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UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 4638 18, fax (0575) 465088

e-rnail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:
Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Column
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be/asf/ngferuggaaf

Uitslag

K/eurwedsfn/d

Politiekeurmerk Veilige Woning

Op de foto v.l.n.r.: de heren M. Elferink, D. Vels en J. Eijsink

Woningcorporatie de Stiepel is gestart met een project waarbij gefa-
seerd groot onderhoud, na-isolatie en het Politiekeurmerk Veilige

Woning worden uitgevoerd. Dit betekent dat het gehele woningbe-
stand wordt geïnventariseerd op deze aspecten. Voor de projecten na

1980 betekent dit over het algemeen alleen het aanpassen van het
hang- en sluitwerk aan het Politiekeurmerk Veilige Woning.
De projecten van voor 1980 komen eventueel ook in aanmerking

voor groot onderhoud en na-isolatie, dit betekend veelal na-isoleren
van spouwmuren, aanbrengen van isolerende beglazing en waarno-

dig vervangen van kozijnen, ramen en deuren.

Het aanpassen van het hang- en
sluitwerk volgens het Politiekeur-

merk Veilige Woning bestaat over
het algemeen uit bet vervangen

van scharnieren, sloten, schilden
en cilinders van deuren, het ver-
vangen van scharnieren en raam-

sluitingen met sleuteltjes van
ramen en het aanbrengen van

barriêrestangen hij kleine klepra-

men en zolderramen

Tevens worden de woningen voor-
zien van rookmelders en indien

nodig van extra verlichting met
infrarood- en bewegingsmelder

achter de woningen en een aan-
sluiting van een lichtpunt aan de

voorzijde van de woning.

Op dit moment zijn 725 woningen

volledig voorzien van het Politie-
keurmerk Veilige Woning Alle

werkzaamheden gaan in overleg
met de betreffende bewoners

waarbij de bewoners tijdig
bericht krijgen van eventuele

inventarisatie en uitvoering van
de werkzaamheden.

Als de bouw gereed is ontvangen

de bewoners van de corporatie
een certificaat met het Politie-

keurmerk Veilige Woning.

Een aantal verzekeringen geven
korting op de inboedelverzeke-

ring als de woning een politie-

keurmerk heeft.

De voorzieningen worden uitge-
voerd zonder huurverhoging voor

de bewoners. De bewoners reage-
ren over het algemeen zeer posi-

tief op de voorzieningen van het
politiekeurmerk.

Bij een landelijk onderzoek is
gebleken dat woningen die zijn

voorzien van het politiekeurmerk

90% minder te maken hebben met
inbraak. Voor de corporatie reden
genoeg om deze voorzieningen in
principe op haar gehele bestand

te laten plaatsvinden.

Certificaat voor de heer D. Vels

In het kader van bovengenoemd

project mocht de heer D. Vels,
Middenweg 17, bezoek ontvan-

gen van de heren M. Elferink en

T. Bijenhof van de woningcorpo-

ratie 'De Stiepel', die hem een bos
bloemen overhandigden en van de

heer J. Eijsink, die namens de
politie het certificaat Politiekeur-
merk Veilige Woning aanbood.

In de woning van de heer Vels zijn
nieuwe sloten aangebracht,
raamsluitingen met sleuteltjes en

een dwarsbalk bij een klepraam,
zodat ook kleine figuren niet kun-
nen binnenklimmen.

De hele beveiliging leverde de

heer Vels niet alleen een bos bloe-
men op, maar ook een korting op

de premie voor inbraakverzeke-

ring. Een veilig gevoel.

Top l Toys Beuseker in

Steenderen breidt collectie

uit met babykleertjes

Direct bij binnenkomst in boven-

genoemde zaak valt op, dat
ondanks het grote aanbod aan
artikelen, de winkel heel overzich-

telijk en ruim is ingericht. Twee

dames lopen de voorraad helder te
houden en staan de klanten te
woord.

Ans Beuseker ontvangt je (nog) in
de oude bijkeuken, waar de inrich-
ting nog duidelijk van vroeger is,
maar wel heel nostalgisch. Er
wordt druk verbouwd, zodat ook
achter de winkel het goed toeven
wordt.

Enthousiast vertelt Ans over het
bedrijf, dat ze van haar ouders
heeft overgenomen en waar ze,

samen met haar vriend Erwin
Wesselink de schouders onder zet

om ervoor te zorgen, dat ook in
Steenderen het publiek terecht

kan voor huishoudelijke beno-
digdheden, gloeilampen, fiets-
onderdelen, wenskaarten, leder-
waren en kantoorartikelen, voor

kinderspeelgoed en sinds kort
voor babykleertjes. De noodzaak
voor het invoeren van een afdeling

babykleertjes kwam voort uit het
feit, dat Jan Gebbing stopte met

zijn kledingzaak, zodat er een gat
kwam te vallen in de aanschaf
van (baby)kleding.

Veel winkeliers hebben in goed
onderling overleg een gedeelte

van de verkoop van Jan Gebbing

overgenomen. Zodoende kwam

Ans op het idee babykleertjes toe

te voegen aan de ruime sortering
speelgoed, die ze tot nu toe ver-
kocht. Met ingang van l maart

kan het publiek dan ook bij haar
terecht voor de kleine maatjes
van het merk 'Feetje'. Ans pro-
beert er naar te streven een pro-
dukt te leveren, dat goed is en ook
nog redelijk betaalbaar.

Vroeger bestond « U - /aak i

ker uit een afdeling installatie, die
door de vader van Ans werd gere-
geld, en een afdeling huishoudelij-
ke artikelen, waar moeder borg
voor stond. Samen hebben deze

mensen een goed lopende en ruim
voorziene zaak opgebouwd. De
installatie-afdeling is inmiddels

overgenomen (inclusief personeel)
door installatiebedrijf W. Bosman

uit Vorden.

Ans hoopt ervoor te zorgen, dat
het publiek in Steenderen niet

voor iedere aankoop naar buurge-
meenten hoeft te gaan, maar in de
woonplaats zelf terecht kan.

Wij van 'de Reclame' wensen haar

voor de toekomst veel succes.



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

I KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Woensdag 14 maart 19.30 uur, ds. A.B. Elbert,

Bidstond m.m.v. het Ouderenkoor

- Zondag 18 maart 10.00 uur, A.B. Elbert,

40 dagen III

Goede Herder Kapel
- Woensdag 14 maart 19.30 uur, ds. C. v. Dorp

- Zondag 18 maart 10.15 uur, ds. C. Ferrari

Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Geen dienst

Ver. van Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Zondag 18 maart 10.30 uur,

ds. Laman-Trip, Warnsveld

R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Zaterdag 17 maart 19.00 uur, Eucharistieviering

- Zondag 18 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

m MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:
Weekenddienst

- De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag

14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur en is

uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Op zaterdag- en zondagochtend wordt om

11.00 uur een vrij spreekuur gehouden (in de

praktijk van de dienstdoende arts); U hoeft hier-

voor dus niet te bellen!

- Buiten het weekendspreekuur is het sterk aan te

bevelen voor U komt, eerst te bellen; de arts

kan dan rekening houden met Uw komst.

Vrijdag 16 maart - Zondag 18 maart:
dr. v/d Beek, praktijk dr. Eyck, tel. 06-53738359
Avond- en nachtdienst

- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 08.00 uur en is

uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.
- Maandag 19 maart dr. Eijkelkamp, tel.(0575)462262

- Dinsdag 20 maart dr. Koning, tel. (0575) 461266

- Woensdag 21 maart dr. v/d Beek, tel. 06-53738359

- Donderdag 22 maart dr. Eyck, tel. (0575) 461277

Spoednummers Huisartsen

dr. Eyck, tel. (0575) 462904

dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444

dr. Koning, tel. (0575)463010

U kunt de actuele dienstlijst ook vinden op

internet onder:

http://huisartsengroephengelogld. wolweb, nl/

Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28,

tel. (0575) 4610 10
Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur

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

- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-

stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient

u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-

len. De dienstdoende persoon neemt dan via de

intercom (naast de deurbel) contact met u op.

Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,

gaarne vooraf een afspraak maken

via de apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
"Jen tha"

- 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.

II 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) 4623 17

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:

- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678

Coördinator te Kei j en borg:

- 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) 341275 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) 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) 560381

Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur,

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

Openingstijden Wereldwinkel
- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur

en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.
- ledere eerste maandagavond van de maand

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede

gebruikte kleding inleveren op het volgende

adres: Fam. Dinkelman,

Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en

18.45-19.30 uur. x

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.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten,

bloemen en cadeaus tijdens mijn afscheidsreceptie.

De Kon. Muziekver. Concordia voor de serenade.

Maar bovenal de fam. Raterink, die mij deze

receptie hebben aangeboden.

Ook namens mijn vrouw hartelijk dank.

Het was geweldig!

Han Veenink

Tot onze verbijstering ontvingen wij het bericht van het

plotselinge overlijden van onze sportvriend

Arie Eelderink

Wij zullen het vele werk dat hij voor onze vereniging
heeft gedaan blijven waarderen en hem nooit vergeten.

Wij wensen Hermien en de familie veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.

Bestuur, commissies en de leden van
HLTC Het Elderink

Hengelo, 28 februari 2001

Te Koop,

Gevraagd,

Aangeboden,

en andere

"kleintjes"

Te koop: Peugeot 205 GTi 1.9

b.j. '92 kleur zwart.

Vraagprijs/8500.-

Tel. (0575)462851

A capella groep zoekt swingen-

de (diepe) bas en bariton/tenor.

Omgeving Zutphen, Lochem,

Doetinchem. Leeftijd 20-45 jaar,

stijl real group.

Tel. 06-51221945.

Hebt u nog bruikbare spulletjes

voor de rommelmarkt van

'Crescendo' op 16 juni 2001?

Bel dan (0575) 46 17 82.

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

Te koop: Aanhangwagen

120x200 ƒ 100.-

Binnendeur MDF, 8 ruiten,

93x211.5 stomp/50.-

Tel. (0575)464561.

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

Kleintjes altijd goed gelezen!

U kunt voor:

handels-,
reclame-, en

familie-
drukwerk

terecht bij ons
agentschap:

J.B. Eppink
Dorpsstraat 37

7221 BN Steenderen

tel. (0575) 452020

fax (0575) 45 1 6 2 1

Spreekuur CD7\:

woensdag 18 april a.s.

in zaal Leemreis van

19.30 tot 20.00 uur.

Telefonische aanmelding

bij één der fractieleden,

waaronder

tel. (0575)46 1928.



Enorm Harmsen specialist in woningbeveiliging

Het wapenen van uw huis tegen

inbrekers is tegenwoordig

helaas een 'must'. Gelukkig

heeft de politie hier wat op

gevonden. Samen met een aan-

tal andere instanties hebben zij

het 'Politie Keurmerk Veilig

Wonen' ontwikkeld.

Uit onderzoek blijkt dat 90% van

alle inbraken worden gepleegd

door gelegenheidsinbrekers.

Wanneer een woning is beveiligd

volgens de richtlijnen van het

'Politie Keurmerk Veilig Wonen',

blijven deze buiten de deur.

Erg veel huizen in Nederland zijn

niet of nauwelijks beveiligd.

Wanneer een woning aan de eisen

van dit Politie Keurmerk voldoet,

is dit echt geen vesting met dure

ingewikkelde alarminstallaties.

Vaak zijn eenvoudige aanpassin-

gen van raam- en deursloten al

voldoende om de woning aan de

eisen te laten voldoen.

Wanneer een woning volgens

deze methoden is beveiligd, kan

men in aanmerking komen voor

het certificaat 'Veilige Woning'.

Dit verschaft bij de meeste verze-

keringsmaatschappijen een kor-

ting van 10 tot 20% op de inboe-

delverzekering.

Deze ontwikkelingen zijn uiter-

aard niet voorbij gegaan aan

Enorm Harmsen. Deze ijzerwaren

en gereedschappen speciaalzaak

heeft onlangs het assortiment

vernieuwd en uitgebreid. Enorm

Harmsen mag sinds kort het pre-

dikaat LOCK-MASTERS aan zijn

naam koppelen. Zij maken nu deel

uit van een landelijk samenwer-

kingsverband van beveiligings-

specialisten.

Om deel uit te maken van deze

groep, moet aan zeer strenge

kwaliteitseisen worden voldaan.

Zij controleren voortdurend op

kwaliteit, deskundigheid en oplei-

dingsniveau. Binnenkort zal het

bedrijf officieel worden gecerti-

ficeerd als erkend Politie

Keurmerkbedrijf.

Enorm Harmsen neemt dan een

aantal taken van de politie over

met betrekking tot het 'Politie

Keurmerk Veilig Wonen'. Het is

dan ook mogelijk om uw woning

gratis te laten inspecteren op

inbraakwerendheid volgens de

richtlijnen van het 'Politie

Keurmerk Veilig Wonen'.

Enorm Harmsen biedt u de moge-

lijkheid het hang- en sluitwerk

vakkundig te laten monteren.

Vanzelfsprekend vindt ook de

montage volgens de meest recen-

te normen plaats. Monteert u lie-

ver alles zelf, dan wordt u hier-

over deskundig geadviseerd.

Enorm Harmsen is gevestigd te

Hengelo Gld., tel. (0575) 46 12 20.

Nieuwe generatie brillenglazen

bij opticien Köhler-Wissink

Totale vrijheid in zien

EHBO-Steenderen verzorgt een

lezing over 'hart- en vaatziekten'

Deze thema-avond wordt gehou-

den op donderdag 15 maart aan-

staande in 'Het Anker', gelegen

aan de J.E Oltmansstraat 7 in

Steenderen. De aanvang is om

19.30 uur en de inleider van

deze avond is Dr. G. Paster-
kamp.

Iedereen die over dit onderwerp

meer wil weten, wordt hierbij

uitgenodigd.

De gevolgen van aderverkalking

zijn nog steeds doodsoorzaak

nummer een in de westerse

wereld. Het hartinfarct, hersenin-

farct, etalagebenen en een aneu-

rysma in de buik zijn allen een

gevolg van hetzelfde proces ader-

verkalking.

Hoewel er veel vooruitgang is

geboekt in de medische weten-

schap om de oorzaak van ader-

verkalking te begrijpen, is het

nog niet gelukt om de gevolgen

van deze ziekte op grote schaal te

beperken.

De behandeling van de vernau-

wing van bloedvaten is aan grote

verandering onderhevig.

Waar tot voor kort de meeste

mensen nog werden behandeld

met de dottermethode (het opbla-

zen van een ballon) of het aanleg-

gen van een bypass, worden nu

steeds meer stents (gaasje om

terugveren tegen te gaan)

geplaatst en worden bypass ope-

raties op een kloppend hart uit-

gevoerd.

De behandelingen worden daar-

door steeds minder belastend

voor de patiënt met een betere

uitkomst op lange termijn.

Echter, niet alle problemen rond-

om de behandeling van aderver-

kalking lijken eenvoudig op te

lossen. Het liefst zou je die men-

sen die aanleg hebben voor het

ontwikkelen van aderverkalking

op willen sporen en in de gaten

willen houden. Immers, als de

klachten er al zijn blijft het toch
een beetje achter de feiten aanlo-

pen. Aderverkalking is namelijk

een sluipend gevaar. Je hoeft er

niets van te merken en dan plot-

seling is daar de pijn op de borst

of in de kuiten. Daar kan een

patiënt wel tegen behandeld wor-

den, maar de beste behandeling

blijft het voorkomen van deze

sluipende 'ziekte'.

Gerard Pasterkamp is arts en

werkzaam als Universitair hoofd-

docent bij de vakgroep cardiolo-

gie van het Universitair Medisch

Centrum Utrecht (voorheen

AZU). Hij werkt in het weten-

schappelijk onderzoek en zoekt

naar oorzaken en behandelings-

vormen van aderverkalking.

In de lezing zal hij uitleggen wat

aderverkalking nu precies is, hoe

het eruit ziet, hoe het ontstaat en

hoe dit proces nu zo plotseling

kan leiden tot een hartinfarct ter-

wijl de patiënt daarvoor mis-

schien nooit klachten heeft

gehad. Tevens worden de ver-

schillende vormen van behande-

ling getoond.

Tot slot wordt u een blik gegund

in de wereld die wetenschap heet.

Voorbeelden van nieuwe onder-

zoeksresultaten zullen worden

getoond waarvan de patiënt mis-

schien pas over jaren het effect

zal ondervinden.

Bent u geïnteresseerd.

Kom dan op donderdag 15 maart

aanstaande naar 'Het Anker' en

laat u informeren.

Culturele

Uitmarkt

van het Oosten

Op 15, 16 en 17 juni zal de Cul-

turele Uitmarkt van het Oosten

plaatsvinden in het 'Expo

Center' te Hengelo Overijssel.

Organisaties, clubs en stichtingen

die zich bezig houden met kunst

en cultuur, manifesteren zich in

stands en op verschillende podia,

waar diverse zang-, dans- en

toneeloptredens de revue zullen

passeren.

Een Montmartre plein in het cen-

trum van deze beurs zal een

levendig beeld geven van muzi-

kanten, straattheater, schilders,

kunstenaars enz.

Daarnaast zal er een literair café

zijn waar diverse voordrachten

worden gehouden en zal er een

fotowedstrijd plaatsvinden.

Voorafgaand aan de Uitmarkt zal

een symposium plaatsvinden met

als thema:

Amateurkunst tussen traditie

en vernieuwing.

Hieraan zullen wethouders en

ambtenaren van Cultuur van de

Overijsselse Gemeenten en afge-

vaardigden uit de Culturele

Raden en adviesorganen deelne-

men.

De Uitmarkt wordt georganiseerd

in samenwerking met Stichting

Kunst & Cultuur Overijssel en het

'Expo Center' te Hengelo Over-

ijssel.

Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemen met Joop Kesler,

tel. (074) 291 10 03, voorzitter

van de Stichting Culturele

Uitmarkt van het Oosten.

Essilor, de uitvinder van o.a.

Varilux brillenglazen, introdu-

ceert een nieuwe generatie:

Varilux Panamic.

Deze nieuwe glazen bieden de

drager weer volledige vrijheid

in zien dankzij twee unieke

eigenschappen:

- panoramisch zicht;

- spontane gewenning.

Iedereen krijgt bij het ouder wor-

den te maken met leeftijdsver-

ziendheid. Dat is een natuurlijk

verschijnsel. Dingen dichtbij kun-

nen dan niet meer scherp worden

gezien, omdat het aanpassings-

vermogen van de ogen minder

wordt met het klimmen van de

jaren. Met de huidige Varilux bril-

lenglazen kan de drager al uitste-

kend zien op alle afstanden, zon-

der hinderlijke overgangen.

Varilux Panamic voegt daar dus

nog iets aan toe.

Allereerst is het gezichtsveld, zo-

wel dichtbij als op de tussenaf-

standen en in de verte, veel bre-

der dan tot nu toe mogelijk was.

Deze technische innovatie laat de

drager het natuurlijke, panorami-

sche zicht dat deze vroeger

gewend was, weer volledig erva-

ren. Ten tweede verloopt de

gewenning aan Varilux Panamic

uiterst snel. Een representatief

onderzoek onder dragers in ver-

schillende Europese landen

bevestigt deze stelling.

Praktisch iedereen die al Varilux

of Varilux-achtige glazen heeft,

went spontaan of binnen enkele

uren aan de nieuwe glazen.

Bovendien wennen mensen, die

voor het eerst dergelijke glazen

aanschaffen, binnen enkele

dagen.

Varilux Panamic voldoet, dankzij

deze unieke eigenschappen, volle-

dig aan de wensen van de drager.

•N

Varilux Panamic is vanaf nu ver-

krijgbaar bij:

opticien Köhler-Wissink,

Spalstraat 15 te Hengelo Gld.

'Ons Genoegen'Keijenborg

Ledenwerfactie 55+er s

Geachte mevrouw/mijnheer, nog

geen lid van de Seniorenbond?

We worden steeds ouder. Onze

leefomstandigheden zijn duide-

lijk verbeterd, onze voeding is

gevarieerder, de medische ver-

zorging is goed, onze woonsitu-

atie is er duidelijk op vooruit

gegaan.

Mensen worden steeds ouder

Dat kan problemen geven. Nu

reeds vragen velen zich af of onze

samenleving voor haar ouderen

zal kunnen blijven zorgen.

We hebben voor het probleem

zelfs een nieuw woord gevonden:

vergrijzing!

De harde werkelijkheid is nu al

dat onze samenleving grenzen

dreigt te stellen aan wat men

voor ouderen over heeft. Men

zegt dat de zorg voor ouderen

onbetaalbaar wordt. Het feit dat

men dat 'vindt', vormt reeds een

gevaar voor ouderen.

Wie beslist daarover

We moeten ons goed realiseren

dat we in een democatie leven.

Die democratie is erg gevoelig

voor de stem van belangen- en

actiegroepen.

Wie zich niet sterk genoeg laat

horen, beslist niet mee.

De KBO wil de stem van ouderen

laten horen. Hoe meer leden, hoe

sterker de stem klinkt.

Omdat het aantal leden doorslag-

gevend is bij de belangen van de

ouderen in overleg en samenwer-

king met de overheidsinstanties,
zoals gemeente en regering.

Daarom heeft de KBO u nodig.

Maar u hebt de KBO nodig om uw

stem te laten horen.

Kijk vooruit!

Misschien vindt u dat een oude-

renorganisatie helemaal niet no-

dig is.

Wilt u een voorbeeld?

Nu hebt u wellicht nog geen hulp

nodig en kunt u het allemaal zelf

nog wel aan. Maar over vijf of

tien jaar kunnen de zaken anders

liggen. Als in de tussentijd de

prijs van de hulp alsmaar is

gestegen, omdat niemand protes-

teerde, waar blijft u dan?

Daarom is het belangrijk nu reeds

de vinger aan de pols te houden

om in de toekomst niet voor ver-

rassingen te komen staan.

Zelf ook actief zijn!

Als lid van de KBO kunt u ook

zelf actief zijn. Dit kan binnen

onze afdeling van de KBO door

deel te nemen aan onze activitei-

ten zoals ontspanning, sport en

cursussen (zie ons programma-

boekje).

Dus hebt u belangstelling en wilt

u niet stil blijven zitten? Dan bent

u bij de KBO op uw plaats.

Bestuur van de KBO
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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

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

De naam Varilux staat voor topkwaliteit

in brillenglazen. Met Varilux ziet u direct

scherp op alle afstanden. De nieuwste

generatie Varilux brillenglazen biedt u

een uniek breed, panoramisch zicht en

een zeer snelle gewenning. Varilux is

voorzien van een unieke merkgravering

(die alléén met het bijgeleverde Varilux

loepje zichtbaar is). Die gravering

bewijst dat u het beste voor uw ogen

heeft gekocht. Let dus scherp op de

naam. Want alleen op Varilux staat

Varilux. Wij adviseren u graag.

Wereldleider in multifocale brillenglazen.

J U W E L I E R - O P T I C I E N
Spalstraat 15, Hengelo Gld. - tel. (0575) 46 13 74

in onze collectie

babykleertjes

VS fJRH Î

Beuselcer
Landlustweg 2 • Steenderen

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 1204

Zaterdag 24 maart

(voorverkoop)

Laatste optreden - aanvang 22.00 uur

Zaterdag 7 april

Parlour (funk)

Vrijdag 27 april

Jan Rijbroek
Maandag 30 april

Gewoon Jansen
(overdag) Koninginnedag

Woensdag 23 mei

OXXBand
CD-presentatie
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Zwemster Chantal Kuipers haalt

drie medailles op NK sprint

Ponyclub Hengelo Gld.

Goede prestaties op de Gelderse en Nederlandse Kampioenschappen

Chantal Kuipers heeft tijdens de

nationale kampioenschappen in

Emmen drie medailles gewonnen.

Ze behaalde een zilveren en twee

bronzen medailles.

Ze onderstreepte haar talenten

als rugslag zwemster met een zil-

veren medaille op de vijftig meter

rugslag in een tijd van 31.70.

Brons won ze op de vijftig vrije

slag in een tijd van 28.56 en op

de vijftig meter vlinderslag

31.77. Op de honderd meter wis-

selslag viel ze net buiten de prij-

zen met een vierde tijd.

Waterpolo He-Key

Op 3 maart 2001 speelde Heren l

van He-Key wederom een belang-

rijke wedstrijd. In Wapenveld

speelden de heren tegen het

plaatselijke Octopus 1. Deze wed-

strijd moest ook gewonnen wor-

den om de tweede plaats vast te

houden in het klassement. He-

Key ging voortvarend van start

en nam halverwege de Ie perio-

de een 0-2 voorsprong. Vlak voor

rust moest de ploeg echter een

tegendoelpunt toestaan.

In de tweede periode een gelijk

beeld. He-Key had moeite met de

tactische veranderingen in het

spel van Octopus maar wist het

verschil van 2 doelpunten te

behouden met een periodestand

van 2-4. De derde periode begon

slecht voor He-Key want al snel

mocht Octopus een strafworp

nemen die werd verzilverd.

Gelukkig bracht Roger Wesselink

de marge weer op twee (3-5 tus-

senstand)

In de laatste periode werd het

toch nog spannend na l minuut

scoorde Octopus 4-5 en dreigde

He-Key even onder de voet te

worden gelopen. Gelukkig kon

He-Key het verzet breken en kon

het in de laatste minuut de zege

veilig stellen. De wedstrijd werd

met 4-5 gewonnen. Hiermee

neemt He-Key 2 punten voor-

sprong op de nummers 3 en 4 en

staat het steviger op de tweede

plaats.

Dames 2 verraste met een klin-

kende overwinning in Lochem op

Voila 1. Het hooggeklasseerde

team uit Laren/Vorden werd snel

op een 0-3 achterstand gezet.

Deze voorsprong werd lang vast-

gehouden. In de laatste periode

kwam Voila nog sterk terug tot 4-

5 maar met een doelpunt van He-

Key ging de wedstrijd 'op slot'.

Jokelien Beunk scoorde 3 maal.

Programma zaterdag 17 maart:

He-Key Dames 1-NDD/Pegasus 2

't Timpke in Borculo 18.00 uur

He-Key Dames 2-Livo 2

't Timpke in Borculo 18.45 uur

Op 23 en 24 februari werden in

de manege in Ermelo de

Gelderse Kampioenschappen

dressuur voor pony's gehouden.

Voor PC Hengelo deden daar drie

combinaties aan mee en met suc-

ces zo kunnen wij u melden, want

het leverde maar liefst twee

reservekampioenen op.

Op vrijdagavond behaalde

Brechje Roosendaal met pony

Flair in de Z l klasse de tweede

prijs.

Zaterdagmiddag reed Joyce van

Norden met haar pony Lobke

zich naar een tiende plaats in de

Ml; in een sterk deelnemersveld

zowaar een goede prestatie.

Zaterdagavond reed Maarten

Harmsen met zijn pony Hunter in

de M2 klasse. Het was een span-

nende avond, Maarten startte als

vijfde en stond lange tijd aan

kop, maar werd na twee uur door

een van de laatste deelnemers

alsnog gepasseerd en eindigde als

tweede.

Zowel Brechje als Maarten mo-

gen zich reservekampioen van

Gelderland noemen.Voor hen bei-

den betekende dit bovendien dat

zij zich een startplaats hadden
verworven voor de Nederlandse

Kampioenschappen die daar al

het daaropvolgende weekend zou-

den worden verreden.

Inmiddels zijn deze kampioen-

schappen ook al weer achter de

rug en ook daar hebben zij beiden

Op de foto: Maartern Harmsen met Hunter en Brechje Roosendaal met Flair

een goede prestatie neergezet.

Dit alles onder het toeziend oog

van een groot aantal ponycluble-

denen en hun begeleiders die als

supporters naar het Federatie

Centrum in Ermelo waren afge-

reisd. Brechje Roosendaal behaal-

de met Flair in de Z l de zevende

plaats en Maarten Harmsen

behaalde met Hunter in de M2 de

vierde prijs; zij laten daarmee

zien dat de PC Hengelo zich kan

meten met de besten van

Nederland.

Damclub Hengelo Gld.

Bondscompetitie:

In de achtste ronde van de bonds-

competitie van district Oost eer-

ste klasse speelde DCH l thuis

tegen UDC l uit Ulft. H.Vos wist

na tien zetten al zo'n stand op het

bord te zetten dat zijn tegenstan-

der in de fout ging en een schijf

achter kwam, en dit is voor hem

zijn vijfdeoverwinning op rij.

Ook H.Luimes won al snel een

schijf en stevende recht op de

winst af. Het leek Hengelo voor

de wind te gaan maar, G.Halfman

kwam in de problemen en moest

opgeven. J.Heijink en J.Vos die

beide een schijf achter stonden-

wisten toch remise te halen.

A.Hoebink had geen moeite om

naar remise af te wikkelen en

E.Hoebink die een winnende slag-

zet dacht te maken moest toch

berusten in remise.

Eindstand 9-7 voor DCH die hier-

mee de met 8-8 op de vijfde plaats

staat in de eerste klasse.

Onderlinge competitie:

R.Hesselink - H.Zonnenberg 0-2

E.Brummelman - D.Walgemoet 0-2

L.Koldenhof - B.Harkink 0-2

H.Lansink - B.Goorman 2-0

R.Beening - Y.Schotanus 2-0

W.Eijkelkamp - G.Kreunen 0-2

H.Tekelenburg - B.Rossel 2-0

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 18-22

2. W.Eijkelkamp 17-17

3. H.Lansink 16-17

Groep C:

1. B.Rossel 19-20

2. E.Brummelman 15-17

3. B.Goorman 18-17

FRIS
HUPT?

Maak een deal als je
nog moet rijden!
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Toyota Corolla- 7.6 [fi, groen, 77-7997, ƒ 28.250,-

Nissan Almera- 7.6SK, rood, 02-7996, ƒ 22.250,-

Nissan Almera-1.6 XL, blauw, 02-7998, ƒ 24.950,-

ToyotaCorolla-7.6X/./L6Comf., Wauw, 77-7997, ƒ 70.500,

Toyota Corolla-7.6XL//.e Comf., rood, 70-7992, ƒ 77.750,-

Daihatsu Gran Move - rood, 77-7997, ƒ 23.750,-

FiatCinquecentO-groen, 07-7996, ƒ 70.950,-

Ford Escort-1.6 Q 16kl., rood, 02-7993, ƒ 73.950,-

Ford Escort Clipper- 7.8D QX, Wauw02-7994, ƒ 76.250,-

Melgers
Hoge Wesselink2, 7221 CJ Steenderen

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

Nissan Sunny- 7.6 Wagon LPG, rood 77-7997, / 6.950,-

Volvo 440 - DL 7.8/, groen, 07-7993, / 77.000,-

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

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

Toyota Carina - £2.00 CL, beige, 70-7994, / 77.950,-

Toyota Yariz - 7.0 76V, SOL, 3-drs, rood, 05-7999, ƒ 26.250,-

Van Particulier:

Ford Fiesta- 7.3, 16V Studio, 5-drs, blauw, 07-7996, 72.950,

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

auto'

OCCA-

SIONS

Autobedrijf Melgers in Steenderen

Op de foto: Vincent (links) en Theo Melgers

Hoewel de inwoners van Steenderen en di-

recte omgeving wel op de hoogte zijn van

de overname door Theo en Vincent Mel-

gers van garagebedrijf Wieggers, is dit

een goede gelegenheid hier nogmaals aan-

dacht te schenken.

Gebroeders Melgers

Theo en zijn tien jaar oudere broer Vincent

zijn in Keijenborg geboren. Theo werkte

reeds tien jaar bij Autobedrijf Wieggers en

Vincent werkte in Arnhem.

Een eigen bedrijf dat was hun wens en als die

gelegenheid zich zou voordoen, zouden zij

samen verder gaan. Theo en Vincent werken

met enthousiasme in hun nieuwe garagebe-

drijf.

In Arnhem was Vincent aftersales manager

van een werkplaats met magazijn en recep-

tie, hij gaf leiding en was verantwoordelijk

voor zo'n twintig medewerkers. In Arnhem

kroop hij alleen nog bij uiterste noodzaak on-

der de brug, dit is nu wel anders. Betrouw-

baarheid en het geven van een goede service

stonden en staan hoog in het vaandel.

De nadruk ligt op de verkoop van auto's, zo-

wel nieuw als tweedehands en natuurlijk het

onderhoud ervan. Alle merken auto's zijn

verkrijgbaar bij Autobedrijf Melgers.

Niet te vergeten zijn de A.P.K.-keuringen, de

taxatie van schade volgens verzekerings-

voorwaarden en ruitreparaties waarbij het

eigen risicobedrag hetzelfde is als bij de

daarvoor gespecialiseerde bedrijven.

U kunt bij Autobedrijf Melgers 24 uur per

dag tanken met de credittankpas. Tijdens de

openingstijden van het bedrijf kunt u na-

tuurlijk ook zonder pas tanken.

Te zijner tijd zal er een open dag gehouden

worden of een heropenings- en kennisma-

kingsdag met de nieuwe eigenaars. De redac-

tie van deze krant wenst jullie veel succes.

Formule 1

GP van Maleisië - Sepang Circuit

Lengte 5,542 km • Zondag 18 maart

tnic
Bannmkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld

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

VVV Go/f 1.9 Diesel, 3 deurs

VW Golf ƒ.6,3 deurs
VVV Go/f/.6 LPG, 3 deurs
VWGo/f /.4,5 deurs
VWPolo 1.6,3 deurs
Audi 80,2.0,4 deurs

Nissan Primera 1.6 Station

Nissan Micra 1.2,3 deurs

Nissan Micra 1.2,5 deurs

Suzuki Swift 1.3,3 deurs

Volvo 440 1.8,5 deurs

Hyundai Coupé 2.0,3 deurs

Citroen AX, 1.1,5 deurs

OpelVectra 1.6,16V,4 deurs

Opel Astra, 1.6,5 deurs

Opel Corso 1.4,3 deurs

Opel Kadett 1.8,5 deurs

Bedrijfsauto's

V W Golf I.9D Variant

Mercedes Benz 308 O

Onderhoud en reparatie alle merken

Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

1999

1994

1997

1993

1997

1993

1999

1998

1989

1992

1992

1996

1994

1998

1995

1994

1991

1995

1992
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AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Volvo 440-1.7,4 drs 1990

Renault Twingo -1.2,3 drs, Comfort 1995

Citroen Berlingo -1.9 D, bedrijfsauto 1999

Opel Astra Station -1.6i, 5 drs, Club 1997

Fiat Scudo -1.90, bedrijfsauto 1996

Opel Vectra B -1.8,16V, Sedan, 4 drs 1995

Opel Astra-3 drs 1992

Peugeot 205-3 drs 1994

VW Golf-1.3,3 drs 1986

Bovag-lid Bovag garantie

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

goedgekeurde autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.

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

PEUGEOT

/—~\ LEEUWEKEUR
f ri\ ncoouiifTC

OBOVAE

officieel
Peugeot
dealer

OCCASIONS
106 3 D 1.0 Accent
I063D 1.1 Accent
106 3D l.l Accent,airco.elr.cpv.trekh.
106 3D 1.5 D Accent, elr.cpv.stb.trekh.
I063D l.l Étoile
205 3D l.l Accent

306 3D 1.4 Plus
306 3D 1.4 Plus.a-spoiler
306 3D l .4 Plus, radio.sch.dak
306 3D 1.4 XN Belfort, startbl.
306 3D l .4 XR Belfort, mistl.
306 3D l.4XRPIus
306 3D l .6 XR afn.tr.haak
306 3D I .6XS
306 3D 2.0 I6V GTI cpv.el.r.mlv.stb.verl
306 4D I.4SL
306 5D 1.4 XR Belfort, trh.cpv.mlv.stb.
306 5D I.9XRD

44.000 km
120.000 km
35.000 km
77.000 km
99.000 km

1995

I99S

1998

1998

1994

405 5 D 1.9 D Break

406 2D 2.0 Coupé, airco, 2 airbags
Expert l .9 TD Comfort

260.000 km 1989

23.000 km 1998
203.000 km 1996

145.000 km 1989
Overig merk:
Renault Mégane Coupé l.6E,LPG.cpv. 155.000 km 1998

80.000 km
91.000 km
72.000 km
65.000 km
71.000 km
52.000 km
87.000 km

117.000 km
98.000 km

109.000 km
98.000 km

160.000 km

405 4D l .6 GL Sélection, cpv. radio cass. 135.000 km
405 4D l .6 GR Réference 135.000 km

1994

1994

1994

1996

1996

1994

1994

1994

1997

1995

1996

1997

1992

1992

Deze moet u beslist gezien hebben!

PEUGEOT 306 5D 1.6 XS Break
Deze Peugeot is zilvergrijs metallic en is voorzien van
een pittige maar zuinige l .6 liter motor.
De uitrusting met o.a. centrale portiervergrendeling,
4 hoofdsteunen, sportstoelen, elektrisch schuifdak en
mistlampen voor, is zeer compleet.
Deze ruime en praktische gezinsauto heeft slechts
28.000 km gereden en bieden wij aan voor een
interessante prijs.

Openingstijden:
Maandag-donderdag::
Vrijdag:
Zaterdag:

8.00- 18.00 u.
8.00 - 20.00 u.
9.00- 16.00 u.

«PEUGEOT
ASSISTANCE

Meer informatie over gebruikte occasions: www.aanbod-onhne.nl/ridderhor

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo Gld.-Tel. (0575) 46 19 47

J E V O E L T J E L E K K E R D E R I N E E N PEUGEOT.

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
Tel. (0575)44 1621 Autoliefde roest niet,

Uniek concept; zowel coupé als cabriolet

Introductie Peugeot 206 CC bij Ridderhof

Op de foto: De gebroeders Ridderhof met hun nieuwe aanwinst

HENGELO GLD. - De nieuwe Peu-
geot 206 CC staat sinds kort in
de showroom van Autobedrijf

Ridderhof.

Op de Salon van Genève in 1998,
een half jaar vóór de introductie
van de 206, toonde Peugeot een
studiemodel met de naam 20V.

Aangemoedigd door de vele posi-
tieve reacties is destijds het besluit
genomen om het model, dat zowel
een coupé als een cabriolet is, in
productie te nemen.

Uniek concept

In technisch opzicht is de 206 CC
een unieke auto. Een wegklapbaar
dak in een auto van dit formaat in
combinatie met twee zitplaatsen
achter, zonder in te leveren aan de
hedendaagse eisen voor stijl en
praktische bruikbaarheid is een
prestatie van niveau.

Het wegklapbare dak laat zich
door middel van een electro-hy-
draulisch systeem in slechts 20 se-
conden openen. Enerzijds kan men

in vrijheid 'open genieten' van zijn
omgeving, en anderzijds heeft men
het comfort en de veiligheid van
een coupé. Peugeot heeft wat dat
betreft een naam hoog te houden.
De carrosserie is ten opzichte van
de 'gewone 206' op diverse plaat-
sen verzwaard en verstevigd.

Voorbeeldige prestaties

Denk niet dat deze Peugeot alleen
maar een auto is voor de boule-
vards aan de Franse Rivièra. Ook
de sportieve rijder komt ruim-

schoots aan zijn trekken. De moto-
risering van de eerst leverbare mo-
dellen bestaat uit een 1.6 16V met
80 kW (110 pk) en een 2.0 16V

met 100 kW (138) pk.

Een automaat is alleen op de 1.6
16V leverbaar. Het spreekt van-
zelf dat deze vermogens tot voor-
beeldige prestaties leiden;
Een topsnelheid van 204 km/h en
een acceleratie van 0-100 km/h in
8,9 seconden voor de 2.0 16V. Met
een top van 193 km/h en in 10,6 se-

conden naar de honderd doet de
1.6 16V hier niet veel voor onder.
Het gemiddeld verbruik ligt vol-
gens de fabriek op 7,0 tot 8,0 liter
op 100 km.

Interieur

Het 2 + 2 interieur is voorzien van
sportieve accenten; sportstoelen
die op vele manieren verstelbaar
zijn, aluminium pedalen en ver-
snellingspook.
Het dashboard met witte wijzer-

platen en een sportstuur vertoont
veel gelijkenis met de 206 GTI.

Goed gezelschap

De nieuwe 206 CC verkeert in het
goede gezelschap van de 306 Ca-
briolet en de 406 Coupé, die res-
pectievelijk bij hun introductie tot
'mooiste cabriolet' en tot 'mooiste
auto van het jaar' werden verko-
zen.

Door de veelzijdigheid van dit con-
cept beoogt men een grotere klan-
tenkring.

Aan de prijzen zal het zeker niet
liggen, de 206 CC is er al vanaf ƒ
41.100,- hetgeen, gezien de al
zeer complete standaard uitrus-
ting, zeer concurrerend is. Tenmin-
ste voor zover je met dit concept
van concurrentie kunt spreken.

Bij autobedrijf Ridderhof zal men u
graag kennis laten maken met de
206 cabrio/coupé.

Op de foto: het vooraanzicht van de Peugeot 206 CC



Een bericht van de

Ned. Herv. Kerk te Hengelo

Binnen drie weken:

Honderdduizend klanten met

AH spaarrekening

Het is inmiddels een goede tradi-
tie dat gemeenteleden in de tijd
rond Pasen in de gelegenheid wor-
den gesteld om een groet te stu-
ren aan gevangenen en ter dood
veroordeelden.

Evenals vorig jaar zijn er ook
weer adressen van Nederlanders
die gevangen zitten in het buiten-
land. Ook naar de Penitentiaire
Inrichtingen in Nederland kunnen
weer kaarten verstuurd worden.

Het betreft gevangenen in o.a.
Kameroen, Filippijnen, Tanzania,
Peru en Nederlandse gevangenen
in USA, Duitsland, Spanje, Oos-
tenrijk, Hongarije, België, Peru,
Kroatië, Thailand, Australië,

Engeland "en Frans Guyana.

Ook dit jaar kunnen er weer kaar-
ten worden verstuurd, voorzien
van een gedicht. Op de achterzij-
de van de kaart staat de volgen-
de tekst: 'Wij gedenken met
Pasen de opstanding van onze
Heer Jezus Christus. In deze
dagen zijn onze gedachten en
onze gebeden met U. U bent niet
vergeten. Houdt goede moed!'

Vanaf zondag 18 maart kunt u
deze kaarten kopen voor de paas-
groetenactie in de Remigiuskerk
en in de Goede Herder Kapel.

Ze zijn voor ƒ l,- per stuk te koop
na de dienst.

Onderkomen voor nevendiensten en vergaderingen

Nieuwe parochieruimte voor

Willibrorduskerk

Nu de pastorie naast de St.
Willibrorduskerk aan de
Spalstraat te Hengelo Gld. niet
meer werd bewoond sinds het
vertrek van pastoor E. Lammers,
kwam het kerkbestuur op het
idee om de woonruimte om te
vormen tot parochiecentrum.

Met vereende krachten werden
de voor- en achterkamer tot één
geheel omgebouwd.

Zaterdagavond 3 maart jl. was
het zover dat het nieuwe
parochiecentrum officieel in
gebruik kon worden gesteld.

Na afloop van de eucharistievie-
ring zegende pastor G. Zweers de
ruimte in, nadat een Bijbel-
gedeelte was gelezen over de
Emmausgangers en gezamenlijk
het 'Onze vader' was gebeden.

De nieuwe parochieruimte in de
pastorie, welke nu net 42 jaar
oud is, dient voor meerdere doel-
einden.
Naast de vergaderingen van tal
van parochiële commissies wor-
den er ook kindernevendiensten
gehouden en vindt er de doorde-
weekse eucharistieviering op de
donderdagavond plaats.

ZAANDAM/DEN HAAG - In nog
geen drie weken tijd hebben
honderdduizend klanten zich
aangemeld voor de AH
Spaarrekening, de nieuwe
manier van geld sparen van
Albert Heijn en AEGON.

Met de AH Spaarrekening, die
sinds 5 februari jl. is geïntrodu-
ceerd in de ruim 650 supermark-
ten van Albert Heijn, sparen klan-
ten met hun AH Bonuskaart vrij-
wel ongemerkt en gemakkelijk
tijdens het boodschappen doen.
De klant kan daarbij kiezen uit
vijf verschillende spaarvormen.

Gemiddeld kiezen klanten voor
drie spaarvormen tegelijk. Het
meest populair is het sparen van
de bonuskorting die Albert Heijn
biedt op producten, direct
gevolgd door het sparen van sta-
tiegeld. Op de derde plaats staat
het afronden van het totaalbe-
drag aan boodschappen op vijf
gulden naar boven. Daarna vol-
gen het sparen van een vast per-

centage van 5, 10 of 15% boven
op het aankoopbedrag en het inle-
veren van al dan niet volgepakte
AH-zegelboekjes.

Er zijn drie mogelijkheden om een
AH Spaarrekening te openen. Tot

nu toe heeft het merendeel van de
klanten daarvoor gebruik
gemaakt van de AH Geldzaken
zuil in de winkel. De overige klan-
ten hebben zich schriftelijk aan-
gemeld of via internet.

AH Geldzaken, de overkoepelen-
de naam voor de samenwerking
tussen AEGON en Albert Heijn,
heeft in deze eerste drie weken al
circa 700.000 transacties ver-
richt voor de klanten van de AH
Spaarrekening.

Deze transacties betreffen alle
afzonderlijke spaarbedragen die
via de AH Bonuskaarten op de
AH Spaarrekeningen worden bij-
geschreven, maar bijvoorbeeld
ook girale overboekingen naar de
AH Spaarrekening vanaf een
bank/ girorekening.

Op basis van de huidige rente-
stand biedt de AH Spaarrekening
met een saldo tot ƒ 990,- een
rente van 2%. Boven de ƒ 990,-
ontvangt de klant een rente van
4,25% over het totale bedrag.

De AH Spaarrekening concur-
reert daarmee met de meest
gebruikte spaarrekeningen in
Nederland.

Volgende week in 'De Reclame'

Koopzondagspecial

Gezondheid uit de wok

Roerhakken, gezond en gemakkelijk

In maart en april vinden bij 125
supermarkten in geheel
Nederland demonstraties 'roer-
bakken in de wok' plaats. De
demonstraties worden gegeven
door voedingsdeskundigen van
het Voedingscentrum en de
Nederlandse Hartstichting. Er
kan worden gekeken en
geproefd en er liggen recepten-
folders om mee te nemen.

De roerbakdemonstraties zijn
een onderdeel van de campagne
'Goede voeding, wat let je?' van
het Voedingscentrum en worden
georganiseerd in samenwerking
met de Nederlandse Hart-
stichting. Door het roerhakken
te promoten, willen deze orga-
nisaties de consumptie van
meer groenten en fruit (2 ons
groenten & 2 keer fruit per
dag) en minder verzadigd vet
stimuleren.

Er zijn veel manieren om gerech-
ten te bereiden, maar als het om

gezond en gemakkelijk gaat, staat
roerbakken bovenaan. Roer-
bakken in een wok is een berei-
dingswijze, die zijn oorsprong
heeft in het Verre Oosten en is de
laatste jaren razend populair
geworden in Nederland. Het aan-
tal kookboeken met roerbakre-
cepten is enorm toegenomen en
momenteel kun je zelfs uit eten
gaan in wokrestaurants.

Het principe van roerbakken
bestaat uit het snel verhitten van
kleingesneden producten - meest-

al verschillende groentensoorten
gecombineerd met vlees of vis -
onder voortdurend 'roeren'.
Doordat de wok gelijkmatig
wordt verhit, is er weinig vet
nodig.
Bovendien zijn olie of margarine
uit een knijpfles heel geschikt om
mee te roerbakken en deze bevat-
ten goede, onverzadigde vetten.
Roerbakken is ook een snelle
methode; vooral als je voorgesne-
den producten gebruikt, staat er

snel een lekkere maaltijd op tafel.
Roerbakken is dus een gezonde
en gemakkelijke bereidingswijze.

Tijdens de demonstratie in de
supermarkt zal de voedingskundi-
ge het gerecht 'Kip met
Italiaanse groenten' roerbakken.
Verder kan zij alles vertellen over
deze gezonde manier om een
maaltijd te bereiden en de pro-
ducten die hiervoor nodig zijn. En
natuurlijk kunt u vragen stellen.

Het is dus de moeite waard om te
komen kijken en proeven. En het
roerbakken kan thuis meteen in
praktijk worden gebracht, want
er ligt onder andere een folder
met vier lekkere roerbakrecepten
klaar om gratis mee te nemen. Na
iedere demonstratie worden er
houten roerbak-spatels cadeau
gegeven aan belangstellenden.

De demonstraties 'Roerbakken,
gezond en gemakkelijk' worden
georganiseerd door het

Voedingscentrum en de Neder-
landse Hartstichting. Het Voe-
dingscentrum is dé onafhankelij-
ke vraagbaak in Nederland voor
iedereen die iets wil weten over
voeding en voedsel in relatie tot
gezondheid, kwaliteit en voedsel-
veiligheid.

Met de campagne 'Goede voe-
ding, wat let je?' wil het
Voedingscentrum de consumptie
van groenten & fruit en minder
verzadigd vet stimuleren.

Een goede voeding kan immers
veel ziekten zoals hart- en vaat-
ziekten en kanker voorkomen. De
demonstratie 'Roerbakken in de
wok' laat zien dat goede voeding
lekker en gemakkelijk is.

Voor meer informatie over voe-
ding bel met de Voedingstelefoon

(070) 306 88 10
(12.00 tot 16.00 uur) of kijk op
www.voedingscentrum.nl
of www.hartstichting.nl.

Kerk en Radio

In 'de Muzikale Ontmoeting', de
wekelijkse uitzending van Kerk
en Radio bij 'Radio Ideaal', kunt
u op maandagavond 19 maart
a.s., naast zang en muziek, lui-
steren naar een vervolggesprek
met frater Broekman.

Op maandag 26 maart wordt er
een vraaggesprek uitgezonden
met pastor Ruurd v.d. Water van
het Slingelandziekenhuis in
Doetinchem en de week erop, 2
april, zal de heer Ribbers uit
Zelhem een bijdrage leveren.

Het programma 'de Muzikale
Ontmoeting' wordt iedere maan-
dag tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden.

Hengelose

toneelvereniging

speelt blijspel

In Party-centrum 'Langeler' in
Hengelo speelt de Hengelose
toneelvereniging het blijspel
'De Kerkestroat is een keurige
stroat.'

Ma Hofman heeft pa eindelijk zo-
ver gekregen dat ze zijn verhuisd
naar een keurige straat. Maar als
zij ook nog een auto wil hebben,
omdat iedereen dat daar heeft,
gaat hem dat toch net iets te ver.

Ze drijft toch haar zin door en wil
het allemaal zelf gaan verdienen
door kostgangers in huis te ne-
men. Oma, waar ze bij in huis wo-
nen, vindt het wel gezellig, dan
heeft zij ook eens een nieuwtje te
vertellen.

Het zijn wel een beetje vreemde
kostgangers, maar dat kunt u zelf
gaan zien zaterdag 24 en 31
maart.

INWONERS
PER KM2

EN TOCH HEBBEN
SOMMIGE MENSEN

NIEMAND
OM ZICH HEEN

Giro 37Q71
w w w . l e g e r d e s h e i l s . n l
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Column

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

DE T-BIUETTEN VOOR BELASTINGTERUGGAAF

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 27 februari t/m

dinsdag 6 maart.

Fietskijkdag

Op zaterdag 17 maart wordt van

9.00 tot 12.00 uur aan het poli-

tiebureau Zelhem een fietskijk-

dag georganiseerd. Deze kijkdag

is voor diegene bedoeld waarvan

een fiets wordt vermist, waarvan

al of niet aangifte is gedaan. Wel

adviseren wij u om het bewijs van

aangifte mee te nemen, dan wel

andere gegevens waaruit blijkt

dat de vermiste fiets van u is.

Tevens staan de gevonden fietsen

uit de gemeentes Hengelo Gld.,

Hummelo en Keppel in Zelhem

gestald.

Dinsdag 27 februari

- Bij de Rabobank in Hengelo

werd 's nachts een ruit ver-

nield.

Woensdag 28 februari

- Zowel in de plaatsen Drempt

als in de Keijenborg vonden 's

nachts diverse auto-inbraken

plaats, waarbij autoradio's en

persoonlijke spullen werden

ontvreemd. Van de dader(s)

ontbreekt nog elk spoor.

- Tijdens een alcoholcontrole tus-

sen 22.15- 23.15 uur hebben 50

automobilisten de blaastest ge-

daan, hierbij werden geen over-

tredingen geconstateerd.

- Een bestuurder van een perso-

nenauto reed 's nachts over de

Landeweerweg in Halle.

Plotseling stak een pony de rij-

baan over en de bestuurder kon

het dier niet meer ontwijken.

Aan de auto ontstond materiële

schade, de pony bleef hierbij

ongedeerd.

Donderdag l maart

- In Hengelo is gebleken dat

regelmatig onbevoegden op het

terrein van de naturistenclub

komen en daar vernielingen ple-

gen. Graag bij het signaleren

van verdachte personen con-

tact opnemen met de politie te

bereiken via tel. 0900-8844.

- Een bewoner van de Ardinck-

hoek in Zelhem deed aangifte

van vernieling van een ruit.

-Tussen 15.45- 16.30 uur werd

op de Doetinchemseweg binnen

de bebouwde kom van Zelhem

gecontroleerd op snelheid en

het dragen van autogordel. In

totaal werden vier automobilis-

ten geverbaliseert terzake te

hard rijden.

- 's Avonds reed een bestuurder

van een bestelauto op de

Hummeloseweg te Zelhem een

boom uit de grond. De bestuur-

der verklaarde dat hij een klap-

band had gekregen. Tijdens een

blaastest bleek dat de bestuur-

der zwaar onder invloed van

alcohol reed. Het rijbewijs van

de bestuurder, een 41 jarige

inwoner uit Zelhem, werd inge-

trokken. Ook kreeg hij een dag-

vaarding uitgereikt.

Zaterdag 3 maart

- De brandweer van Zelhem

moest 's middags uitrukken

voor een schuurbrand aan de

Meeneweg in Zelhem. Het vuur

greep snel om zich heen en ver-

woestte het tuinhuis volledig.

De oorzaak van de brand is nog

onbekend.

Maandag 5 maart

- Op de Hengeloseweg, Kruis-

bergseweg en de Doetinchemse-

weg in Zelhem werd 's middags

een verkeerscontrole gehouden.

Naast de snelheidsovertredin-

gen, zijn ook vijf bekeuringen

uitgeschreven ter zake o.a. het

niet dragen van een helm en het

niet dragen van de autogordel.

- Tijdens een snelheidscontrole

op de Hengeloseweg te Zelhem

reden tussen 17.00-18.00 uur

twee automobilisten te hard.

De hoogst gemeten snelheid

bedroeg 73 km/h.

Dinsdag 6 maart

- Een automobilist reed 's mor-

gens met zijn voertuig over de

Halseweg. Plotseling stak er

een ree de rijbaan over met

gevolg dat er een aanrijding

ontstond. De ree heeft de aan-

rijding helaas niet overleeft en

aan de auto ontstond materiële

schade.

- In Zelhem werd op de Kruis-

bergseweg tussen 14.00-16.30

uur een grootschalig verkeers-

controle gehouden. Hierbij wer-

den 11 bekeuringen uitgereikt,

voornamelijk bromfietsers. De

bromfietser die er vandoor wil-

den gaan werden door de

motorrijder opgehaald.

-Tevens werd tussen 17.00-

17.30 uur op de Halseweg bin-

nen de bebouwde kom van

Zelhem gecontroleerd op snel-

heid, waarbij twee overtredin-

gen werden geconstateerd. De

hoogst gemeten snelheid

bedroeg 63 km/h.

Saskia Visscher.

Spreekuur CDA Hengelo Gld.

Op maandag 19 maart a.s. houdt

het CDA aid. Hengelo/Keijenborg

weer een spreekuur. Iedereen die

dat wil kan zich dan tot de CDA-

fractie wenden, hetzij voor zich-

zelf dan wel namens een vereni-

ging of instantie.

Op deze wijze onderhouden de

fractieleden het belangrijke con-

tact met de bevolking en wordt

gehoopt dat dit er aan bij mag

dragen de politiek dichter bij de

mensen te brengen. Het spreek-

uur wordt steeds gehouden in de

week voorafgaand aan de

gemeenteraadsvergadering.

Het is wenselijk dat men zich

tevoren telefonisch meldt, zodat

er zonodig nog wat kan worden

voorbereid en in ieder geval die-

gene van de CDA-fractie aanwe-

zig is die ook in de betreffende

raadscommissie zit. Het spreek-

uur op maandag 19 maart a.s.

wordt gehouden in zaal Leemreis

's avonds van half acht tot acht

uur.

Telefonische aanmelding kan bij

één van de zes fractieleden,

waaronder tel. (0575) 46 19 28.

Het is weer aangiftetijd. De

belastingdienst heeft de biljet-

ten ten behoeve van de aangifte

inkomstenbelasting en premie

volksverzekeringen 2000 in de

afgelopen maanden rondge-

stuurd. Menigeen heeft inmid-

dels de aangifte over het jaar

2000, al dan niet digitaal,

gedaan.

Naast de standaard aangiftebil-

jetten kennen we nog een tweetal

biljetten die speciaal zijn bedoeld

voor teruggaaf van loonbelas-

ting/premie volksverzekeringen:

een uitgebreide versie (het T-bil-

jet) en een eenvoudig model voor

ongehuwde jongeren t/m 27 jaar

(hetTj-biljet).

Wanneer een teruggaafbiljet

indienen?

Indiening van een teruggaafbiljet

heeft slechts zin indien de te ver-

wachten teruggaaf meer be-

draagt dan ƒ 26,-. Een lager

bedrag wordt niet terugbetaald.

Een T-biljet of Tj-biljet moet bin-

nen 3 jaar na afloop van het

kalenderjaar worden ingediend.

Waar zijn de biljetten

verkrijgbaar?

T- en Tj-biljetten zijn te downlo-

aden van internet (www.belas-

tingdienst.nl/aangifte) of ver-

krijgbaar bij het belastingkan-

toor, accountantskantoren, belas-

tingadviseurs, etc.

Oorzaken die kunnen leiden tot

teruggaaf

Er zijn tal van oorzaken die ertoe

kunnen leiden dat er over uw loon

of uitkering in vergelijking met de

verschuldigde inkomstenbelas-

ting/premie volksverzekeringen

te veel is ingehouden. Twee voor-

beelden waarbij sprake is van

teruggaaf:

De alleenstaande 65-plusser

De ervaring leert dat de 65-plus-

sers die in het jaar 2000 naast

hun AOW geen of slechts een

bescheiden pensioen hebben

gehad in aanmerking komen voor

aftrek van buitengewone lasten

in verband met ziekte en ouder-

dom. Indien er verder geen belas-

te inkomsten zijn, is het inkomen

dusdanig dat de drempel voor

aftrek van buitengewone lasten

wordt gehaald.

ledere 65-plusser heeft namelijk

recht op de zogenaamde ouder-

domsaftrek, groot ƒ 1.532,-.

Deze aftrek vermeerderd met de

betaalde en ingehouden ziekte-

kostenverzekeringspremie, even-

tuele uitgaven voor medicijnen,

bijdrage aan de kruisvereniging

en eventuele overige uitgaven ter

zake van ziekte, zorgt ervoor dat

het drempelbedrag wordt over-

schreden. Dit doorgerekend levert

een teruggaaf op van ongeveer ƒ

200,-.

De scholier met een vakantiebaan

en/of andere bijbaan

Scholieren met een bijbaan kun-

nen eenvoudig zelf bepalen of zij

voor een teruggaaf van teveel

ingehouden loonheffing/premie

volksverzekeringen in aanmer-

king komen. Op de jaaropgave(n)

staat een bedrag aan ingehouden

loonheffing/premie volksverzeke-

ringen vermeld. Is dit niet het

geval dan is geen teruggaaf

mogelijk. Verder staat op de jaar-

opgave(n) een bedrag aan fiscaal

loon vermeld. Indien het fiscaal

loon in totaal minder bedraagt

dan ƒ 8.950,- kan men het gehe-

le bedrag aan ingehouden loon-

heffing/premie volksverzekerin-

gen terugvragen. Voorwaarde is

wel dat aan rente-inkomsten niet

meer dan ƒ 1.000,- is ontvangen.

Een aantal andere oorzaken

waardoor eventueel recht op

teruggaaf kan ontstaan zijn:

- werken in dienstverband gedu-

rende een deel van het jaar.

- aanschaf van een eigen woning

in 2000.

- aftrekpost i.v.m. reiskosten

woning-werk; indien u meer

dan 10 kilometer van uw werk

woont bestaat recht op aftrek

voor de reiskosten, indien deze

niet door de werkgever worden

vergoed.

- aftrekpost i.v.m. rente van

schulden (niet schulden i.v.m.

eigen woning). Dit is veelal het

geval als er een persoonlijke

lening is afgesloten ter finan-

ciering van bijv. een auto.

. Opgemerkt dient te worden dat

over het jaar 2000 voor het

laatst recht bestaat op aftrek

van rente van deze schulden.

- aftrekpost i.v.m. buitengewone

lasten zoals: studiekosten,

ziektekosten, kinderopvang.

- aftrekpost i.v.m. giften (bijv.

aan kerk, Poster Parents Plan,

Rode Kruis, KWF, etc.)

Voor buitengewone lasten en gif-

ten geldt dat de aftrekbaarheid

wordt beperkt door drempels of

maxima. Het voert te ver om deze

beperkingen in dit artikel te

behandelen.

Bovenstaande opsommingen en

voorbeelden zijn niet volledig.

Mocht u twijfelen over de aftrek-

baarheid van een bepaalde uitga-

ve, informeer dan eerst bij uw

adviseur.

Deze column werd verzorgd door

Accountantskantoor

Th J. Sloot b.v.
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Boekenweekgeschenk 2001
Cadeau bij aankoop van ten minste ƒ 24,50

(€ 11.11) aan Nederlandstalige boeken,

zolang de voorraad strekt.

WOLTERS BOEKHANDEL
Spalstraat 14

7255 AC Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 12 53

Voorjaarsaanbieding

l liter autoshampoo 7.95

iedere 2e en 3e liter 3.95 per liter

Tegen inlevering van deze advertentie, krijgt u
3 gulden korting op alle Gulf reinigingsmiddelen!!!

Gulf Tankstation Wim Rietman
Rondweg 10 - Hengelo Gld.

i

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals

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

Installatie en onderhoud van satelliet systemen

Sirius Systems Service s
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.

l jaar

Mien Alles
Knalaanbieding!

vrijdag 16 - zaterdag 17 - zondag 18 maart

* Schnitzel Speciaal (gebakken champignons en ui)

* Karbonade met heerlijke saus

Kipfllet met ananas-kaassaus

* Shoarma met knoflooksaus

Geserveerd met rauwkost, frites of gebakken aardappelen.

Dit weekend alle schotels

ƒ ƒ 2.50 p.p.
en een kleine verrassing

i.v.m. het l -jarig bestaan

N/es en Janette

Diverse rassen
pootaardappelen

nu voorradig

koolplanten

sla-planten

andijvieplanten

selderijplanten

peterselieplanten

en nog veel meer

Uien 5kiio ƒ 1.98
handappels, 3 kilo ƒ 3.50

Groente- en Fruitboerdenj

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7, 7227 DA Toldijk

Tel. (0575)45 1361

Erna Westenberg

25 jaar bijEdah

Uitslag Parochieavond

hleurwedstrijd Willibrordusparochie

Erna Westenberg werkt 15 maart

a.s25jaarbijEdah. Ze is begonnen

op 15 maart 1976 bij de Edah in

Delden. Eerst werkte als cassière,

daarna is ze overgegaan naar de

afdeling vleeswaren.

Op 5 februari 1983 is ze gaan wer-

ken bij de Edah in Hengelo Gld. In

Hengelo is ze ook weer begonnen

op de afdeling vleeswaren, echter

na een poos wilde ze wat anders en

werd ze hoofdcassière. In deze

functie werkt ze nu nog steeds.

Wij als haar collega's willen u de

gelegenheid bieden om haar te feli-

citeren op donderdag 15 maart

van 14.00 uur tot 16.00 uur onder

het genot van een kopje koffie. Tot

ziens bij de Edah in de Molenhoek.

Het was moeilijk om uit de inzen-

dingen de leukste kleurplaten te

kiezen. Iedereen had ontzettend

zijn/haar best gedaan.

We zijn tot de volgende

prijswinnaars gekomen:

SilkeElburgSjaar.

Lotte Hofstraat 4 jaar.

Marouchka Weulen Kranenburg

5 jaar.

Judith Kelholt (bijna) 5 jaar.

lan Woertsójaar.

Anne Boersma 6 jaar.

Wijnand Roeling 7 jaar.

Aniek Nieuwenhuis 8 jaar.

Erika Huurnink 10 jaar

Lianne Verstege 11 jaar.

De prijswinnaars krijgen persoon-

lijk bericht en een cadeaubon die

bij de Drievetol besteed kan wor-

den. Allemaal van harte gefelici-

teerd en alle kinderen die meege-

daan hebben, dank je wel voor de

mooie kleurplaten.

De Drievetol en

drukkerij Uiterweerd.

Het parochiebestuur van de Wil-

librordusparochie heeft de pa-

rochianen voor maandagavond

12 maart uitgenodigd om bij te

praten over alles wat er in de

laatste jaren in de parochie is ge-

beurd en over toekomstige ont-

wikkelingen.

Niet alleen de komst van de nieuwe

pastores in 1999, maar ook de si-

tuatie rond de pastorie, de oude

pastorie en de kerk zijn dermate

belangrijk dat het nuttig is hier-

over met de parochianen van ge-

dachten te wisselen.

Welke bijdrage zal de Kerk kunnen

hebben voor onze samenleving? Op

welke manier kan worden inge-

speeld op de ontwikkelingen in de

maatschappij?

Op zoek gaan naar nieuwe pro-

gramma's en nieuwe activiteiten

om te komen bij de zin van het le-

ven in ontmoeting en perspectief.

Op welke manier kunnen we het

pastoraat van de gastvrijheid een

plaats geven in de parochie? Zaken

die op de parochieavond aan de or-

de komen.

De bijeenkomst wordt gehouden

in hotel "Leemreis en begint

's-avonds om acht uur. Vanaf half

acht staat de koffie klaar.

180 KILOMETER FILE PER DAG
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
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Water
Andere eisen voor emissies huishoudelijke afvalwaterlozingen

Bodem
Conceptnota 'Hergebruik diffuus verontreinigde

grond in Gelderland'

Riolering of IBA? Dat is de

vraag die menig ambtenaar en

bestuurder bezighoudt. Logisch,

want voor l januari 2005 moe-

ten alle lozingen van afvalwa-

ter aan het Lozingenbesluit

Bodembescherming of het Lo-

zingenbesluit Oppervlaktewa-

ter voldoen.

Dat betekent dat voor die

datum een kleine 27.000 perce-

len in Gelderland op de riolering

moeten worden aangesloten, of

hun afvalwater met een indivi-

dueel systeem (IBA) moeten zui-

veren. Om het proces te ver-

snellen heeft de provincie een

handreiking gemaakt.

Ooit was de keuze tussen doleren

of het plaatsen van een IBA-sys-

teem niet zo moeilijk.

Als het even kan werd voor riole-

ring gekozen. De individuele

behandelingsinstallaties van af-

valwater (IBA's) worden echter

steeds beter en zijn in menige

situatie een goedkoper en duur-

zaam alternatief, vooral voor

panden die 'ver van de bewoonde

wereld' liggen.

Bovendien zijn er steeds minder

wettelijke beperkingen om voor

een IBA te kiezen: alleen lozingen

in de directe nabijheid (40 nieter)

van een rioleringsstelsel en lozin-

gen in zeer kwetsbaar gebied

(grondwaterbeschermingsgebie-

den, HEN-wateren en zwemwa-

ter) moeten in principe via de rio-

lering worden afgevoerd.

Nieuwe emissie-eisentabel

IBA's krijgen een extra duwtje in

de rug, nu de provincie na uitvoe-

rig overleg met vertegenwoordi-

gers van gemeenten, waterbedrij-

ven en waterschappen haar

beleid heeft veranderd.

Vanaf januari 2001 geldt voor

Gelderland een nieuwe emissie-

eisentabel. Die gaat niet langer

uit van emissieconcentraties,

maar over de vraag welk type

gecertificeerd IBA-systeem mag

worden toegepast.

Dat hangt samen met de kwets-

baarheid van het gebied waar de

lozing plaatsvindt: niet kwets-

baar, kwetsbaar of zeer kwets-

baar. Binnenkort verschijnt een

kaart waarop de kwetsbaarheid

is aangegeven.

Ontheffing

Gemeenten hebben een zoge-

naamde 'zorgplicht' voor het

inzamelen en afvoeren van afval-

water. De wet legt dit nog steeds

uit als het aanleggen van riole-

ring. De provincie kan gemeenten

van die plicht ontheffing verle-

nen, als ze aantonen dat de aan-

leg van riolering voor de betref-

fende percelen duurder is dan de

(wettelijk) vereiste IBA.

Gemeenten moeten dit aantonen

met berekeningen, waarbij crite-

ria zoals de aanlegkosten, de

jaarlijkse kosten voor rente,

afschrijving en exploitatie, voor-

keur van de lozer, kwaliteitsdoel-

stellingen en soort en omvang

van de lozing een rol spelen.

Als de provincie een ontheffing

verleent, is formeel de lozer ver-

antwoordelijk voor de milieuhy-

giënisch verantwoorde zuivering

van z'n afvalwater. Die zal de nei-

ging hebben om voor het goed-

koopste systeem te kiezen, zoals

een septictank met een infiltra-

tievoorziening.

In de niet-kwetsbare gebieden

voldoen deze klasse I-systemen

aan de lozingsbesluiten, ondanks

het vaak beperkte zuiveringsren-

dement van hooguit dertig pro-

cent.

Toch kosten ze acht tot negendui-

zend gulden. Voor een paar dui-

zend gulden meer wordt een klas-

se II of III-systeem geplaatst, met

een zuiveringsrendement van

rond de tachtig procent.

Gelderland hoopt dat gemeenten

samen met waterschappen / zui-

veringsschap zorgen voor de aan-

leg en het beheer van de syste-

men. Door gezamenlijke inkoop

kan dan aan lozers zonder meer-

kosten een betere zuivering wor-

den aangeboden én is een

gemeente per saldo goedkoper uit

dan alles te rioleren.

Leidraad en brochure

De provinciale handreiking geeft

veel informatie. Voor meer in-

houdelijk betrokken ambtenaren

komt er bovendien binnenkort de

'Leidraad sanering laatste onge-

zuiverde lozingen'. Het Van Hall-

Instituut in Leeuwarden heeft een

folder, die speciaal voor de lozers

zelf is bedoeld.

Meer informatie:

T. Froon,

(026) 359 87 56

t.froonfr/prv.gelderland.nl

Hondeuitwerpselen neospora en abortus bij koeien

Geachte hondenbaasjes:

Graag willen wij het volgende bij

u onder de aandacht brengen.

Een kenmerk van parasieten is

dat zij een andere diersoort als

gastheer nodig hebben om te kun-

nen overleven. Vaak zijn in de

levenscyclus van een parasiet

zelfs verschillende gastheren no-

dig. Zo ook bij de parasiet

Neospora Caninum. Deze parasiet,

kortweg vaak Neospora ge-

noemd, heeft twee gastheren

nodig om zich te kunnen voort-

planten, namelijk een 'eindgast-

heer' en een 'tussengastheer'.

De volwassen parasieten houden

zich in de eindgastheer op, terwijl

diverse tussenstadia zich in de

tussengastheer bevinden.

Eindgastheer van Neospora is de

hond. Een met Neospora geïnfec-

teerde hond vertoont echter geen

ziektesymptomen. In de hond

worden eitjes (oocysten) gevormd

die met de uitwerpselen worden

uitgescheiden.

De tussengastheer het rund raakt

met Neospora geïnfecteerd door

het eten van besmettelijke eitjes.

De koeien worden niet zichtbaar

ziek nadat ze eitjes hebben opge-

nomen. .Wel kan Neospora bij

drachtige koeien door de vrucht-

vliezen heen de vrucht bereiken

waardoor de vrucht kan afster-

ven.

Ook worden soms ogenschijnlijk

gezonde kalveren uit deze koeien

geboren, die echter wel met

Neospora geïnfecteerd zijn.

Neospora kan dus abortus veroor-

zaken bij het rund. Er hebben

zich situaties voorgedaan, waar-

in op rundveebedrijven waar de

dieren met Neospora geïnfecteerd

raakten, meer dan de helft van de

koeien hun vrucht aborteerden.

Dit 'verwerpen' kan jaren na in-

troductie van de parasiet op blij-

ven treden aangezien een één-

maal geïnfecteerde koe de para-

siet niet meer kwijt raakt.

Geadviseerd wordt dan ook om

deze dieren en hun nakomelingen

af te voeren.

Het hoeft verder geen uitleg dat

Neospora infecties naast finan-

ciële gevolgen voor de betrokken

veehouders grote consequenties

voor de gezondheid en het welzijn

van de koeien hebben. Het heeft

geen gevolgen voor de gezond-

heid van de mens en hond.

Om bovenstaand risico zo klein

mogelijk te maken, willen wij u

als hondenbezitter vragen als u

uw hond uitlaat deze niet hun

behoefte te laten doen in de wei-

landen en gebeurt dit in de berm

van de weg dan liefst minstens

een meter van de afrastering van

het weiland verwijderd.

Graag willen wij u namens de

rundveehouders bedanken voor

uw medewerking.

G.L.T.O. afdeling Hengelo Gld.

Sinds 1998 voert de provincie Gel-

derland een beleid dat het moge-

lijk maakt diffuus verontreinigde

grond te hergebruiken als bodem.

Daarvoor gelden een aantal voor-

waarden. Zo mag er alleen grond

worden verplaatst in gemeenten

die een bodemkwaliteitskaart

hebben en mag hergebruik niet in

strijd zijn met de functie van de

locatie. In 1999 zijn het Bouw-

stoffenbesluit en de Vrijstellings-

regeling Grondverzet in werking

getreden en dat noodzaakt de

provincie om het bestaande

grondverplaatsingsbeleid onder

de loep te nemen.

Doel van het nieuwe beleid is om

hergebruik in Gelderland zoveel

mogelijk te uniformeren en een

oplossing te bieden voor een aan-

tal knelpunten. De provincie

heeft het in nauw overleg met

gemeenten, de Inspectie Milieu-

hygiëne, waterkwaliteits- en

kwantiteitsbeheerders en een

grondbank opgesteld.

Er zijn twee soorten bodemver-

ontreiniging: de puntverontreini-

ging en de diffuse verontreini-

ging. In het eerste geval is de

bron van de verontreiniging mak-

kelijk vast te stellen. Het kan bij-

voorbeeld gaan om een lekkende

olietank. Bij een diffuse verontrei-

niging is de bron niet te herleiden.

Het gaat om historisch gegroeide

achtergrondgehalten, die bijvoor-

beeld zijn ontstaan door het

gebruik van bestrijdingsmiddelen

of door uitlaatgassen (lood), öit

soort grond mag sinds 1998

onder een aantal voorwaarden

worden hergebruikt als bodem.

Het Bouwstoffenbesluit dreigde

daar in 1999 een einde aan te

maken, omdat onder meer de eis

werd gesteld dat de toegepaste

grond 'terugneembaar' moest

zijn.

De Ministeriële Vrijstellings-

regeling Grondverzet (MVG),

schrapte die eis, zodat het toe-

passen van diffuus verontreinigde

grond ook mogelijk bleef als de

grond niet-terugneembaar was.

De vrijstellingsregeling heeft tot

gevolg dat gemeenten diffuus ver-

ontreinigde grond mogen blijven

hergebruiken als er sprake is van

een lichte verontreiniging.

Verplaatsen mag alleen als de

gemeente een bodembeheerplan

en een bodemkwaliteitskaart

heeft en het hergebruik niet in

strijd is met de functie. In het

bodembeheerplan legt de gemeen-

te vast onder welke specifieke

voorwaarden ze de verplaatsing

van grond accepteert.

Bovendien is daarin vastgelegd

hoe de gemeente de herkomst en

bestemming van de grondstromen

registreert. De bodemkwaliteits-

kaart geeft duidelijkheid over de

bodemkwaliteit van de 'ontvan-

gende' grond. Zo kan worden

voorkomen dat schone grond ver-

ontreinigd raakt door het toevoe-

gen van verontreinigde grond.

Gemeenten zijn het" bevoegd ge-

zag voor de MVG. Provincies kre-

gen in de MVG de taak om een

provinciaal beleid voor grondver-

zet vast te stellen, waar de

gemeenten bij de uitvoering reke-

ning mee moet houden.

Als gemeenten er van af willen

wijken kan dat, maar alleen als

ze sterke argumenten hebben. In

die gevallen is vooroverleg met de

provincie nodig. Overigens maakt

voor een aantal gebieden niet de

gemeente, maar de provincie een

bodemkwaliteitskaart.

Dat is het geval voor projecten

die in meer dan één gemeente

spelen. De provincie zet zich er

voor in om haar kennis van diffu-

se bodemverontreinigingen over

te brengen aan gemeenten.

Ambtenaren van de provincie

hebben daarom onlangs de regio's

bezocht om over het nieuwe

beleid te praten.

Tot 20 november kan iedereen op

de nota 'Hergebruik van diffuus

verontreinigde grond in Gelder-

land' inspreken.

Meer informatie:

C. van Veggel,

(026) 3598739

c.veggelfr/prv.gelderland.nl

Zonder U geen Unicef.
Giro 121.

Zonder U kunnen we de

straatkinderen van Oost-

Europa geen veilig thuis

geven om er beschermd

op te groeien. Help hen

met deze basisbehoefte

en wordt vandaag nog

donateur van Unicef.

unicef
GEEFT KINDEREN EEN TOEKOMST
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575)46 12 27

harde E/star
3 kilo S.OO

mooie blanke witlof,

J kilo 1 .98

uk,,
rw/

Hengelose
Toneelvereniging

voorjaarsuitvoering
zaterdag 24 maart en 31 maart

opgevoerd wordt het blijspel:

'De Kerkestraot is een keurige straot'
geschreven door J. Hemmink-Kamp

Party-centrum Langeler - Hengelo Gld.

aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

1926 7 5 jaar 2001

Gymnastiekvereniging Achilles

Jubileumuitvoering

zaterdag 24 maart a.s.
Sporthal 'de Kamp'
aanvang 13.30 uur

V.O.F. Klompenfa

Uilenesterstraat lOa, 7256 KD Keijenborg

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

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'DePlattelandswmkel'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,
vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel. (0575) 46 1806
Zonnestraat 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

•• ••

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

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

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

St. janstraat 3
Keijenborg

Telefoon 0575-461267

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

:
Koude - warme buffetten
Div. diners
Hapjes buffetten
Barbecue

Koffietafeis enz. enz.
Zaal van 25 tot 300 personen
met airconditioning
Qezeüige accomodatie en uitstekende keuken.

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Wmkelman

kincjerpartyen,

\rrytjezellenf eesten

OoK leuke Keramiek

Info-.

Pottenb akker y

EriKWinduj

Tel. (0575)44- 19 95

prolink.nl

Registreer snel
uw bedrijfsnaam

op internet!
éénmalig fl. 95,- plus fl. 30,- p*r ja»r

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie

- Site ontwerp, productie en hosting

- Databasekoppelingen en -management

- Intra- en extranet

- Mail- en webservers

- Cursussen en trainingen

- Helpdeskservice

- Computerverkoop en PC-privéprojecten

Bel voor informatie !

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop
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Prolink punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak

Tel: 0575 -441344

Per 3/4 april start
in Hengelo Gld

weer de

computercursus

Windows
10 lessen voor ƒ 400.-

Voor inlichtingen

Dyos
(0575)46 49 30

Voor educatieve
ontspanning.

Boerderij- en
Natuurmuseum

'De Lindcnhof

Groepen
op afspraak,

t e l . (0575)463221

Aanbiedingen van de weefc

Rundergehakt soo gram +
Slavinken 4 stuks samen ƒ 11.98

Varkensreepjesvlees soo gram ƒ 7.98

Wijncervelaat loogram ƒ 2.45

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575)46 1301

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame
Venitiaanse salade
250 gram

Ham prei salade
250 gram

2.98

2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Sla 1 krop

geschrapte worteltjes
1 £ak, 500 gram

Kiwi 10 stuks

vrijdag-zaterdag:

Witlof 1 kilo

Rode Californische
grapefruit 10 voor

Stoofschotel 1 zak

0.98

0.98

5.98

2.98

6.98
2.98

TAXI BERT LAMMERS

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 46 30 05


