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Na bijna 32 jaren bij Slagerij Raterink gewerkt te hebben

Han Veenink in de VUT

Op de foto v.l.n.r.: Bert Raterink en Han Veenink

De meesten van de Hengeloërs

kennen hem wel: Han Veenink.

Bekend van de Vrijwillige

Brandweer, Pax, Concordia en

natuurlijk van slagerij Raterink,

waar hij bijna 32 van de 46

werkjaren heeft gewerkt, eerst

bij vader, daarna bij zoon Bert.

Han herinnert zich nog goed z'n

eerste biefstuk gemaakt te heb-

ben rond de tijd, dat Bert werd

geboren. Hij heeft dan ook altijd

met veel plezier bij Raterink

gewerkt. Altijd goed gemutst,

energiek en als je hem nodig hebt,

twee oren om te luisteren.

Geboren op 15 februari 1941 in

De Meene. Op z'n 9e jaar ver-

huisd naar Halle. Lagere school

Han en zijn 'maatje'

en niet meer. In die tijd was het

niet meer dan gewoon zo vlug

mogelijk te gaan werken. Begon-

nen bij slager Levi in Zelhem voor

een loontje van f. 2,50 per week!

Vrijdags en zaterdags moest er

bezorgd worden (op de transport-

fiets) en als je financiën dan klop-

ten, kreeg je een gulden extra,

maar scheelde het een dubbeltje,

dan kon je naar die extra gulden

fluiten! Via slagerijen in Doetin-

chem, Varsseveld, Vorden en Hen-

gelo uiteindelijk terechtgekomen

bij Raterink in Hengelo(Gld)

Al vroeg leerde Han lopen en dat

is hij in de loop der jaren niet ver-

leerd. Moest hij vroeger naar

school lopen, tegenwoordig loopt

hij voor zijn plezier: het Pieterpad

en mooie tochten in de omgeving.

Zelfs op de klompen kan hij kilo-

meters lopen. En dan is het voor

Han ook echt genieten: hij raakt

er niet over uitgepraat. Ook fiet-

sen doet hij graag, waarbij hij

intens kan genieten van wat de

natuur te bieden heeft.

Hoewel Han altijd met plezier

gewerkt heeft, vindt hij het voor

nu genoeg. Tijd om samen met

zijn vrouw Hermien van alles en

nog wat te ondernemen. Binnen-

kort gaan ze samen met de cara-

van een maand naar Noorwegen:

wandelen, fietsen, genieten.

Dat heeft hij altijd al gewild,

maar zo'n lange tijd ertussenuit

zat er tot nu toe niet in. De kin-

deren zijn inmiddels volwassen

(er zijn inmiddels ook al kleinkin-

deren) dus wat dat betreft kun-

nen ze het er rustig van nemen.

En na die tijd staan ze weer klaar

voor iedereen die ze nodig heeft.

Voor Han en Hermien zij we niet

bang, dat ze zich zullen vervelen.

Hermien heeft ook nog haar eigen

bezigheden: VW en Zonnebloem,

waar ze veel tijd aan geeft.

Een pittig stel mensen, dat geluk-

kig nog niet in de hoek van de

oudjes hoeft te gaan zitten.

We wensen Han en Hermien toe,

dat ze nog heel veel jaren fit en

energiek zullen blijven en zo kun-

nen genieten van hun welverdien-

de vrije tijd:

GROTE VOORRAAD
LICHT BESCHADIGDE DEUREN

+ UITLOPENDE MODELLEN

GAANDEREN
Slakweg 10, O (0315) 326 111
Industrieterrein'Akkermansweide'

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

Zon- en maandag gesloten.

Column: Rabobank

De gulden

wordt euro

Thema-avond CDA

ISf til
voedselveiligheid

Van de redactie

Vanaf deze week hebben wij een

nieuwe column in de Reclame. U

zult regelmatig geïnformeerd

worden over onderwerpen die

interessant zijn voor ons alle-

maal.

De Rabobank bijt deze week de

spits af met een artikel over de

Euro. De volgende twee weken zul-

len verzorgd worden door Meme-

link en Bergervoet verzekeringen

en accountantskantoor Sloot.

Deze drie kantoren zullen ieder

een keer per maand een onder-

werp verzorgen. Wij^wensen u

deze week en de komende weken

veel informatief leesplezier.

Cursus Zelfverdediging bij

Sportcentrum Aerofitt

Op woensdagavond 28 maart

start sportcentrum Aerofitt met
C3n cursus zelfverdediging.

De cursus zal tien weken duren en

in deze tien weken wordt er'

geleerd wat de basis principes zijn

van het zelfverdedigen, zowel ver-

baal als non-verbaal.

De cursus wordt verzorgd door

Marcel van de Berg , hij is tevens

werkzaam als Ashihara Karate

leraar bij sportcentrum Aerofitt.

De cursus gaat van start op

woensdag 28 maart om 21:30 uur

en er kunnen maximaal 20 perso-

nen aan deelnemen.

Sportcentrum Aerofitt

Winkelskamp 5 , Hengelo Gld.

tel: (0575) 465001

(advertentie)

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

DE CHINESE MUUR

Raadhuisstraat 1
7255 BK HENGELO (Gld.)

Telefoon 0575 463722

Afhaalmenu
voor de maand maart

Tomatcnsoep
Babi Pangang
Foc Yong Hai

Kipfilct 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.



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEI UVERSEN

m KERKDIENSTEN

Remigiuskerk
- Zondag 11 maart. 10.00 uur, ds. C. Ferrari,

40 dagen II

Goede Herder Kapel

- Zondag 11 maart. 10.15 uur, ds. l. de Jong

Verzorgingscentrum "De Bleijke"

- Zondag 11 maart 10.00 uur, ds. A.B. Elbert

Heilig Avondmaal

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

- Zondag 11 maart. 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

i MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:

Weekenddienst
- De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag

14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur en is

uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Op zaterdag- en zondagochtend wordt om

11.00 uur een vrij spreekuur gehouden (in de

praktijk van de dienstdoende arts); U hoeft hier-

voor dus niet te bellen!

- Buiten het weekendspreekuur is het sterk aan te

bevelen voor U komt, eerst te bellen; de arts

kan dan rekening houden met Uw komst.

Vrijdag 9 maart - Zondag 11 maart:
dr. Koning, tel. (0575) 4612 66

Avond- en nachtdienst
- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 08.00 uur en is

uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

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

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

- Woensdag 14 maart dr. v/d Beek, tel. 06-53738359

- Donderdag 15 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) 46 10 10

Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur

- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur

- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-

stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient

u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-

len. De dienstdoende persoon neemt dan via de

intercom (naast de deurbel) contact met u op.

Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,

gaarne vooraf een afspraak maken

via de apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

"Jentha"
- Voor afspraken tel. (0575)464440, Beatrixln4,

Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,

kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness
"Janssen van Dijke"
- Tel.(0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,

b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)3291 60

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

ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:

tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67

Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie

- Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politiebureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend

- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een

politieagent. Deze afspraak kan gemaakt via tel.

0900-8844 (bureau Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau Hengelo
- Telefoonnummer 0900-8844

De Graafschap Dierenartsen
- A.R.J. van Ingen, 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 dienst-

doende dierenarts.

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

- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak

Paardenspreekuur:
- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak

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

- zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp

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

- HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

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

Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A. Hakvoort, tel. (0575) 4623 17

- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627

Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen

(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. (0575) 46 23 17

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 46 1678

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)

il 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) 441942

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) 5603 81

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 inleverei\pp 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.

Geheel onverwacht is in het Slingeland ziekenhuis te
Doetinchem overleden onze fijne neef

Derk Jan Albert Lubbers
(Jan)

7 oktober 1924 t 27 februari 2001

We zijn dankbaar voor de goede zorgen waarmee
Gerdien Mull ink, Jan altijd omringd heeft.

Hengelo Gld.: B. Spieker-Lubbers
neven en nichten

Kastanjelaan 41,
1255 AM Hengelo Gld.

Correspondentieadres: dhr. A. Lubbers
Kastanjelaan 21
1255 AM Hengelo Gld.

De begrafenis heeft zaterdag 3 maart plaatsgevonden op de
Algemene begraafplaats te Hengelo Gld.

Beetje bij beetje moesten wij je loslaten

We konden niet meer alles met je bepraten

Die blik, die stilte deed vaak zeer

De moeder van vroeger was je niet meer

Maar nu je voorgoed bent heengegaan; zeggen wij:

'Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan'.

Bedroefd maar dankbaar is rustig ingeslapen onze zorgzame moeder en lieve oma

Bertha Jansen-Harmsen
sinds 1985 weduwe van Albert Walter Jansen

* 6 september 1920 t 25 februari 2001

Hengelo Gld.: Marianne en Ad Ridderhof

Arne en Karin

Frank en Chantal

Hummelo: Walter en Jenny Jansen

Bernadette en Bas

Walterjr.

Voorst: Bertha en Gerhard de Greef

Niels en Francis

Marloes

Keijenborg: Lida en Wim Evers

Wout
Liscttc

Hengelo Gld.: Josin en Arjan Mengerink

Anique

Hengelo Gld.: Hein en Diny Jansen

Madelicn

Liiinnc

25 februari , Stcintjcsweide 9, 7255 DR Hengelo Gld.

Correspondentie-adres: M. Ridderhof-Jansen, Bleekstraat 14, 7255 XZ Hengelo Gld.

De begrafenis heeft donderdag l maart jl. plaatsgevonden op de

Algemene begraafplaats te Hengelo Gld.



Wij zijn blij met de geboorte van onze zoon

Jelle
Leo n a rd u s Wil heimus Johannes

Geboren op zondag 25 februari 2001

om 05.31 uur

John en Patricia Verwaaijen

Poelsweg5,

7256 AE Keijenborg (Gem. Hengelo Gld.)

Dankbaar en blij, geboren ons kindje

zo mooi en compleet.

Wij laten u weten dat hij

La u re n s
heet.

27 februari 2001

Herbert Hekkelman en Karin Assink

Raadhuisstraat 35

7255 BL Hengelo Gld.

(0575)461200

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 en na 21.00 uur.

Dankbaar en bij zijn wij met de geboorte

van onze dochter en zusje

Marloes Henny

27 februari 2001

Clemens, Petra, Olaf en Dana Waenink

Pelgrimstraat 24,7011 BK Gaanderen

(0315)326467

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

"kleintjes"

Lieve oppas gezocht,
voor 3 kinderen, 2, 4 en 6 jaar.

Voor de maandagmiddag,

dinsdag en vrijdag de hele dag.

Tel. (0575)461133.

Te koop: 2 paar rijlaarzen,
maat 36 en 36/37.

Complete babyuitzet,
kinderwagen, box enz.

Tel. (0575)441391 (Baak)

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: Peugeot 205 GTi 1.9
b.j. '92 kleur zwart.

Vraagprijs/8500.-

Tel. (0575) 462851

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

[uvvi

•*.
t UW afdeling

Hengelo Qld

U/TNOD/Q/NQ
woensdag 14 maart a.s.

'Qezellige middag
9

aanvang 13.30 uur in 'Ons Huis

voor alle ouderen vanaf 55 +
toegang vrij

wie afgehaald wil worden kan
bellen, tel. (0575) 462728

kwekerijWESSELINK

bloembollen en bolbloemen

Verse Tulpen uit eigen kwekerij

verkoop van maandag l/m /aterdag

adres kwekerij: Hardsteestraat 1,

Toldijk. Tel. (0575) 452949

(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

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.

Wij zijn diep geschokt door het overlijden van onze
oud-medewerker, de heer

Eelderink

in de leeftijd van 62 jaar.

De heer Eelderink was ruim 40 jaar werkzaam op de afdeling
financiën van de gemeentesccrctarie.
Gedurende die periode hebben we hem leren kennen als een
sympathiek, kundig en breed georiënteerd medewerker.
Zijn rustige en vriendelijke benadering van bestuurders en
collega's bli jven ons in herinnering.
Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote,
dochter en schoonzoon en overige famil ie .
Wij wensen hen sterkte en kracht toe dit zware verlies te dragen.

College van burgemeester en wethouders
van Hengelo Gld.

De burgemeester, mr. A.W.J. van Beeck Calkoen
De secretaris, J.J. van Gijssel

U kunt voor:

handels-, reclame-, en familiedrukwerk

terecht bij ons agentschap:

J.B. Eppink

Dorpsstraat 37, 7 2 2 1 BN Steenderen

tel. (0575) 45 18 62 - fax (0575) 4 5 1 6 2 1

Tevens kunt u hier advertenties en/of

persberichten inleveren voor plaatsing in

'De Reclame
9



Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575)46 12 27

grote rode gropefruit

6 A O.Sr o

3 KfVo Gieser Wildeman

stoofperen, roodstovers 5.OO

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

I
l

van alle merken elektrische apparatuur zoals
TVfs; VIDEO's;AUDÏO'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.

IJSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 17 66

AMBACHTELIJK IJ5

IJ5TAARTEN

BAVAROIS

VLA

Elke zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur

Vanaf april zijn we weer elke vrijdagmiddag

op de markt in Hengelo Gld.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575) 46 1358

maandag 5 t/m zaterdag l O maart

Fries - Suikerbrood
450 gram, van ƒ 3.95 voor

ƒ3.25

Appeltjesbrood
van ƒ 4.95 voor

ƒ4.25
Volfcorenmeel: gist, zout.

Vulling: rozijnen, gehakte appels, boter en baneel.

Uw advertentie in
'de Ree/ome'?

Tel.(0575)463818

Voor educatieve
ontspanning.

Boerderij- en

Natuurmuseum

'De Lindcnhof

Groepen
op afspraak,

te l . (0575)463221

Bij uw Echte Bakker
begint het voorjaar

te kriebelen!

Brood v/d maand

eierbrood ƒ 5.95

Cake v/d maand

rozijnencake ƒ6.95

Vlaai v/d maand

kukelvlaai /11.95

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Aanbiedingen van de week

Riblappen 500 gram ƒ 8.98

Boomstammetjes per stuk ƒ 1.75

Gebraden gehakt 100 gram ƒ 1.49

SLAGERIJ

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

Cadeau-Tip

Cadeau
Otam c*4«Mike« kwM • •«: mtvt» IK-, J \

„OSMAN
•CftOENSPfCIALIST

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
IVestl;

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

Rauwkostreclame

Spitskoolsalade
250 gram

Jimp-slank salade
250 gram

2.98

2.98
dinsdag - woensdag - donderdag:

lekkere sappige Bloedsinaasappels

20 stuks 5.98

Tomaten 500 gram 1.98

Gesneden witte kool, 500 gram 1.25

vrijdag-zaterdag:

Blauwe Druiven 500 gram 2.98

Sperziebonen 500 gram 3.50

Bosje Radijs 1.25

K T U l S B E T G
Hotel Café Restaurant

Par tycentrum

Voorgerecht
Qegratineerde en gevulde

reuzenchampignons
of

gebonden tomatensoep
met room

Hoofdgerecht
Varkenshaasmedaüion

geserveerd in een t u i n k r u i d e n s a u s
of

Combinatie van iams. kalfs. varkensmedaüions
geserveerd met gegrild spek en rodewijnsaus

Beide hoofdgerechten worden geserveerd met diverse verse
groenten en aardappelgarn l turen en een salade van het buffet .

Nagerecht
Cointreau parfait

met een sinaasappelsalade en Cointreausaus
of

Pudding van de dag

Prijs f 39.50
Reserveren gewenst.

Lunchcafé open van l 2.00 tot 14.00 uur

A la carte Serre-restaurant open van

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

Dinsdag alleen kleine kaart.

Kruisbergseweg 172 7009 BT Doctinchcm
Telefoon (0314) 32 41 23 Fax (0314) 36 38 21
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Waterpolo He-Key

In het weekend van 24/25 febru-

ari speelden de Ie teams van He-

Key allebei in Aalten. Tegen het

plaatselijke Natare was het eerst

de beurt aan de heren.

Na de verliespartij van vorige

week was het zaak om nu te win-

nen om de aansluiting met de top

3 niet te verliezen. De historie

was echter niet hoopgevend want

de laatste zes jaar wisten de

heren niet van deze tegenstander

te winnen.

De start was echter goed want na

anderhalve minuut nam He-Key

de leiding in de wedstrijd. Deze

voorsprong werd in het tweede

partje uitgebouwd naar 0-2.

Natare drong sterk aan maar de

verdediging bleef met goed spel

overeind.

In de derde periode werd de basis

gelegd voor een historische over-

winning.

Twee doelpunten brachten ons

een voorsprong van 1-4. Deze

voorsprong werd in de vierde

periode geconsolideerd. Natare

scoorde nog een maal maar He-

Key won met 2-4.

Het blijft daardoor ongemeen

spannend in het klassement. Drie

ploegen (waaronder He-Key)

delen de 2e plaats achter Triton 2

uit Putten, gevolgd door drie

ploegen op 2 punten achterstand.

De Dames speelden voor behoud

van de Ie plaats in een heuse top-

per. De dames kwamen sterk uit

de startblokken in deze "vier pun-

ten" wedstrijd.

Na twee perioden stond het 1-5

voor de Hengelose dames. In de

derde periode kwam Natare l

echter erg sterk terug. Het einde

van de 3e periode werd bereikt

met een 4-6 voorsprong. In het

vierde deel kreeg He-Key weer

grip op de wedstrijd en gaf het de

overwinning niet meer uit han-

den.

Het team heeft wel hard voor de

punten moeten werken.

De eindstand werd 5-7. Dames l

slaagde dus in haar missie en

behoud de koppositie in het klas-

sement.

Programma zaterdag 10 en
zondag 11 maart

zaterdag 10 maart

He-Key Heren l - De Spreng 3

18:00 uur 't Timpke in Borculo

DOS 4 - He-Key Heren 2

17:00 uur Van Pallandtbad

in Varsseveld

Op zondagmorgen 11 maart zal
voor de 33 leden van TC
'Keiaosers' het nieuwe toer-
fietsseizoen op de weg weer van
start gaan.

Iedereen is op zijn eigen manier
de winter doorgekomen. Een
aantal leden heeft deze maan-
den doorgebracht op hun ATB in
het bos en anderen hebben dit
jaargetijde in een sportcentrum
gebivakkeerd. De meeste leden
hebben echter, op een voortref-
felijke manier, hun spieren
warm weten te houden voor de
kachel.

Er zal weer tweemaal per week

bij Café 'Winkelman' in Keijen-

borg in groepsverband vertrok-

ken worden voor tochten van 50

tot 90 km.

De tochten leiden door de mooiste

delen van de prachtige Achter-

hoek en de Veluwse heuvels. Ook

nu zal er weer wekelijks volgens

de gemaakte toerkalender gere-

den worden op zaterdagmiddag,

dan wel zondagmorgen en op

woensdag of donderdagavond.

Eens per maand worden de fiet-

sen op de auto gezet om elders in

Nederland, België of Duitsland te

vertrekken, om daar eens van de

prachtige omgeving te genieten.

De club is gericht op een sportie-

ve manier van toerfietsen waar-

bij sfeer en gezelligheid centraal

staan en waarbij het principe van

samen uit, samen thuis geldt.

Fietsen in clubverband is veel leu-

ker en gezelliger dan individueel

fietsen.

De club wordt nog wel eens met

een vragende blik aangekeken bij

het zien van de clubnaam. Als

antwoord krijgt men dan te horen

dat de club van oorsprong uit

Keijenburgse zwoegers bestond.

De groep is nu echter ook aange-

vuld met een groot aantal zwoe-

gers uit Hengelo, Velswijk en de

Veldhoek.

Iedereen die zin heeft om met de

'Keioasers' mee te fietsen, is van

harte welkom. Voor nadere infor-

matie kan men bellen met:

Rudi Dolphijn,

tel. (0575) 46 48 37 of

Bert Jansen,

tel. (0575) 46 10 15.

Mochten we u echter niet op de

racefiets kunnen begroeten, dan

zult u onze toerverslagen regel-

matig in 'de Reclame' kunnen

lezen.

PaxB2
Kapsalon Wuestenenk

te Hengelo Gld. blijft

kleding sponsor van het

tweede B-elftal van Pax

PaxBS
De supportersvereniging van Pax

is de nieuwe kleding sponsor

van het derde B-elftal van Pax

Damclub

Hengelo Gld.

In de 8e ronde van de bondscom-

petitie mocht DCH 3 afreizen

naar Sinderen om daar tegen

DSD 2 te spelen. Het lukte DCH 3

daar om een overwinning in de

wacht te slepen.

Winst werd behaald door Y. Scho-

tanus en W.Eijkelkamp. Remises

voor H.Lanssink, L.Koldenhof en

H.Groeneveld. Helaas voor

B.Goorman geen punt maar wel

een sportieve damavond. DCH 3

stijgt hiermee van de laatste

plaats naar de 8e plaats in de 2e

klasse Oost Gelderland.

Onderlinge competitie:

E.Hoebink - G.Kreunen 2-0

J.Heijink- H.Lansink 2-0

A.Hoebink -Y.Schotanus 2-0

H.Groeneveld- E.Brummelman 0-2

B.Rossel - R.Beening 0-2

B.Harkink-J.Wentink"' 2-0

H.Luimes - W.Eijkelkamp 2-0

J.Vos - H.Zonnenberg 1-1

G.Halfman - H.Vos 0-2

B.Goorman - H.Dijkman 1-1

L.Koldenhof - D.Walgemoet 2-0

H.Te keienburg-J. Luiten 1-1

Standen:

Groep A:

1. E.Hoebink 15-25

2. H.Vos 14-20

3. J.Vos 14-19

H.Luimes 14-19

Groep B:

1. H.Zonnenberg 17-20

2. W.Eijkelkamp 16-17

3.H.Lansink 16-16

Groep C:

1. B.Rossel 18-20

2. E.Brummelman 14-17

3. B.Goorman 17-17

Toerrit voor

motoren

Op zondag 18 maart a.s. organi-

seert de 'Hamove' te Hengelo Gld

een toerrit voor motoren: de len-

terit. Deze rit heeft een lengte

van ± 200 km, over mooie toeris-

tische wegen door de Achterhoek

en Duitsland.

Inschrijven van 9.30 tot 12.00

uur in de 'Hamove'-molen, gele-

gen aan het circuit

'De Varsselring', Varsselseweg 34

te Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 73 50

(alleen op zondag 18 maart)

Bij inschrijving krijgt u een gratis

consumptie, Na afloop is de bar

open voor een hapje of een drankje

Informatie:

G. Lijftogt, tel. (0575) 46 39 46.

Naast bovengenoemde rit organi-

seert 'Hamove' touring, een

'Motoport' Engbers rit op zondag

l april.
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Enorm Harmsen
Enorm Harmsen geeft preventie-advies voor het Poli-

tiekeurmerk Veilig Wonen. Mensen die iets willen

weten over beveiliging kunnen de hulp inroepen van

Enorm Harmsen. Samen met u wordt gekeken naar

het hang- en sluitwerk van uw huis. Daarna worden

er aanbevelingen gedaan. Na het advies van Enorm

Harmsen kunt u als bewoner besluiten om de woning

beter te (laten)beveiligen. Daarna bekijkt de politie of

het pand het Politiekeurmerk Veilig Wonen verdient.

INBRAAKPREVENTIE

Een
veilig
gevoel!

• Laat u informeren.

• Montage mogelijk.

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- & Q|
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12 - 7255 LC Hengelo Gld.
Tel.(0575)464064

Wij hebben alles
voor uw klus!

Ijzersterk in
technisch materiaal!

Hout en Plaat op maat!

B O U W M A R K T

DE TOLBRUG
fmmer/kseweg 17, 7227 DG Toldijk

Tel. (0575) 45 16 55 - Fax (0575) 45 26 79

WIE MILIEUBEWUST KLUST

IS ZEKER GOED BEZIG

Drogisterij

Parfumerie

Glas-verf-behang

Fotohandel

Ver/ -Qlas- Behang
Kerkstraat l , 7255 CB Hengelo Qld.

Tel. (0575) 46 13 00- Fax (0575) 46 47 11

U wilt uw huis die sfeer geven die precies bij

u past en waarin u zich. lekker voelt.

Probeer het eens met een
decoratieve sierpleister.

• Door iedere doe-het-zelver gemakkelijk aan

te brengen. Met structuur of vachtroller

(afhankelijk welke structuur u wenst).

• Met onze computergestuurde meng-

machine maken wij bijna elke door u

gewenste kleur.

• Professionele kwaliteit, deze dekt beter en

zit vaster op de wand.

Wit van f 72.50 Nu voor f 62,50

Kleur van f 82.50 Nu voor f 72,50
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B.J.M. Bouw

Bouw- en Tegel

meister

werken

Vordenseweg 23,7255 BV Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 43 80-fax (0575) 46 43 81

OOK ZO GRAAG?

Wij WEL!

^HTERhiOEKSEDE A

KLüisSENDI =:NST

TELEFOON (0575) 46 1064

VOOR UW ZEKERHEID AANGESLOTEN BIJ:
VLQK

Gebr. Lubbers
B O U W B E D R I J F

Schoolstraat 5
7255 CD Hengelo Gld
Tel.(0575)463860
Fax (0575)46 38 60

Beethovenlaan 32
7075 BE Etten
Tel.(0315)340154
Fax(0315)34 04 67

WEES

CREATIEF

IN

HUIS

ISEN VAKSCHILDERS GEEFT
lAAN WONEN EN WERKEN

Als schilder- en afwerkingsbedrijf
leven Harmsen \lakschilders

zowel binnen als buiten

op vakmanschap.

Doornoost geven wij een
uitgebreid advies in de

sfeervol ingerichte
Deco Home showroom over

bijpassende verf, behang,
vloerbedekking, raamdecoraties

en gordijnen.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Hengelo Gld.. tel. 0575-464000

Zelhem, tel. 0314-621998

HOME

Doe-het-zelf, samen met BouwCenter HCI
DeWALT Heavy Duty Accu

schroevendraaier/
klopboormachine
12 Volt, 2,0 AH met 2 accu's, 1-uurslader, inclusief

opbergkoffer. Normaal 1%,- nu voor

550,-
Incl. btw

QZ Spaanplaatschroeven
Gehele assortiment

10% Korting

BouwCenteriHCI

KEUKENS

SANITAIR

WAND- EN VLOERTEGELS

BOUWMATERIALEN

SIERBESTRATINGEN

BOUWMARKT

een compleet program m

aat

ft stenen * dakpannen» deuren W kozijnen
• plaatmateriaal • isolatiematerialen
• afwerkingsmateri alert • etc.

.uime bouwmar.
voor doe-het-zelver
en professionals

gereedschappen • machines
pvc-matedafen

* en sluitwerk pi elektra
verf en sfwerkirigsmatenslen
chemische bouwstoffen • etc.

BouwCenter HCI Hengelo Gld. Openingstijden showroom: Openingstijden bouwmarkt:

Kruisbergseweg 13, tel. (0575)4681 81 maandag t/m vrijdag 08.30- 17.30 uur maandag t/m vrijdag 07.30-17.30 uur
e-mail: hci@hciubi.nl vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur vrijdag koopavond 19.00 - 21.00 uur
Internet: www.hciubi.nl zaterdag 10.00 - 16.00 uur zaterdag 08.00 - 16.00 uur



Koffïeconcert 'Blauwe Maandag9

ir*

Op de foto: de popgroep 'Blauwe Maandag'

De Stichting Commissie Oost
Europa Hengelo Gld. organi-
seert op Zondag 11 maart een
koffieconcert m.m.v. popgroep
'Blauwe Maandag'.

De band Blauwe Maandag is

opgericht door ex-Spöl-lid Joop

klein Goldewijk.

De nummers zijn voor 99% zelf

gecomponeerd, de muziekstijl is

heel erg gevarieerd;

Luisterliedjes, liefdesliedjes, lied-

jes vol zelfspot en stevige rock.

Zoals 'Klaaglied van een man'

over het altijd weer klagen. En

'Ben wat ik ben', heeft de bood-

schap dat we zelf wel uitmaken

wat we doen.

De vijf handleden bestaan uit:

Joop klein Goldewijk

elektrische gitaar en zang.

Izak de Haan

slaggitaar

Jan van Haag

zang

Seebe Janssens

drums en zang

Wim Smit

basgitaar en zang

Wilt u een sprankelende vrolijke

blauwe morgen/middag kom dan

zondagmorgen 11 maart aan-

staande naar Party-restaurant

'de Smid' te Keijenborg,

De aanvang is om 11.30 uur en de

entree-prijs bedraagt, inclusief

een kopje koffie f 7,50

(kinderen f 3,75).

De kaarten zijn in voorverkoop

verkrijgbaar bij:

- VW Hengelo Gld.

- Party Restaurant 'de Smid'

tel. (0575) 461293.

Speciale acties bij Achterhoekse campings

Zutphen - Bij 23 Achterhoekse
campings worden in 2001 spe-
ciale acties gehouden. Er is een
kinderweek, twee fietsmaanden
en twee grrrriezelweken. De
activiteiten worden georgani-
seerd voor zowel ouders als kin-
deren. De 23 campings liggen
verspreid door de Achterhoek
en variëren van grote, luxe ter-
reinen tot eenvoudige, kleine
campings, waar de eigenaar de
gastheer is.

De campings zijn aangesloten bij

een samenwerkingsverband on-

der aanvoering van het Achter-

hoeks Bureau voor Toerisme.

Gezamenlijk wordt nu voor het

negende achtereenvolgende jaar

promotie gemaakt om meer kam-

peertoeristen naar de Achterhoek

te trekken.

Een informatiebrochure met uit-

gebreide inlichtingen over iedere

camping is te bestellen bij het

Achterhoeks Bureau voor

Toerisme, tel. 0900-26 92 888.

De brochure is ook verkrijgbaar

aan de balies van de VW's in de

Achterhoek of u kunt kijken op

www.achterhoektoerisme.nl.

Kinderweek

In de meivakantie van 28 april

tot en met 6 mei 2001 staat de

Achterhoek in het teken van de

jeugdige gasten.

Speciaal voor kinderen worden

door de campings en de attractie-

bedrijven extra kinderactiviteiten

georganiseerd.

Te denken valt aan een voorstel-

ling in een poppentheater, vlagge-

tjes-raadsel-route, huifkartoch-

ten, speur- en ontdekkingstoch-

ten, meeleeftheater, muntslaan

met een echte muntmeester en

dolen in een doolhof.

Verschillende campings organise-

ren zelfs een heel programma

rondom een bepaald thema.

Fietsmaand in juni en september

Tegen inlevering van de coupon

uit de campingbrochure ontvangt

de kampeerder in juni en septem-

ber 2001 bij een verblijf van mini-

maal drie nachten (met uitzon-

dering van schoolvakanties en

feestdagen) een gratis fietspak-

ket ter waarde van ƒ 28,90.

Per standplaats krijgt men één

pakket, bestaande uit een fiets-

De informatiebrochure

kaart Achterhoek (l : 50.000) en

de VW uitgave 'Fietsroutes in de

Achterhoek' met 24 bewegwijzer-

de routes en de lange afstands-

kastelenroute van 355 km.

Grrrriezelweken

Tijdens de herfstvakantieweken

van 13 tot en met 28 oktober

2001 staan verschillende cam-

pings en attractiebedrijven in de

Achterhoek in het teken van

grrrriezelen. Een aantal cam-

Oecumenische

Vespervieringen

in Hengelo Gld.

De oecumenische vespervierin-
gen in de Advent en in de
Veertigdagentijd hebben de
laatste jaren een plaats gevon-
den in de Hengelose gemeen-
schap. De gelegenheid tot bezin-
ning en voorbereiding, het vin-
den van een stukje rust en ont-
moeting, de herkenbaarheid
van de opzet zijn waardevol
gebleken.

Daarom ook nu: op de dinsdag-

avonden 6, 13, 20, 27 maart en 3

april van 19.30 - 20.00 uur in de

WH-kerk aan de Banninkstraat

in Hengelo. En wanneer u graag

zingt? Dan bent u ook al om

19.00 uur van harte welkom, om

even te oefenen en om daarna in

een ad hoc kooitje de vesper met

uw zang te ondersteunen.

Nieuw bij het meditatieve deel is

dat er ook iets te zien is. De ves-

pers worden gehouden rondom

een hongerdoek uit Indonesië.

Zo'n doek werd vroeger gebruikt

om -passend bij de sobere vasten-

tijd- de versieringen in de kerk af

te dekken. Het is een beschilderd

doek dat een thema aangeeft om

over na te denken.

Omdat vasten met weinig eten en

honger te maken had, kreeg het

de naam hongerdoek. De kunste-

naar wil met deze afbeelding het

lijden van zijn volk in Indonesië

vertellen, maar ook een aantal

vrolijke en hoopvolle dingen uit

zijn land laten zien.

Thema van het hongerdoek is

"gezondheid geven we door". En

er is voorgesteld bij de uitgang

dan ook gelegenheid te geven een

bijdrage te leveren aan de

opbouw van de Indonesische

samenleving, een campagne van

Kerken in Aktie.

pings hebben een griezelprogram-

ma, variërend van heksentochten

tot horroravonden. Maar ook de

dagattracties haken op het thema

in en organiseren extra activitei-

ten in het teken van heksen, spo-

ken en legenden.

Zo kan men op bezoek bij de

Witte Wieven of dwalen door een

geheimzinnig kasteel, spannende

huifkartochten maken, een grie-

zel-raadsel-route oplossen, grrr-

riezelige verhalen aanhoren, op

zoek gaan naar vampieren en nog

veel meer enge dingen.

Informatie

Bij het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme is ongeveer één maand

voor aanvang een programma

verkrijgbaar van de georganiseer-

de activiteiten.

U kunt dit programma opvragen

via (0900) 2692888, maar u

kunt ook kijken op www.achter-

hoektoerisme.nl.

Foekepotten in

de bibliotheek

Tot Pasen zijn in de bibliotheek
van Hengelo foekepotten, ofte-
wel rommelpotten te zien.

Vroeger ging men met vasten-

avond met deze potten langs de

deur en zong daar een liedje bij.

Soms werd er geld opgehaald

maar meestal was het snoep. De

snoep werd in het 'vastentrom-

meltje' bewaard tot Pasen.

Christine te Stroet, geinteres-

seerd in oude gebruiken, maakte

van varkensblaas, stukjes riet,

potjes en conservenblikken een

aantal van deze foekepotten.

U kunt ze bezichtigen en 'uitpro-

beren' tijdens de openingsuren

van de bibliotheek.

Hengelose**>
toneelvereniging

De Hengelose toneelvereniging
is weer volop bezig met de voor-
bereidingen voor de voorjaars-
uitvoering. De repetities zijn
weer in volle gang.

De keuze is gevallen op het blij-

spel 'De kerkstraat is een keurige

straat'. Het stuk is geschreven

door J. Hemmink-Kamp. De uit-

voering wordt gehouden op zater-

dag 24 en 31 maart in Party-cen-

trum 'Langeler'.

Het stuk gaat over de familie

Hofman, die naar de Kerkstraat

is verhuisd, omdat dat toch wel

een keurige straat is. Maar dat

de buren daar wel heel anders

zijn, daar komt de familie al gauw

achter als ze een keer langs ko-

men. De regie is in handen van

Diny Stuart.

Graag tot ziens op één van onze

avonden!

Samenzang in

de Remigiuskerk

in Hengelo

Zondag 18 maart om 19.30 uur
gaan we weer zingen in de Ned.
Herv. Remigiuskerk.

Er worden allerlei liederen ge-

zongen onder het thema 'onder-

weg zijn'. Psalmen, Gezangen,

Joh. de Heer, Opwekking.

Wie van deze zang houdt, wordt

van harte uitgenodigd om mee te

zingen.

Inlichtingen: E. Wentink,

Het Karspel 30 te Hengelo,

tel. (0575)462104.

Graag tot ziens op 18 maart.
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L I T I E

Collumn
DE GULDEN WORDT DE EURO

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 woensdag 21 t/m maandag 26 februari

Woensdag 21 februari

- Tussen 21.30- 22.30 uur werd
op de Halseweg te Halle een
alcoholcontrole gehouden. Van
42 bestuurders werd een blaas-
test afgenomen, waarvan één

bestuurder onder invloed bleek
te rijden. Tegen hem is dan ook
een proces verbaal opgemaakt.

- Bij een bedrijf aan de Kruis-
bergseweg te Hengelo werd 's
nachts ingebroken, waarbij
goederen zijn ontvreemd. Van
de daders ontbreekt nog elk
spoor. Graag zou de politie in
contact komen met eventuele
getuigen. U kunt de politie
bereiken via tel. 0900-8844.

Donderdag 22 februari

- 's Avonds vond op de kruising
Keijenborgseweg-Poelsweg te
Keijenborg een aanrijding plaats
tussen twee automobilisten,
doordat één van de bestuurders
geen voorrang verleende. Hier-
door ontstond aan beide voertui-
gen schade.

- Aan de Venneweg te Hengelo
werd 's morgens in een auto
ingebroken, waarbij een auto-
radio en cd's zijn weggenomen.

- In Zelhem op de Ruurloseweg
belandde 's middags een be-
stuurder met zijn personenauto
in de sloot. Zowel de bestuur-
der als de inzittenden bleven
hierbij ongedeerd.

- Bij de meldkamer kwam 's
nachts een melding binnen dat
er twee loslopende mini-pony's
op het industrieterrein waren
gesignaleerd. De politie heeft
de pony's op deskundige wijze
te weten te vangen en veilig op

de binnenplaats van het politie-
bureau ondergebracht.
De volgende ochtend konden de
pony's na een zoektocht weer
aan de eigenaar worden terug-
gegeven.

Vrijdag 23 februari

- 's Nachts vond bij een bedrijf
aan de Stikkenweg te Zelhem
een poging tot inbraak plaats.

Zaterdag 24 februari

- Op de Halle Heideweg in Halle
vond 's nachts een eenzijdig
ongeval plaats. Doordat de
bestuurder zijn voertuig niet
onder controle had botste hij
met zijn auto tegen een boom.
Vervolgens reed hij door de
sloot en kwam via het weiland,
over een boom en een betonnen
paal, waarna hij in een ander
weiland tot stilstand kwam.
Zover bekend bleef de bestuur-
der, een 20 jarige inwoner uit
Ruurlo, hierbij ongedeerd.

- Tevens vond er 's nachts op de
Hummeloseweg te Zelhem een
eenzijdig ongeval plaats waar-
bij de automobilist met zijn
voertuig tegen een boom tot
stilstand kwam. Hierbij ont-
stond alleen materiële schade
aan de personenauto.

Zondag 25 februari

- Tijdens de carnaval werd op de
Doetinchemseweg te Zelhem
een alcoholcontrole gehouden.
Hierbij werden geen alcohol-
overtredingen geconstateerd.

Saskia Visscher

NEGEN MILJOEN MOBIELE TELEFOONS

EN TOCH KRIJGEN SOMMIGE MENSEN GEEN CONTACT

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

Hans Horstink,

eurocoördinator Rabobank

Nog tien maanden en dan is het
zover, de chartale, tastbare
euro wordt ingevoerd en de gul-
den zal in rap tempo uit onze
portemonnee verdwijnen.
Vanaf l januari 2002 wordt de
euro uitgegeven en na 28 janu-
ari 2002 is de gulden geen wet-
tig betaalmiddel meer.
Voordat dat zover is moet er
nog wel wat gebeuren.

Gedurende het jaar 2000 zult u
regelmatig informatie ontvangen
over allerlei contracten die wor-
den omgezet naar euro's. Denk
hierbij aan verzekeringspolissen,
spaarovereenkomsten en lenin-
gen. Maar ook 'niet'-bank zaken
worden omgezet.
Wel is landelijk afgesproken dat
de betaalstromen voor het
publiek, zoals gas, water, licht,
huur, salarissen enz. tot het eind
van het jaar in guldens blijven.

In oktober organiseren de banken
een spaarweek. Het is de bedoe-
ling in die week zo veel mogelijk
muntgeld in te zamelen.
Door de jaren heen zijn er totaal
in Nederland 3 miljard munten
geslagen met een waarde van 2
miljard gulden. Hiervan zijn maar

1,2 miljard munten in omloop, de
rest zit ergens verborgen in, zoals
wij dat noemen, oppotkassen.
Hierbij moet u denken aan de
oude sok, knakenbuizen, spaar-
varkens en bijvoorbeeld spaar-
kassen van verenigingen.
Ongetwijfeld zal een deel van dat
geld ergens in het buitenland zijn,
meegenomen door vakantiegan-
gers en een deel zal wel verloren
zijn gegaan in bijvoorbeeld een
brand of in een straatkolk.

Waarom al in oktober een inza-
melweek? Het antwoord hierop is
simpel.
In de laatste weken van 2001 en
de eerste weken van 2002 zijn de
winkeliers en de banken druk met
de invoering van de euro. Er moet
dan al met de dubbele hoeveel-
heid (wissel-)geld worden ge-
werkt. De guldens gaan uit de
roulatie en de euro erin. Als dan
ook nog het extra geld uit de
oppotkassen in de circulatie komt
is er een probleem met de opslag
en het transport (gewicht!) van al
die munten.

Om te wennen aan de euromun-
ten kunt u bij de bank in de laat-
ste week van december een of
meer setjes euromunten kopen
voor ƒ 25,-. U krijgt dan voor een
waarde van ƒ 25,01 euromunten.
Daarnaast krijgen alle Neder-
landers ouder dan zes jaar gratis
een setje euromunten van Minis-
ter Zalm. In het setje zit van alle
euromunten een exemplaar,
totaal € 3,88 of
omgerekend ƒ 8,55

Vanaf l januari 2002 worden er
uitsluitend euro's uitgegeven. De
geldautomaten verstrekken u
eurobiljetten, u krijgt uw wissel-
geld bij de winkeliers in euro's en
de pinautomaten werken in euro.
U kunt nog wel met guldens beta-
len. Over het omzetten van het
saldo op de chipknip volgt te zij-
ner tijd informatie. Vanaf 28

januari 2002 kan er niet meer
met de gulden worden betaald.
De gulden is dan geen wettig
betaalmiddel meer.
Gelukkig houdt de gulden voorlo-
pig wel haar waarde. Tot en met
31 december 2002 kunnen gul-
dens-munten en -biljetten worden
gestort bij uw bank.
Daarna kunnen de munten nog
tot l januari 2007 en biljetten tot
l januari 2032 worden gewisseld
bij een vestiging van De Neder-
landsche Bank.

Veel mensen hebben nog wel wat
munten uit het buitenland in huis,
bijvoorbeeld van vakantie. Voor
de landen die in het eurogebied
vallen, verliezen deze munten hun
waarde in 2002. Of beter gezegd,
het wordt praktisch gesproken
erg lastig om de waarde terug te
krijgen. Waarschijnlijk zal in het
kader van een goed doel een inza-
meling worden gehouden. Het
goede doel maakt dan een af-
spraak met een bank om ze in te
wisselen.

De officiële omrekenfactor van
euro naar gulden is 2,20371.
Niet erg praktisch om mee te
hoofdrekenen.
Een trucje om globaal om te reke-
nen is:

€ 10,-- is 10 x 2 =
20 plus 10% van 20 is 2
totaal ƒ 22,00
exact omgerekend ƒ 22,0371
afgerond ƒ 22,04

Voor informatie over de invoering
van de euro kunt u terecht bij uw
bank of bij Het Nationaal Forum,
tel. 0800 1521.

Ook via internet is veel informa-
tie voorhanden en te bestellen op:
www.rabobank.nl en
www.euro.nl

De euro komt en we gaan er aan
wennen!

Provincie Gelderland lanceert internetsite over

grondwaterbescherming

De Internetsite van de provincie
Gelderland, www.gelderland.nl
is uitgebreid met een speciale
site over grondwaterbescher-
ming. de site informeert bur-
gers, gemeenten en bedrijven
over de ligging, regelgeving,
beleidsplannen (milieuplan,
streekplan en bestemmingsplan
en verboden inrichtingen en
activiteiten in grondwaterbe-
schermingsgebieden.

De site geeft antwoord op veel
gestelde vragen als wat wel en

niet is toegestaan in een grond-
waterbeschermingsgebied, waar-
voor een ontheffing kan worden
aangevraagd en welke bedrijven
zich absoluut niet mogen vestigen

in een grondwaterbeschermings-
gebied.

De site bevat een interactieve
kaart. Door het intypen van een
postcode kunnen bezoekers van
de site zien of zij in een grondwa-
terbeschermingsgebied wonen.
Hierbij is het mogelijk een lucht-
foto op te roepen.

Bovendien is op de kaart aange-
geven welke bestemmingen gel-
den in, maar ook buiten grondwa-
terbeschermingsgebieden in Gel-
derland.

Daarnaast bestaat de site uit een
'Kenniscarrousel' die op een
ludieke manier aangeeft wat bur-
gers allemaal kunnen doen om
het grondwater in en rondom hun
woning te beschermen.

het adres van de site is:

http://www.gelderland.nl/grondwaterbescherming
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Toneeluitvoering Supporters
Chr. Muziekvereniging Crescendo

Op zaterdag 17 maart en 7 april 2001 in

'Ons Huis'
aan de Beukenlaan in Hengelo Gld.

aanvang 20.00 uur
vooraf gegaan door

muziek van boerenkapel 'de Bloeskoppe'

Het stuk heeft de titel:
JDe ooievaar vergist zich!'

Geschreven door Hans Nesna

entree ƒ 5.- p.p.
(donateurs krijgen op vertoon van hun donateurskaart een reductie van ƒ 2.50 per kaart)

U V E R D I E N T

DE Z E K E R H E I D VAN

OOGGARANT

N U V O

OOG h
GARANT z 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

prolink.nl

INTERNET
cursussen

en trainingen!

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:

40*

Avondopleiding

- Cursus PC voor beginners

- Cursus Internet basis

Dagopleidingen

- Cursus HTML-basis

- Cursus Internet zakelijk

- Cursus Website-beheer

- Cursus HTML-pro

- Cursus PHP-programmeren

Bel voor informatie
en cursusdata !

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

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

partner van ± g

• ii • n.nHTTWHl

• A •

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

7223 DC Baak
Tel: 0575-441344

Informatie- en discussieavond over

'BSE en VOEDSELVEILIGHEID'

Inleidingen door:

- drs. H. J. Ormel, dierenarts te Hengelo Gld.
'Wat is BSE'

- dhr. J. Atsma, CDA-lid Tweede Kamer
'Voedselveiligheid en BSE'

Alle inwoners van harte welkom!!!

Maandag 12 maart 2OO1

in zaal Langeler te Hengelo Gld.

Aanvang 2O.OO uur.

Organisatie: ^ w afdelingen van:

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

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

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 x

tel.(0315)640480

1951 2001

Op l maart 1951 heeft de heroprichting plaatsgevonden van de

Schutterij 'Cendracht Maakt Mocht'

Om dit feit te gedenken nodigen wij U uit tijdens de receptie

op zaterdag l O maart a.s. van 14.30 tot 16.30 uur

in Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.).

Hopende Cl hier te mogen begroeten,

het bestuur.

OOK l N BAAK - OOK IN MAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek18
7223 DV Baak

Tel. : 0575-441 123
Mob.: 06-53212132

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

- OUVE GEBAKKEN STENEN IN VERSCHILLENDE FORMATEN;
- ALLE SOORTEN GETROMMELDE STENEN;
- BETONKLINKERS ALLE SOORTEN EN MATEN;
- TEGELS IN VEEL KLEURIGE SOORTEN EN MATEN;
- SIERGRINV IN ZAKJES EN BIG BAGS;
- SIERELEMENTEN VOOR WATER, STAPELBAKKEN ENZ;
- TUINHUISJESEN TUINPRIËLEN.

Geopend: vrijdag van 1 0.00 - 1 2.30 en 1 3.30 - 1 8.00 uur
zaterdag van 8.00 - 1 6.00 uur
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Jaarvergadering Christelijke zangvereniging

'Looft den Heer9

Informatie- en discussieavond op 12 maart

BSE en voedselveiligheid

Maandag 12 februari jl. hield
de Christelijke zangvereniging
'Looft den Heer' in 'Ons Huis' te
Hengelo Gld. haar jaarlijkse
ledenvergadering.

Na de koffie heette voorzitter A.
Scholten iedereen hartelijk wel-
kom. In het bijzonder mevr. Wol-
sink-Wagenvoort, die gezien haar
leeftijd - na zich bijna 55 jaar vol-
ledig te hebben ingezet voor de
zang - besloten had te stoppen.
Later op de avond werd ze
bedankt voor haar goede inzet en
trouwe lidmaatschap. Ze ontving
hiervoor bloemen van de voorzit-

ter.

Hierna werden de notulen en het
jaarverslag voorgelezen door
secretaris R. Walgemoet. Het
was eenjaar met optredens in het
'Slingeland' ziekenhuis, 'Den Ooi-
man', zangcontactavonden (ook
met beoordeling), Kerstsamen-
zang en Kerstnachtdienst. Het
verslag werd met applaus goed-
gekeurd.

Ondanks de dure tijd en stijgende
kosten had penningmeester B.
Grootbod toch nog een positief
saldo. Maar voor de toekomst
kan hij niets garanderen, want
het komende jaar zullen we voor
grotere onkosten komen te staan,
want dirigent Gerrit Wolsink
kwam vorige week met nieuws,

dat insloeg als een bom. Hij krijgt
namelijk een andere baan, maakt
promotie en kan dit niet meer
combineren met het dirigent-
schap. Na bijna tien jaar gaat hij
ons verlaten. Wie helpt ons?

Nadat de kascommissie, bestaan-
de uit mevr. Bloemendal-
Zemmelink (invalster voor de

heer Blom die met vakantie was)
en mevr. Brunsveld-Rouwenhorst

het werk van de penningmeester
had goedgekeurd, werden ze
evenals de penningmeester
bedankt door de voorzitter en de

vergadering.

In de nieuwe kascommissie wer-
den gekozen mevr. Bloemendal en

de heer Masselink.
De feestcommissie, bestaande uit
mevr. Assink, mevr. Brunsveld en
mevr. Jolink werd ook bedankt
voor het vele werk, evenals de
bezoekerscommissie, de heer en
mevr. Blom.
Aftredende bestuursleden waren
mevr. Harmsen-Stoelhorst en
mevr. Walgemoet-Wagenvoort,
die evenals de feestcommissie en
de bezoekerscommissie allen
aftredend en herkiesbaar waren;
iedereen werd met algemene
stemmen herkozen.

Er waren twee jubilarissen die
langer dan vijftig jaar lid waren:
mevr. Ooms-Lubbers en de heer

Tachtig jaar imkervereniging

'De Vooruitgang9 te Hengelo Gld.

De imkerij heeft te maken met
een toenemende vergrijzing, zo
viel de afgelopen tijd te lezen in
de media. De Hengelose imker-
vereniging 'De Vooruitgang
heeft hier ook mee te maken. De
gemiddelde leeftijd van haar
zeventien leden ligt iets onder
de 60 jaar.

Maar dat houdt niet in dat de
imkerij in Hengelo ten dode is
opgeschreven, integendeel!
De Hengelose imkervereniging,
meestal wordt er gesproken over
de 'bijenvereniging', bestaat in
2001 tachtig jaar. En de gemid-
delde leeftijd kan wel aan de hoge
kant zijn, een derde deel van het
ledental is pas tien jaar of minder
imker. Hieruit valt op te maken
dat steeds meer mensen die met

pensioen gaan, belangstelling
krijgen voor de imkerij. Een
mooie hobby, dicht bij de natuur,
rustgevend, goedkoop.

Als men lid wordt van de bijen-
vereniging krijgt men zijn eerste
bijenvolk van de vereniging. Een
van de leden zorgt voor de bege-
leiding in het eerste seizoen,
zodat men steeds terug kan val-
len op een ervaren imker.
De vereniging organiseert diverse
activiteiten. In het voorjaar
wordt er samen met de zusterver-
enigingen van Zelhem en
Steenderen een gezamenlijke
avond gehouden, waarbij meestal
een spreker wordt uitgenodigd,
(dit jaar op 22 maart in Zaal
Langeler, de heer Ten Eisen uit
Neede, biologisch boomkweker,

Schuurman. De voorzitter reikte
een wandbord plus oorkonde uit

aan mevr. Ooms.

De heer Schuurman, die in het
verpleeghuis 'Slingerbosch' in
Zutphen verblijft om te herstellen
van een herseninfarct, werd even-
eens verrast met het wandbord en
de oorkonde. Zijn vrouw kreeg
bloemen. Hierna hadden we met
de heer en mevr. Schuurman een
gezellig onderonsje.
De jubilarissen werden bedankt
voor hun trouwe lidmaatschap en
de heer Schuurman werd tevens

beterschap gewenst.
De voorzitter bedankte de diri-
gent met een envelop met inhoud
en bloemen voor zijn vrouw.

Tenslotte de rondvraag: er wordt
al hard gewerkt om een nieuwe
dirigent te krijgen door middel
van informaties, advertentie,
aanplakbiljetten bij de muziek-
school enz. Suggesties graag
doorgeven.

We zijn het nieuwe jaar gestart
met medewerking op 11 februari
aan een kerkdienst in het
'Slingeland' ziekenhuis. Verder
moeten we nog afwachten, het
zal een moeilijk en spannend jaar
worden.

De voorzitter bedankt iedereen
en besluit met een dankgebed.

tevens imker). In groepsverband
worden bijenmarkten bezocht, in
de nazomer is er vaak een excur-
sie en in de herfst wordt er een
zogenaamde 'inwinteravond'
gehouden. In het seizoen worden
er excursies georganiseerd in de
verenigingsbijenstal aan de
Dijenborgsestraat.

Hier kunnen leden die bij huis
geen plaats hebben, hun bijenvol-
ken plaatsen. Tachtig jaar 'De
Vooruitgang', mensen die door
hun gezamenlijke hobby zijn ver-
enigd in een club waar vriend-
schap en gezelligheid het belang-
rijkste zijn.

Voor meer informatie:
Eddy Geurtsen, secretaris,
telefoon (0575) 463631

De CDA-afdeling Hengelo orga-
niseert in samenwerking met de
afdelingen van Hummelo & Kep-
pel, Steenderen, Vorden en Zel-
hem een informatie- en discus-
sieavond over voedselveilig-
heid, toegespitst op BSE.
De bedoeling van deze avond -
bestemd voor alle inwoners - is
om de consument op een helde-
re wijze informatie te verschaf-
fen. Tevens wordt ingegaan op
de meest gestelde vragen.

BSE

BSE en voedselveiligheid staan in
het middelpunt van de belangstel-
ling en het is voor de consument
moeilijk om een mening te vor-
men over de maatregelen die
genomen worden tegen BSE.
Zijn deze maatregelen voldoende?
Is het wel nodig om hele veesta-
pels te doden? Kan de consument
vertrouwen op de genomen maat-
regelen? Welk risico loop ik?
Op deze en andere vragen zal uit-
gebreid worden ingegaan.

Inleidingen

Drs. H.J. Ormel, dierenarts te
Hengelo Gld., zal een inleiding
houden over 'wat is BSE?'
Vervolgens zal dhr. J. Atsma,
CDA-lid Tweede Kamer en woord-
voerder veehouderij, ingaan op
het verband tussen voedselveilig-
heid en BSE.

Na de inleidingen, die vooral van
informatieve aard zullen zijn, is
er volop gelegenheid verdere vra-
gen te stellen en te discussiëren.

Agrariër en burger

De avond is bedoeld voor alle
inwoners, zowel agrariërs als
burgers. Iedereen die in dit thema
is geïnteresseerd is daarom van
harte welkom. Deze avond wordt
gehouden op maandag 12 maart
a.s. in zaal 'Langeler' te Hengelo
Gld., aanvang 20.00 uur.

CDA Hengelo, Hummelo & Keppel,

Steenderen, Vorden, Zelhem.

Kwaliteit kostumering kan verbeterd worden

Carnavalsnest 'De Zwaan9

zeer getapt bij de jeugd

Het gezegde luidt wel eens:
'Hoe later op de avond, hoe
schoner volk'. Enige tijd na het
openingsuur maandagavond 26
februari stonden de jongelui
met drommen voor de deur om
toegelaten te worden tot het
carnavalsnest in discotheek 'de
Zwaan'.
Het werd een topdrukte, zozeer
zelfs dat de bewakingsdienst
jongelui moest weg sturen in
verband met de voorgeschreven
veiligheidsmaatregelen.

Dit heeft de directie van 'de
Zwaan' aan het denken gezet, om
bij het volgend carnaval ook
intensief het café erbij te betrek-
ken en door regelmatige polonai-
ses de discotheek af en toe te ont-
lasten.

Diskjockey Peter Hoebink, ook
actief bij Radio Ideaal, wist de
stemming er goed in te brengen
met de nieuwste tophits.

Een hoofditem op dit feestelijke
Rosenmontagsbal vormde de
beoordeling van de kostuums.

Voor de jury was het een hele
klus om een zo goed mogelijke
beoordeling op papier te zetten.

Een conclusie is dat de kwaliteit
van de kostuums nog wel enige
verbetering kan ondergaan, zo-
wel in originaliteit als uitvoering.
Rond het middernachtelijk uur
was het spannend moment aan-
gebroken; de prijzen konden wor-
den bekend gemaakt.

De uitslag was als volgt:

Groepen
1. Badpakkenshow van drie

heren
2. De Smurfen
3. De witte Engeltjes

Enkelingen
1. De rode duivelin
2. Dokter Hendrik-Jan
3. De holbewoner

Na afloop van het feest heerste er
grote tevredenheid en klonk her-
haaldelijk het woord 'bedankt'
tegenover diskjockey, jury en
bedienend personeel.

Met de 'Wedstrijd van Verbondenheid' is dinsdagavond 27 februari
in Volendam het startsein gegeven voor de inzamelingsactie ten
behoeve van de slachtoffers van de cafébrand in 'Het Hemeltje' van
afgelopen nieuwjaarsnacht.

Met de benefietwedstrijd en de daaraan gekoppelde landelijke inza-
melingsactie hoopt de organisatie tot Pasen 50 miljoen gulden op te
halen. Het geld zal gebruikt worden om de slachtoffers financieel te
ondersteunen.

Steun de slachtoffers in Volendam!

Giro 800
o.v.v. Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam

Tel. (0299) 36 98 78
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Alle mogelijkheden voor een actieve vakantie in de Achterhoek gebundeld

Achterhoekse actie/gids verschenen

Stichting Commissie Oost Europa

Hengelo

Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme heeft een gids op de markt
gebracht waarin alle actieve mogelijkheden in de Achterhoek zijn
weergegeven. Geen algemene, wollige verhalen, maar zeer concre-
te informatie over routes, kaarten, verhuurders, arrangementen en
evenementen. En dat over onderwerpen als fietsen, wandelen, kano-
varen, paardrijden, overlevingstochten, karting, paintball, etcetera.
De gratis gids heeft een dikte van 68 pagina's en is telefonisch te
bestellen bij:
Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme, tel. 0900-26 92 888, maar
is ook aan de balies van de VW's in de Achterhoek verkrijgbaar.

Onverwacht

Het landschap van de Achterhoek

wordt vaak omschreven als een

coulissenlandschap. Net als op

een groot toneel wisselen de

decors zich snel af. Door deze

afwisseling is de Achterhoek een

geliefd vakantiegebied met tal

van onverwachte zijden.

Onverwacht, wanneer het gaat

om natuurschoon, statige land-

De gids 'Actief in de Achterhoek'

huizen, karakteristieke boerderij-

en, leuke kleine musea, histori-

sche stadjes en de gastvrijheid

van de mensen.

Maar het meest onverwacht is

toch wel het grote aanbod aan

buitensporigheden. Daarom wordt

de Achterhoek het 'onverwachte

Nederland' genoemd.

Fiets- en wandelroutes

Er is keus uit een veelheid aan

routes: bewegwijzerd of alleen

beschreven. Maar altijd is de rou-

tebeschrijving zodanig opgezet,

dat veel informatie over de omge-

ving wordt gegeven. Er zijn loka-

le fietsommetjes van 20 km van-

uit elke plaats, die onderling weer

op elkaar aansluiten. Daarnaast

'dagfietsroutes' van 35 tot 60

km, waarbij verschillende plaat-

sen worden aangedaan. Voor de

langeafstandsfietser is er ook

volop keus. Er is bijvoorbeeld de

Kastelenfietsroute Oost-

Gelderland, een route van 350

km langs alle kastelen en land-

huizen in de Achterhoek. En de

Euro-bikeroute, een grensover-

schrijdende tocht van 100 km.

Bovendien voeren verschillende

doorgaande LF-routes door de

streek.

Maar ook de wandelaar komt vol-

ledig aan zijn trekken: langeaf-

standwandelpaden, streekpaden

en lokale wandelommetjes zijn

ruimschoots voorhanden. Maar er

zijn ook volop beschreven wandel-

routes of wandeltochten onder lei-

ding van een gids of boswachter.

Actieve evenementen

Er zijn verschillende fietsmeer-

daagsen: vanuit Aalten, Borculo,

Doetinchem, Laren, Ruurlo,

Varsseveld en Zutphen. De data

van de meerdaagsen zijn op

elkaar afgestemd. Ze hebben

plaats tussen half mei en eind

augustus. Bovendien is er een

veelheid aan ATB-toertochten,

kanotochten, recreatiesurvivals,

noem maar op. De Achterhoekse

Actiefgids geeft alle informatie

over een- en meerdaagse evene-

menten.

Fiets-, wandel- en
kano-arrangementen

VW's en het toeristisch bedrijfs-

leven zijn ook actief met het aan-

bod aan meerdaagse arrangemen-

ten. Er zijn trektochten van hotel

naar hotel, waar de bagage

wordt vervoerd. Bovendien van-

uit hotels, campings of bungalow-

parken 'standplaatsarrangemen-

ten', waarbij elke dag keus is uit

verschillende dagroutes. Maar

altijd geldt er een speciale arran-

gementsprijs.

Discussie-avond SPD over veranderingen in de zorg

De SPD Oost-Gelderland organi-
seert op donderdag 8 maart
vanaf 20.00 uur een discussie-
avond met als titel 'Bezorgd om
de Zorg' De avond is bedoeld
voor ouders/verzorgers van kin-
deren met een verstandelijke
handicap.

De avond wordt gehouden in Het

Borghuis aan de Korte Kaponie-

straat 10 in Doetinchem. Op de

avond zullen vertegenwoordigers

van FvO OOG (Federatie van

Ouderverenigingen Ouders Oost-

Gelderland), Netwerk Kritische

Ouders, zorgverzekeraar Amicon,

de SPD en een cliëntvertegen-

woordiger korte inleidingen hou-

den.

Daarna nemen deze mensen

plaats in een panel en zal er een

discussie worden gestart met de

aanwezige ouders/verzorgers.

Aanleiding voor deze avond zijn

de reacties van de ouders waar-

uit blijkt dat er ongerustheid

bestaat over de veranderingen

binnen de gehandicaptenzorg. De

scheiding van wonen en zorg, de

de concentratie van voorzienin-

gen en de daarmee gepaard gaan-

de verhuizingen. Al deze ontwik-

kelingen brengen onrust met zich

mee.
Ouders vragen zich af of hun zor-

gen worden begrepen; biedt de

nieuwe woonomgeving wel vol-

doende bescherming en veilig-

heid, hoe verloopt de integratie in

de samenleving en is er niet te

veel eenzaamheid.

Het doel van deze avond is de

ongerustheid die er is uit te spre-

ken en samen naar de mogelijk-

heden te zoeken om hier iets mee

te doen.

Het programma begint om 20.00

uur en duurt tot 22.00 ur. Vanaf

19.45 uur is er ontvangst met

koffie en thee.

Mensen die belangselling hebben

om de discussie-avond bij te

wonen, kunnen zich telefonisch

opgeven bij de SPD,

tel. (0314) 344224

Zoals u elders in deze krant in
de advertentie kunt lezen, heb-
ben wij vrijdag 9 maart een
informatie-avond, waarvoor wij
u van harte uitnodigen. Deze
avond wordt gehouden bij
Partycentrum 'Langeler' en
begint om 20.00 uur.

Deze avond zullen wij ook het

startsein geven voor weer een

nieuwe actie, nl. De Actie School-

melk. Wij willen donateurs zoe-

ken die jaarlijks ƒ 25,- betalen

om één kind een jaar lang elke

schooldag een beker melk te

geven.

Wij willen starten met een kleu-

terschool met 80 kinderen in de

plaats Ocna Mures te Roemenië.

Alhoewel er in Roemenië, net als

in ons land, een leerplicht is,

gaan veel kinderen toch niet iede-

re dag naar school.

Ouders hebben vaak geen geld

voor boeken, of kunnen geen

schoenen komen om de kinderen

naar school te laten gaan. Om nu

toch te stimuleren dat men zijn

kinderen naar school stuurt, wil-

len wij dus starten met elke dag

een bekertje melk te verstrekken.

Melk is een luxe, veel kinderen

hebben dit jarenlang niet meer

gedronken. Melk geeft vitamines

en kalk, welke zaken in de dage-

lijkse voeding veel te weinig voor

komen.

Dus met dat bekertje melk stimu-

leren wij het naar school gaan en

krijgt ieder kind wat extra bouw-

stoffen.

De kosten hebben wij berekend op

ƒ 25,- per kind per jaar.

Als u mee wilt doen, kunt u op

vrijdag 9 maart een machtiging

invullen en een kind gelukkig

maken.

Als u het een leuk idee vindt dat

er een kind melk drinkt uit een

door u uitgezochte beker, dan

kunt u ook een beker inleveren.

Wij willen alle kinderen een eigen

beker geven, want de hygiëne

laat vaak te wensen over omdat

er vaak geen water is, een eigen

beker is dan wel zo fris.

Wij hopen dat deze actie een suc-

ces zal zijn en dat we veel meer

dan 80 donateurs krijgen en we

de actie naar andere scholen kun-

nen uitbreiden.

Snuffelen naar koopjes op de

vlooienmarkt in Didam

Op zondag 11 maart wordt er in

de Markthal te Didam een grote

vlooienmarkt gehouden, waar

particulieren de gelegenheid krij-

gen hun overtollige gebruikte

goederen te koop aan te bieden.

De liefhebber krijgt deze dagen

de gelegenheid om de rol van

koopman te spelen, verkopen in

plaats van kopen. Dit moet men

ook eens in het leven meege-

maakt hebben.

Artikelen verkopen die jarenlang

bewaard zijn gebleven en die voor

de verkoper toch niet meer te

gebruiken zijn of geen waarde

meer hebben worden te voor-

schijn gehaald van de zolder,

schuur of garage.

Zelfs grote stukken worden te

koop aangeboden, zoals tafels,

kasten ledikanten, kachels enz.

Wel moet er dan maar afgewacht

worden of er ook liefhebbbers

voor zulke grote stukken zijn.

Al vroeg komen de koopjesjagers

die, als het grote publiek in de

gelegenheid wordt gesteld om te

kopen, present zijn om te voorko-

men dat een 'kostbaar stuk aan

hun neus voorbij gaat.

Anderen hopen voor weinig geld

iets te kopen, dat voor hen een

grote waarde heeft. Iets vinden

dat het tienvoudige waard is, zal

de wens van iedere bezoeker van

de vlooienmarkt zijn. En voor

minder dan een tientje kan men

spullen kopen die nog goed te

gebruiken zijn.

Gezien het grote aantal deelne-

mers, zal de bezoeker niet teleur-

gesteld worden.

Het geheel wordt georganiseerd

door Drumfanfare en Marjoretten-

korps 'Loil-Vooruit'.

Voor informatie of het huren van

een kraam kunt u bellen.

tel. (0316) 29 42 09.

De vlooienmarkt is geopend van

9.00 uur t/m 17.00 uur.

t/w advertentie in 'de Reclame'?

vraag naar de diverse mogelijkheden
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