag, t.a.v. mevr. mr. A.M. van

Blerck-Woerdman. In deze brief

dringt de vergadering er bij de

commissie op aan de minister van

Volksgezondheid te bewegen alle

aandacht te schenken aan de oor-

zaak van de krappe personele

bezetting en zich grondig te laten

informeren over de werkdruk en

praktij kkosten van huis- en tan-

dartsen.

Ook wordt gevraagd de berichten

uit de pers, samenleving en me-

disch circuit, dat deze minister

structureel onvoldoende middelen

ter beschikking stelt voor zowel

zorg en opleiding dan wel acade-

misch voor onderzoek en innova-

tie, op juistheid te controleren en

een eventuele achterstand in te

halen.

Fractievoorzitter B. Eijkelkamp

vertelde de stand van zaken bin-

nen de gemeente Hengelo Gld.

'Het is jammer dat het rapport

over de gemeentelijke herindeling

nog niet nog niet openbaaris.

Het rapport geeft wel aan dat een

fusie tussen de gemeenten

Vorden, Hengelo en Steenderen

mogelijk is, eventueel met Zel-

hem, Hummelo en Keppel. Medio

maart zal het rapport openbaar

worden, in april zal de besluitvor-

ming genomen worden.'

'Bij een fusie zal een grote platte-

landsgemeente ontstaan, waarbij

binnen één gemeente veel kernen

zullen zijn. Het is belangrijk dat

de leefbaarheid van de kleine ker-

nen in stand gehouden wordt,

waarbij de werkgelegenheid een

speciaal aandachtspunt is.' De

heer Eijkelkamp vertelde over de

nieuwe plannen voor de kom van

Hengelo. 'Er komt een totaal

plan, zodat er geen ad-hoc beslis-

singen genomen hoeven te wor-

den.'

Mevr. Marchien Oosterhuis-Stra-

ting, een van de 18 fractieleden

van de WD, gaf een uitleg over

haar werkzaamheden binnen de

Provinciale Staten. Mevr. Ooster-

huis is afgevaardigde namens de

WD-afdeling te Hengelo Gld.

De provincie onderhoudt een

nauwe band met de gemeente,

waarbij de provincie open staat

voor de vragen uit de gemeente.

'Het is van belang, dat gemeen-

ten zaken aandragen, burgers

kunnen ook via de gemeente pro-

blemen aan de provincie voorleg-

gen.' aldus mevr. Oosterhuis. 'Als

lid van de commissie Welzijn ben

ik ook betrokken bij de zorg.

Dit jaar is het jaar van de Vrij-

williger, de provincie wil dit niet

ongemerkt voorbij laten gaan. Er

zijn in Nederland een heleboel

mensen actief als vrijwilliger,

zowel in de hulpverlening, man-

telzorg en sport. De provincie

heeft een folder uitgegeven voor

de gemeenten. Er wordt gewerkt

aan een gezamenlijke website

met eventuele lokale aanslui-

ting.'

De heer Jan Markink is lid van de

commissie economische zaken en

de commissie landelijk gebied. 'Er

is een metamorfose gaande m.b.t

de ontwikkeling van de landelijke

gebieden. Van de landbouw die

productgericht was, naar een

marktgerichte situatie. Door de

toegenomen welvaart ontstaat er

meer behoeft aan recreatie en

natuur. Er is een nieuwe wet, de

reconstructiewet aangenomen.

Deze wet voorziet, in een soort

ruilverkaveling, in een recon-

structie van een gebied.'

'Een van de gebieden is de

Achterhoek en de Liemers.' ver-

telde de heer Markink. 'De ge-

meentelijke herindeling is geen

gemakkelijk proces. De overeen-

stemming die binnen de gemeen-

ten bereikt is, zal door de

Provinciale Staten in een una-

niem advies naar de Tweede

Kamer overgebracht worden.'

Reconstructiecommissie

Achterhoek en Liemers wordt

geïnstalleerd

Provincie stelt f 120.498,- beschikbaar voor weerbaarheidsproject

Sociaal Pedagogische Dienst ontvangt subsidie voor

project 'verweren kun je leren'

De Sociaal Pedagogische Dienst

Oost-Gelderland ontvangt een

subsidie van ƒ 120.498,- van

de Provincie Gelderland voor

het project 'Verweren kun je

leren'.

Een project dat tot doel heeft de

weerbaarheid van meisjes en

vrouwen met een verstandelijke

handicap te vergroten middels

trainingen. De SPD gaat bin-

nenkort van start met het pro-

ject.

Het doel van het , project

'Verweren kun je leren' is bij

meisjes en vrouwen met een ver-

standelijke handicap de mentale

en fysieke weerbaarheid te ver-

groten.

Ze leren vaardigheden om beter

te kunnen meedoen in de samen-

leving. Juist in deze tijd is dat van

groot belang nu steeds meer men-

sen met een handicap geïnte-

greerd gaan wonen en leven.

Daarnaast leren meisjes en vrou-

wen met een verstandelijke han-

dicap zich in de training fysiek

beter te verweren. Uit onderzoek

van het NISSO (Nederlands

Instituut voor Sociaal Sek-

suologisch Onderzoek) blijkt dat

meisjes en vrouwen met een ver-

standelijke handicap vaak slacht-

offer zijn van seksueel misbruik.

Het project duurt 2 jaar. De

bedoeling is dat het aanbod van

trainingen uiteindelijk structu-

reel ingebed wordt in de gemeen-

ten. Voor de meisjes en vrouwen

met een handicap is het immers

belangrijk dat de trainingen her-

haald blijven worden. Circa tien

gemeenten in Oost-Gelderland

zijn bereid financieel bij te dragen

aan het project.

De SPD diende in 1999 al bij de

Provincie een subsidieverzoek in

voor het project, in het kader van

de Bevordering Maatschappelijke

Participatie (BMP). Toen is deze

subsidie niet verstrekt.

De Provincie vindt het project

echter zo belangrijk dat ze beslo-

ten heeft een subsidie, niet vanuit

de BMP, maar vanuit de zorggel-

den te verstrekken. Het project is

met name belangrijk omdat het

bijdraagt aan de integratie van

vrouwen en meisjes met een ver-

standelijke handicap.

Steun de
wees-

kinderen
van Afrika.

Zonder U geen Unicef.

Giro 121.

unicef **

Volgens de Reconstructiewet,

die in de loop van 2001 defini-

tief van kracht zal worden, wor-

den in de verschillende recon-

structiegebieden commissies

ingesteld die een reconstructie-

plan opstellen.

Voor de Achterhoek en Liemers

is deze commissie op 8 februari

geïnstalleerd. Ook voor de

Gelderse Vallei is een recon-

structiecommissie ingesteld en

voor de Veluwe gebeurt dat in

de tweede helft van februari

2001. Namens het college van

Gedeputeerde Staten zal gede-

puteerde H. Boxem de installa-

tie voor zijn rekening nemen.

De Reconstructiewet heeft tot

doel om binnen twaalf jaar een

ingrijpende vernieuwing van het

platteland van de hogere zand-

gronden tot stand te brengen.

Reconstructie heeft als integraal

doel: bevordering van een goede

ruimtelijke structuur, in het bij-

zonder gericht op landbouw,

natuur, bos, landschap, recreatie,

water, milieu en infrastructuur,

maar ook verbetering van het

woon-, werk- en leefklimaat en

van de economische structuur.

Het reconstructieplan voor de

Achterhoek en Liemers, dat daar

vorm en inhoud aan moet geven,

moet vanuit het gebied worden

opgesteld. De reconstructiecom-

missie krijgt daarbij de hulp van

drie streekcommissies (West-

Achterhoek en Liemers, Oost-

Achterhoek, en Graafschap).

Het nog dit jaar op te stellen

voorontwerp Reconstructieplan

krijgt de status van advies aan

het dagelijks bestuur van de pro-

vincie. Het moet tevens een

milieueffectenrapport zijn.

De Reconstructiecommissie i.o.*

is als volgt samengesteld:

Gemeenten
l lid

mevr. T. Udo-van Helden

Streekcommissie Oost-Achterhoek
l lid waarnemend lid:

de heer R. van Rijckevorsel

Streekcommissie West-Achterhoek
en Liemers

l lid waarnemend lid:

mevr. A. Evenhuis-Meppelink

Streekcommissie Graafschap
l lid waarnemend lid:

de heer A. Gerritsen

Waterschap Rijn en IJssel
1 lid

de heer A. Gerritzen

Landbouw
2 leden

de heer G. Boenink

de heer B. Lichtenberg

Gelderse Milieu Federatie
l lid

de heer V. Vintgens

Natuurbeschermingsorganisaties
l lid

de heer A. Heineman

Recreatie en toerisme
l lid

de heer H. Wubbels

Kamer van Koophandel, SEO,
SoPaG

l lid

de heer N. van Straten

Gelders Particulier Grondbezit
l lid

de heer J. Wytema

De heer H. van Brink is onafhan-

kelijk voorzitter en de heer J.W.

Calicher van de Provincie

Gelderland is secretaris.

Als adviseurs treden op de heren

H. Albers (ministerie LNV), H.

Hannesen (ministerie VROM), J.

Ruiter (Dienst Landelijk Gebied),

L. van der Sluijs (Kadaster) en H.

ter Horst (provincie Gelderland).

• de afkorting i.o. staat voor 'in oprichting'. Pas wanneer de Reconstruc-
tiewetformeel van kracht wordt, zal de samenstelling formeel van kracht
worden. De commissie is nu ingesteld op grond van artikel 80 van de
Provinciewet.

NUVO kent f a. Köhler-Wissink

het ooggarant certificaat toe

Sinds l januari 2000 draagt de

fa. Köhler-Wissink te Hengelo

Gld. het NUVO Ooggarant kwa-

liteitsmerk. Dit onafhankelijke

kenmerk van de Nederlandse

Optiekbedrijven is nu opnieuw

toegekend voor het jaar 2001.

Fa. Köhler-Wissink voldoet aan

de gestelde eisen op het gebied

van kwaliteit, vakkundigheid en

garantie. Het NUVO Ooggarant

certificaat wordt jaarlijks aan

800 opticiens verstrekt, die conti-

nue gecontroleerd worden door

een onafhankelijke stichting. Met

NUVO Ooggarant schept de

NUVO duidelijkheid richting de

consument over een betrouwbaar

en professioneel oogadvies.

Uw advertentie in 'de Reclame'?

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16 - tel. (0575) 46 38 18 - fax (0575) 46 50 88 - e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575)46 12 27

Doyenné du Comice
2*

18 zoete sappige

Sinaasappels 5.98

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

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. 13.30-18JO Zat. 10.00-13.00

Dinsdag gesloten.

i
m

g 3

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636
t

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

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

U heeft vast wel gehoord van de

stichting COEH
(Commissie Oost Europa Hengelo Gld.)

en haar activiteiten.

Alles wat u wilt weten van deze stichting, wordt op de

voorlichtingsavond door middel van presentatie van

de verschillende werkgroepen aan u gebracht.

De avond wordt opgeluisterd door een gezellig

muziekje. De koffie staat voor u klaar. Het wordt een

gezellige en informatieve avond waarop u uw vragen

beantwoord worden.

Zie ook het redactioneel stukje elders in dit blad.

Jong en oud is van harte welkom!

De voorlichtingsavond wordt gehouden op:

vrijdag 9 maart en begint om 20.00 uur,

in Partycentrum'Langeler',

Spalstraat 5 in Hengelo Gld.

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575) 46 1358

maandag 19 t/m zaterdag 25 februari

Meergranen Oatbran
450 gram, van ƒ 2.05 voor

ƒ 1.50 (gesn. 1.65)

Meergranen
OatbranboIIen

van ƒ 0,80 voor

ƒ0.50

voorjaarscursus
bloemschikken/tuindecoratie's

Midden maart starten wij met

onze voorjaarscursus.

In zes lessen, een keer in de twee weken leert u

leuke decoraties voor huis en tuin maken.

Opgave en inlichtingen:

Groen- en Bloembinderij

Fleur Decor
Kerkstraat 5 - 7255 CB Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 41 65

U VERDIENT

DE ZEKERHEID VAN

OOGGARANT

N U V O

OOG h
GARANT £ m

TOEGEKEND VOOR
HET JAAR 2001

Een NUVO Ooggarant optiekzaak

biedt u de volgende zekerheden:

• Periodieke kwaliteitscontrole

• Gediplomeerde opticiens

• Heldere garantievoorwaarden

• Persoonlijke aandacht en

professionele service

NUVO Ooggarant optiekzaken worden continue in
opdracht van de NUVO gecontroleerd door een onaf-
hankelijke stichting. U herkent uw NUVO Ooggarant
opticien aan het Ooggarant vignet en certificaat.

UW NUVO OOGGARANT OPTICIEN:

J U W E L I E R - O P T I C I E N

Spalstraat 15, Hengelo gld. - Telefoon (0575) 46 13 74

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame

IJsberg-vruchten
250 gram

Pittige bleekselderij salade
250 gram

2.98

2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Kiwi 10 stuks 5.98

IJsbergsla 1 krop 1.50

Gesneden rode kool, 500 gram 1.25

vrijdag-zaterdag:

Miniola sinaasappel-mandarijn

14 stuks 5.98

Broccoli 500 gram 1.49

Stoofschotel per zak 2.98

468 INWONERS PER KM

EN TOCH HEBBEN SOMMIGE MENSEN

NIEMAND OM ZICH HEEN

Giro 37071
w w w . l e g e r d e s h e i l s . n l

bar discotheek

'De Zwaan9

Trendsetter

Bruin café

Grieks-Romeins terras

Flitsende discotheek

Grill-resto 'Smikkel-corner'

nci

CARNAVAL 2001
in het

'Zwanennest'
Rosenmontag 26 februari

aanvang 20.30 uur

Er zijn weer prachtige prijzen te winnen
voor zowel individuelen als groepen

in de jury 'Bolknak'

Alaafen tot ziens in het 'Zwanennest'!



Stichting

Openbare Bibliotheek
Hengelo Qid. - Keijenborg

Bij de bibliotheek worden regelmatig

nieuwe kinderboeken aangeschaft.

Op dit moment staat er een keur

aan boeken, dit in verband met

het lezen voor de kinderjury.

Alle kinderen van de basisscholen

kunnen hieraan meedoen.

Kont jij ook
"bij ons op de

•trein spelen?

graag tot ziens bij

Schoenmode
Hermans
Raadhuisstraat 27

Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 25 47

's maandags gesloten

Doolhof:
De clown iss

auto kwijt:. ys
Help jij

om -te toeken? • SKELTERS

• KIPKARREN

BOLDERKARREN

• GRAVERTJES

• GIERTANKJES

KRUIWAGENS

SCHOMMELS
RIJWIELEN - BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11-7255MG

Alleen deze week speciaal voor
de kleurwedstrijd,
een 26 delige teken, kleur en
waterverfdoos van f7,95
voor slechts één Gulden
(bij inlevering van deze advertentie)

DE DRIEVETOL
speelgoed en bobyk/eding

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

vvv hengelo gelderland

Bij de VVV hebben we leuke

uitgaanstips voor kinderen

zoals o.a.:

De Speelbult
Hengelo

Café - Speeltuin Coen Evers
Zelhem

Klompenfabriek & museum Sueters
Keijenborg

IJsboerderij 't Riefel

Hengelo

Boerderij en Natuurmuseum De Lindenhof

Hengelo

4) pagina



Deze kleurplaat is voor kinderen tot 12 jaar.

Lever de kleurplaat in vóór 27 februari bij

Drukkerij Uiterweerd, Regelinkstraat 16 Hengelo Gld. of
De Drievetol, Spalstraat 29 Hengelo Gld.

Extra kleurplaten kunnen bij drukkerij Uiterweerd en
bij de Drievetol gehaald worden.

Voor de leukste kleurplaten hebben wij een leuke prijs!

Naam:

Leeftijd:

Adres:

Telefoon.



Accountantskantoor

Th.J.SIootB.V.

Accountants, belastingadviseurs

Dienstverleners op het gebied van:

accountancy, belastingszaken,
bedrijfsbegeleiding en computerverwerking.

Voor het verzorgen van uw

Belastingaangifte 2000
kunt u naast de kantooruren ook bij ons terecht

op één van de volgende dinsdagavonden

27 februari, 6 maart 13 maart en 20 maart

Onze kantoren te Hengelo Gld. en Ulft
zijn daartoe geopend van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Desgewenst is het ook mogelijk dat wij op afspraak
bij u thuis de aangifte komen verzorgen.

Tram straat 4
7255 Hengelo Gld.
tel.(0575)461391

Middelgraaf 40a
7071 WT Ulft
tel.(0315)640480

AKTIE-AANBIEDING

UIT VOORRAAD LEVERBAAR *

Diverse soorten wand- en vloertegels!

Tegen zeer gunstige prijzen!

°/>
» T&liïWÏWlTh * *

Ot

Tegelwerken Hengelo (Gld)

Indien gewenst inclusief tegelwerk.

E.e.a. uiteraard in overleg.

Holterveldseweg 1, Hengelo (Gld) • Tel. (0575)46 35 94 - b.g.g. 06-55117363.

Verkoop aan huis op afspraak.

NIEUW IN BAAK - N HUW IN BAAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

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

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei bestratingsma-

terialen voor uw tuin en erf o.a.

- OUDE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE FORMATEN;

- ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;

- SETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;

- TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;

- SIERGRINV IN ZAKJES EN SIG 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

TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 2O .wdHHHBMM

HENGELO GLD.

BERT LAMMEES

Tel. (0575) 46 30 05

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Voor reparatie van uw

wasautomaat, koelkast of diepvries

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

Erkend rayonmonteur Cartdy Ned.

Candy voor Wassen Koelen Koken

Voor educatieve

ontspanning.

Boerderij- en

Natuurmuseum

De Lindenhof

Groepen

op afspraak,

tel . (0575)463221

Cadeau-Tip

Cadeau
DIJ» m*»«o>»n kont«

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

Ten gevolge van toenemende werkzaamheden, zijn er binnen

ons bedrijf vacatures ontstaan voor de functie van

Onderhoudsschilder
Functie-eisen:
- Opleiding gezel schilderen
- U bent in staat geheel zelfstandig te werken en kunt
daarnaast goed in teamverband functioneren.

Geïnteresseerden verzoeken
wij contact op te nemen met: tel. (0575) 46 31 09

n SCHItDfKSBfDKIJF

DEKKSEN
Nijverheidsweg 15

7255 RA Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 31 09 ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRUF

schilderwerk: onderhoud,
restauratie en nieuwbouw
decoratieve
schilderstechnieken:

o.a. hout en marmering

• reclame
• wandafwerking

• beglazing: enkel en isolerend
• glas in lood

• spac-spuitwerken

www.schildersbedrijf-derksen.nl



Klucht ' 't Is moar veur efkes' goed voor vele lachsalvo's

Baak een toneelminnend dorp

De inwoners van het kerkdorp Baak houden van aanpakken. Was

eertijds het 800-jarig bestaan een inspiratie tot tal van activiteiten,

ook nu weet men nog van wanten en aanpakken.
Om de paar jaar wordt er een groot spektakel opgezet, met een
openluchtspel, bij Huize Baak en jaarlijks een toneelavond in zaal

'Herfkens'. Voor een goede presentatie draagt een hechte club vrien-
den zorg, welke zich de afgelopen maanden intensief heeft voorbe-

reid, inclusief toneelmeester.

Voor het voetlicht werd nu een
dolle klucht gebracht onder de

titel "t Is moar veur efkes'. Het
handelt hier om twee oude oom-
pjes, echte knorrepotten, welke

het vaak letterlijk en figuurlijk
met elkaar aan de stok hebben.

Op een nacht verliezen ze door

een goede brand hun aaneenge-
sloten huizen.

De plaatselijke pastoor en domi-
nee hebben de hand erin dat beide

smoezelige oompjes onderdak
vinden bij hun nicht, de weduwe
Anna Veldman. Na veel strubbe-

lingen en tegenwerpingen van
zoon Jan, gaat Anna Veldman

overstag om de knorrepotten tij-
delijk onderdak te geven.

De meest vreemde situaties doen

zich voor, als de oompjes hun
meningsverschillen laten ontaar-
den in ordinaire scheldpartijen.

Net als kleine kinderen bekvech-
ten ze door en slaan elkaar soms

met de wandelstok om de oren!

De geestelijkheid laat zich gerui-
me tijd niet zien. Ze houden zich

gedeisd. Als ze dan eens op
bezoek komen bij de weduwe
Veldman, om zogenaamd te infor-

meren naar de toestand van de
oompjes, zijn ze meer uit op geld-
werving voor hun kerken, de pas-

toor en de dominee.

Als na lang tegenstribbelen oom
Evert Veldman zich laat reinigen

onder de douche, door een struise
non, en de weduwe en haar zoon
Jan toezeggingen doen, dat de

oompjes langer mogen blijven, is

het ijs gebroken en sluiten ze
vrede. Ze overleggen zelfs met
elkaar.

Zoon Jan en het lieftallige buur-

meisje Martha hebben trouwplan-
nen en willen zelf een onderdak

bouwen. Dus nu komt er plaats
vrij voor de oompjes onder het
motto: 'In de brand, uit de brand.'

Een waardering aan het adres

van de grime is op zijn plaats,
bestaande uit de dames Gonny
Aaldering, Ina Wesselink en

Dianne Roordink. De heren Harry

Peters en William Schiphorst
waren zeer natuurlijk omgeto-
verd tot oude grijze knorrepotten.

Echt een plaatje.

De oompjes gaven net als hun col-
lega's een perfecte uitbeelding

van de toebedachte rollen.

De naam TUBIO, luisterend naar

Toneel Uit Baak Is Ontspanning,
heeft getoond op acteergebied

veel inhoud te hebben.
Gerard Hebben maakte een per-

fecte video-opname!

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo

Zoals u wellicht afgelopen week
in het zeer uitgebreide artikel
over onze stichting heeft kun-
nen leven, hebben wij tal van
activiteiten gericht op hulp aan
mensen in Roemenië. Met name

de jongerenwerkgroep is
bekend van de activiteiten rond
Hemelvaart, zoals 'de langste
waslijn', het 'paalzitten', 'fiet-

sen' en 'hangmat hangen'.

Ook dit jaar staat u weer een
gezellig programma te wachten.
Een aantal projecten kon dankzij

uw medewerking al gerealiseerd
worden: - de melkfabriek -, het
doorgangshuis voor (wees)kinde-
ren, die het kindertehuis ont-
groeid zijn en het winkeltje, waar
goederen uit Nederland tegen

gereduceerde prijs verkocht wor-
den.

Velen van u hebben belangstelling
getoond voor onze activiteiten en
werken naarstig mee aan bijvoor-
beeld de kledinginzameling.

De stichting is inmiddels zo vol-
wassen geworden, dat de activi-
teiten ondergebracht zijn in een
aantal werkgroepen.

Het bestuur is van mening, dat de
tijd gekomen is om het werk van
deze werkgroepen aan u te pre-

senteren.
Vragen als: 'hoe staat het met de
melkfabriek'?, 'wat is er verder

nog gebeurd'?, en 'zijn er nog
nieuwe plannen'? kunnen op deze

avond beantwoord worden.

De avond wordt gehouden op

vrijdag 9 maart 2001, aanvang
20.00 uur, in Partycentrum

Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo
Gld.

Op deze avond zal de heer
Koekoek uit Houten ons vertellen

over de activiteiten, die zij ont-
wikkelen op het gebied van de
landbouw in Roemenië. Dit is voor

ons een nieuw project.

Na het vragenuurtje zullen de
diverse werkgroepen zich presen-
teren met voorlichting, dia's en

foto's. Ook een leuk spel behoort
tot de mogelijkheden meer van
onze werkgroepen te weten te

komen.De avond zal opgeluisterd
worden met muziek van Danny

Gotink uit Hengelo.

Wij nodigen u, jong en oud, uit om

deze avond te bezoeken. De koffie
staat klaar en de entree is gratis.

Cursus babymassage

Het cursusbureau van Zorg-Groep
Oost-Gelderland organiseert een

cursus baby-massage voor ouders
en verzorgers met hun baby's in
de leeftijd van zes weken tot zes
maanden.

De cursus bestaat uit vier bijeen-
komsten van twee uur. U gaat
kennis maken en oefenen met
babymassage onder leiding van
een ervaren docente.

Babymassage versterkt de band
met uw kind. Vooral baby's die
van zichzelf wat gespannen zijn
en/of last hebben van darm-

krampjes, kunnen door de massa-
ge tot rust komen.
Bovendien is de massage goed

voor de ontwikkeling van de tast-
zin van het kindje.

De babymassage heeft een rit-
misch karaker. Het tempo wordt

aangepast aan dat van de baby.
Daardoor voelt de baby zich vei-
lig, geborgen en vertrouwd. Met
volle aandacht aanraken van de
baby is plezierig en werkt door in
het dagelijks leven. Ouders krij-
gen meer vertrouwen in hun han-
den en intuïtie. Ze leren mede

door de cursus meer tijd te nemen
voor zichzelf en hun baby.

Plaats:
Bureau Thuiszorg Oost-Nederland,
Frielinkstraat l, Doetinchem.
Data:
donderdagen 15, 22, 29 maart en
5 april. Tijd: 9.30 - 11.30 uur

Kosten:

ƒ 90,- voor leden en ƒ 120,- voor
niet-leden

Voor aanmelding, lidmaatschap

en nadere informatie kunt u bel-
len naar (0314) 376709.

Passage, Christelijk Maat-

schappelijke Vrouwenbeweging

Op de jaarvergadering van 17
januari jl. was de heer Wullink uit

Vorden onze gast.

Na de pauze volgden de gebruike-
lijke verslagen en werd afscheid

genomen van het bestuurslid
mevr. M.C. Wesselink-Schipper.

Haar plaats wordt ingenomen

door mevr. G. Bossebroek-v.d.

Hel.

Op 21 februari is de volgende ver-

gadering. Het thema voor deze
avond is: Water - Wereldwijd. De

avond zal samen met de leden
verzorgd worden en begint om

19.45 uur.

Kerk en Radio

In 'de Muzikale Ontmoeting', de
wekelijkse uitzending van Kerk

en Radio bij Radio Ideaal, kunt u
op maandagavond 26 februari

naast zang en muziek, luisteren
naar een bijdrage van mevr.
Heere uit Zelhem, die zal vertel-

len over de wereldgebedsdag.

De week erop, maandag 5 maart,

is pastor Zweers uit Keyenborg

de gastspreker en op 12 maart
zal Derkje Gotink uit Vorden

enkele gedichten in het dialect
lezen.

Het programma 'de Muzikale
Ontmoeting' wordt iedere maan-

dag tussen 19^0 en 20.00 uur
uitgezonden.

Goede resultaten PC Hengelo op

kringwedstrijden

Tijdens de voorjaarsselectie-
wedstrijden wisten drie Hen-
gelose ruiters zich te plaatsen

voor de Gelderse Kampioen-
schappen Dressuur.

Drie keer over werd de tweede
prijs behaald; in de categorie

ABC. Klasse L. eindigde Maaike
Roosendaal met Fury als tweede,
in de categorie E. klasse Ml. was
de tweede plaats voor Joyce van

Norden met Lobke en Maarten
Harmsen behaalde datzelfde
resultaat in de categorie E klasse
M2 met zijn pony Hunter. Zij
mogen daarom meedoen aan de

Gelderse Kampioenschappen.
Ook Brechje Roosendaal zal met
de pony Flair PC Hengelo verte-
genwoordigen in de categorie E
klasse Z.
Zij behoefde hiervoor geen selec-
tiewedstrijden te rijden, maar
plaatste zich automatisch.

Dit jaar dus geen kringkampioe-
nen voor PC Hengelo, maar drie
maal een goede tweede, een mooie

uitgangssituatie om de strijd om
het Gelders kampioenschap aan te
gaan op 23 en 24 februari 2001 in
de manege te Ermelo.

Volleybaltournooi 'De Veldhoek'

Volleybalvereniging 'De Veld-
hoek' organiseert zondag 8 april

een volleybaltoernooi in Sport-
complex 'De Veldhoek'. Straat,
buurt, familie, bedrijfs en vereni-
gingsteams uit de Veldhoek en
omgeving kunnen meedoen.

De teamsamenstelling kan als
volgt: gemengde teams, maxi-
maal 3 heren, minimaal 7 spelers,
maximaal 2 competitie spelers.
Minimale leeftijd 16 jaar.

De kosten zijn f 45,00 per team.
Opgave voor 17 maart aanstaan-
de bij: Anita Assink,

tel. (0573) 46 14 52

Wij willen u als recreantenvereni-
ging erop attent maken dat we
niet alleen jaarlijks een toernooi
organiseren, maar dat de moge-
lijkheid bestaat om het gehele
jaar door te volleyballen.

ledere dinsdagavond van 20.00
tot 21.30 uur wordt er getraind,
onder begeleiding van een gedi-

plomeerd trainer.

Op dit moment bestaat de vereni-
ging uit drie dames-, drie heren
en twee mixed teams.

Om u kennis te laten maken met

de volleybalsport en de gezellig-
heid van de vereniging mag u de

eerste drie trainingen gratis mee-
doen, daarna kunt besluiten of u
lid wilt worden.

Voor nadere informatie kunt u

contact opnemen met:
Bert Tieben,

tel. (0575) 46 38 74
of met Anita Assink,
tel. (0575) 46 14 52.
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