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José la Croix, overgangsconsulente

Een afspraak met José la Croix in Baak is een heel plezierige en ont-
spannende. Eenmaal aangekomen bij haar boerderij 'Pastorale' voel
je je meteen op je gemak. Wat kippen en pauwen scharrelen rond op
het erf en genieten zichtbaar van het zonnetje. De ontvangst van de
twee honden is stormachtig en enthousiast. De kat rommelt daar op
z'n eigen wijze tussendoor.
De deur van de boerderij staat open en je wordt ontvangen door een
vriendelijke vrouw: José la Croix. Ze vertelt, dat ze 30 jaar in de ver-
pleging heeft gezeten, waarvan twaalf jaar in de wijkverpleging. In al
die jaren heeft ze veel ervaring opgedaan met ziektes en aandoeningen.

Uiteindelijk heeft ze besloten een
opleiding te volgen bij 'Care for
women', een organisatie die zich
bezighoudt met vrouwen in de
overgang. Deze groep vrouwen
wordt vaak behandeld als zouden
haar klachten niet belangrijk zijn
of dat er hier sprake is van 'aan-
stellerij'. Ze zijn per slot van reke-
ning niet echt ziek, maar ze kun-
nen zich flink beroerd voelen en
de omgeving en de patiënt weten
niet zo goed hoe met deze ver-
schijnselen om te gaan.

Naast de behoefte aan informatie
en behandeling blijkt er een be-
hoefte aan ondersteuning en
erkenning te bestaan.

'Care for women', waar José la
Croix bij is aangesloten, probeert
samen met de vrouw uit te zoe-
ken wat exact de klachten zijn
die bij de overgang horen en wat
er aan te doen is. 'Care for
women' wordt in haar medische
activiteiten geadviseerd door
onafhankelijke experts, waaron-

der dr. R. Barentsen uit het Aca-
demisch ziekenhuis de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam (VU) en
dr. P.H.M, van de Weijer, verbon-
den aan het Gelre Ziekenhuis te
Apeldoorn (ZCA). Behandeling
van de patiënten gebeurt op per-
soonlijke basis.

Wat namelijk bij de ene vrouw
geweldig helpt, heeft op de ande-
re vrouw geen of weinig effect. Zo
worden ook mogelijkheden vanuit
de alternatieve geneeskunst aan-
gewend. Te denken valt aan:
Homeopathie, Fytotherapie, Voe-
dingssupplementen, Bloesemthe-
rapie van Dr. Bach, enz.
Ook de huisartsen staan positief
tegenover 'Care for women'.

Adres:

José la Croix,
Toverstraat 7 Baak
Tel. (0575) 560381

Vogelbeurs

Vogelvereniging 'Exokan' uit Hen-
gelo Gld. organiseert op zondag 4
maart een vogelbeurs in Dorps-
huis 'de Horst' te Keijenborg.

Met het voorjaar in zicht is het
een mooie gelegenheid om de bui-
tenvolière weer aan te vullen, of
de collectie vogels te vergroten.

Tussen 9.30 en 12.30 uur kan
men er terecht om vogels te ko-
pen of te bekijken. ledere vogel-
liefhebber en -handelaar mag er
zijn vogels of vogelbenodigdheden
te koop aanbieden.

De toegang voor de bezoeker van
de beurs is geheel gratis.

Landschap Achterhoek onderging veel verandering

Ledenavond Oudheidkundige

Vereniging 'Olde Kaste9 trekt

zeer veel belangstellenden

Veel belangstellenden waren afge-
komen op de dia-voorstelling in
zaal 'Leemreis' met als thema
'Het landleven rond 1900' met
betrekking tot de Achterhoek.
Het bestuur van de Oudheidkundi-
ge Vereniging Hengelo had een
goede keuze gedaan om de heer
J. Teeuwen uit te nodigen.

Als natuurliefhebber en natuurbe-
schermer had hij, via een serie
kleurrijke opnames, een boeiend
beeld geschetst van het landschap
Achterhoek, dat zowel op natuur-
kundig als op landbouwkundig
gebied grote veranderingen liet
zien.
De verhouding in bezit tussen
landheren en boeren was ook
danig gewijzigd.

Door industrialisatie en verfijning
van technieken is er veel aan
kleinschaligheid verloren gegaan.
De Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten bezit ± 85.000
ha aan natuurgebieden; ze kreeg
door erflating één van de fraaiste
landschappen van de Achterhoek
in bezit, namelijk landgoed 'Hack-
fort' (onder Vorden).

Met een structureel beleid wil
men, met natuurlijke middelen, de
gemoderniseerde landbouwbedrij-
ven weer omtoveren tot klein-
schalig coulissenlandschap.

De Achterhoek was een menge-
ling van glooiend en zompig land-
schap. Uit langdurige historische
ontwikkelingen ontstond het hui-
dige landbouwgebied, met groene
weiden en golvende graanakkers.
Talloze bossen werden ontgonnen
om daar landbouwgronden van te
maken, tot vermeerdering van
landbouwgewassen in de Oost-
Nederlandse gebieden; aldus ont-
stond een verhoging van de voed-
selproductie.

In Noord- en Zuid-Holland was
schaarste ontstaan rond eind
1800. De Marke was de bestuurs-
vorm welke lange tijd heerste,
waarin de gronden onder elkaar
verdeeld werden en daarin ook
gerangschikt bleven. Daar kwam
geen buitenstaander tussen.

Tijdens de Franse^overheersing
werden de Marken overvleugeld
door een soort gemeentelijke
bestuursvorm. Mede daardoor
veranderde ook veel in de vorming
en onderhoud van het landschap.
De dia-serie van ruim anderhalf
uur was zeer indringend. Tal van
oude gebruiken en bebouwingen
werden voor het voetlicht ge-
haald.

Tijdelijk voorzitster mevr. D. His-
sink-Menkveld was tolk voor de
aanwezigen; zij zwaaide lof toe
aan de heer J. Teeuwen
In het voorprogramma "t Praot-
huusken' bracht de heer Herman
Klein Kranenberg een aantrekke-
lijke lezing met gedichten en een
verhaal in het dialect.

De volgende avond heeft als
onderwerp 'Boerderijen in Twente

en Drente' en vindt plaats op dins-
dag 3 april, met een excursie
daaraan volgend op zaterdag 19
mei.

(advertenties)

Zondag 4 maart,

Grote Bingo
met vele geldprijzen

Café-rest. 'D'n Olde Kriel'
Wichmond, aanvang 19.30 uur

tel. (0575)441600

GROTE VOORRAAD
LICHT BESCHADIGDE DEUREN

+ UITLOPENDE MODELLEN

GAANDEREN
S lak weg 10, UT (0315) 326 111
Industrieterrein'Akkermansweide'

Geopend van:
8 - 17.00 uur. Zat. van 10 - 16.00 uur.

Zon- en maandag gesloten.



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

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

40 dagen!

Goede Herder Kapel

- Zondag 4 maart. 10.15 uur,

ds. J.J. vanThiel, Amstelveen

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

- Zondag 4 maart 10.00 uur, geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Woensdag 28 febr. Aswoensdag 19.00 uur,

Gebedsdienst

- Zaterdag 3 maart 19.00 uur, Eucharistieviering

- Zondag 4 maart. 10.00 uur,

Woord-, en Communieviering

R.K. Kerk Keijenborg:

- zaterdagavond om 19.00 uur

- zondagmorgen om 10.00 uur

- maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)

- woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)

Zorgcentrum Maria Poste/:

- dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om

19.00 uur een Eucharistieviering

NPG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:

Weekenddienst
- De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag

14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur en is

uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Op zaterdag- en zondagochtend wordt om

11.00 uur een vrij spreekuur gehouden (in de

praktijk van de dienstdoende arts); U hoeft hier-

voor dus niet te bellen!

- Buiten het weekendspreekuur is het sterk aan te

bevelen voor U komt, eerst te bellen; de arts

kan dan rekening houden met Uw komst.

Vrijdag 2 maart - Zondag 4 maart:

dr. Eyck, tel. (0575)461277

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

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

- Woensdag 7 maart dr. v/d Beek, tel. 06^53738359

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

Spoednummers Huisartsen
dr. Eyck, tel. (0575)462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010

U kunt de actuele dienstlijst ook vinden op

internet onder:

http://huisartsengroephengelogld. 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) 46 44 40, 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) 32 91 60

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772

ZorgGroep Oost-Gelderland

- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:

tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67

Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

«ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie

- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)

Politiebureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend

- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met-een

politieagent. Deze afspraak kan gemaakt via tel.

0900-8844 (bureau Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844

De Graafschap Dierenartsen

- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen) u

wordt altijd doorverbonden naar de dienstdoen-

de dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:
- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur

- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak

Paardenspreekuur:
- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak

Dierenapotheek:
- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

- zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp

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

HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Contactpersonen Hengelo:
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828.

Contactpersonen Kei j en borg:
- 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

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. (0314) 3412 75 of 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)

DIVERSEN
Pedicure

- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 4625 15

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435
- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)

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

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

- 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 jjur.

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.

Margot

is haar naam.

Ze is geboren op

16 februari 2001.

Ze is het zusje van

Svenen Iris.

Haar trotse ouders zijn

Erik en Hennie Pardijs.

Berkenlaan 35,

7255 XD Hengelo Gld.

Uw advertentie in

'de Reclame'?
Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16

tel. (0575) 46 3 8 1 8 - f a x (0575) 46 5088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,

en andere

"kleintjes"

Problemen met uw gewicht?

• onder- of overgewicht

• niet fit • moe en lusteloos

Probeer Herballife!

Gratis begeleiding, bel voor info

A. Haaring, tel. (0575) 46 73 81

Hebt u nog bruikbare spulletjes

voor de rommelmarkt van

'Crescendo' op 16 juni 2001?

Bel dan (0575) 461782

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

tel. (0575)464882

Allround schilder biedt zich

aan voor binnen- en buiten-

werk. Reservering buitenwerk

aanbevolen. Gratis advies!

Tel. (0314)665369

Te koop:

Nieuwe damesfiets, aangepast

voor bejaarde dame.

Inlichtingen te bevragen bij

B. Verhoeven, Beekstraat 5,

Toldijk, tel. (0575)451380.

Wilt u een 'kleintje' plaatsen

dan gelden de volgende prijzen:

Min. 4 regels ƒ 10.-

Elke volgende regel ƒ 1.-

De Zonnebloem
afd. Hengelo Gld.

Jaarlijkse dagboottocht

op donderdag 12 april a.s.

voor inwoners van Hengelo Gld.

Aanmelden voor 16 maart bij:

B. Wentink, tel. (0575) 463013
R. Veerink, tel. (0575) 461398

bij late aanmelding kan het
zijn dat de boot vol is

Kinderpavtyen,

n

OoK lenKe Keramiek

Info:

PottenbaKKery

EriKWinduj
Z.E.-weej 44 - BaaK

Tel.(0575)441995

REPARATIE
• van alle merken elektrische apparatuur zoals

TVfs; 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.



LI Tl E
Politieteam Zelhem
(Hengelo, Hummelo & Keppel en Zelhem)

Alarmnummer Politie

- Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend

- overige dagen kan het

bureau alleen op afspraak

worden bezocht voor overleg

met een politieagent. Deze

afspraak kan gemaakt via

tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode dinsdag 13

t/m dinsdag 20 februari

Ongevraagde advertenties die
in rekening worden gebracht.

Er komen regelmatig meldingen

bij de politie dat bedrijven onge-

vraagd advertenties plaatsen en

deze dan in rekening brengen.

Bij ontvangst van zo'n rekening is

het beter om dit schriftelijk of per

fax duidelijk aan het bedrijf te

melden dat U hiervoor geen

opdracht heeft gegeven en ook

niet gaat betalen.

Vermeld hierbij ook dat U niets

meer wenst te vernemen van het

bedrijf en onderteken uw schrij-

ven NIET.

Als men namelijk uw handteke-

ning kopieert of namaakt is het

een hele toer om aan te tonen dat

men niet getekend heeft.

Dinsdag 13 februari

- Op de Berkenlaan in Hengelo

reed 's middags een bestuurder

van een personenauto met zijn

voertuig achteruit. Tijdens

deze manoeuvre liet hij een

naderde automobilist niet

voorgaan en veroorzaakte tus-

sen beide een aanrijding met

materiële schade.

- Bij een winkel aan de Sint

Janstraat in Keijenborg werd

's middags ingebroken. Hierbij

is niets verdwenen, vermoede-

lijk zijn de inbrekers gestoord.

Woensdag 14 februari

- Aan de Broekstraat in Hum-

melo is een schuur volledig

afgebrand.

- In Zelhem werd bij een boerde-

rij een complete veestapel ont-

ruimd i.v.m. één met BSE

besmette koe.

Tijdens een snelheidscontrole

tussen 13.35 - 14.35 uur op de

Rijksweg te Hummelo werden

elf overtredingen geconsta-

teerd. De hoogst gemeten snel-

heid bedroeg 117 km/h.

- Tevens werd in Hummelo tus-

sen 14.50 - 16.15 uur op de
Torenallee gecontroleerd op

snelheid. In totaal reden elf

automobilisten te hard, waar-

van één bestuurder met een

snelheid van 118 km/h voorbij

kwam rijden.

- In Zelhem werd op de Kruis-

bergseweg een snelheidscon-

trole gehouden. Tussen 16.35-

18.30 uur reden 35 bestuur-

ders te hard.

De hoogst gemeten snelheid

bedroeg 146 km/h.

Vrijdag 16 februari

- Aan de Vordenseweg in Henge-

lo werd een hekwerk door een

onbekend voertuig aangereden.

- 's Morgens vond op het fiets-

pad aan de Doetinchemseweg

te Zelhem een frontale botsing

plaats tussen twee bromfiet-

sers. Deze aanrijding ontstond

doordat één van de bromfiet-

sers niet voldoende rechts

hield. Beide bromfietsers en

een passagier werden met let-

sel naar het ziekenhuis ge-

bracht, één jongen ligt nog met

zware verwondingen in het

ziekenhuis.

Zaterdag 17 februari

- Op de Hummeloseweg te

Zelhem ontstond 's morgens

een kop-staartbotsing plaats

tussen twee automobilisten.

Hierdoor ontstond aan beide

personenauto's schade.

- Doordat één van de bestuur-

ders geen voorrang verleende

vond 's middags in Zelhem op

het kruispunt Ruurloseweg-

Palmberg een verkeersongeval

plaats tussen twee personen-

auto's. Beide bestuurders ble-

ven hierbij ongedeerd.

- Aan de Beukenlaan in Hengelo

werd een buitenlamp vernield.

Zondag 18 februari

- 's Morgens meldde een motor-

rijder en een automobilist dat

ze beiden met hun voertuig

door een grote plas witte verf

op de Doetinchemseweg vlak

voor de bebouwde kom van

Zelhem waren gereden. Met

als gevolg dat beide voertuigen

gedeeltelijk onder de witte

verf zitten. De politie heeft ter

plaatse geen blik aangetroffen,

het lijkt alsof iemand een pot

verf op de rijbaan heeft leegge-

gooid.

De politie zou graag in contact

komen met eventuele getuigen

en is te bereiken via:

tel: 0900-8844

Maandag 19 februari

's Morgens reed een landbouw-

tractor met aanhanger over de

parallelweg van de Rijksweg

te Laag Keppel. Tijdens zijn in-

haalmanoeuvre moest de be-

stuurder uitwijken voor een

tegemoetkomende invaliden-

wagen waarbij een fietser door

de aanhanger van de tractor

werd geraakt. De fietser raak-

te hierbij gewond.

- De brandweer Zelhem moest 's

middags een groot oliespoor op

de Zelhemseweg, Doetinchem-

seweg en de Broekstraat van

het wegdek verwijderen. De

olie bleek afkomstig te zijn van

een landbouwvoertuig met een

lekkende leiding.
•N.

Dinsdag 20 februari

- Aan de Kolenweg in Laag Kep-

pel werd tussen 11.00 - 13.25

uur diverse gereedschappen

uit een bedrijfsauto gestolen.

- Op de Hengeloseweg binnen de

bebouwde kom van Zelhem

werd tussen 14.45 - 15.45 uur

gecontroleerd op snelheid. In

totaal werden vier automobi-

listen bekeurd i.v.m. te hard

rijden. De hoogst gemeten

snelheid bedroeg 90 km/h.

Saskia Visscher.

(advertenties)

OOK IN BAAK - OOK IN BAAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV- Baak

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

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

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

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

Accountantskantoor
Th. J. Sloot B.V.

Accountants, belastingadviseurs

Dienstverleners op het gebied van:

accountancy, belastingszaken,
bedrij fsbegeleid ing 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
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Boeiend tijdsbeeld van Hengelo

Kroniek van de jaren 1900 -1919 binnenkort in boek
Zomerkampen CJV 2001

Hengelo Gld. - Onder de titel

'Daar midden in de Graafschap'

zal over enige maanden een

boek verschijnen over de histo-

rie van Hengelo. Amateur-histo-

ricus Willy Hermans onderzocht

een periode van 20 jaar om deze

in een kroniek van meer dan

300 bladzijden uitvoerig te

belichten.

Het betreft de jaren 1900 t/m

1919, een overgangsperiode van

de sobere 19e eeuw naar nieuwe

ontwikkelingen en betere tijden.

In chronologische volgorde wor-

den allerlei gebeurtenissen, be-

richten en verhalen op een rij ge-

zet. Allerlei rariteiten, typische

momenten en vreemde snuiters

komen langs in dit boek.

Daarnaast komen enkele onder-

werpen uitgebreider aan bod:

- de komst van de zuivelfabriek,

met veel bestuurlijke onenig-

heid

- de tramlijn Hengelo en Zutphen

met alle moeilijkheden waar-

mee dat gepaard ging

- een onopgeloste dubbele moord

- fraude bij de grote Hengelosche

Verloting

- de gevolgen van de Eerste

Wereldoorlog

- valsheid in geschrifte door veld-

wachters.

Maar ook gewone zaken zoals de

paardenmarkten, de broodleve-

ring en de (voor-) geschiedenis

van verenigingen zoals Concor-

dia. Markante personen waren

notaris Koning, huisarts Mein-

ders, Derk Jan Jansen de Roos,

dominee Barbas en burgemeester

Knottenbelt.

Het dorp kreeg in die jaren ver-

binding met de buitenwereld door

de komst van de tram en telefoon;

de inwoners beleefden de sensatie

van het zien van de eerste auto

en vliegtuig.

Het tijdsbeeld wordt compleet

door anekdotes, citaten en foto's.

Uit dit alles blijkt dat het leven

honderd jaar geleden natuurlijk

heel anders was.

Maar toch zijn er ook zaken van

alle tijden. Gekrakeel over grond,

sloop van monumenten, ruzie tus-

sen bestuursleden of gemeente-

raadsleden, veeziekten, inbraken

en zelfs moord; sommige dingen

zullen nooit verdwijnen.

Hermans schreef eerder al het

veelgeprezen 'Alle hoeken van het

veld' over de geschiedenis van de

voetbalclub Pax.

Ook voor 'Daar midden in de

Graafschap' verrichtte hij uitput-

tend archiefonderzoek, dat enige

jaren vergde. Hierdoor is een

bijna wetenschappelijk document

ontstaan, dat inmiddels ook de

aandacht van het Staring Insti-

tuut heeft getrokken.

Door de waarde dat het boek zal

hebben voor de regionale geschie-

denis zal het instituut de uitgave

samen met de Oudheidkundige

Vereniging Hengelo verzorgen.

Momenteel wordt door vormge-

ver Ab Meenink de laatste hand

gelegd. Vanwege de exclusiviteit

zal het boek slechts in een

beperkte oplage verschijnen.

Binnenkort zal een voorinschrij-

ving starten.

Traditiegetrouw wil het bestuur

van de Federatie Halle-Zelhem-

Hengelo in 2001 weer zomerkam-

pen organiseren op het terrein

Hollandse Heide van Camping

Brockhausen in Stokkum.

De opzet van deze kampen zal het

komende jaar iets verschillen van

vorige jaren.

Er is gekozen voor andere catego-

rieën leeftijden en het aanpassen

van het aantal dagen, zodat we

de activiteiten beter kunnen

laten aansluiten bij de belevings-

wereld van de kinderen.

Kamp A

Leeftijd: 8 t/m 10 jaar

Wanneer:

maandag 6 tot en met

zaterdag 11 augustus

Voorwaarde:

bij te weinig aanmeldingen

worden kamp A en B samen-

gevoegd. Kamp A komt dan te

vervallen.

De leeftijden zullen dan zijn

van 9 t/m 12 jaar. Kinderen

onder de 9 jaar kunnen dan

kiezen voor kamp C.

Kamp B

Leeftijd: 10 t/m 12 jaar

Wanneer:

zaterdag 11 tot en met

zaterdag 18 augustus

Kamp C

Leeftijd: 6 t/m 8 jaar

Wanneer:

zaterdag 18 tot en met

dinsdag 21 augustus

Kamp D

Leeftijd: 13 t/m 15 jaar

Wanneer:

zaterdag 11 tot en met

zaterdag 18 augustus

Voorwaarde:

kinderen moeten een jaar

naar het voortgezet onderwijs

zijn geweest

Voor vragen kunt u terecht bij de

volgende personen: Greet Beunk,

tel. (0575) 46 33 76 van Jan

Garrits.tel. (0575)^63568.

Flyers en kampboekjes worden

verspreid, zodat je je kunt aan-

melden.

Plattelandsontwikkeling

in de Achterhoek
Praten en puzzelen over gebiedsgerichte aanpak

Op donderdag l maart aanstaande vindt van 15.00 uur tot 21.00

uur in café-zalencentrum 'De Radstake' te Heelweg een werkconfe-

rentie plaats over plattelandsontwikkeling. Het doel is informatie te

geven over nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van de platte-

landsontwikkeling. Deze mogelijkheden zijn er zowel binnen de

'Reconstructiewet concentratiegebieden' als binnen een aantal

'Europese programma's'. Beide bieden gelegenheid om voor een

reeks van jaren projecten en programma's op te stellen waar ook

medefinanciering voor beschikbaar is.

De conferentie is een gezamenlijk initiatief van Servicecentrum

Plattelands-ontwikkeling Achterhoek (S.EA.), het Instituut voor

Publiek en Politiek (IPP) en de stichting Agora Europa.

Initiatiefnemers en lokale be-

stuurders presenteren methoden

van aanpak voor het ontwikkelen

en ondersteunen van initiatieven

op lokaal en regionaal niveau.

Hierbij is een keuze gemaakt voor

drie praktijkprojecten uit de

Achterhoek, waaronder een inter-

actieve aanpak van de platte-

landsvernieuwing in Eibergen en

drie projecten uit andere delen

van Nederland waarin een ge-

biedsgerichte aanpak tot prakti-

sche resultaten heeft geleid. De

praktijkvoorbeelden worden be-

sproken in werkgroepen, waarin

gemeente-bestuurders, ambtena-

ren van gemeenten en provincie

en vertegenwoordigers van belan-

genorganiaties deelnemen.

Als leidraad voor deze gesprek-

ken dienen de aanbevelingen uit

een recent onderzoek over de

Tweede Fase van de plattelands-

vernieuwing in vijf provincies. Het

onderzoek is uitgevoerd door prof.

dr. Jan Douwe van der Ploeg,

Gaston Remmers en Rudolf van

Broekhuizen van de Landbouw

Universiteit Wageningen. In het

onderzoek staat de gedachte cen-

traal dat initiatiefgroepen op het

terrein van de plattelands-ontwi-

kelling ondersteuning verdienen

van gemeenten, provincies en

belangenorganisaties.

De conferentie eindigt met afspra-

ken over de gebiedsgerichte aan-

pak van projecten voor het platte-

land in de komende jaren en de

ondersteunende rol van gemeen-

ten en streekcommissies hierbij.

Gemeenten die hierin de komende

jaren willen participeren, krijgen

van de initiatiefnemers van de

conferentie een aanbod voor prak-

tijkgerichte ondersteuning en

training van raadsleden, bestuur-

ders en ambtenaren.

De conferentie wordt mede moge-

lijk gemaakt en ondersteund door

de provincie Gelderland en de

Regio Achterhoek, het samenwer-

kingsverband van een groot aan-

tal gemeenten in de Achterhoek.

Openbare

Bibliotheek

Hengelo Gld.

Bij de bibliotheek worden regel-

matig nieuwe jeugdboeken aan-

geschaft. Op dit moment staat er

een keur aan boeken, dit in ver-

band met het lezen voor de kin-

derjury. Alle kinderen van de

basisscholen kunnen hieraan

meedoen.

Hieronder een kleine greep uit

meer dan 150 boeken die de bibli-

otheek voor de kinderjury heeft.

Jeugd 6 t/m 9 jaar: A-boeken

Marian Busser - Een spin voor juf

Mieke van Hooft - Het gillende

jongetje

Lindert Kromhout - Meester Max

voor altijd

Martine Letterie - Broer te koop

Paul van Loon - Wat ritselt daar

Elisabeth Mollema - Vieze Lies

Mary Schoon - Heksenstreken

Carry Slee - Giechelvisjes

Jacques Vriens - Lieve dikke

juffrouw Jans

Jeugd 9 t/m 11 jaar: B-boeken

Marian Busser - Bijbel voor

kinderen OT + NT

Thea Dubelaar • De straf

Frank Herzen - De verloren vloot

Henk Hokke - Ik durf alles

Mieke van Hooft - Geen geweld

Guus Kuijer - Het geluk komt als

de donder

Ton van Reen - Het griezelkasteel

J.K. Rowling - Harry Potter & de

gevangene van Azkaban

Carry Slee - Hokus, pokus ... plas!

Rommelmarkt en bazaar
bij Nutsbasisschool 'Wolfersveen'

op zaterdag 10 maart te Zelhem

Op zaterdag 10 maart organise-

ren de ouderraden van de

Nutsbasisschool ' Wolfersveen'

en van de peuterzaal 'Welpen-

land' een rommelmarkt én

bazaar achter de school aan de

Wolfersveenweg te Zelhem.

Oude artikelen van de boerderij,

stoelen.tafels, kasten, potjes,

vazen, pannen en meerdere

gebruiksvoorwerpen, zoals kle-

ding en schoeisel worden tussen

11.00 uur en 15.00 uur te koop

aangeboden. Ook zullen leerlin-

gen van de school eigen attribu-

ten aan de man of vrouw brengen.

Een bazaar en de verkoop van vers

gebakken wafels behoren weer tot

de activiteiten, waarvan jong en

oud volop kunnen genieten.

Indien u nog attributen hebt, die

u aan ons wilt schenken en die

voor u een sta in de weg zijn,

wordt u in de gelegenheid gesteld

deze producten op vrijdag 9

maart tussen 15.00 uur en 18.30

op school in te leveren.

Grote kasten en bankstellen wil-

len wij ter plekke beoordelen of

die voor de rommelmarkt in aan-

merking komen. Verder is alles,

wat in goede staat verkeert, van

harte welkom. U kunt voor die

tijd altijd even contact met ons

opnemen. Ons telefoonnummer is

(0314) 62 30 28

GLTO afdeling Hengelo Gld.

Donderdag l maart aanstaande

om 20.00 uur is er een leden-

avond in zaal Langeler te

Hengelo Gld.

De heren Reint Mennink en Mark

Hakkert uit Vorden zullen uitleg-

gen wat de agrarische natuurver-

eniging 't Onderholt' is en waar

ze zich zoal mee bezig houden.

Het project Boerderijvogels, dat

door de agrarische natuurvereni-

ging samen met een aantal werk-

groepen uitgevoerd wordt, zal

worden toegelicht door de heer

Wied Hendrix.

Het project bestaat uit het geven

van informatie door het versprei-

den van posters en folders, het

verzorgen van lezingen, het op-

hangen van nestkasten en het ge-

ven van nazorg.

De heer Hendrix heeft op de vori-

ge vergadering al gevraagd of er

mensen zijn die belangstelling

hebben voor het plaatsen van

nestkastjes. Mevr. Maas van het

GLTO-advies zal uitleg geven

over de mestafzetcontracten. Na

een korte inleiding zal mevr.

Maas al uw vragen over mestaf-

zetcontracten beantwoorden.

We hopen met dit programma

voor elk wat wils te bieden, zodat

we velen van u mogen begroeten

op l maart.

Namens het bestuur,

Jannie Rexwinkel.
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Informatie- en discussieavonden
12 maart: zaal 'Langeler'te Hengelo - thema 'BSE'

19 maart: zaal 'Herfkens'te Baak - thema 'Zorg'

10 april: rest. 'De Gouden Karper' - thema 'Herindeling'

CDA
Hengelo GId., Hummelo & Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem

Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo GId.
(0575)46 12 27

INBRAAKPREVENTIE

Een
veilig
gevoel!

• Laat u informeren.

•Montage mogelijk.

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

EN TOCH HEBBEN

SOMMIGE MENSEN

NIEMAND ACHTER

ZICH STAAN

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

G ROE N SP E Cl AU ST

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

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

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

DE CHINESE MUUR

Raadhuisstraat 1
7255 BK HENGELO (GId.)

Telefoon 0575-463722

Afhaalmenu
maand februari

Tomatensoep
Babi Pangang
Foc Yong Hai

Kipfilet met Oestersaus
Met nasi, bami
of witte rijst.

Voor 2 personen.

ƒ32.50
Deze aanbieding is niet geldig op zondag.

Vanaf maart zijn wij ook op dinsdag
weer van 16.00 tot 22.00 uur geopend.

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (Jld.
Tel. 0575-461424

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

£9

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (GId.)

Tel. 0575 - 464064

V.O.F. Klompenfabrij

ietéfs
Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

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

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'DePlattelcmdswinkel'
Kwalliteitsklompcn,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

Voor educatieve
ontspanning.

Boerderij- en
Natuurmuseum

'De Lindenhof

Groepen
op afspraak,

tel. (0575) 46 32 21

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel. (0575) 46 1806
Zonnestraal 13, Hengelo GId.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

Aanbiedingen van de week

verse worst, 1 kilo ƒ 11.11

4saté-schnitzels ƒ7.98

100 gram ontbijtspek ƒ 1.59

Woensdag 28 februari

van 20.00 uur tot 22.00 uur

afscheidsreceptie

Han Veenink

Hotel Restaurant'Leemreis'

Spalstraat40 Hengelo GId.

SLAGERIJ

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

E Is t GIT lekkere handappel,

3 kilo 5.OO

Bakje Rauwkost

Verschillende soorten 2 • 9 o

U VERDIENT

DE ZEKERHEID VAN

OOGGARANT

N U V O

OOG h
GARANT z ™

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 uid.
Tel: (0575) 46 10 54

Rauwkostreclame

Kerriesalade
250 gram

Broccoli mix
250 gram

de gehele week:

Nicolai aardappels
baal 10 kilo

2.98

2.98

3.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Paprika 500gram

Kaskoolrabi 2 stuks

Groene kool
gesneden, 500 gram

vrijdag-zaterdag:

Doyenne handperen
3 kilo

Bospeen 1 bos

Kriel aardappels
1 zak, 750 gram

2.49
1.98

1.98

4.98

2.50

2.98
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(advertentie) Waterpolo He-Key

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 12 04

Zaterdag 3 maart

Rocknacht
rilVri (Steenderen)

Jetla (Hengelo Gld.)

(Doetinchem)

Aanvang 22.00 uur

Zaterdag 24 maart

Nilsson
support act: June

Senioren

Dames l van He-Key heeft goede

zaken gedaan in het weekend van

17 en 18 februari. Het speelde in

Lochem de inhaalwedstrijd tegen

hekkensluiter VoiLa 2 uit Vor-

den/Laren. De wedstrijd werd ge-

wonnen met 1-7.

Erzsebet Wenneke had een groot

aandeel in de zege met vier doel-

punten. Met deze overwinning

gaat Dames l aan kop in het

klassement samen met Livo 2 uit

Lichtenvoorde. Zij hebben l punt

voorsprong op Natare 1. Dit geeft

aan dat het erg spannend is in

deze competitie. De komende

weken zullen uitwijzen of Dames

l op kampioenskoers blijft.

Heren l speelde in Borculo tegen

Schuurman BZ&PC 3. Ondanks

een gehavend team door blessu-

res en schorsingen ging het op-

merkelijk goed. In een gelijkop-

gaande wedstrijd stond het na

twee perioden 4-3 voor He-Key 1.

In het derde partje wist Heren l

zich minder raad met de stevige

weerstand van de tegenstander

uit Borculo. De periodestand 1-3

zorgde voor een achterstand van

5-6. In de laatste periode kon He-

Key het verschil niet meer ombui-

gen, met 6-7 werd de wedstrijd

verloren.

Ook hier scoorde een speler vier

maal nl. Geert Memelink. He-Key

l zakt door het verlies naar de

vierde plaats.

Prijswinnaars Gelderse sportprijzen bekend

Jan Maarten Heideman en Sharon het zusje van Mirjam Melchers

namen de prijzen in ontvangst voor Sportman en Sportvrouw van 2000

A R N H E M - Tijdens de Gelderse

Sport Ontmoeting, die vrijdag 16

februari in het Grand-Café van

Nationaal Sportcentrum Papen-

dal in Arnhem werd gehouden,

zijn de Gelderse Sportprijzen

2000 uitgereikt. De Gelderse A

en B sporters (NOC*NSF) kozen

de volgende winnaars:

Klompé sportman van

Gelderland 2000

Naam: Jan-Maarten Heideman

Geboortedatum: 16-6-1973

Woonplaats: Oldebroek

Tak van sport: Schaatsen

Genomineerd door:

KNSB gewest Gelderland

Omroep Gelderland

Prestaties in 2000:

Nationaal kampioen

marathon op kunstijs

Open Nederlands kampioen

natuurijs (Weissensee,

Oostenrijk)

Winnaar zesdaagsecup 2000

Winnaar UNOX-cup 2000

15 zeges in marathon

Klompé sportvrouw van

Gelderland 2000

Naam: Mirjam Melchers

Geboortedatum: 29-9-1975

Woonplaats: Gendt

Tak van sport: Wielrennen

Genomineerd door: Omroep

Gelderland

Gemeente Gendt

Prestaties in 2000:

NK wegwestrijd

Winnaar 2 etappes Tour de

Snowy/Australië

Winnaar 2 etappes Tour

Feminin/Frankrijk

Winnaar Ronde van Nederland

Ie plaats Parel van de Veluwe

2e plaats Tour de L'Aude

3e plaats wereldbekerwedstrij-

den Canberra en Embrach

3e plaats eindklassement

wereldbeker

5e plaats wereldbekerwedstrijd

Montreal

5e plaats WK-wegwedstrijd

Plouay

6e plaats wereldbekerwedstrijd

San Remo

lle plaats OS tijdrit

12e plaats OS wegwedstrijd

Endomed sportploeg van

Gelderland 2000

Naam:

Touwtrekvereniging Eibergen,

team 680 kg

Plaats: Eibergen

Tak van sport: Touwtrekken

Genomineerd door:

Eibergense Sport federatie

Prestaties in 2000:

Overige uitslagen:

17 februari:

WWV 3 - He-Key Heren 2 4-3

Programma

Zaterdag 3 maart:
Octopus l - He-Key Heren l

Berghuizerbad in Wapenveld

16:45 uur

Zondag 4 maart:

Voila 2 - He-Key Dames 2

De Beemd in Lochem 18:15 uur

Jeugd

Op 17 februari jl. speelden 8 kin-

deren in Neede mee tijdens het

Mini Waterpolo toernooi van NZC

Neede. He-Key speelde voor het

eerst mee met een team in de

klasse pupillen l en met een team

in pupillen 3.

Tijdens het vorige toernooi kwam

He-Key in pupillen 2 uit. Het eer-

ste team verloor helaas drie wed-

strijden mede door het grote leef-

tijdsverschil wat in dit toernooi

erg groot was.

Het tweede team speelde een erg

leuk toernooi en won onder ande-

re van Roderlo 4 uit Ruurlo. De

kinderen hebben wederom een

gezellige middag gehad en samen

plezier beleeft met mini waterpo-

lo. Binnenkort spelen zij weer een

toernooi in een zwembad in de

buurt.

Nationaal kampioen

720 kg klasse

Wereldkampioen clubteams

680 kg klasse

2e plaats WK landenteams 680

kg klasse

Bij de talenten bepaalde het pu-

bliek via de Infobox de verdeling

van de prijzen:

De Gelderlander talent jongen

2000

Naam: Arnoud Okken

Geboortedatum: 20-4-1982

Woonplaats: Doetinchem

Tak van sport: Atletiek

Genomineerd door: KNAU

Prestaties in 2000:

NK junioren A 800 m (indoor

en outdoor)

2e plaats NK 800 m WK junioren

5e plaats 800 m WK junioren

9e plaats wereldranglijst junio-

ren 800 m

De Gelderlander talent meisje

2000

Naam: Marit van Beek

Geboortedatum: 26-5-1981

Woonplaats: Ermelo

Tak van sport: Wushu

Genomineerd door: Sportscentre

Damclub

Hengelo Gld.

Vorige week speelde het eerste

team mee met het sneldammen

voor teams in de eerste klasse

van Oost Gelderland. Dit werd

net zoals de tweede klasse in

Hengelo gespeeld bij café

'Wolbrink'.

Door een nieuwe indeling speelde

ook DCH l een klasse hoger als

anders met het sneldammen.

Vorige seizoenen werd er met zes

teams per klasse gespeeld en nu

met acht teams per klasse.

Helaas kwam DCH l er niet aan

te pas om een finaleplaats voor

Gelderland af te dwingen (alleen

de eerste twee teams). DCH l

werd zesde, de meeste punten

werden behaald door J. Vos en h.

Luimes die allebei elf punten uit

zeven wedstrijden behaalden. De

anderen: A. Hoebink, E. Hoebink,

J. Heijink en H. Vos k^wamen niet

tot een positieve score.

Onderlinge competitie:

H. Lansink - J. Wentink 2-0

D. Walgemoet - B. Goorman 2-0

G. Kreunen - Y. Schotanus 2-0

H. Groeneveld - H. Dijkman 1-1

H. Zonneberg - B. Harkink 1-1

W. Eijkelkamp - B. Rossel 2-0

Standen:

Groep A:

1. E. Hoebink

2. J. Vos

3. H. Vos

14-23

13-18

13-18

Groep B:

1. H. Zonnenberg 16-19

2. W. Eijkelkamp 15-17

3. H. Lansink 15-16

Groep C:

1. B. Rossel 17-20

2. B. Goorman 16-16

3. E. Brummelman 13-15

Extreme

Prestaties in 2000:

Ned. kampioene vuist en stok

3e en 4e plaats EK

Gelderse Sportprijs De Sprong

2000

Het bestuur van de Gelderse

Sport Federatie heeft deze prijs

toegekend aan Cor Rosendaal,

voor zijn enorme inzet tijdens de

organisatie van een aantal grote

atletiekevenementen in Apel-

doorn, met name het NK-baanat-

letiek in 1999 en het NK-meer-

kamp in 2000.

Dit heeft ertoe geleid dat de

KNAU aan de organiserende ver-

eniging (AV'34) heeft verzocht

het NK-meerkamp voor drie jaar

te organiseren, met ingang van

2002. De heer Roosendaal is, zon-

der afbreuk te doen aan de rest

van het team, altijd de grote ani-

mator geweest bij de organisatie

van de genoemde evenementen.
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Tweede-Kamerleden Ross en Atsma naar Achterhoek.

CDA: Drie informatie- en discussieavonden

Het CDA-cluster van de afdelin-

gen Hengelo, Hummelo &
Keppel, Steenderen, Vorden en

Zelhem organiseert de komende
tijd een drietal informatie- en
discussieavonden over de the-
ma's BSE, zorg en herindeling.

Medewerking daaraan verlenen

de CDA leden uit de Tweede
Kamer mevr. Ross-van Dorp en
dhr. Atsma, de CDA-fractievoor-

zitter Provinciale Staten dhr. de

Vries, alsmede dierenarts Ormel.
De avonden zijn bestemd voor

alle inwoners.

BSE

Op maandag 12 maart wordt de
eerste van de drie avonden

gehouden en wel over het thema

"BSE en voedselveiligheid".
Eerste inleider op deze avond is

drs. H.J. Ormel, dierenarts te

Hengelo, over wat BSE is.
De heer J. Atsma, CDA-lid in de
Tweede Kamer zal vooral ingaan

op voedselveiligheid en BSE.

De avond wordt gehouden in zaal
'Langeler' te Hengelo Gld.,

aanvang 20.00 uur.

Zorg

Op maandag 19 maart is dan de
avond over "zorg". De inleiding

zal worden verzorgd door mevr.
C. Ross-van Dorp.

Iedereen heeft direct of indirect

wel met dit thema te maken,
zodat ook dit een interessante

avond beloofd te worden.

Deze avond is in zaal 'Herfkens'
te Baak en begint om 20.30 uur.

Herindeling

Op dinsdag 10 april komt dan

opnieuw de herindeling ter spra-
ke. Hiervoor is uitgenodigd dhr.
H. de Vries, CDA-fractievoorzitter

in Provinciale Staten.

De CDA-fractie heeft haar stand-
punt over de herindeling neerge-

legd in een zogenaamde 'groen-
druk'.

Deze avond wordt gehouden in
'De Gouden Karper' te Hummelo,
aanvang 20.00 uur.

CDA -cluster:

Hengelo Gld. - Hummelo & Keppel
Steenderen - Vorden - Zelhem

Jubileum Welfare

Onlangs vierde de Welfare afde-
ling Hengelo Gld. haar dertigja-
rig jubileum. In een gezellige en

feestelijke bijeenkomst werden
vier vrijwilligsters van het eer-

ste uur, te weten de dames Van

Hengel (die tevens de eerste
coördinator was), Memelink,

Dijkstra en Tiesinga gehuldigd.

Zij ontvingen uit handen van
mevrouw Eyl, voorzitster van de
afdeling Hengelo van het Rode

Kruis, een oorkonde en het insig-
ne van verdienste.

Als extra blijk van waardering
voor dertig jaar vrijwilligerswerk
kregen zij van het bestuur een zil-

veren speld uitgereikt.

Mevrouw Maria Knols, de huidige
coördinatrice, gaf een overzicht
van het werk van de Welfare in
de afgelopen dertig jaar.

De Welfare is een onderdeel van
het Nederlandse Rode Kruis.

De vrijwilligers bezoeken weke-

lijks langdurig zieken en gehandi-
capten om te handwerken of een

babbeltje te maken.

Het grootste deel van de activi-

teiten speelt zich nu af op 'de
Bleijke', waar dagelijks door
twee vrijwilligsters met een

groepje dames gehandwerkt

wordt. Ook zijn we enkele malen
per jaar te vinden op de Henri

Dunant, wanneer die aanlegt in

Zutphen en in een kraam op de
Kermismarkt.

De Welfare in Hengelo is een
gezellige groep van ± twintig

vrijwilligers.

Wilt u er meer van weten of

denkt u dat dat ook wel iets voor
u is, neem dan contact op met:
Mevr. M. Knols, Fokkinkweg 23,

7255 AJ Hengelo Gld. of Mevr.
B. Veldhuizen, Hummeloseweg

5b, 7255 AE Hengelo Gld.

Kwaliteit, duurzaam en aantrekkelijk

Nieuw sociaal-economisch beleid voor Gelderland

De kracht van Gelderland is de koppeling van economie en ecologie.
Gedeputeerde Staten vinden het een uitdaging om economische

groei te realiseren die niet ten koste gaat van ecologie en leefom-
geving, maar daaraan zelfs bijdraagt. Gelderland moet vooral een
aantrekkelijke provincie blijven. Dit vormt de leidraad van het

Sociaal-Economisch Beleidsplan dat op 13 februari 2001 door GS is
vastgesteld. Kwaliteit en duurzaamheid zijn de sleutelbegrippen.
Provinciale Staten spreken zich binnenkort uit over het plan.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Met het nieuwe sociaal-econo-
misch beleid wil gedeputeerde
Hans Boxem, verantwoordelijk

voor de economie in Gelderland,
zodanige voorwaarden scheppen

dat de concurrentiepositie van de
provincie en het Gelderse bedrijfs-
leven wordt versterkt. Nieuw
beleid en nieuwe impulsen zijn no-
dig vanwege de internationalise-

ring van de economie, het steeds
groter wordende economisch
kerngebied, meer en meer trans-

port, de ICT-revolutie, gebrek aan
personeel en vergrijzing en de
veranderingen waaraan steden
en platteland bloot staan.
Gedeputeerde Staten, het dage-
lijks bestuur van de provincie,

houdt daarbij terdege rekening

met de ecologische draagkracht
van Gelderland.

De kracht van Gelderland zit hem
immers vooral in de combinatie
van groen, ruimte en strategische
ligging. Om met al deze factoren
rekening te houden, is de Eco-

nomische Hoofdstructuur in het
leven geroepen: een sterke con-
centratie van duurzame bedrij-
venterreinen. Binnen deze struc-
tuur kan gezocht worden naar

optimale locaties en kunnen ont-
wikkelingen plaatsvinden. Als
voorbeeld dienen de A 15 en de
nog te realiseren doortrekking
van de A 18.
Langs de A 15 kan uitbreiding

gezocht worden rondom Medel. In
het Knooppunt Arnhem-Nijmegen

komen daarvoor de locatie van
het MTC (Valburg), Bijsterhuizen
(Nijmegen/Wijchen) en Center-

poort (Duiven) in aanmerking.

Langs de A 18 gaat het om de

locaties Doetinchem en Groenlo/
Eibergen (regionaal bedrijventer-
rein). Voor de Achterhoek is ook
nog Bergh/Emmerich in beeld.

Namens GS kondigt Boxem aan
bij deze ontwikkelingen vooral te
willen inspelen op zuiniger ruim-

tegebruik, revitalisering van be-
drijventerreinen, bedrijfsverplaat-

singen en multimodale bereik-
baarheid.

De provincie sluit wat dat betreft
aan bij de uitgangspunten die

minister Pronk daarover in zijn

5e Nota Ruimtelijke Ordening
heeft opgenomen.

Daarnaast spelen het stimuleren
van kennisclusters, de aanslui-
ting van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt, koppeling van eco-
nomie en cultuur, agro- en cul-
tuurtoerisme, herstructurering

van verbijfsrecreatie op de Velu-
we en een kwalitatief hoogwaar-
dige toeristische infrastructuur

een belangrijke rol.

Stad en platteland

Het sociaal-economisch beleid zo-
als dat nu is verwoord in de nota

'Trekkracht Gelderland', is een

belangrijke pijler voor de econo-
mische en sociale revitalisering

van stad en platteland.

Het Gelders Stedelijk Ontwik-
kelingsbeleid (GSO), het Inves-
teringsbudget Stedelijke Ver-
nieuwing (ISV) en de Recon-

structie van het landelijk gebied
bieden veel mogelijkheden om
daar gestalte aan te geven.
Bovendien kan de provincie daar-
bij gebruikmaken van Europese

geldstromen zoals Doelstelling 2
- programma's voor Arnhem en

Nijmegen en het landelijk gebied

en het Interregprogramma.

Kennis

Voor de komende jaren zijn twee
nieuwe onderwerpen van belang.

Ten eerste is dat de verdere eco-
nomische ontwikkeling van

Gelderse kennisclusters (zoals
'agrolife' in Wageningen, medi-
sche technologie in Nijmegen,
milieu en energie in Apeldoorn)
en ICT

Op de tweede plaats speelt de

meer geconcentreerde en duurza-
me bedrijventerreinontwikkeling
op die plaatsen in de provincie die

daarvoor het beste zijn. GS willen
hierover een programmerings-
overleg starten met gemeenten

en regio's.

Het dagelijks bestuur van de pro-
vincie vindt de integraliteit van
beleid van wezenlijk belang.
Tussen economie enerzijds en

ruimtelijke ordening, milieu en
water, verkeer en vervoer, (be-
roeps)onderwijs, welzijn, cultuur
en landelijk gebied en stad ander-
zijds bestaan veel raakvlakken

die wederzijds moeten worden
benut.

Ouderen laten aftrekposten

belastingen onbenut
65-plussers laten jaarlijks tientallen miljoenen liggen

De Unie KBO, met circa 250.000 leden de grootste ouderenorgani-
satie in Nederland, heeft sterke aanwijzingen dat ouderen jaarlijks
ongeveer 50 miljoen gulden teveel aan belasting betalen.
Met name maken veel 65-plussers ten onrechte geen gebruik van de
belastingaftrek buitengewone lasten wegens ziekte en/of invaliditeit.

Dit blijkt uit de ervaringen van de KBO-ouderenadviseurs die jaar-
lijks vele gesprekken voeren met ouderen over allerlei onderwerpen.

De drempel voor aftrek van deze
buitengewone lasten ligt op

12,2% van het onzuiver inkomen.
Als de buitengewone lasten boven
dit percentage uitstijgen, mogen
de meerkosten volledig worden
afgetrokken.

Het gaat hier om aftrekposten als
de nominale premie ziekenfonds,
premie ziekenfondswet (zfw,
ouderdomsaftrek, huisapotheek,

tandarts, gehoorapparaat, hulp-
middelen, bril, uitvaartverzeke-
ring, lidmaatschap thuiszorgor-

ganisatie en reiskosten in ver-
band met ziekte.

Nagenoeg alle ouderen die alleen
moeten rondkomen van de AOW
of van de AOW met een klein aan-

vullend pensioen, stijgen met
deze kosten boven de 12,2% van
hun onzuiver inkomen uit.

Toch maken velen van deze hon-
derdduizenden ouderen geen

gebruik van de aftrekpost omdat
zij geen aangifte inkomstenbelas-
ting doen. De ingehouden loonbe-
lasting door de Sociale Verzeke-
ringsbank (SVB) en/of pensioen-

fonds wordt door hen beschouwd

als zijnde eindheffing. Het invul-
len van een T-formulier ligt dan

niet voor de hand .

De Unie KBO zal alles in het werk
stellen om ouderen op deze moge-
lijkheid te wijzen, te meer daar

een T-formulier een terugwerken-
de kracht van drie jaar kent.

Zonder U geen Unicef.
Giro 121.

Zonder U kunnen we voor

de kinderen in Vietnam geen

waterputten slaan om veilig

drinkwater te garanderen.

Help hen met deze basis-

behoefte en wordt vandaag

nog donateur van Unicef.

unicef
GEEFT KINDEREN EEN TOEKOMST
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Nieuw landelijk politienummer
voor niet spoedeisende situaties

ne en zwaailicht op af moeten

komen? Bij geluidsoverlast

van een café natuurlijk niet,

bij een schietpartij in een café

natuurlijk wel. In de kaders

vindt u nog een paar situaties

waarin u 1-1-2 of 0900-8844

zou moeten bellen.

Mevrouw Van de Velde hoor-

de op een avond een enorm

kabaal op het pleintje achter

haar huis. Ze keek uit het

raam en zag een paar jon-

gens iemand aftuigen. Haar

eerste gedachte: 1-1-2 bel-

len. Maar toen ze nog eens

beter keek, bleken het een

paar baldadige jongens te

zijn die met elkaar herrie

stonden te schoppen. Niets

aan de hand, dacht ze.

Totdat het lawaai steeds

erger werd en een van de

jongens boven op een auto

klom. Toen belde mevrouw

Van de Velde niet 1-1-2 maar

0900-8844, het nieuwe lan-

delijke politienummer. Het

geval was immers niet

spoedeisend, maar er was

wel politie nodig.

Hoe ging dat vroeger?

Vroeger had mevrouw Van de

Velde het nummer van het

(regio)bureau in de buurt

moeten opzoeken of onthou-

den. Een nummer dat boven-

dien niet altijd 24 uur per dag

bereikbaar was. Nu hoeft ze

U belt 1-1-2 als:
• Er iemand wordt mis-

handeld;

• U ziet dat er iemand op

straat wordt beroofd;

• U een spookrijder ziet;

• Er in een auto wordt

ingebroken;

• U getuige bent van een

ongeluk met letsel.

U belt 0900-8844
als:

• U last hebt van harde

muziek;

• Jongeren op straat voor

overlastNzorgen;

• Een auto een uitrit blok-

keert;

• Er een autoband lek is

gestoken;

• U een getuigenverkla-

ring wilt afleggen;

• U specifieke informatie

zoekt.

alleen 0900-8844 (30 cent

per minuut) te draaien en

wordt ze doorverbonden met

het dichtstbijzijnde politie-

bureau.

Maar wat betekent
dat, 'niet spoedeisend'?
Over 0900-8844 wordt

gezegd: geen spoed, wel

politie. Met andere woorden,

als hulp wél snel geboden is,

moet u nog altijd 1-1-2 bel-

len. Maar wat is nu eigenlijk

het verschil tussen een

spoedeisend geval (1-1-2) en

een 'geval 0900-8844'?

Misschien hebt u de spotjes

voor 0900-8844 gezien.

Daarin worden al twee voor-

beelden gegeven. In het ene

filmpje sjouwt iemand ver-

dacht rond met een opgerold

tapijt. Zou daar mis-

schien...?? Nee, gelukkig, het

tapijt valt op de grond en rolt

open, niets aan hand.

Tenminste, geen reden voor

1-1-2. Maar wel voor 0900-

8844, want er is wel sprake

van het illegaal dumpen van

afval. In een ander filmpje

lijkt er even sprake te zijn van

mishandeling bij de buren.

Maar dan blijkt het een scène

te zijn uit een opera die wel

erg hard staat. Geen 1-1-2,

0900
GEEN SPOE

Sinds kort is er een nieuw landelijk poli-

tienummer voor niet spoedeisende situ-

aliet waarbij de assistentie van de poli-

tie nodig is.

maar wel geluidsoverlast; dus

reden om 0900-8844 te bellen.

Nog een paar

voorbeelden

Een goede vuistregel voor het

bellen van 1-1-2 of 0900-8844

is: zou de politie hier met sire-

Een nieuw nummer,

een betere service

Met de invoering van 0900-

8844 zijn de oude toegangs-

nummers van de politiebu-

reaus opgeheven. U hoeft

alleen nog 0900-8844 te ont-

houden. En de politie is beter

en dus vooral ook makkelijker

bereikbaar. 24 uur per dag, 7

dagen per week. Een streven

dat vroeger niet haalbaar was

omdat veel bureaus 's nachts

gesloten zijn. Maar met 0900-

8844 selecteert de computer

overdag het dichtstbijzijnde

bureau op basis van de aan

uw telefoonnummer verbon-

den postcode. En 's nachts, in

het weekend en op feestda-

gen wordt u automatisch

doorverbonden met het

bureau 'van dienst' bij u in de

buurt. Met 0900-8844 komt

u dus altijd automatisch bij

het juiste 'loket' terecht.

Zodat u makkelijker contact

met de politie bij u in de

buurt zult hebben.

Spotjes op tv verduidelijken in welke

situaties het nieuwe nummer 0900-8844

gedraaid moet worden.

8844
WEL POLITIE

30 ct/0,14 €/min


