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UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.
telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 5088
e-mail: drukkerijuiterv/eerd@planet.nl

Verschijnt in:
Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Renovatie en
uitbreiding

sporthal 'de Kamp'

Lez/ng over
oorlogs-

ervaringen

Muzikale hulde voor jubilerend E.M.M.

'De Hengelose kermis is een van de populairste kermis uit de omgeving'.
Met deze woorden werd de receptie geopend van de heroprichting

van de Schutterij 'Eendracht maakt macht
1

In september 1950 is in zaal 'Langeler' besloten dat de Schutterij
heropgericht zou worden. Er is sprake van her-oprichting, omdat er
weinig bewaard is gebleven van de tijd voor 1951, alleen het vaan-
del. In 1951 is de goedkeuring van de minister van Justitie ontvan-
gen door het toenmalige bestuur. Er kon weer een nieuwe start ge-
maakt worden met het organiseren van de festiviteiten in de twee-
de week van juli. Dit gebeurt nog steeds en dit is mede te danken

aan de inzet van de vele vrijwilligers.

Tijdens een drukbezochte recep-
tie werd door verschillende spre-
kers gememoreerd uit de afgelo-
pen vijftig jaar.
De voorzitter C. van Staalduinen
benadrukte het vele werk wat
door de vrijwilligers werd ver-
richt. 'Ik noem geen namen, ie-
dereen is even belangrijk.'
Burgemeester Van Beeck Calkoen
stond stil bij de plek die de
E.M.M, in de Hengelose gemeen-
schap inneemt. 'Het is een vereni-

ging, die veel ervaring heeft in
het organiseren. Het hoogtepunt
ieder jaar is weer de jaarlijkse
kermis. De E.M.M, heeft een rijke

traditie, die ook weer met veel
plezier te maken heeft. Het lid-
maatschap van de E.M.M, bij de
Federatie St. Hubertus is een
veelbelovende start voor een
nieuwe toekomst.'
De heer A. Lubbers stond stil bij

de rijke traditie van het vogel-
schieten en de onderlinge band
van de E.M.M, en de schutters-
verenigingen met de partnerge-
meente van Hengelo, de gemeen-
te Neukirchen uit Duitsland. Hij
overhandigde enkele symbolische
cadeaus voor het bestuur van de

E.M.M.

De vertegenwoordigers van de
schuttersverenigingen uit de ge-
meente Neukirchen benadrukten
de prettige contacten tussen de
beide partnergemeenten.
De drumband en de marjorette-
vereniging, die 14 september aan-
staande 30 jaar bestaan, verzorg-
den een prachtig optreden. Alle
kostuums van de drumband zijn
ter ere van het jubileum voorzien
van een embleem van de E.M.M.
Hoogtepunt van de middag was
het gezamenlijk optreden van alle

muziekverenigingen uit de ge-

meente Hengelo in de Spalstraat.
Dit jaar zullen er verschillende
evenementen plaats vinden in
verband met de vijftigjarige her-
oprichting en het dertigjarig be-
staan van de drumband.

Wij van 'de Reclame' feliciteren
de schuttersvereniging E.M.M
met haar vijftigjarig jubileum,
want mede dankzij de inzet van
deze mensen is de tweede week
in juli ieder jaar weer een hoogte-
punt voor de Hengelose dorpsge-
meenschap.

Woning-
corporatie
De Stiepel

Dr. Grashuisstraat 8, 7021 CL
Zelhem. Het kantoor is geopend
op werkdagen van 8.00 tot 16.30
uur. Reparatieverzoeken kunnen
telefonisch gemeld worden van
maandag tot en met vrijdag, tel.
(0314) 626140. Voor overige za-
ken tel. (0314) 62 61 26.
Internet: www.destiepel.nl
E-mail: infofr/ destiepel.nl

Lente/eest in Hengelo Gld.

op zondag 25 maart

Wanneer we naar buiten kijken
kunnen we er niet omheen: de
lente komt. Aan het weer is het
vaak niet af te lezen, maar aan

veel andere dingen wel: de
sneeuwklokjes, krokussen, narcis-
sen, toverhazelaar en meer van

deze dappere voorjaarsbloeiers
staan in tuinen en parken te
pronken, de dagen worden weer
langer en de padden zoeken hun
poelen weer op om eieren af te
zetten.

Veel mensen krijgen dan ook weer
extra zin om iets te gaan onderne-
men. Na een paar maanden van
binnen zitten willen ze er weer op
uit of gaan extra aan dfr.slag. Ook

de winkeliers van de HKM in Hen-
gelo(Gld) willen laten zien.dat ze
er zijn. Onder het motto "Lente-

kriebels"gaan op zondag, 25
maart de meeste winkels open
van 12.00 u tot 17.00 u en kun-

nen de klanten rustig komen kij-
ken en kopen. De kinderen willen
dan ook wel rnee, want speciaal
voor hen is er een minikermis en
loopt er een clown rond. Om aan
het geheel een extra tintje te
geven, zal het dweilorkest van

>or de vrolijke noot
gWf^Dy(BBBBB^^^WHP%J8h

kei ontvangt iedere klant een
kleine attentie. Reden genoeg dus
om op 25 maart eens even het
dorp in te lopen.

(advertentie)



dienst mededel i nee n
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

H KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 25 maart 10.00 uur, A.B. Elbert,

40 dagen Heilig Avondmaal, Cantorij
Goede Herder Kapel
- Zondag 25 maart 10.15 uur,

G. Buunk, Koekange, Jeugddienst
Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Geen dienst
Ver. van Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Zaterdag 24 maart 19.00 uur,

Eucharistieviering
- Zondag 25 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 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

MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:
Weekenddienst
- De weekenddiensten lopen van vrijdagmiddag

14.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur en is
uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Op zaterdag- en zondagochtend wordt om
11.00 uur een vrij spreekuur gehouden (in de
praktijk van de dienstdoende arts); U hoeft hier-
voor dus niet te bellen!

- Buiten het weekendspreekuur is het sterk aan te
bevelen voor U komt, eerst te bellen; de arts
kan dan rekening houden met Uw komst.

Vrijdag 23 maart - Zondag 25 maart:
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
Avond- en nachtdienst
- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 08.00 uur en is
uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Maandag 26 maart dr. Koning, tel. (0575) 4612 66
- Dinsdag 27 maart dr. Eijkelkamp, tel.(0575)462262
- Woensdag 28 maart dr. Koning, tel. (0575)4612 66
- Donderdag 29 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
"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) 32 91 60

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772
ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:
tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67
Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)
Politiebureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een
politieagent. Deze afspraak kan gemaakt via tel.
0900-8844 (bureau Zelhem) of via de intercom
(voorgevel) van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844
De Graafschap Dierenartsen
- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons
- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de 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) 4623 17
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Netwerk Thuiszorg Nederland
- 24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen

09.00 en 12.00 uur) regio Midden-IJssel:
Zr. J. A. van den Heuvel, tel. (0575) 51 6463.

Maatschappelijk Werk voor de gemeente
Hengelo Gld:
- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:
- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 45 1659 spreekuur maandag t/m
vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:
- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 6221 51

spreekuur maandag t/m vrijdag
08.30-09.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd.Oude IJsselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

behartiging in de gezondheidszorg.
- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen,

bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 341275 of tel. (0314)326796.

Hurrv»nitas '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) 451013
- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 44 1809

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.
Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 560381
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur,
vrijdag 15.00-20.30 uur

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

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur

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

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede
gebruikte kleding inleveren op het volgende
adres: Fam. Dinkelman,
Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het SpittaaK
- 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.

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,

en andere

"kleintjes"

Te koop: hooiberg (riet),

paardenploeg en enkele

gietijzeren ramen.

Tel. (0575) 463455

Gevraagd:

hulp in de huishouding,

3 uur per week

te. (0575) 464329

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

Reiki-Healing: even niets moe-

ten maar (h)eerlijk alternatief

ontvangen: aandacht, rust,

warmte. Infrarood-sauna: als

herboren weer naar huis en

lekker slapen; voorjaarsmoe?

Oogjes toe!! JeugdVvrouwen-

zorg: (0575)464383, Ineke.

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

l maand gratis lotto!

Kijk op: megasponsor.nl

Gorbu Megasponsor,

tel. (0575) 463658.

Nu! De laatste f i e t s e n

met 20 tot 50
l
\> kor t ing.

levens regenkleding,

onderdelen, accessoires,

mandjes, banden en/.

Alles moet weg

maand!

Rijwielhandel

Zweverink
I ck .nk 8 - Hengelo C, ld.

lel. (0575) 462888.

Zondag 25 maart koopzondag

'Lentekriebels in Hengelo G ld.'

Kijk op de diverse koopzondagpagina's
voor leuke aanbiedingen.



Wonen en Werken op de Boerderij

Plan tot stichting van een woonboerderij met klein vee en dagbesteding voor een
aantal mensen met een verstandelijke handicap

Musicalgroep 'SamucaV volop in training

Bijbelse musical 'Mozes' boeiend
spektakel

Wij, Marieke Plantinga en San-

dra Giesen, beiden werkzaam in
de zorg voor mensen met een

verstandelijke handicap, willen

u graag op de hoogte brengen
van onze ideeën, wensen en ge-

dachten die moeten leiden tot de
stichting van een woonboerderij

voor een aantal mensen met een
verstandelijke handicap.

Onze mening is dat er voldoende

mensen met een verstandelijke

handicap behoefte hebben om

kleinschalig te wonen. Met dit

voor ogen denken wij aan een
rustige, landelijke omgeving, om

zo tot een zo optimaal mogelijk
levensklimaat te kunnen komen.

Zelf denken wij aan een locatie in

de regio Hengelo(Gld)-Keyenborg-
Zelhem, omdat wij in deze streek

ingeburgerd zijn. Wij hebben er
vele contacten en bovendien is in

een kleine gemeenschap integra-
tie makkelijker te verwezenlijken.
Het feit dat wij bekend zijn in

deze regio werkt drempelverla-
gend, zodat alles ook eenvoudiger

bespreekbaar is. Het contact kan

dus direct via ons plaatsvinden en
wij zijn daardoor het eerste aan-

spreekpunt. Op deze manier zijn

wij ook in staat de buurt op de

hoogte te houden van eventuele
veranderingen cq ontwikkelingen.

Door de toenemende belangstel-
ling van mensen met een verstan-

delijke handicap, hun familie en
deskundigen op het gebied van de

z-zorg, ontstaan er steeds meer
van soortgelijke voorzieningen.

Deze ontwikkeling spreekt ons

zeer aan. Wij zouden onze erva-

ring heel graag in dienst willen
stellen van deze werkvorm, om

vanuit de individuele zorgvraag

bewoners de gelegenheid te bie-
den om zich bewust te worden
van hun mogelijk- en onmogelijk-

heden. Wij gaan daarom uit van

een kleine woongroep om zo opti-
maal gehoor te kunnen geven aan

die individuele zorgvraag. We wil-

len heel vraaggericht werken.
Geen aanbod scheppen als die
vraag er niet is.

Dag- en vrijetijdsbesteding staat
in het teken van het leven op de

boerderij, zowel met dieren als
met land- en tuinbouw.

Onze wens is dat onze droom

werkelijkheid mag worden om

samen met een aantal mensen

met een verstandelijke handicap
een levensomstandigheid te reali-
seren waarin een ieder een eigen
plaats heeft en gelukkig kan zijn.

Om dit alles te verwezenlijken

willen wij ons enthousiast voor
honderd procent inzetten.

Heeft u belangstelling en/of vra-

gen, kunt u tot eind mei contact
met ons opnemen.

Na deze datum kunnen wij zien
of er voldoende animo voor ons
plan is.

MARIEKE PLANTINGA,
SANDRA GIESEN
Rijksweg 25, 6996 AA Drempt
tel. (0313) 47 59 88,

e-mail: mar-sanfr/ hetnet.nl

Optreden Nilsson 24 maart voor de laatste keer
bij café Heezen in Steenderen

Van het ene eiland naar het andere..

Het oorspronkelijk van Texel afkomstige Nilsson heeft dit jaar
overwinterd op dat andere eiland: Engeland. Daar hebben zij ge-
werkt aan de opnamen voor hun tweede CD. Van Texel naar Enge-
land. Dat Nilsson met droge voeten is aangekomen is natuurlijk

mede te danken aan het succes van het debuutalbum. Eind 1997
werd het Nederlandse publiek aangenaam verrast door een nieuwe
band: Nilsson.

Elastic Baby

Met de single 'Elastic Baby' ver-

wierf de band haar nationale be-
kendheid. De plaat werd weken-
lang door Radio 3 gesteund en le-
verde de groep haar hitnotering

op. Nilsson speelde live in ver-
schillende radioprogramma's zo-

als 'Denk aan Henk', VPRO's Stu-
dio Amstel Live en Leidsekade

Live (KRO).
'Elastic Baby' was een goede

weerspiegeling van de band op
dat moment en fungeerde als de
voorloper van het debuutalbum

'Nilsson'. Dit album werd in alle
bladen bijzonder gunstig beoor-

deeld, is genomineerd voor een
Edison en kreeg het predikaat

Album van de Week op Radio 3

en bij de Mega Top 100.

Tweede CD

Toch is het ook hun fantastische

live reputatie die er het afgelopen

jaar voor gezorgd heeft dat Nils-
son zich onder de grote (en
meest-spelende) bands van Neder-

land heeft geschaard.
Ondanks het hectische toursche-
ma werkte de band aan het

schrijven van nieuw materiaal en
is het Nilsson gelukt de juiste
mensen te vinden om hun tweede

CD op te nemen.
Niets is aan het toeval overgela-

ten. Zo heeft Pete Briquette (o.a.
Nick Cave en Bob Geldof) de pro-
ductionele leiding op zich geno-
men, terwijl de techniek in han-

den was van de befaamde Roy
Spong. (Verantwoordelijk voor de

sound van Kula Shaker, Oasis en

K's Choice om maar eens wat op

te noemen).

Al tijdens de pre-productie in de
oefenruimte werd Nilsson verrast

door het gemak waarmee Pete
Briquette een song tot de essentie
wist terug te brengen. Zijn en-
thousiasme, openheid voor ideeën

en onconventionele invalshoeken
hebben er voor gezorgd dat het

album aan diepte en afwisseling
heeft gewonnen.

Roy was daarnaast juist de man
die met de grootste precisie de
sound bewaakte. Bovendien bleek

er de mogelijkheid om op te
nemen in de Cosford Mill Studio

van Queen-drummer Roger Tay-
ler. Met de hele band weg van

alle dagelijkse beslommeringen
op een idyllische plek, waarvan je

voelt dat er muziekgeschiedenis
is geschreven. Deze samenwer-
king op deze bijzondere opname
locatie heeft een heel mooi album

opgeleverd. Een album met een
bijzondere sound en intensiteit.
En ook onmiskenbaar Nilsson.

Het album 'Freddie's Garden' is in
april dit jaar uitgekomen. Sinds-
dien toert Nilsson ook weer langs

de Nederlandse podia.
Naast een uitgebreide CD tour

deden zij ook de Marlboro Flash-
backs to Queen.

Na dit optreden zal de band nog
één optreden in Alkmaar verzor-

gen waarna ze uit elkaar gaan.

Zaterdag 24 maart bij:
Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 12 04
Aanvang: 22.00 uur

Foto: G. Hiddink

Het Lied van het Volk, dat in het
duister wandelt, in de afgrond

van de nacht, geeft heel duidelijk
de spanning weer, welke heerste

onder het volk Gods als bannelin-
gen in Egypte.

De persoon 'Mozes', welke als
pas geboren kind in een rieten
mandje werd gevonden en opge-
voed door een Egyptische prinses,
groeide mede daardoor in aanzien
en macht.

Totdat hij partij koos en een sla-
vendrijver strafte voor de knech-

ting van z'n Hebreeuwse volk. Hij
moest vluchten naar de woestijn.
Daar werd hij aangesproken door
de stem Gods in een brandende

braamstruik, om Gods volk uit
ballingschap te geleiden naar het
beloofde land Kanaan.

De musicalgroep 'Samucal', een
samenwerking tussen de Hervorm-

de gemeente (Remigiuskerk) en de
Roomskatholieke parochie (Willi-

brorduskerk), heeft zich gestort op
dit thema. Men wil dit gaan uit-

beelden op het podium van ge-
meentecentrum 'Ons Huis' aan de
Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

De opvoeringen gaan plaatsvin-
den op vrijdag 18 mei (19.30 uur),

zaterdag 19 mei (19.30 uur) en
zondag 20 mei (14!SO uur). En-

treekaarten worden via diverse
adressen in de voorverkoop ge-
bracht.

Regisseuse mevr. T. Keizer, met

assistentie van mevr. J. Koning,
heeft een zware taak om het ver-
haal over Mozes goed in beeld te
brengen.

Dirigent de heer G. Wolsink heeft

met een koor van ca. 30 zangers
en zangeressen, alsmede vijf mu-
zikanten en een pianiste een be-
langrijke ondersteunende taak.

Omdat nu al voor het derde jaar
in successie een bijbelse musical
wordt opgevoerd, kwamen de me-

dewerkenden op het idee de ver-
bondenheid uit te drukken via
een naamgeving. Gekozen werd
voor 'Samucal', dat Samen Musi-
callen betekent.

Gelet op de uitverkochte opvoe-

ringen in 2000 van de musical
'Jakob', wordt aangeraden tijdig
van een entreebewijs te halen

voor de opvoering van 'Mozes' in
de maand mei a.s.

Postzegels
in de bibliotheek van Hengelo Gld.

Sinds een jaar zijn er ongeveer 25

postzegelverzamelaars uit Henge-
lo Gld., om organisatorische rede-

nen, lid geworden van Postzegel-
vereniging 'De Globe', afd. Does-
burg.

Tot en met vrijdag 30 maart kunt
u in de bieb alles te weten komen

over 'De Globe' afd. Doesburg-
Hengelo. Informatiefolders kunt u
hier gratis meenemen.

In een vijftal vitrines kunt u bo-
vendien iets zien over de volgen-
de verzamelgebieden:

- Nederlandse zegels;
- Turkse zegels uit de periode

1840-1920 (Osmaanse stem-
pels);

- Nederlands Koningshuis op ze-
gels en brieven;

- in het kader van de boeken-

week een groot aantal wereld-
bekende auteurs op postzegels.

Op een tafel ligt een gratis post-
zegelpuzzel, waaraan iedere bi-

bliotheekbezoeker mee kan doen.
Voor de goede oplossingen heeft
'De Globe' mooie prijzen beschik-

baar gesteld zoals: Stokboeken
met duizenden zegels, dozen met

kilo's postzegels uit de hele we-
reld, pincetten en loepen.

U bent van harte welkom tijdens
de openingsuren van de biblio-

theek.
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo GId.
(0575) 46 12 27

IJsbergsla

1 krop 1 .

Hollandse komkommer

f •

INTERNET
cursussen

en trainingen!

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

Partycentrum

Voorgerecht

Qegratineerde en gevulde
reuzenchampignons

of
Gebonden tomatensoep

met room

Hoofdgerecht

Varkenshaasmedaüion

geserveerd in een tuinkruidensaus
of

Combinatie van lams. kalfs. varkensmedaüions

geserveerd met gegrild spek en rodewijnsaus

Beide hoofdgerechten worden geserveerd met diverse verse
groenten en aardappelgarnituren 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 12.00 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.

Kruisbcrgseweg 172 7009 BT Docünchcm
Telefoon (0314) 32 41 23 Fax (0314) 36 38 21

Cadeau-Tip

Cadeau

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (GId.)

Tel. 0575 - 464064

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 !

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

• A
partner van ^ > H

nxmninixni
• A •

A
A

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

7223 DC Baak
Tel: 0575 -441344

Aanbiedingen van de week

Italiaans gehakt soogram ƒ 6.45

Rodeo-kipreepjes soogram ƒ 7.98

Leverkaas loogram ƒ 1.39

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo GId.

Tel. (0575) 46 13 01

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

maandag 19 t/m zaterdag 24 maart

De fijnste smaken van Europa
in een heerlijk brood

Eurali
De smaken van Europa

Meergranenbrood
(15 granen uit Europa)

van ƒ 2.05 voor

ƒ 1.50
(gesneden ƒ 1.65)

Speciaalzaak
in groenten en fruit

l
Klein

Westland

Kerkstraat 6 Hengelo GId.

Tel: (0575) 46 10 54

Rauwkostreclame
Lente salade
250 gram

Wortel prei salade
250 gram

2.98

2.98
dinsdag - woensdag - donderdag:

Struik bleekselderij voor 1.75

Ortalina sinaasappel-mandarijn
vol sap, 10 voor

Rode kool
gesneden, 1 zak 500 gram

vrijdag - zaterdag:

IJsbergsla 1 krop

Chinese kool
gesneden, 1 zak 500 gram

Hand- en perssinaasappels

vol sap, 20 voor 5.98

4.98

1.25

1.50

1.98

Voorkom inbraak!
Wij beveiligen uw woning volgens de eisen
van het Politie Keurmerk Veilig Wonen*

Onze voordelen:
• Politie erkend PKVW bedrijf
• Gediplomeerd Preventie adviseurs
• Gratis vrijblijvend advies/offerte
• Eigen montage service
• Winkel voor vakman en doe-het-zelvers
• Zie tevens op www.politiekeurmerk.nl

voor meer info over het keurmerk
• zeer groot assortiment beveiligingsartikelen

masters^

INBRAAKPREVENTIE

P O L I T I E
KEURMERK

VEIL IG
WONEN'

3 HARMSEN
-ï̂ . UZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES

Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (GId.) - Tel. 0575-461220

Nog 6 weken bouwen en sleutelen en dan heeft Hengelo GId.

de nieuwste A/lJGi't H GIJ n van Nederland en ook

nog een spiksplinternieuwe G&Il GH G&ll slijterij.

Albert Heijn 'Molenhoek' de winkelhoek van Hengelo GId



Waterpolo He-Key Volleybalclub DVO Hengelo Gld.
Vorig weekend slechts 2 wedstrij-

den voor He-Key. Heren 2 speelde

in Varsseveld tegen koploper DOS

4. Heren 2 speelde verdienstelijk

maar moest de punten aan de

Varsseveldse ploeg laten. Er werd

met 3-1 verloren.

Heren l ging het beter af. Tegen

de nummer laatst De Spreng 3 uit

Brummen werd een grote over-

winning behaald. Door een mis-

verstand bij de tegenstander over

de aanvangstijd begon de wed-

strijd een half uur te laat. Na het

eerste fluitsignaal werd direct de

toon van de wedstrijd gezet. Het

eenrichtingsverkeer leverde

doelpunten op. In het tweede

deelte stokte de productie. D

periode werd met 6-0 afgesloten.

In de derde en vierde periode liBp"

He-Key uit naar een 11-0 over-

winning. Geert Memelink nam

met 5 doelpunten het leeuwen-

deel van de productie voor zijn re-

kening. De Woelwaters 2 uit Har-

derwijk blijft in het spoor van He-

Key l. De andere concurrentie be-

gint nu punten te morsen en staat

op 4 punten. Het blijft dus span-

nend om de tweede plaats - ach-

ter de gedoodverfde kampioen

Triton Putten 2 - die misschien

recht geeft op het spelen van pro-

motiewedstrijden naar het dis-

trict Gelderland/Overijssel.

Programma 24/25 maart:

ruapoldro 4 - He-Key Heren l

24^)3/2001 de Sprenkelaar,

^Apeldoorn 21.30 uur

'e-Key Heren 2 - DOS 3

58nJ2*i/03/2001 't Timpke

100v9yrculo 17.45 uur

\0 '*

Keiaosers op Witte Wieven jacht

Nadat de kroegbaas een kop kof-

fie aanbood, trokken vijftien le-

den zondag 11 maart vanuit café

'Winkelman' richting Zwiep voor

de openingstocht van de toerclub?'

Via Varssel en Ruurlo werd er ge-

moedelijk met drie nieuwe leden

onder ons richting 'Lebbenbrug-

ge' bij Borculo gefietst.

Het kostte in 1679 anderhalve

cent aan toltarief voor een vet

paard en maar liefst 20 cent voor

een karos met 4 paarden, om

over de Lebbenbrugge bij de Hes-

senherberg te gaan. Hessenkar-

ren waren kolossale, hoog bela-

den wagens die getrokken wer-

den door 4 paarden. Ze hadden

een breder spoor dan in ons land

was toegestaan. Om vernielingen

aan bestaande wegen te voorko-

men, mochten ze daarom alleen

gebruik maken van speciale hes-

senwegen die van en naar Duits-

land liepen. Van verre was de Lo-

chemse berg al te zien en op die

berg ligt de Witte Wievenkoele.

De oude verhalen en legenden zijn

hier nog springlevend. Ondertus-

sen'was het springlevendige er bij

'•" Aantal fietsers wel af en was men

aan een koffiepauze toe. Nu

woont en werkt in Zwiep al 130

jaar de fam. Postel als herber-

giers van uitspanning "de Witte

Wieven" en er werd besloten om

daar bij de open haard te gaan

zitten.

Traditiegetrouw werd er weer ap-

pelgebak bij de koffie besteld,

omdat er elk seizoen weer zono-

dig een top 3 van de best geser-

veerde appeltaart, tijdens de toer-

tochten gemaakt moet worden.

Enkelen brachten nog een bezoek

aan de Witte Wieven alvorens er

weer met frisse moed vertrokken

kon worden richting Barchem.

Via de buurtschappen rond Vor-

den met zijn prachtige natuur,

werd na 60 kilometer met een

voldaan gevoel, Keijenborg weer

bereikt.

DVO heren l in felle

strijd tegen degradatie

Uitslag 7 maart

DVO heren l speelde op deze

woensdagavond in Doesburg

tegen middenmoter The Phan-

toms. In het eerder dit jaar ge-

speelde thuisduel won DVO met

3-1. DVO die nog steeds onderaan

staat in de promotieklasse heeft

punten nodig om boven mede de-

gradatie kandidaten VIOS Eefde

en VCV te komen. Het begin van

een goede puntenreeks werd

tegen The Phantoms begonnen.

DVO speelde vrijuit en nam de

volle vijf punten, die te verdienen

waren in deze wedstrijd, mee

naar huis. In alle sets was het

een duidelijk beeld. DVO scoorde

punten en wist de tegenstander

met goed spel onder druk te zet-

ten. DVO speelde erg geconcen-

treerd, waardoor achterstanden

vaak opgelopen aan het begin

van de set, weer aan eind werden

weggewerkt.

Of de mannen dit spel en de

vechtlust uit deze wedstrijd vast

kunnen houden in de laatste

reeks van vijf wedstrijden kunt u

natuurlijk volgen op de website

www.DVOhengelo.com.

Dames DVO te sterk

voor Smash '68

Uitslagen 10 maart

Zowel dames l als dames 2 van

DVO kregen Smash'68 op bezoek.

Dames l, goed meedraaiend in de

middenmoot van de promotieklas-

se, kon vrijuit spelen tegen de als

tweede geplaatste vrouwen uit

s'Heerenberg.

De dames onder leiding van coach

Anton Baars wisten zich goed te

weren, en wonnen zelfs onver-

wacht op een grandioze wijze de

wedstrijd met 3-2.

Ook dames 2 rolde mouwen op

om het feest in sporthal de kamp

compleet te maken. Dames 2 ver-

klaarde zelf achteraf: 'Ondanks

twee geblesseerden in ons team

hebben we ons aardig verweerd.

De eerste set verliep redelijk,

deze set hebben we gewonnen

met 25-20. In de tweede set gin-

gen we door met hoe we in de

eerste geëindigd waren, en wel

tot het einde, want we wonnen

weer met 25-17. Tijdens de derde

set was ons enthousiasme en ons

concentratievermogen gedaald.

Halverwege de set stonden we

een aardig eind achter, we pro-

beerden nog terug te knokken

Damclub Hengelo Gld.

Bondscompetitie:

Afgelopen maandag werd in

Almen de laatste ronde van de

derde klasse groep A en groep B

gespeeld.

In groep A speelde DCH 5 tegen

WDV 2 uit Winterswijk. DCH 5

redde in deze laatste wedstrijd

hun eer door gelijk te spelen

zodat zij niet puntloos onderaan

blijven staan.

Het gelijkspel werd behaald door

J. Wentink, A. Gr Kormelink, G.

Wentink en H. Dijkman.

Het vierde team kwam uit in de

andere groep en speelde evneeens

gelijk tegen DEZL 3 uit Laren.

Hier tekenden R. Beening, E.

Brummelman, J. Schabbink en B.

Rossel voor het gelijk spel. DCH 4

eindigde op de 6e plaats.

Door verandering van opzet van

de bondscompetitie zijn DCH 4 en

DCH 5 hoger geplaatst maar dit

zal volgend seizoen anders zijn.

DCH 4 en DCH 5 hebben te weinig

spelers om beide volgend seizoen

weer mee te doen in bondscompe-

titie. Wie komt hen steunen?

2-0

0-2

2-0

0-2

Onderlinge competitie:

H.Luimes - J.Luiten

J.Heijink - H.Vos

A.Hoebink - G.Halfman

J.Vos - H.Lansink

H.Zonnenberg - Y.Schotanus 1-1

G.Kreunen - H.Groeneveld 1-1

B.Goorman - E.Brummelman 1-1

J.Schabbink - L.Koldenhof 0-2

H.Dijkman - G.Wentink 2-0

B.Harkink - A.Gr.Kormelink 2-0

J.Wentink - B.Rossel 1-1

Standen:

Groep A:

1. E.Hoebink

2. H.Vos

3. H.Luimes

Groep B:

1. H.Zonnenberg

2. H.Lansink

3. W.Eijkelkamp

Groep C:

1. B.Rossel

2. E.Brummelman

3. B.Goorman

15-25

15-22

15-21

19-23

17-19

17-17

20-21

16-18

19-18

maar het was te laat we hebben

verloren met 25-23. De vierde set

hebben we met (Dick) dik gewon-

nen'. De eindstand is dus 3-1 in

het voordeel van DVO

Uitslagen:

DVO MC2-Volga MC 13-2

DVO D5-Revoc D 23-1

DVO H4-Vollverijs H4 niet gesp.

DVO D2-Smash'68 D 23-1

DVO Dl-Smash'68 D 13-2

DVO H3-SC Gorssel H 24-0

Programma 24 maart

Op 24 maart zullen er geen thuis

wedstrijden gespeeld worden.

DVO heren l speelt uit in Lichten-

voorde tegen de lange mannen

van Longa'59

Tae-Bo bij

Gymvereniging

Veldhoek

Bij gymvereniging Veldhoek is er

gelegenheid om Tae-Bo lessen te

volgen. In de groep van woens-

dagavond zijn er nog plaatsen

vrij. Ook is er nog plaats in de

groep 50-l-fittgym op de donder-

dagmiddag. Beide lessen worden

gegeven in de sporthal in de

Veldhoek. (Hengelo).

Heb je zin kom dan vrijblijvend

langs of bel met mevr. Tonnie

Woerts (0575) 46 14 00.

V 75 JAAR www.memisa.nl
GEZONDHEID

SAMEN
iMEMISAl DELEN

HET MEMISA-RECEPT IN INDONESIË

Bel voor Informatie de ifdtling Communicatie: 070 • 31 36 50

Memlu mj«kt deel uit vin Cordiid.
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Eddie de Gier

D'n Draejer Velswijk

Open Huis !!!

Buurthuis D'n Draejer - Velswijk
Zaterdag 24 maart 2001

Voor al onze relaties, vrienden, collega's en verenigingen
die gebruik maken van de sporthal, café, zaal
en/of toekomstige diensten van D'n Draejer.

Wij nodigen u uit om tijdens het genot van een hapje en
een drankje nader kennis met ons te maken, waarbij u

tevens de nieuwe sporthalvloer kunt komen bezichtigen.
Onze receptie is van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Tot zaterdag!
Eddie en Martijn
Angela en Linda

D'n Draejer, Velswijkseweg 50, 7021 KT Velswijk,
tel. (0314) 64 14 58, mobiel 06-53362230

Voor uw privé en/of bedrijfsfeesten, recepties,
jubilea's, vergaderingen, verjaardagen enz.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845
mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

kwekerijWESSELINK
bloembollen en bolbloemen

Verse Tulpen uit eigen kwekerij
verkoop van maandag t/m zaterdag
adres kwekerij: Hardsteestraat 1,
Toldijk. Tel. (0575) 45 29 49

(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

T

vvv hengelo gelderland

Met ingang van
2 april 2001

zijn de nieuwe
openingstijden:

Maandag t/m zaterdag van
10.00 uur tot 16.00 uur.

Voor educatieve
ontspanning.

Boerderij- en
Natuurmuseum

De Lindenhof'

Groepen
op afspraak,

tel. (0575)463221

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals

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

Installatie .en onderhoud van satelliet systemen

Sirius Systems Service
Zelhemseweg 24, Hengelo gld

Tel.0575-46 21 20;mob.06-53 78 43 73;fax.0574-46 20 15
Open; raa.-vr. 13.30-18.30 Zat. 10.00-13.00

Dinsdag gesloten. "**

OOK IN BAAK - OOK IN MAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

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

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

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

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

Onze vergrote en totaal vernieuwde Albert Heijn Super-
markt annex moderne Ga// en Ga// Slijterij nodigt belang-
stellenden uit te solliciteren naar de functie van

Verkoper m/v

Wij bieden U:
- een moderne nieuwe winkel

- een gezellig collegiaal team

- betaling volgens CAO levensmiddelen

- facaliteiten U, via cursussen, verder te ontwikkelen

- mogelijkheden voor een part-time contract

Wij vragen:
een enthousiaste, positief ingestelde,
jonge vrouw of man die het een uitdaging

vindt onze servicegedachten tot de

hare/zijne te maken

Albert Heijn
Hengelo Gld.

'Molenhoek'
de winkelhoek van Hengelo Gld.

Raadhuisstraat 36, 7255 BN
Tel.(0575)461205
vragen naar Heico

Uw advertentie in 4de Reclame'?

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 38 18 • fax (0575) 46 50 88
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

De maximale maat voor adver-

tenties op de voorpagina be-

draagt: 100 mm breed en 185

mm hoog.

Op de advertentiepagina's han-

teren we de volgende breedtes:

1 kolom: 40 mm,

2 kolommen: 85 mm,

3 kolommen: 130 mm,

4 kolommen: 175, mm,

5 kolommen: 220 mm en

6 kolommen: 265 mm

Wilt u een 'kleintje' plaatsen

dan gelden de volgende prijzen:

Min. 4 regels ƒ 10.- Elke volgen-

de regel ƒ 1.-

Om uw advertenties, kleintjes en

persberichten met de meeste zorg

te kunnen plaatsen is het ge-

wenst deze zo vroeg mogelijk in

ons bezit te hebben.

Woensdags voor 17.00 uur.

In overleg op donderdagmorgen

voor 11.00 uur.
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LI T l E
Politieteam Zelhem
(Hengelo, Hummelo & Keppel en Zelhem)

Alarmnummer Politie
-Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)
Politie Bureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bu-

reau alleen op afspraak wor-

den bezocht voor overleg
met een politieagent. Deze
afspraak kan gemaakt via
tel. 0900-8844 (bureau Zel-
hem) of via de intercom
(voorgevel) van het bureau
Hengelo Gld.

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode donderdag 8 maart t/m maandag 12 maart

Donderdag 8 maart

- 's Middags draaide een autoirib
1
-'

J

biliste vanuit de Olde Kaste*
linksaf de Zelhemseweg op, ter-
wijl op dat moment een be-
stuurder aan het inhalen was.
De automobilist zag dit en kon
nog deels de berm inrijden
waardoor de aanrijding beperkt
bleef bij materiële schade.

- 's Middags werd een niet Ne-
derlandse 37-jarige inwoner uit
Velp op heterdaad aangehou-
den terzake het betalen met
een gestolen betaalkaart.

- Bij een bedrijf aan de Molenenk
in Hengelo werden 's nachts di-
verse stalen platen ontvreemd.
Van de dader(s) ontbreekt nog
elk spoor. Graag zou de politie
in contact komen met eventu-
ele getuigen. U kunt de politie
bereiken via tel: 0900-8844

Vrijdag 9 maart

- Op de kruising Halsedijk-de
Witte Rieteweg in Halle vond
's middags een aanrijding
plaats tussen twee automobi-
listen. Dit werd veroorzaakt
doordat één van de bestuurders
geen voorrang verleende. Hier-
door ontstond schade aan beide
voertuigen.

- Bij een garagebedrijf aan de
Veldhoekseweg in de Veldhoek
vond op klaarlichte dag tussen
12.30-13.15 uur een poging tot

jin ns
l'i'jbrio r

Inbraak plaats. Graag zou de
politie in contact komen met
eventuele getuigen. U kunt de
politie bereiken via tel. 0900-
8844.

•-• In Hengelo ontstond 's avonds
op de kruising Wichmondse-
weg-Rondweg een aanrijding
plaats tussen een automobilist
en bromfietser, doordat de be-
stuurder van de personenauto
tijdens het afslaan geen voor-
rang aan de bromfietser ver-
leende. De bromfietser en pas-
sagier raakten hierbij gewond
en werden per ambulance naar
het ziekenhuis gebracht.

Zaterdag 10 maart

- Op de Zutphen-Emmerichseweg
vond 's avonds een eenzijdig
ongeval plaats. Een automobi-
list raakte met zijn personen-
auto in de slip en belandde met
zijn voertuig in de greppel.
Zowel de bestuurder als inzit-
tende bleven hierbij ongedeerd.

Zondag 11 maart

- Een automobilist reed 's avonds
met zijn personenauto over de
Jolinkdijk te Halle.
Plotseling stak er een ree de
rijbaan over en kon een botsing
niet meer voorkomen worden.
Helaas overleefde de ree de
aanrijding niet en aan de auto
ontstond materiële schade.

Stichting Veiling

Vorden

Op zaterdag 24 maart houdt de
Stichting Veiling Commissie
Vorden weer haar jaarlijkse vei-
ling in de 'Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden. De aan-
vang is 19.00 uur. De zaal is
open vanaf 18.30 uur.

Er bestaat de mogelijkheid om
's middags van 13.00 uur tot
16.00 uur de te veilen artikelen
te komen bekijken. Er is vanaf 9
maart een catalogus te verkrijgen
op de volgende adressen: De Her-
berg, Dorpsstraat 10, het WV-

ommissie

kantoor, Kerkstraat l, de Biblio-
theek, Dorpsstraat 5, de Rabo-
bank en ABN AMRO bank allen
te Vorden.

In deze catalogus staan de te vei-
len goederen op nummer vermeld;
ook 's middags en 's avonds aan
de zaal zijn deze boekjes te ver-
krijgen. Tevens wordt er een ver-
loting gehouden.
De opbrengst van deze veiling is
bestemd voor de restauratie van
de ramen van de Dorpskerk te
Vorden.

Maandag 12 maart

's Nachts vond er bij een elec-
trozaak in Zelhem een snel-
kraak plaats, waarbij een aan-
tal goederen werden ontvreemd.
Van de dader (s) ontbreekt nog
elk spoor. Graag zou de politie
in contact komen met eventu-
ele getuigen. U kunt de politie
bereiken via tel. 0900-8844

- Tijdens een snelheidscontrole
op de Kruisbergseweg te Zel-
hem werden tussen 8.15-9.45
uur vijftien snelheidsovertre-
dingen gemeten, waarbij één
bestuurder met een snelheid-
van 99 km/h voorbij reed.

- Tevens werd er tussen 10.00-
11.15 uur op de Ruurloseweg
in Hengelo een snelheidscontro-
le gehouden. Van de 115 pas-
santen overschreed één auto-
mobilist de maximumsnelheid
van 80 km/h. Deze automobi-
list reed met een snelheid van
94 km/h.

Buiten de bebouwde kom van
Hengelo werd op de Ruurlose-
weg tussen 19.00- 20.00 uur
op snelheid gecontroleerd.
Hierbij zijn vijf snelheidsover-
tredingen gemeten, waarvan
zelfs een buschauffeur met een
snelheid van 106 km/h voorbij
kwam.

Saskia Visscher

Passage

Christelijke

Maatschappelijke

Vrouwenbeweging

Het thema van de vorige leden-
vergadering was: Water - Wereld-
wijd. Een project van Passage,
samen met een aantal zusterorga-
nisaties in Costa Rica, Sierra
Leone en de Filipijnen.

De volgende ledenvergadering is
op woensdag 21 maart in 'Ons
Huis'. Mevr. D. Hiddink-Dijkman
uit Lochem komt die avond. De
aanvang is om 19.45 uur.

INBOEDELVERZEKERAARS BELONEN
POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Veilig wonen zou vanzelf sprekend moeten zijn, maar dat is het
niet. Elk jaar wordt er in Nederland honderdtwintigduizend keer
ingebroken. Ramen of deuren vernield, gekoesterde bezittingen
zomaar ineens verdwenen. Maar het ergste is misschien wel het
idee van die onbekende in huis. Iemand die rondsnuffelt in uw
privé-domein, terwijl u niet thuis bent of ligt te slapen.

Weg is uw zekerheid. Weg dat gevoel van 'thuis is veilig'. Voor een
hele tijd, soms zelfs voorgoed. Inbraken kosten daarnaast veel geld
en tijd. De jaarlijkse financiële schade bedraagt meer dan een half
miljard gulden. De politie besteedt elk jaar circa honderdtachtig-
duizend mandagen aan inbraken.

'De gelegenheidsinbreker'

De meeste inbraken (ongeveer
80%) worden gepleegd door 'gele-
genheidsinbrekers'. Zo'n inbreker
werkt met klein materiaal: een
tang, een bandenlichter, een
schroevendraaier, etc. Hij werkt
niet georganiseerd, maar wordt
pas actief als hij een pand ziet
waar vermoedelijk wat te halen
valt. Vervolgens wil hij maar een
ding: snel en gemakkelijk zijn
slag slaan. Aan goede verlichting,
goed zicht, stevig hang- en sluit-

werk en oplettende buren heeft
hij een gloeiende hekel.
Gelukkig kunt u zelf veel doen om
inbraak of herhaling daarvan te
voorkomen.

Organisatorische maatregelen

De beste sloten helpen niet als u
ze niet goed gebruikt of als u tege-
lijkertijd ramen open laat staan.
Denk na over de volgende zaken:
- zorg voor voldoende verlichting

rond het huis, het liefst met be-
wegingsmelders.

- verstop uw huis niet achter
struiken, schuttingen en mu-
ren. Laat geen ladders of ander
klimmateriaal buiten liggen.

- ga zorgvuldig om met sleutels;
laat ze niet in de deur zitten,
leg ze niet buiten onder het
deurmatje of onder de bloem-
pot. Laat geen touwtje uit de
brievenbus hangen.

- Nodig inbrekers niet uit! Plak
nooit briefjes op de deur met
'ben even weg' en spreek uw
antwoordapparaat of voice mail
niet in met de boodschap voor
uw kennissen 'ben op vakantie'.

- bewaar waardevolle spullen
met extra zorg. Zet ze zo neer
dat ze van buitenaf niet te zien
zijn. Wanneer u 's avonds (bin-
nenshuis) het licht ontsteekt
zorg dan dat de gordijnen dicht
zijn.

Sociale maatregelen

Door ook buitenshuis op te letten
vergroot u uw eigen veiligheid en
dat van uw buurt. Goede contac-
ten met buren en andere bewo-
ners van de straat of buurt zijn
ook van belang. Maak afspraken
met elkaar als een van u op va-
kantie is of wanneer er iets bij-
zonders (bruiloft, uitvaart etc.)
aan de hand is. Meld problemen
die de veiligheid kunnen schaden
aan de gemeente of politie (wijk-
agent). Zo maakt u uw omgeving
leefbaarder.

Bouwkundige maatregelen

Deze maatregelen hebben veelal
te maken met het hang- en sluit-
werk van uw woning. U herkent
het goedgekeurde hang- en sluit-
werk aan het logo van de SKG
(Stichting Kwaliteitscentrum Ge-
velelementen). Het aantal sterren
op dit logo geeft de inbraakwe-
rendheid aan.
U kunt in samenspraak met uw
verzekeringsadviseur^ verzeke-
raar of beveiligingsdeskundige
bepalen of u bij de 90% behoort
die voldoende heeft aan de stan-
daard beveiliging. Dit wordt be-
keken aan de hand van de zo-
genaamde 'risicoklasse-indeling'.
Mocht dit niet voldoende zijn dan
zal uw verzekeraar extra in-
braakpreventievoorschriften op-
leggen. Deze inbraakpreventieve
maatregelen moeten ook door een
erkend beveiligingsbedrijf aange-
bracht worden. Ook kunt u infor-
matie inwinnen bij het:
Nationaal Centrum voor Preventie
Postbus 61, 3720 AB Bilthoven

tel. (030) 229 60 00.
Heeft u uw huis eenmaal goed be-
veiligd of laten beveiligen dan is
het zaak om de aangebrachte
voorzieningen goed te gebruiken
en te onderhouden. Vervang geen
onderdelen zonder goed na te
gaan of de totale beveiliging daar-
mee nog aan de eisen voldoet.
Raadpleeg bij twijfel een erkend
beveiligingsbedrijf (ook in ons
dorp) of de politie in onze regio.

Certificaat Veilige Woning
(Politiekeurmerk Veilig Wonen)

Veel mensen denken dat zij veilig
wonen. Tot ze het tegendeel ont-
dekken. Er is echter een manier
om daar zekerheid over te krijgen.
U kunt uw huis aanpassen aan de
eisen van het Certificaat Veilige
Woning (indien u een huurhuis
heeft kunt u overleg plegen met
uw verhuurder aangaande eventu-
ele aanpassingen). De kans op een
geslaagde inbraak neemt dan met
ongeveer 80% af. Daarom geven
veel verzekeraars u korting op de
premie van uw inboedelverzeke-
ring wanneer het certificaat of
een kopie ervan wordt overlegd.
Dit certificaat wordt verstrekt
door de politie of het beveiligings-
bedrijf die geconstateerd hebben
dat uw woning aan de gestelde
eisen op het gebied van inbraak-
preventie voldoet.

Memelink & Bergervoet assuran-
tiën en financiële diensten.
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Zondag 25 maart

koopzondag
van 12.00 - 17.00 uur



Zondag 25 maart koopzondag - Lentekriebels in Hengelo Qld

DE WELKOOP IS OPEN
zondag 25 maart van 12.00 tot 17.00 uur

Hef Welkoopmagazine is uit!

Met een
grote keuze
tuinartikelen
zoals:

• tuinmeubels

• gereedschappen

• meststoffen

• vijverproducten

• verlichting

Bij aankoop van
minimaal ƒ 25.-

Grat/s
clayette violen

t.w.v. ƒ 4.95

(zolang de voorraad strekt)

HENGELO GLD.
Spalstraat 37 - (0575) 46 17 13

Volop Paassfeer

diverse aanbiedingen

diverse tuinplanten

verassing voor de kinderen

Kom gerust even kijken!

Bloemsierkunst ^

'Jolanda'
Kcijcnhon», M. (0575) 46 29 77

Koopzondag in Hengelo Gld. 25 maart
Kom kijken in onze nieuwe showroom met o.a.

• de nieuwe collectie tuinmeubelen 2001

• de zomercollectie vrijetijdskleding

Wij zijn ook Hartman-dealer!

Wij zijn geopend van 10.00 uur
tot 17.00 uur, de koffie staat klaar.

• TUINMEUBELEN
• TUINACCESSOIRES, POMPEN EN SPROEIERS
• WERKKLEDING EN VRIJETIJDSKLEDINC
• LAND-, TUIN-, BOUW- EN VIJVERFOLIËN

• RIOOL- EN HOCEDRUKBUIZEN
• LAND-, TUINBOUW- EN VIJVERFOLIËN
• STENEN OBELISKEN

GOOSSENS
O M l

Steenderenseweg 11
Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 21 39
Telefax (0575) 46 22 05
e-mail: goosheng@tref.nl

SKELTER TESTBAAN

maa .00 • 17.00

iRTELIVL
MOTOPEN

OP DEZE DAG O.A.:

• BODYPAINTING;

• RUNS OP DE FUCHS-TESTBANK;

• PROEFRUDEN MET DE NIEUWSTE

X-901 HELM VAN X-LITE;

• SPECIAAL VOOR KINDEREN EEN

GROOT LUCHTKUSSEN EN VAN

14.00 TOT 16.00 UUR EEN CLOWN.

MOLENENK 3 • 7255 AX HENGELO G • T (0575) 46 13
INFO@HARTELMAN.NL - WWW.HARTELMAN.NL

Lentekriebels in Hengelo Qld. - Zondag 25 maart koopzondag
pagina 9



Zondag 25 maart koopzondag • Lentekriebels in Hengelo Qld.

Partycentrum - Eetcafé

Lcmgeler

Zondag 25 maart

onbeperkt
spare ribs

eten ƒ 25.- p.p.

STOEPVERKOOP

• Sportschoenen
• Sportkleding

Koopjes vanaf ƒ 10.-

Zondag 25 maart 2001

ROOZECAARDE
Sport&Mode^y

Spalstraat 13 - Hengelo GId.

zondag 25 maart
geopend

alleen deze dag
op al het

aardewerk

25% korting

Beo l
Kerkstraat 6a - Hengelo Cld.

EENMALIGE ACTIE!

Gero cassette's
halve prijs

OP = OP
BESSELINK

ELECTRA
KADO'S
HUISHOUD
VERLICHTING

Hoek Raadhuisstraat-Banninkstraat
Hengelo GId - Tel. 0575-461215

Lentekriebels

Tijd voor de
tuin - tuinidee - tuinboek!

Tijd voor de
vakantie - vakantie-idee - vakantieboek!

Allemaal nieuw,
leuk en boordevol tips!

Verkrijgbaar bij:

WOLTERS BOEKHANDEL

Spalstraat 14

7255 AC Hengelo GId

Tel. (0575) 46 12 53

Dus, tot ziens op
zondag 25 maart!

Wolshop Regelink
Voor al uw:

hand- en theedoeken.

naaiartikelen - kleinvak - loepen

sokkenwol en breigarens waaronder

bandjesgaren en de zomergarens

handwerkstoffen - borduurpakketten - stramiens

Ook het adres voor al uw hobby artikelen zoals:

3D groot en klein - passe-partout-,

prik-, borduur- en pop-up kaarten enz. enz.

dakpannen - servetten kralen

stempels - glasverf enz. enz.

Op koopzondag
25 maart
geven wij V

10% korting
op alle artikelen.

Raadhuisstraat 5 - tel. (0575) 46 22 66

Koopzondag 25 maart open van 12.00 tot i 7.00 uur

Demonstratie
hogedrukreinigers!

Kom gerust een
kijkje nemen.

Groot assortiment in
'Alto' en 'Karcher'!

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

in speelgoed

Alleen op koopzondag 25 maart
10 delige hinkelmat van f 19,95
voor slechts f 15,-
of de vrolijke grote speelbal 40cm
van f 12,95 voor maar f 7,50
(bij inlevering van deze advertentie)

DE DRIEVETOL
speelgoed en babykleding

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

Lentekriebels in Hengelo Qld. - Zondag 25 maart koopzondag



Renovatie en uitbreiding van sporthal 'De Kamp9
Opening vernieuwde Varsselring

Omdat er al enige tijd sprake
van was, dat de sporthal geren-

oveerd moest worden, hebben

diverse personen zich gebogen
over de mogelijkheden, die er
zijn te realiseren om de sporthal

een bredere, multifunctionele

plaats te geven. Daarvoor zijn

diverse stichtingen en vereni-
gingen benaderd en uit dit on-

derzoek is gebleken, dat b.v. de

peuterzaal een grotere ruimte
nodig heeft, dat het consultatie-
bureau het erg op prijs zal stel-
len een vaste werkruimte
te hebben, dat het algemeen
maatschappelijk werk (inmid-
dels buiten Hengelo werkzaam),
graag weer terug wil komen in
Hengelo. Allemaal redenen om
de renovatie en verbouwing

groots aan te pakken, waarbij

rekening gehouden zal worden
met alle bovengenoemde instan-
ties.

Dan komt de fase van het brain-
stormen: wat doen we met de

sporthal. Breken we hem hele-
maal af en zetten er een gloed-

nieuw gebouw neer? Deze oplos-
sing lijkt aardig, maar is toch wel

erg duur, terwijl de sporthal zelf
nog in redelijke staat is. De vloer
is nog niet zo lang geleden ver-

nieuwd en het is toch wel plezie-

bereikt konden worden door

dwars door de kantine te lopen,
moest er een oplossing worden

gevonden. En die oplossing is er.

De kantine wordt als het ware
omhoog gehesen en komt dus op

de eerste verdieping op een stalen

constructie. Deze bovenverdie-
ping wordt zo gebouwd, dat men
door een glazen wand in de sport-
hal kan kijken.

Verder worden er op de verdie-
ping nog twee vergaderruimtes
gebouwd. Deze ruimtes kunnen

d.m.v. schuifwanden bij de kanti-
ne worden getrokken. Er leidt een

trap naar boven, maar er komt
ook een lift voor invaliden en voor
de bevoorrading van de keuken.
Beneden in de hal komt de werk-

ruimte van de beheerder op een
centrale plaats, zodat er een

goede controle komt van in- en

uitlopende bezoekers.
Op de plaats, waar nu Hopza zit,

zal een ontmoetingsruimte wor-
den gecreëerd voor jongeren.

Naar de linkerkant wordt het ge-
bouw het meest uitgebreid: hier
komt het kindgedeelte. Kinder-

dagopvang, consultatiebureau,

peuterspeelzaal, ruimte voor bui-
tenschoolse opvang, algemeen
maatschappelijk werk. Oorspron-
kelijk werd er ook rekening ge-

houden met een ruimte voor de
rig wanneer het sportend publip]^ ^>fe«jl-o-theek, maar deze groep is
door kan gaan. ,:eer tevreden met de huidige lo-
Uiteindelijk is er het volgende uHP v kïffe in de aula en zal daar dan

gekomen: Omdat het altijd als ook blijven,

vervelend werd ervaren, dat er Omdat het ministerie van VWS
twee kleedkamers alleen maar een subsidie beschikbaar stelt

voor verbeteren en uitbreiden

van kinderdagverblijven, zal de

totale verbouwing voor 31 de-

cember 2002 klaar moeten zijn,
omdat anders de subsidie ver-

valt.

Ook buiten de sporthal wordt er
drastisch ingegrepen: er komt

een buitenspeelplaats aan de
achterkant en voor het gebouw
komen er nog tien parkeerplaat-

sen bij.
Grote plannen, die op tekening al
voor een groot gedeelte zijn gere-

aliseerd.

De gemeenteraad is inmiddels ac-
coord gegaan met een meerjaren-
begroting, maar zoals bij alle

grote bouwwerken het geval is,
zal er rekening gehouden moeten

worden met een overschrijding

van de geraamde kosten. Dit
wordt veroorzaakt door stijging

van de prijzen voor bouwmateria-
len, loonkosten, BTW 1,5% ver-

hoogd plus alle eisen van de Ar-
bowet en GGD, waaraan voldaan
moet worden.

Wanneer alle vergunningen en

toestemmingen voor elkaar zijn,
zal er met de nieuw/verbouw
worden gestart op 3 september.

Hopelijk is de hele bouw klaar in
juni 2002, waarna de gemeente

in augustus de officiële opening
zal houden. Tijdens de bouw wil
men ervoor zorgen, dat de spor-

ters zo weinig mogelijk last zul-
len ondervinden.

Zaterdag 31 maart 2001 is er

een kledingbeurs voor tweede-
hands dames- en kinderkleding
in het gebouw van de muziek-
vereniging 'Union'. Adres: Hum-
meloseweg 39 te Zelhem.

Kleding kan worden ingebracht
op vrijdag 30 maart van 15.00
tot 20.00 uur.

Inschrijfgeld ƒ 2,50 per persoon.

De kleding moet wel schoon,
draagbaar en eigentijds zijn. Per

persoon mag men maximaal tien
stuks dameskleding en vijftien
stuks kinderkleding in de maten
86 t/m 176 brengen.

De verkoop is zaterdag 31 maart
van 10.00 tot 12.30 uur. Het af-

rekenen en teruggave van niet-

verkochte kleding is op maandag

2 april van 13.15 tot 14.15 uur.
Het verschil tussen in- en ver-

koop (10%) gaat na aftrek van
de gemaakte kosten naar een
goed doel.

Voor nadere informatie kan men
terecht bij: R. Maandag, telefoon
(0314) 62 22 45 of D. Kempers,

telefoon (0314) 64 14 29

Motorsport is een sport met, zo-
als vaak wordt gezegd, een ver-

hoogd risico. Nou valt dat risico

best mee, want het aantal bles-
sures is echt niet hoger dan bij tal

van andere sporten. Wel is het zo

dat een blessure, vanwege de

snelheden die er worden bereikt,
vaak ernstiger is dan bij andere

sporten. Organisatoren van mo-
torevenementen stellen daarom

alles in het werk om de risico's zo

veel mogelijk te beperken. Dat
geldt met name voor de wegrace,

de tak van motorsport waarin de
hoogste snelheden worden be-

reikt. Risico's zijn nooit voor
100% uit te sluiten, maar ze kun-

nen wel worden verminderd.

Zo houdt HAMOVE zich, samen

met de KNMV, al jarenlang bezig

met het zoeken naar een moge-
lijkheid om de snelheid op de Ven-

neweg, het lange rechte eind van

de Varsselring, te verminderen.

Enige keren werd er halverwege

de Venneweg een chicane aange-
legd, maar dat bleek niet de be-

doeling. Uiteindelijk is de oplos-
sing gevonden in het aanleggen

van een stuk parallelweg van

ruim tweehonderd meter. De
daarvoor benodigde grond kon
door de HAMOVE worden ver-

worven in het kader van de mo-

menteel uitgevoerde ruilverkave-
ling. Dankzij een goede medewer-
king van alle betrokken instan-

ties konden de benodigde vergun-
ningen snel worden verleend.

Met een aantal racende leden in
de club was het niet zo moeilijk

het tracé van de parallelweg uit
te zetten. De clubleden Mile Pajic,

Jarno Boesveld en Tonnie Was-

sink (tevens bestuurslid van de
HAMOVE) gaven hun visie. De pi-
ketten werden geplaatst en een

paar dagen later kon Koninklijke

Wegenbouw Stevin reeds begin-
nen met de werkzaamheden. Dat

was afgelopen najaar.

De aanleg van de parallelweg
was in eerste instantie bedoeld
om de snelheid terug te brengen.

Dat zal zeker het geval zijn. Een

neveneffect is de toevoeging van

een aantal leuke bochten aan het
circuit. De bochten zijn zodanig

aangelegd dat ze vlot kunnen

worden gereden. Een echte stuur-
man kan hier zeker enige winst

boeken. Niet alleen voor de cou-

reurs zijn er twee leuke slingers
bijgekomen, ook het publiek

krijgt er een attractief punt bij.

De bestaande bochten van de
Varsselring hadden reeds alle-

maal een naam, geënt op de situ-

atie ter plaatse. Die traditie is ge-

handhaafd. De bocht bij het op-
gaan van de parallelweg heet de

Kloosterbocht. De bocht bij terug-

keer van de Venneweg heet de
ten Havebocht.

Omdat er toch aan een baan werd

gewerkt, zijn ook de Veldermans-

bocht, de Boschbocht en de Mo-
lenbocht aangepast. Ze zijn aan

de binnenzijde iets afgerond,
waardoor het niet langer puur
haakse hoeken zijn.

Door deze aanpassingen is de

Varsselring weer helemaal up to
date.

Wij als bestuur van de HAMOVE

zijn best trots op de verbeteringen
van ons circuit, waarop dit jaar
op 29 april om punten voor het
Nederlands kampioenschap wordt
gestreden.

Daarom willen we de nieuwe

Varsselring op woensdag 28
maart om 14.00 uur officieel ope-

nen. De openingshandeling zal

worden verricht door de racende
leden van de HAMOVE.

Willy Hermans, schrijver van

'Daar midden in de Graafschap9

Willy is begonnen met schrijven
in het clubblad van voetbalver-

eniging Pax, de 'Pax-Praat'. In
1993 heeft hij over de geschie-

denis van Pax geschreven. Voor-

dat het boekje klaar was, moest
hij uiteraard veel opzoeken in

archieven en navragen bij oude-
re voetballers.

Hierdoor werd zijn belangstelling
gewekt voor de geschiedenis van

Hengelo (Gld) in bredere zin. En
al zoekend en wroetend in archie-

ven van Hengelo en in krantenar-
chieven, heeft hij besloten om zijn
eerste boek te schrijven over de

periode van 1900 tot 1919 uit
Hengelo.

Naast zijn werk als hoofd van de
röntgenafdeling in het Spittaal in

Zutphen, steekt hij veel tijd in on-
derzoek. Het is een prachtige

hobby, waarbij je niet alleen ge-

confronteerd wordt met de ge-
schiedenis van Hengelo, maar ook
met je eigen geschiedenis.

'Daar midden in de Graafschap'
is niet als geschiedenisboek ge-

schreven, maar geeft in korte
verhalen de geschiedenis weer

van markante figuren, zoals b.v.
veldwachter Kraaijenbrink, de
nog steeds in gebruik zijnde tra-

dities zoals het broodwegen, de
zeer uitgebreide markten, vereni-
gingen.

Het boek is bijna klaar. Ab Mee-

nink en Willy zijn samen bezig

het boek zijn uiteindelijke vorm te

geven. Binnenkort is de voorin-
schrijving van het boek, waarna
het vermoedelijk in mei definitief
zal worden uitgegeven.
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Zondag 25 maart koopzondag • Lentekriebels in Hengelo Qld.

De nieuwe

voorjaars-

collectie

is binnen!

mode
KERKSTRAAT 11 TEL. 0575-461235 HENGELO (GLD)

Slaap-infodag
Z O N D A G 25 M A A R T 12.00-17.00 UUR

slaapkamers • Auping-studio • kastsystemen • matrassen
• boxsprings • waterbedden • aanbiedingen

Deskundig
advies voor een
pede en gezonde

nachtrust.

torgana
^ slaapkamers

LUBBERS
genieten met je ogen dicht
Hengelo Gld Raadhuisstraat 45 (0575) 464600

Ook wij
Zpndag 25 maart geopend.

winkel is weer
sfeervol ingericht

met nieuwe voorjaarstrends.

Raadhuisstraat 11-13- Hengelo Gld - Tel. 0575-461469

Zondag 25 maart open
van 12.00 tot 17.00 uur

Wij borduren ter plekke uw:

pet, bodywarmer, sweater of jas.

Borduren van UNA/:

bodywarmer, sweater of jas

vanaf/ 17.50

Aanbieding:

pet inclusief n^am of

afbeelding ƒ H 9 5

•

. 'A-

Ruitersport Sueters

Spalstraat 23
7255 AA Hengelo QLD

Tel: 0575 463756

rutiersjHm
Bastin

Lentferink mannenmode
heeft OPEN HUIS

Lentferink mannenmode is be-

kend om zijn collectieaanbod, per-

soonlijke bediening en uitsteken-

de service. De zaak is al jaren

een begrip in Hengelo Gld. en

wijde omgeving. Vooral door veel

ervaring, meegroeien met de

klant en bij de tijd blijven, ver-

nieuwt Lentferink mannenmode

zich steeds weer en dat al bijna

50 jaar lang.

U als klant kunt er terecht voor

vele kwaliteitsmerken zoals onder

andere: Melka, State of Art, News,

Frans Molenaar, Oxford, Bush,

Bueckle, Falke, Schiesser enz.

Tevens bestaat de mogelijkheid

om 66n kostuum samen te stellen

naar uw eigen maat.

Het is belangrijk dat de klant aan

het begin van het seizoen een in-

druk krijgt van de nieuwe collec-

tie, aldus de heer Lentferink. Tij-

dens de open dagen wordt deze

mogelijkheid optimaal geboden.

Lentferink mannenmode bevindt

zich in het hartje van Hengelo

Gld. en u kunt gratis parkeren

voor de deur. De open-huisdagen

zijn van vrijdag 23 maart t/m

zondag 25 maart.

Lentferink staat ook op internet: www.lentferinkmannenmode.nl.

Lentekriebels in Hengelo Qld. - Zondag 25 maart koopzondag



Lezing over oorlogservaringen

Ondanks de enorme drukke
werkzaamheden voorafgaand
aan de opening van het Achter-
hoeks Museum 1940-1945 eind
april dit jaar, heeft het bestuur
toch gemeend een avond te
moeten organiseren.

Ook dit jaar zijn we er in ge-
slaagd een bijzondere spreker te
vinden, die zijn sporen in de loop
der jaren wel verdiend heeft.
Al vele jaren geeft de heer Maas
uit Rijswijk lezingen in het kader
van de jeugdvoorlichting aan
scholen, georganiseerd door het
voormalig verzet.

De heer Maas inmiddels 80 jaar,
gaat een gevarieerde lezing hou-
den welke met de nodige hilari-
teit doorspekt zal zijn. Hij zal
onder meer spreken over; hoe hij
uiteindelijk in het verzet terecht
is gekomen, en het daaraan ge-
koppelde omgaan met angst. Ook
zijn visie op hoe de Duitsers om-
gingen met hun vijanden(verzet).
De 'Gestapo', de gevreesde politie
van de Duitse bezetter, en het
systeem dat zij hanteerden zal

belicht worden. Allerlei facetten
met betrekking tot het aan de
macht komen van Hitler worden
belicht, en zijn functioneren gedu-

rende de oorlog, dit alles voorzien
van de nodige kwinkslagen.

Tijdens de lezing zal de heer
Maas allerlei authentieke goede-
ren tonen welke hij in de oorlog
gebruikt heeft. En zeer bijzonder
item is zijn eigen complete gevan-
gen pak uit het concentratiekamp
Dachau. Ook zijn Persoonsbewijs
en talrijke foto's van de koninklij-
ke familie zullen ten tonele ver-
schijnen. Na afloop van de lezing
zal er gelegenheid zijn om vragen
te stellen aan de heer Maas.

Het bestuur nodigt u dan ook
.graag uit om deze avond mee
te beleven, dinsdagavond 27
maart a.s. vanaf 20.00 uur zal de
lezing beginnen.
Zaal open 19.30 uur wilt a.u.b.
op tijd aanwezig zijn. Einde ca

22.00/22.30 uur.
Lokatie Partycentrum 'Langeler'
Spalstraat 5 Hengelo (Gld.) bij de
grote kerk.

Van de Wereldwinkel:

Met liefde ge-

maakt. Met lief-

de gekocht...

Gelezen in de voorjaarsfolder van
Fair Trade:
... Duizenden ambachtslieden en
boeren uit Azië, Afrika en Latijns-
Amerika werken met liefde voor
Fair Trade. Want ze ontvangen res-
pect. Een faire prijs.
Duizenden klanten in Nederland ko-
pen Fair Trade met liefde. Om de
zorg. Om de kwaliteit. En om de
uitgangspunten van de Fair Trade
Organisatie. Wij ontvangen de geu-
ren, kleuren en smaken van hun cul-
turen. Zij ontvangen wat ze verdie-
nen: meer welvaart, meer geluk en
onafhankelijkheid...

Eind februari was er een inkoop-
beurs in Doetinchem. Zo komt
het, dat er weer veel nieuwe arti-
kelen in onze winkel staan; niet
alleen van Fair Trade, maar ook

van diverse andere organisaties.
En wat ons betreft geldt voor
alles in onze winkel dat het met
liefde ingekocht werd en dat we
het met liefde weer verkopen!

Parochie 'Sf. Willibrordus9 inspirerend

De parochie 'St. Willibrordus' te
Hengelo Gld. telt ruim 2000 pa-
rochianen, waaronder 200 vrij-
willigers. Het kerkgebeuren ge-
lijkt op een bedrijf, zoveel gaat
er in een jaar om.
Het pastoor van de parochie
vond het dan ook meer dan
noodzaak weer eens een pa-
rochie-avond te beleggen. De
vorige avond was in 1997.

Een redelijk aantal belangstellen-
den had maandagavond 12 maart
de moeite genomen om naar zaal
'Leemreis' te komen. Het thema
luidde: 'Wie heeft er wat te ver-
tellen?'

Het bestuur voorop had wel het
nodige te vertellen. Zo kon wor-
den medegedeeld, dat het aantal
toezeggingen voor 2001 tot nu
toe staat op ƒ 72.000, gelijk aan
de kerkbalans van vorig jaar.
Een vooruitgang in het kerke-
werk is de herinrichting van de
benedenwoning van de pastorie,
door van de voor- en achterkamer
één vertrek te maken.

Voorts wil men plannen ontwik-
kelen voor de oude pastorie, die
net als de kerk onder monumen-
tenzorg valt. Voor onderhoud van
de gebouwen kan men aanspraak
maken op subsidie (50%), tot een
maximum van ƒ 25.000 per jaar.
De haan komt binnenkort weer op
de spits te staan. Voor grote res-
tauraties moet men minstens vijf
jaar van te voren een aanvraag
indienen.

Het bisdom stelt voor restauratie
een tienjarenplan op.
Gelet op lopende verplichtingen,
is de RK gemeenschap te Hengelo
schuldenvrij. De salariëring van

de pastores is centraal geregeld
via Sectie West van het dekenaat
Berkelland, waaronder tevens res-
sorteren Baak, Keijenborg, Olbur-
gen, Vierakker-Wichmond, Steen-
deren.

Pastor G. Zweers stelde zich voor
aan de toehoorders, als Verken-
ner, gelijk als de verspieders, wel-
ke op bezoek waren in het beloof-
de land Kanaan en opkeken tegen
de Enaks (reuzen).
'Ik zal me als jonge pastor een
weg en verantwoordelijkheid moe-
ten zoeken. Hengelo zal niet mijn
laatste standplaats zijn. De kerk
zal het niet zonder vrijwilligers
kunnen stellen.'
De diverse groepen in het werk-
veld zijn volop bezig met de voor-
bereidingen van de liturgie voor
de erediensten. De eerstvolgende
is een volwassenen-liturgie voor
29 april, met een voorbereidings-
avond op 21 en 28 maart. ledere
belangstellende parochiaan (vol-
wassene), wordt opgeroepen deel
te nemen.

De nieuwe penningmeester J.
Rondeel werd voorgesteld als op-
volger van T. Bergervoet. Oud-
penningmeester G. van Stolwijk
blijft adviseur. De financiële uit-
werking van de kerkfinanciën be-
rust bij A. Janssen.
Bestuurslid Th. Wissink deelde
mede dat de tarieven voor de be-
graafplaats aan herziening toe
zijn.
Het bestuur en de parochianen
blijven van mening, dat de uitrei-
king van het parochienieuws kos-
teloos moet blijven, om zoveel mo-
gelijk mensen te bereiken.

Na de pauze konden de aanwezi-
gen discussiëren over aanstellin-
gen ten aanzien van het kerk-zijn.
Voorgedragen door een als mon-
nik verklede parochiaan.
Er ontspon zich een levendig ge-
sprek van voor en tegens, zoals
bij het programma 'het Lager-
huis'. Mede daardoor werd het
een boeiende avond, jaarlijks voor
herhaling vatbaar, was de alge-
mene overtuiging.

Zelhem
1200 jaar

De buurtvereniging 'Heidehoek'

en de Dansgroep 'De Blauwe-Kie-
len' willen dit vieren met een ou-
derwetse boerenbruiloft op 7 sep-
tember om 19.30 uur in de grote
tent bij de familie G. Boenink,
Heidenhoekweg 9 te Zelhem.
Iedereen kan zich daarvoor op-
geven vóór l juli bij onderstaande
adressen. In de week van 20-26
augustus komen de Brulftse neu-
gers bij u langs voor een uitnodi-
ging. U wordt verzocht dan de en-
treeprijs van ƒ 10,- te voldoen.
Zonder uitnodigingskaart
geen toegang!

Opgave bij:
D. Wesselink tel. (0314) 62 10 14
W. Hissink tel. (0314) 62 25 25
W. v. Valburg tel. (0314) 63 13 67
M. Regelink tel. (0314) 62 16 60

Een dagje uit

met de bus?

Verschillende touringcarbedrijven
verzorgen dit voorjaar leuke dag-
tochten naar interessante evene-
menten, o.a. de Huishoudbeurs in
Amsterdam en de Keukenhof.

Misschien een idee voor een dagje
uit met een vriendin, partner, ken-
nis of familielid.

De 'Betuwe Express' organiseert
een dagtocht en een avondbezoek
aan de Huishoudbeurs en een dag-
tocht naar de Keukenhof in Lisse.
Voor verdere informatie of even-
tuele boekingen kunt U terecht
bij het WV Hengelo Gld.
Een folder ligt voor u klaar.

WV Hengelo Gld.
Kervelseweg la,
tel. (0575) 46 38 57.

Bodem
Inventariseren bodemkwaliteit enorme klus

Het kabinet wil in 2005 inzicht
hebben in de bodemkwaliteit in
Nederland. Vervolgens moeten in
2023 alle ernstige verontreinigin-
gen zijn gesaneerd. Ook moeten in
zowel stedelijk als landelijk gebied
de diffuse verontreinigingen in
beeld zijn gebracht. Die doelstel-
ling betekent nogal wat. In alle ge-
meenten in Nederland moeten de
dossiers worden gelicht, om te kij-
ken waar de bodem verontreinigd
kan zijn.
Vervolgens moet uit bodemonder-
zoek blijken of de verzamelde in-
formatie klopt. De provincie heeft
een plan van aanpak gemaakt om
c,amen met de gemeente aan de in-
lormatiebehoefte van het rijk te
voldoen. Het is voor de provincie
onbegonnen werk om zelf alle in-
formatie te verzamelen.
Daarom doet Gelderland een be-
roep op de gemeenten om te hel-
pen de benodigde informatie uit de
archieven te halen. Daar staat een
financiële vergoeding tegenover.
Overigens hebben gemeenten de
informatie uit het bodemarchief
ook nodig om een bodemkwali-
teitskaart te maken en inzicht te
krijgen in hun eigen 'werkvoor-
raad' op het gebied van bodemver-
ontreinigingen. De kaart is, samen
met een bodembeheerplan, nodig
om diffuus verontreinigde grond te
mogen hergebruiken. Door het
plan van aanpak te volgen, wor-
den dus twee vliegen in één klap
geslagen.

Provinciaal bodemmedewerker Ed-
win Spijker verwacht dat gemeen-
ten die de bodeminformatie nog
niet in een computerbestand heb-
ben staan, van de gelegenheid ge-
bruik maken om dat alsnog te
doen. De bedoeling is om de gege-
vens vervolgens eerst samen te
voegen tot een provinciaal en ver-
volgens tot een landelijk bestand.
Overigens denkt Spijker dat veel
gemeenten ervoor kiezen om het

archiefwerk uit te besteden aan
adviesbureaus, vanwege het grote
aantal uren dat met het werk ge-
moeid is. Het aandeel van de ge-
meenten bestaat dan vooral uit
het begeleiden van het werk.

Eenduidig

Om ervoor te zorgen dat alle ge-
meenten in Gelderland de informa-
tie op dezelfde manier verzamelen,
heeft de provincie een plan van
aanpak gemaakt. Bovendien bege-
leiden medewerkers van de provin-
cie gemeenten bij de uitvoering
van het werk. Om met de werk-
zaamheden ervaring op te doen,
heeft de provincie samen met de
gemeente Winterswijk een pilot
uitgevoerd. Die heeft duidelijk ge-
maakt hoe de informatie het meest
efficiënt kan worden verzameld en
bewerkt, hoeveel tijd daarmee ge-
moeid is, wat het kost en welke
inzet van de gemeente nodig is.
Overigens stelt Spijker gemeenten

die al eerder bodeminformatie sys-
tematisch hebben vastgelegd ge-
rust: ze hoeven het werk niet over
te doen, want de informatie over
de bodemkwaliteit die de provincie
nodig heeft, kan waarschijnlijk
makkelijk uit de bodeminformatie-
systemen worden gehaald.

Als de archiefinformatie compleet
is, start de provincie met de twee-
de fase van het onderzoek, name-
lijk het 'in het veld' controleren
van de gegevens. Het kan namelijk
zijn dat uit informatie in het ar-
chief blijkt dat ergens in 1903 een
scheepswerf gevestigd was, ter-
wijl het alleen om een kantoor
ging. De locatie is in dat geval ten
onrechte als 'verdacht' aange-
merkt.

Tijdens de komende regionale bij-
eenkomsten over het bodembeleid
gaat de provincie de plannen ver-
der toelichten.
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Voorjaarsconcert Christelijk

Mannenkoor Zelhem

Vorige parochie-avond in het jaar 1997 - Ledenaantal gestegen naar 126 personen

KBO Hengelo Gld. in de groei

Op vrijdagavond 30 maart geeft

het Christelijk Mannenkoor Zel-

hem haar voorjaarsconcert in cul-

tureel centrum 'De Brink' aldaar.

Aan dit concert, dat om 20.00

uur begint, wordt medewerking

verleend door het jongerenkoor

'The Humsingers' uit Hummelo.

Beide koren staan onder leiding

van dirigent Henk Peppelman.

Zijn veelzijdige interesse in ver-

schillende koorsoorten wordt op

deze avond weer eens duidelijk.

Het repertoire van het mannen-

koor is de laatste tijd, door ijverig

repeteren, behoorlijk vernieuwd,

zodat dat alleen al zeer de moeite

waard is om te komen.

Het repertoire van het jongeren-

koor is modern en verfrissend en

wordt op een swingende manier

gebracht.

Eén van de koorleden, Wim Aal-

ders uit Hengelo Gld., heeft een

schitterend nieuw koorpodium ge-

fabriceerd met bijpassend dirigen-

tenbankje en lessenaar. Op de

rugleuning van dit bankje zal het

mooie mannenkoorlogo prijken.

Het geheel is zeer de moeite

waard om, voorafgaand aan het

concert, even te bewonderen.

Er wordt een speciale aanhang-

wagen gemaakt om dit complete

podium naar alle concerten en

verdere optredens te vervoeren.

Beide koren zien u graag op 30

maart in groten getale in 'De

Brink' om dit veelbelovende con-

cert bij te wonen. De toegangs-

prijs bedraagt ƒ 10,- en er zal

een grote verloting worden ge-

houden, waarmee prachtige prij-

zen zijn te winnen.

Voorlichtingsavond

Commissie Oost Europa

Vrijdagavond, 9 maart jl. werd in

partycentrum Langeler door de

StichtingCommissie Oost Europa

Hengelo Gld., de COEH een voor-

lichtingsavond gehouden, waar

de werkgroepen van de stichting

zich ieder op hun eigen wijze pre-

senteerden door middel van dia's,

foto's, e.d. De avond werd opge-

vrolijkt door gezellige muziek van
Danny Jolink.

De stichting had voor deze avond

de heer Z. Koekoek uit Houten

uitgenodigd, die kwam vertellen

over zijn ervaringen in hulp aan

Roemenië. De heer Koekoek ver-

telde op gedreven wijze over zijn

ervaringen in de afgelopen 10

jaar.

Als landbouwdeskundige heeft hij

zitting in de stichting Bichis.Bük-

kös. Genoemde stichting bestaat

uit 7 bestuursleden en een college

van advies en werkt in hoofdzaak

op financiële basis met sponsor-

gelden van b.v. de Rabo-bank en

andere instellingen. Leden van de

stichting gaan zo'n drie keer per

jaar naar Roemenië en proberen

daar de mensen warm te krijgen

om te investeren in hun eigen toe-

komst. Het is zeker niet de bedoe-

ling om er zomaar geld naartoe te

bengen, want in het verleden is

gebleken, dat er dan weinig of

niets terecht komt van de gestar-

te projekten. De mensen zullen

zelf moeten aangeven wat ze wil-

len en daarvoor worden dan le-

ningen afgesloten. Ook gaf de

heer Koekoek aan hoe moeilijk

het voor Nederlanders te begrij-

pen is, dat er zoveel wantrouwen

en corruptie in dit land is, waar-

door alle vernieuwingen slechts

moeizaam op gang komen.

De heer Koekoek was verbaasd
over het feit, dat de COEH zoveel

vrijwillige medewerkers heeft en

al zoveel bereikt heeft in het door

hen gesponsorde dorp Ocna

Mures: de zuivelfabriek draait

uitstekend, zodat nu wordt geke-

ken of er op de school aldaar ie-

dere dag schooolmelk verzorgd

kan worden. De jongerenwerk-

groep, waarvan de leden in

groepsverband in de zomer naar

Roemenië gaan, heeft inmiddels

een kindertehuis en een kleuter-

school opgeknapt.

Wanneer we alle bovenstaande

activiteiten lezen, dan is het be-

grijpelijk, dat er een grenzeloze

waardering bestaat voor de stich-

ting COEH en kunnen we ons

voorstellen, dat een heer Koekoek

uit Houten, die op zijn gebied zo-

veel voor Roemenië doet, jaloers

is op alle vrijwilligers en enthou-

siasme waarmee er in Hengelo

Gld. gewerkt wordt aan een bete-

re toekomst voor mensen in Roe-

menië.

Volgende

week:

tuinpa?ina's!

De verbondenheid van 55-plus-

sers en ouderen is ook in Hen-

gelo Gld. groot.

Was het 30-jarig bestaan in

1998 al aanleiding tot herbezin-

ning, ook nu blijft men stil

staan bij het sociale aspect, dat

ook ouderen de handen ineen

dienen te slaan.

Voorzitster mevr. I. Gieling-Klep

kon tijdens de jaarvergadering in

zaal 'Leemreis' constateren dat

er behoorlijk wat leven in de

brouwerij is, gelet op het jaarver-

slag van secretaresse mevr. A.

Beunk-Lamers.

Zowel actief als financieel gaat

het goed met KBO Hengelo Gld.

De diverse verenigingsaspecten

leveren het nodige rendement op.

Het maandblad van de Soos 'Al-

tijd Welkom' ziet er telkens keu-

rig verzorgd uit; het bestuur

spreekt haar dankbaarheid uit

voor de medewerking van de zijde

van adverteerders en sponsoren.

De cijfers van penningmeester de

heer A. van der Heiden, gaven

een rooskleurig beeld met weder-

om een batig saldo.

Het bestuur onderging enige wij-

ziging. Uittredend was mevr. C. te

Stroet-Wolbrink. Als nieuw be-

stuurslid werd benoemd mevr. M.

Hooman-Besselink.

De samenstelling van het bestuur

van KBO-Hengelo Gld. is als volgt:

voorzitter mevr. I. Gieling-Klep,

secretaris mevr. A. Beunk-La-

mers, penningmeester de heer A.

van der Heiden, notuliste mevr.

M. Hooman-Besselink, algemeen

bestuurslid mevr. A. Dieks-Veen-

huis.

De plannen voor 2001 bieden

weer heel wat mogelijkheden

voor de wekelijkse bijeenkom-
sten.

Dank werd uitgesproken aan

mevr. A. Stroet-Wolbrink, onder

aanbieding van een attentie en

een bloemetje. Ook dank aan het

adres van de kascommissie, be-

staande uit mevr. T. Jolij-Hege-

man en mevr. Th. Derksen-Kok.

De heer Venderink heeft geruime

tijd mensen opgehaald en thuisge-

bracht voor een bezoek aan de

Soos. Vanwege zijn gezondheid

moet hij hiermee stoppen. Men

zoekt hiervoor een oplossing.

Een dringende oproep werd ge-

daan voor assistentie aan de heer

Van der Heiden, als redacteur van

het maandblad.

Mevr. A. te Stroet-Wolbrink deed

de toezegging nog wel te blijven

deelnemen in de activiteitenbege-

leiding. Ook voor de langere ter-

mijn zitten er nog heel wat activi-

teiten in het vat, waar men onge-

twijfeld op termijn op terugkomt.

Duurzaam bouwen
Vijf voorbeeldprojecten duurzame stedelijke ontwikkeling

Duurzame stedelijke ontwikke-

ling staat in de belangstelling.

Bij dergelijke projecten wordt in

de hele levenscyclus, van bouw

tot sloop, de schade voor de ge-

zondheid en het milieu zoveel

mogelijk beperkt. Veel ervaring

met duurzame stedelijke ont-
wikkeling is er nog niet. De pro-

vincie probeert daar wat aan te

doen, door vijf projecten inten-

sief te volgen en de voortgang

bij een breed publiek onder de

aandacht te brengen. Dat ge-

beurt via workshops, internet

en nieuwsbrieven.

Het eerste project is in Apeldoorn.

De VINEX-locatie Zuidbroek en

de oudere wijk Zevenhuizen gren-

zen aan elkaar. De gebieden

worden samen (her)ontwikkeld,

waarbij de sterke punten van Ze-

venhuizen met de kansen van

nieuwbouw worden gecombineerd.

Dat moet leiden tot een even-

wichtige verdeling van woningty-

pen.

Het tweede project is de herstruc-

turering van de wijk Molenhof in

Dinxperlo. Dertig zeer verouderde

woningen van een woningcorpo-

ratie gaan er tegen de vlakte, om

plaats te maken voor zestig nieu-

we woningen. Er wordt gedacht

over onorthodoxe oplossingen, zo-

als het ondergronds parkeren van

auto's. Overigens staat nog niet

vast of dit idee financieel haal-
baar is.

De herstructurering van de. wijk

Oosseld in Doetinchem is het der-

de project. Een klein deel van

deze wijk wordt gesloopt en een

ander deel gerenoveerd. Daar-

naast komt er nieuwbouw op een

braakliggend stuk terrein.

Project nummer vier is in Ren-

kum. Daar worden portiekflats

gesloopt om plaats te maken voor

sociale woningbouw. De land-

schappelijk fraaie ligging maakt

het project extra bijzonder.

Het laatste project is de ontwik-

keling van nieuwbouwlocatie Ach-

ter het Holthuis in Twello. Het

gaat om landschapswonen, waar-

bij de nieuwbouw in bestaande

natuurstructuren wordt ingepast.

De projecten hebben met elkaar

gemeen dat ze zich in een woon-

omgeving afspelen. De provincie

zoekt nog naar een project waar-

bij een bedrijventerrein duurzaam

wordt ontwikkeld, zodat ook op

dat gebied ervaring kan worden

opgedaan. De provincie probeert

een steentje bij te dragen aan een

goed verloop van de projecten.

Dat gebeurt vooral voor bij de

projecten met één loket te wer-

ken: per project is er bij de pro-

vincie een contactpersoon, die

zorgt dat de contacten met afde-

lingen als volkshuisvesting, wa-

terbeheer, acheologie, stedelijke

gebieden, ruimtelijke ordening en

milieu soepel verlopen. Gelder-

land geeft ook financiële steun:

gemeenten die de duurzame ste-

delijke ontwikkeling vanaf het

begin integraal aanpakken, krij-

gen geld om externe deskundigen

in te schakelen.

Wie op de hoogte wil blijven van

de voortgang van de projecten,

kan terecht op www.gelderland.

nl. Via de tabjes 'beleid' en 'duur-

zame stedelijke ontwikkeling' is

de jongste informatie toeganke-

lijk.

Zonder U geen Unicef.
Giro 121.

Zonder U kunnen wij de

alleenstaande kinderen

van Rwanda niet meer

helpen om hun ouders of

familie op te sporen. Help

hen, wordt vandaag nog

donateur van Unicef.

unicef
GEEFT KINDEREN EEN TOEKOMST
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EEN BETERE W E R E L D ? DAT WIL TOCH IEDEREEN!

Win de Nationale Toekomstprijs
Hoe ziet de wereld van morgen eruit? Echt samenleven met elkaar
en met onze omgeving. Hoe komen we zo ver? Door vandaag te
beginnen! Moeilijk? Goede voorbeelden zijn soms heel dichtbij:
een buurman die een project opzet in de wijk, een ondernemer
die niet alleen om winst maar ook om mens en natuur geeft, agen-
ten die belonen en niet bekeuren, scholen die zich inzetten voor
de buurt en het milieu. Inspirerende ideeën genoeg, alleen zijn
wij niet altijd van die ideeën op de hoogte. Goed idee? Hier ermee!

De Nationale Toekomstprijs zoekt
en beloont concrete initiatieven
voor een duurzame samenleving.
Iedereen kan meedoen! De
Nationale Toekomstprijs is een bij-
zondere prijs. Winnaars voldoen
namelijk aan vier criteria tegelijker-
tijd. Allereerst de ecologische waar-
de: is het project goed voor het
milieu of de natuur? Dan de econo-
mische waarde: draagt het plan bij
aan werkgelegenheid, ontplooiing,
minder armoede? De sociale waar-
de: stimuleert het integratie, wel-
zijn, cultuur? En ten slotte de inspi-
rerende waarde: hoe uitdagend is
het idee; prikkelt het mensen om
zelf aan de slag te gaan? De jury,
onder leiding van jan Terlouw,
beoordeelt alle inzendingen. De
Nationale Toekomstprijs wordt dit
jaar op 18 oktober uitgereikt tijdens
een grote manifestatie in drie cate-
gorieën: burgers, bedrijven en
instellingen.

De prijs
De winnaars ontvangen een bron-
zen Toekomsttrofee en een geldprijs
van ƒ25.000. Bovendien krijgen zij
waardevolle adviezen van gespecia-
liseerde consultants. "Het leuke is",
zegt een van de prijswinnaars, "dat
er nu volop aandacht wordt
besteed aan onze ideeën. En ieder-
een in heel Nederland, van vrien-
denclubjes en buurtverenigingen
tot zakenmensen, kan meedoen."
De winnende initiatieven zijn een
voorbeeld voor anderen. Alle initia-
tieven dragen bij aan een betere
toekomst; hoe meer goede initiatie-
ven, hoe mooier de wereld! En wie
wil daar nu geen bijdrage aan leve-
ren? Inschrijven is nu al mogelijk.
Sluitingsdatum is 15 september
2001.

De mening van anderen
De stichting is een doorgeefluik
voor goede ideeën. Het middel is
De Nationale Toekomstprijs, een
prijs vóór en dóór mensen. De prjjs-
uitreiking op 18 oktober 2001 is het
sluitstuk van een heel traject van
activiteiten door het jaar heen:liet
startdebat op 1 maart 2001, He
thema-actie voor de jeugd '"De
leukste straat is de straat van de tciè-
komst", netwerkconferenties, lokale
toekomstdagen in nu al 140
gemeenten, Duurzame Dinsdag op
4 september en vooral zo veel

mogelijk aandacht in de media
rond alle inzenders en inzendingen.
Via de prijs wordt abstract beleid
vertaald en kan iedereen aan de
slag. Concreet, direct, zonder moei-
lijk of ingewikkeld te doen. Dat De
Toekomstprijs bijzonder is, vindt
ook professor dr. jacqueline
Cramer, hoogleraar Milieumana-
gement aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en jurylid in 2000. Zij
vindt De Nationale Toekomstprijs
uniek omdat initiatieven worden

..beloond die milieu, economische
groei en mensen met elkaar verbin-
den. Zij benadrukt dat goede voor-
beelden in de toekomst steeds
belangrijker zullen worden, vooral
in het bedrijfsleven. Ook de hoofd-
directeur van de ANWB en lid van
de Raad van Advies van de
Nationale Toekomstprijs, Guido van
Woerkom, onderschrijft het belang
van De Nationale Toekomstprijs.
"De Nationale Toekomstprijs is een
ideaal platform voor het indienen
en uitvoeren van ideeën voor een
betere toekomst." "Eigenlijk," zo
meent Van Woerkom, "zou ieder-
een al uit zich zelf moeten werken
aan een betere en schonere toe-
komst. De Nationale Toekomstprijs
zou dan niet meer hoeven te
bestaan. Zover is het echter nog
lang niet. Daarom is het goed dat
De Nationale Toekomstprijs mensen
stimuleert en de mogelijkheid biedt
hun ideeën uit te voeren."
Theo van Loon, directeur van
de Nederlandse Organisatie
Vrijwilligerswerk en lid van de Raad
van Advies van de Nationale
Toekomstprijs, merkt op dat vrijwil-

ligers zich tegenwoordig minder
aan één organisatie gebonden voe-
len. "De Nationale Toekomstprijs is
zeker interessant voor deze groep:
de prijs richt zich op zaken die
belangrijk zijn voor alle mensen. En
wat is er mooier dan het vinden van
voorbeelden die anderen inspire-
ren?"

140 gemeenten doen mee
De Nationale Toekomstprijs wordt
niet alleen ondersteund door bedrij-
ven en maatschappelijke organisa-
ties, maar ook door alle provincies
en veel gemeenten. Inmiddels zijn in
140 gemeenten Toekomstcomités
actief: zij nodigen mensen met
goede ideeën uit en organiseren
lokale activiteiten. Steeds meer
gemeenten sluiten zich aan en rich-
ten een Toekomstcomité op.

Inspiratie opdoen?
De stichting daagt iedereen uit.
Kijk eens op de website, www.toe-
komstprijs.nl. Daar staan alle
ideeën en projecten van het afge-
lopen jaar. Van al deze voorbeel-
den wordt u enthousiast om zelf
de handen uit de mouwen te ste-
ken. Natuurlijk staat op de websi-
te ook informatie over de toekom-
stige activiteiten, hoe kan worden
meegedaan aan De Nationale
Toekomstprijs en onze thema-
actie voor de jeugd. Verder vindt
u daar de adressen van contact-
personen in uw gemeente. Geen
computer in de buurt? Nog geen
toekomstcomité in uw gemeente?
Of zijn er andere vragen? Bel dan
met 070-4417080.

V./.n.r: Jan Terlouw, voorzitter van de jury, en de prijswinnaars Henk De/num uit

Delfzijl, Tike Verkerk en Els Kuiper van de gemeente Rotterdam en Alex Wassink uit

Denekamp.

Toekomstprijs daagt de jeugd uit
Hoe wonen we morgen, waar wordt gewerkt en geleerd? Hoe

reizen we? Zitten we altijd binnen achter een beeldscherm of

krijgen we heel veel vrije tijd? Is er geen boom meer te beken-

nen of wordt alles veel groener? Hoe denk jij dat de toekomst er

in jouw directe woonomgeving uit gaat zien?

Laat maar horen of zien en doe
mee aan de actie De leukste straat
is de straat van de toekomst! Laat je
creativiteit over de ideale woonom-
geving de vrije loop in gedicht,
opstel, video, muziek, beeld (teke-
ning of schilderij), maquettes of op

andere wijze. Pak pen, penseel of
videocamera en laat ons zien hoe jij
de toekomst van je omgeving ziet.
Want de toekomst, die bepaal jij! En
daarom hechten we groot belang
aan jouw ideeën en plannen, je
kunt alleen of als groep meedoen in

drie leeftijdscategorieën: basis-
school, voortgezet onderwijs en
student. Een deskundige jury
beoordeelt de inzendingen en kent
per categorie een hoofdprijs toe
van ƒ 2.500, 3 tweede prijzen van
ƒ 500 en 10 aanmoedigingsprijzen
van ƒ 100. Op 10 augustus sluit de
inzendtermijn en op Duurzame
Dinsdag (4 september) worden de
prijswinnaars bekendgemaakt. Kijk
voor meer informatie op de websi-
te: www.toekomstprijs.nl of bel:
070-441 7080.

Vrijwilligers
Het jaar 2001 is uitgeroepen tot het
Internationale Jaar van de
Vrijwilligers. Toekomstcomités
bestaan uit vrijwilligers afkomstig
uit alle geledingen van de samenle-
ving. De Nationale Toekomstprijs
kan niet bestaan zonder deze men-
sen. Dit jaar zullen de projecten van
vrijwilligers extra in de schijnwer-
pers komen te staan.

Grenzenloze toekomst
Zaken als milieu, contacten tussen
mensen en economische vooruit-
gang zijn niet gebonden aan ons
land alleen. Een klein initiatief kan
onze directe leefomgeving, maar
ook die van de mensen verder weg

Bent u de
winnaar

van 2001?
Iedereen kan meedoen! Er zijn
drie categorieën: burgers,
bedrijven en instellingen. De
hoofdprijs per categorie is
ƒ25.000. Stuur uw inspireren-
de idee, product of project in
en maak kans op De Nationale
Toekomstprijs 2001. Het
inschrijfformulier is te verkrij-
gen via het Comité van de
Toekomst in uw gemeente, via
de website www.toekomst-
prijs.nl of telefonisch: 070-
4417080. De sluitingsdatum
voor de inzendingen is 15 sep-
tember 2001. Op 18 oktober
reikt een deskundige jury
onder leiding van jan Terlouw
De Nationale Toekomstprijs
2001 uit.

op een positieve manier verande-
ren. Zo komen wij tot een betere
wereld voor ons allemaal.
Initiatieven die ook buiten
Nederland bruikbaar zijn, maken dit
jaar extra kans op

De winnaars van 2000
Ondernemen tot je groen ziet!
De centrale verwarming nog
slimmer stoken! De handen in
elkaar slaan voor een leefbare
oude stadswijk! Hoe duurzaam
zijn onze activiteiten?

In oktober 2000 is de Nationale
Toekomstprijs uitgereikt aan drie
inspirerende projecten. Uit bijna
200 inzendingen zijn 31 projecten
genomineerd. De jury vond de hoge
kwaliteit van de inzendingen opval-
lend en was blij om te zien hoeveel
initiatieven al ontplooid worden.
Alle inzendingen van 2000 zijn te
bekijken op website www.toekomst-
prijs.nl.

Personen
In de categorie 'personen' kreeg
Henk Deinum uit Delfzijl De
Toekomstprijs voor zijn project: 'CV-
systemen, waterzijdig inregelen
moet'. Hij ontdekte dat nog eens
50% kan worden bespaard op de
stookkosten als de radiatoren in een
huis of kantoor beter worden afge-
steld op de eigen capaciteit van de
radiator en de gewenste tempera-
tuur in de kamer. Het gaat echt om
een paar simpele en goedkope aan-
passingen die alleen wat tijd kosten.
Henk Deinum vraagt zich af waarom
zo'n ingreep niet overal wordt toe-
gepast. Een geweldig voorbeeld hoe
met een huis-tuin-en-keuken-idee
het milieu kan worden gespaard!

Non-profit instellingen
De Rotterdamse deelgemeente
Hoogvliet viel in de prijzen in de
categorie 'non-profit instellingen'.
In deze deelgemeente slaan bewo-
ners, ondernemers, ontwikkelaars,
woningbouwcorporaties en
gemeente de handen ineen om een
duurzame wijk te ontwikkelen,

waarin verschillende bevolkings-
groepen zich thuis voelen en waar
begroeiing niet in de verdrukking
komt door woningen en gebouwen.
Hoe? Door de wensen van iedereen
echt in de plannen te verwerken en
ieders mening serieus te nemen.
Afspraken worden vastgelegd in
convenanten.

Bedrijven
In de categorie 'bedrijven' is De
Nationale Toekomstprijs toegekend
aan Alex Wassink van camping De
Papillen uit Denekamp. Zijn cam-
ping is echt een voorbeeldbedrijf.
Energie- en waterbesparing, afval-
scheiding in zeven fracties, duur-
zaam materiaalgebruik in de gebou-
wen en installaties, de natuur op het
terrein - aan alles wordt gedacht.
Maar bovenal vertelt hij iedereen,
van gast tot collega-ondernemer,
hoe het ook kan en wat de voorde-
len zijn. Hij bewijst dat duurzaam
ondernemen ook winstgevend is.
Dit alles doet hij onder het motto
'Ondernemen tot je groen ziet!'.

Alex Wassink, winnaar in de categorie

'bedrijven', bewees dat duurzaam

ondernemen ook winstgevend kan zijn.

De Nationale Toekomstprijs

Stichting De Nationale Toekomstprijs is een onafhanke-
lijke organisatie zonder winstoogmerk.

De stichting is afhankelijk van giften en donaties van
overheden, instellingen en bedrijven.



Zondag 25 maart koopzondag - Lentekriebels in Hengelo Qld

Zondag 25 maart is onze showroom te Hengelo Cld.
geopend van 12.00 tot 17.00 uur

i

Tijdens deze koopzondag kunt u de nieuwste
modellen boxsprings bewonderen.

Graag tot ziens! - De koffie staat klaar.

DEÏSSPANNEVOGEL
M E U B F. I. - L N TA P I J T T. N H U I S

Ruurtoseweg 2, 7255 DH Hengelo GId. Tel. (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27, 7261 AV Ruurlo Tel. (0575) 45 31 93

Alleen op zondag 25 maart
10% korting op CD's

KTV -VIDEO - HIFI - ELECTRO

eicpert ®) ARENDSEN
Raadhuisstraat l 5 - tel. (0575) 46 25 l l

Onze

voorjaars-

collectie

is binnen!

Kom zelf

maar eens

binnen kijken.

Tot ziens bij:

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo GId.

Tel.(0575)461232

Ook bij Schoenmode Hermans
krijgt u lentekriebels!

onze collectie
voorjaar/zomer

is binnen

kom en kijk en laat het bij u ook kriebelen

a.s. zondag 25 maan extra koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur geopend

Schoenmode Hermans
Raadhuisstraat 27 - Hengelo GId.

Tel. (0575) 46 25 47

's maandags gesloten

ÖT5-.J.

Fa. JANSEN-SMID
Bleekstraat 1, Hengelo gld. - Tel. (0575) 46 13 60

Alleen op zondag 25 maart a.s.:

Alle zonnebrillen 20% korting!
(Ray'Ban, Serengetti, Eschenbach, Sir John, Polaroid, Persol, Carrera)

Wilt u een zonnebril op sterkte?
Ook hierin hebben wij een aantrekkelijke actie!

Montuur inclusief zonneglazen, compleet vanaf ƒ 89.-*

zie voorwaarden in de winkel

Groot Kormelink
brillen en contactlenzen

Spalstraat 27 - Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 17 71

Lentekriebels in Hengelo Qld. - Zondag 25 maart koopzondag
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