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DE RECLAME
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 50 88

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Tbldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

HKfA en bibliotheek

organiseren

Pafmpasenopfocht

Afscheid

Henny Lubbers
'CBS Bekve/d'

Themapag/na's
'Hef is weer ff/d

voor de tuin'

Koekenweek

bij de
'Echfe Bakkers

Bijeenkomst

Intergraal

Jeugdbeleid

Tienjarig jubileum Grand café

'De Egelantier' viert f eest!
Valle Verzasca vijvervoorjaarstips

Betsie ten Barge

Tien jaar geleden op 20 maart be-
gonnen Betsie en Ton ten Barge
het café 'de Egelantier' aan de
Spalstraat 44 te Hengelo Gld. Na
vijf jaar is 'de Egelantier' uitge-
breid met een sfeervolle serre.
'Grand' heeft met betrekking tot
een café de betekenis van groot,
sfeervol, een eetgelegenheid en
dansgelegenheid. 'De Egelantier'
heeft een uitgebreide menu- met
wijnkaart. Ook kun je er terecht
voor een heerlijke lunch. Ton en
Betsie ten Barge vinden het heer-
lijk werken in de horeca. 'Het is
dankbaar werk, je kunt echt iets

voor de mensen doen om het hun
naar de zin te maken,' vertelt
Betsie. 'Tot negen uur 's avonds
zijn wij een eetgelegenheid, daar-
na een echt café, waar gezellig-
heid voorop staat,' aldus Ton. 'De
Egelantier' ontvangt klanten uit
de hele omgeving, tijdens het toe-
ristisch seizoen veel fietsers en
campinggasten uit de omliggende
plaatsen. Sommigen zijn al jaren
vaste klant.
Ton en Betsie, van harte gefelici-
teerd met jullie jubileum en voor
de komende jaren veel succes ge-
wenst door 'de Reclame'.

Koninginnedag 2001

Ook dit jaar zal er een optocht
zijn. Er is geen vast thema. Ie-
dereen is vrij in de keuze van
zijn onderwerp. Wie met een
versierde wagen met thema
komt, krijgt startgeld.
Net als andere jaren zien wij
graag groepjes kinderen of indi-
viduelen op een leuke manier
meedoen aan de optocht. Wa-
gens van te voren opgeven
(0575) 463026. Van harte
welkom.

Verenigingen uit Hengelo kunnen
op Koninginnedag met een kraam
op het feestterrein gaan staan.
Men kan bijv. iets gaan verkopen
of de bezoekers spelletjes laten
doen. Elk leuk initiatief is wel-

kom. Op deze manier kunnen ze
een aardige cent voor hun vereni-
gingskas verdienen. Wie interesse
heeft kan contact opnemen met
de heer A.J. van der Velde (0575)
46 30 26. Opgeven zo spoedig
mogelijk.
De kinderspelen zijn elk jaar een
succes en dat is mooi, want kin-
derspelen horen bij Koninginne-
dag. Maar, er dreigt een tekort
aan medewerkers bij de kinder-
spelen; een uurtje hulp bij de kin-
derspelen, dat moet toch kunnen.
Helpt u mee? Bel dan even C. van
Staalduinen, (0575) 46 39 84.
Het touwtrektoernooi voor basis-
schoolleerlingen gaat dit jaar
weer door. Deelnameformulieren
zijn op school verkrijgbaar.

Zodra na een lange winterperiode
de dagen gaan lengen en de bui-
tentemperatuur oploopt, komt ook
uw vijver weer tot leven. De eer-
ste groeischeuten van de moeras-
planten, zuurstofplanten en wa-
terlelies zijn al zichtbaar, terwijl
de vissen op zoek gaan naar in het
water gevallen vliegjes en mugjes.
Het wordt nu tijd voor het voor-
jaarsonderhoud. Wellicht kunnen
onderstaande tips u van nut zijn.

Voorkom alggroei

Voorjaarsvijvers bevatten in de
regel een overschot aan organi-
sche voedingsstoffen. Om in een
later stadium alggroei tegen te
gaan, is het verstandig om orga-
nisch afval zoals bladafval en af-
gestorven plantenresten, zoveel
mogelijk uit de vijver te verwiide-

üij nul adiaOTnnzBDCtl

op dat u de groeischeuten van
zuurstofplanten niet weggooit.
Daarnaast is het zaak om de al-
genontwikkeling te remmen tot-
dat de planten en bacteriën op
volle sterkte zijn, of de aanwezi-
ge voedingsstoffen af te laten bre-
ken. Dit kunt u voorkomen door
het toevoegen van Pond-Block
algbestrijder. Informatie hierover
bij uw vijverspecialist.

Controleer de waterkwaliteit

Voor een goede ontwikkeling van
planten en micro-organismen is
het val belang dat het vijverwa-
ter over voldoende opgeloste mi-
neralen en spoorelementen be-
schikt. Dit wordt uitgedrukt in
(minerale) hardheid. Controleer
daarom deze hardheid met een
vijvertest. Voor een goede water-

kwaliteit dient de hardheid mini-
maal 8 DH te bedragen. Vanzelf-
sprekend kunt u ook een monster
van het vijverwater door ons la-
ten analyseren.

Verplanten kan nu

Waterlelies en moerasplanten
kunnen nu worden verpoot. Het is
van belang dat u grote plantman-
den gebruikt. Waterplanten zijn
de longen van uw vijver. Goed
ontwikkelde planten leveren veel
zuurstof voor het microleven en
de vissen. Elke plantensoort stelt
eigen eisen aan de voedingsbo-
dem. Zo is bijvoorbeeld Pond Cul-
tura een uitgebalanceerde voe-
dingsbodem, die zorgt voor uit-
bundig bloeiende moerasplanten.
Superdensa bevordert de groei

ning in de vijver.

Voor het aanleggen van nieuwe
vijvers, zijn diverse soorten folie
in de handel, o. a. pvc of rubber-
folie. U kunt natuurlijk ook een
voorgevormde vijverbak in uw
tuin plaatsen. Folie heeft als
voordeel dat vrijwel iedere ge-
wenste vorm te realiseren is en
het kan eventueel door een vak-
kundig vijverspecialist ter plekke
gelast worden, zodat er vrijwel
geen plooien in uw vijver geen
plooien in uw vijver ontstaan.

Heeft u vragen of problemen op
het gebied van tuinvijvers, breng
dan eens een bezoek aan ons
vijvercentrum, gelegen aan de
Bronkhorsterstraat 9 in Keijen-
borg. Wij staan vanzelfsprekend
met raad en daad voor u klaar.

Voorjaarsuitvoering

31 maart 2001

Christelijke

muziek-

vereniging

'Crescendo*

Hengelo Gld.

De christelijke muziekvereni-
ging 'Crescendo' uit Hengelo
Gld. houdt op zaterdag 31
maart 2001 haar jaarlijkse
voorjaarsuitvoering in sporthal
'De Kamp', Sarinkkamp 7 te
Hengelo Gld.

Onder leiding van de heer W. Beu-

nen ten gehore brengen. De har-
monie speelt in de afdeling uit-
muntendheid.
Enkele nummers die deze avond
te horen zijn, zijn: St. Martin's
suite, Dance of the little Swans
en Lort of the Dance.

De malletband staat onder leiding
van de heer B. Rietman. Een klei-
ne groep met veel in haar mars.
Nummers die zij spelen zijn: Ri-
vers of Babyion, Rock around the
clock en Bongo Solereo.
De avond begint om 20.00 uur,
terwijl de zaal vanaf 19.30 uur
open is.
De entree bedraagt ƒ5,-. Dona-
teurs hebben op vertoon van een
geldige donateurskaart vrije toe-
gang.

(advertentie)

GROTE VOORRAAD
LICHT BESCHADIGDE DEUREN

+ UITLOPENDE MODELLEN

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

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

Zon- en maandag gesloten.



ïenstmeded en
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 1 april 10.00 uur, ds. A.B. Elbert,

40 dagen V

Goede Herder Kapel

- Zondag 1 april 10.15 uur, ds. S. Gerbrandy,

Zutphen

Verzorgingscentrum 'De Bleijke'

- Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Zaterdag 31 maart 19.00 uur, Eucharistieviering

- Zondag 1 april 10.00 uur,

Woord- en Communieviering

- Donderdag 5 april 19.00 uur Eucharistieviering

(Pastorie)

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

NPC gebouw, Zelhem:

- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

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 30 maart - Zondag 1 april:

dr. Koning, Kastanjelaan 1, tel. (0575) 461266

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 2 april dr. Eijkelkamp, tel.(0575)462262

- Dinsdag 3 april dr. Koning, tel. (0575) 461266

- Woensdag 4 april dr. v/d Beek, tel. 06-53738359

- Donderdag 5 april dr. Eyck, tel. (0575) 461277

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. wol web. n//

Apotheek Hengelo Gld.

Spalstraat 28,
tel. (0575) 4610 10

Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur

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

- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-

stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient

u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-

len. De dienstdoende persoon neemt dan via de

intercom (naast de deurbel) contact met u op.

Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,

gaarne vooraf een afspraak maken

via de apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

"Jentha "

- Voor afspraken tel. (0575) 46 44 40, Beatrixln 4,

Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,

kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness

"Janssen van Dijke"

- Tel. (0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

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

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:

- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,

b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314) 32 91 60

Gemeente Steenderen en Vorden:

- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772

ZorgGroep Oost-Gelderland

- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via.

tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67

Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

m 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 yqor overlee met een
fAMiicagtfrii. u»eze arspraatc kan gemaakt vié 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.

ü 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) 62 21 51

spreekuur maandag t/m vrijdag

08.30-09.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd.Oude Usselstreek)

- 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
IH i'0314) 14 19 75 rvf tel (O314) 326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'

- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

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

«DIVERSEN
Pedicure

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

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435

- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)

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

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

- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942

Diëtiste

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

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige

- José la Croix, tel. (0575) 5603 81

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

- dinsdag 15.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur,

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

Openingstijden Wereldwinkel

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

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

en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-15.00 uur

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

- ledere eerste maandagavond van de maand

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede

gebruikte kleding inleveren op het volgende

adres: Fam. Dinkelman,

Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en

18.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de

hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en

17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-
11.30 en 18.45-19.30 uur.

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.

PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur

zaterdag en zondag 13.00-16.30 en 18.00-
20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis

- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 32 99 11

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"

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

Hebt u nog bruikbare spulletjes
voor de rommelmarkt van
'Crescendo' op 16 juni 2001?
Bel dan (0575) 461782.

Gevraagd: hulp in de huishou-
ding voor 3 uur per week.
Tel.(0575)463911

Problemen met uw gewicht?
• onder- of overgewicht
• niet fit • moe en lusteloos
Probeer Herballife!
Gratis begeleiding, bel voor info
A. Haaring, tel. (0575) 46 73 81

Palmpasenoptocht

zaterdag 7 april

Dit jaar is er door de palmpasencommissie besloten de palm

pasenoptocht samen met de bibliotheek te organiseren, die
als thema 'Pasen' heeft.

De stokken kunnen worden ingeleverd op woensdag 4 april

bij de bibliotheek tussen 14.00 en 17.00 uur.

Ophalen stokken zaterdag 7 april tussen 13.00 en 13.30 bij

de bibliotheek. Start optocht om 13.30 uur.

Route optocht:

bibliotheek, Kervelseweg,

Kerkstraat, Spalstraat,

St. Michielstraat,

Rozenhoflaan, Banninkstraat,

Raadhuisstraat, Kervelseweg,

eindpunt bibliotheek.

Prijsuitreiking na afloop van de optocht bij de bibliotheek.

Organisatie: HKM

Inlichtingen: De Spannevogel, tel. (0575) 46 1484

Op 23 april beginnen wij weer met de
nieuwe trainingen op onze

Hondenschool 'Klein Weetink'
te Velswijk.

Men kan zich inschrijven op alle onderdelen:
puppy's, beginners en gevorderden.
Ook jacht, behendigheid en fly-ball.

Inlichtingen en/of opgave:
Ap Peters (0314) 641436

Lucia Mullink (0314) 622361

N.B. Dit gaat alleen door na goedkeuring van
het R.V.V. in verband met Mond en Klauwzeer.

Wij wensen alle bekenden van onze
hondenschool sterkte toe tijdens de crisis

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel.(0575)461806
Zonnestraal 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur



Waterpolo He-Key Vijfde plaats Torleif Hartelman eerste EK wedstrijd

Op 17 maart jl. speelden alleen de
damesteams hun wedstrijd in de
competitie. Dames l namen het
op tegen NDD/Pegasus 2. Deze
vereniging is een samenwerkings-
verband van waterpolosters uit
Zelhem en Doetinchem.

De dames gingen voortvarend van
start. In de eerste periode nam
Dames l direct het heft in han-
den. Dit resulteerde in een perio-
destand van 3-1. In de tweede pe-
riode werd met bekeken spel de
marge flink vergroot. De periode-
stand 4-0 resulteerde in een rust-
stand 7-1. Leunend op de riante
voorsprong stokte de productie in
de resterende twee partjes. Er
werden daarbij enkele goede kan-
sen onbenut gelaten. Middels pe-
riodestanden 2-1 en 1-0 wist
Dames l met 10-2 te zegevieren.
Dames l verdeelde de doelpunten
over 7 speelsters wat de -kracht
van het team dit keer weergaf.
Marloes Hofenk en José Aalders
namen het grootste deel van de
productie voor hun rekening met
respectievelijk drie en twee doel-
punten.

Dames 2 kon het eerste team een
goede dienst bewijzen door in de

confrontatie tegen het hoogge-
klasseerde Livo 2 uit Lichten-
voorde één of meer punten weg te
kapen.
Lang zag het er naar uit dat dit
ook mogelijk was. Na 2 perioden
had Livo 2 een kleine voorsprong.
In derde periode raakte He-Key 2
de draad even kwijt en liepen de
dames uit Lichtenvoorde snel uit
naar een 0-6 voorsprong, voordat
Dorien Haaring de eer redde met
een doelpunt. Uiteindelijk werd de
wedstrijd verloren met 1-9. Helaas
geen punten voor He-Key 2. Livo 2
dat gaandeweg de competitie
steeds sterker wordt, heeft hier-
door evenveel verliespunten als
Dames l dat nog steeds aan de lei-
ding gaat. De stand raakt echter
wat vertroebeld door nog te spelen
inhaalwedstrijden. Dames 2 neemt
de zesde positie in, die nog uit-
zicht biedt op positie vijf.

Programma 31 maart/1 april:

Zondag l april
VoiLa l-He-Key Dames l
18:15 uur De Beemd in Lochem

Zaterdag 31 maart
Mini-waterpolotoernooi voor de
jeugd van 6-12 jaar De Blenk in
Ulft

Damclub Hengelo Gld.
Onderlinge competitie:

H. Luimes - G. Halfman 0-2
A. Hoebink - W. Eijkelkamp 0-2
E. Hoebink - J. Luiten 2-0
H. Vos - G. Kreunen 2-0
B. Harkink - H. Lansink 1-1
H. Tekelenburg - L. Koldenhof 0-2
Y. Schotanus - B. Rossel 2-0
H. Groeneveld - B. Goorman 1-1
J. Wentink - H. Dijkman 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. B. Goorman
3. E. Brummelman

11-27
16-24
16-21

19-23
18-20
18-19

21-21
20-19
16-18

Een zeeman in groep 6

O.B.S. Rozengaardsweide

Vrijdagmiddag, half twee, groep
6 zit vol verwachting te wachten.
Er wordt geklopt en Job Panne-
koek, maritiem officier, komt in
uniform de klas in. Na zich voor-
gesteld te hebben zegt hij: 'Vraag
maar.'
Groep 6 brandt los. Waar ben je
overal geweest, hoe is het om
vier maanden aan boord te leven,
mogen er kinderen mee, is het
eten lekker, wat moet je de hele
dag doen, welke school moet je
doen, enz. Na een uur moest het
eindigen, want Job had een video
gemaakt aan boord van zijn schip.
Dat maakte alles nog duidelijker.
Aan het eind van de middag wis-

ten sommige kinderen het zeker:
'Ik wil ook zeeman/-vrouw wor-
den.'
Job schreef het e-mail adres op om
regelmatig contact met de kinde-
ren te hebben en te laten weten
waar hij ongeveer uithangt. De
middag is omgevlogen en de kin-
deren hebben enorm veel geleerd
over een beroep dat in Hengelo
wat minder voor de hand ligt.
Deze week gaat groep 6 het bos
in met Jan Lenderink, boswachter
van landgoed 'de Ulenpas' in
Hoog-Keppel, om wat meer te
leren over planten en dieren in
onze eigen omgeving. Daarover
zullen we u later wat vertellen!

Het jaar 2001 begint al goed met een vijfde plaats tijdens de eerste
EK wedstrijd van dit seizoen. De wedstrijd werd verreden op het
circuit van Le Mans in Frankrijk. Donderdag en vrijdag werd aan
de eerste vrije trainingen deelgenomen. Op vrijdag waren ook de
technische keuringen. Zaterdags waren de eerste kwalificaties on-
der wisselvallige weersomstandigheden.

's Morgens was het droog weer
en moest er al goede tijd neerge-
zet worden. Dit bleek ook wel,
want 's middags tijdens de trai-
ningen bleek het te regenen. Er
werd in twee groepen getraind.
Torleif behaalde een tiende trai-
ningstijd in zijn groep die morgen.
Zijn tijd was 1.49:579.

's Middags tijdens de trainingen
werden deze tijden vanwege re-
genval niet meer verbeterd. Tor-
leif kan de wedstrijd gaan begin-
nen vanaf de vijfde startrij op

plaats nr. 20. Tijdens de war-
ming-up van zondag kon Torleif
zijn nieuwe regenbanden van Pi-
relli uitproberen. Hij was zeer te-
vreden over deze warming-up. Hij
had een goed gevoel voor de wed-
strijd.
Dit bleek achteraf ook wel. De
start van de wedstrijd was om
16.40 uur. Er zouden 21 rondes
verreden worden. Na veertien
rondes werd er vanwege de regen
code rood gegeven. Op dat mo-
ment reed Torleif op de dertiende
plaats.

'Sanclust' zingt Bach en Schütz

Koorvereniging 'Sanclust' uit
Steenderen zal binnenkort te
horen zijn met de Johannes Pas-
sion van H. Schütz en de Cantate
131 van J.S. Bach: Aus der Tiefen
rufe ich, Herr, zu dir.
De Johannes Passie is voor koor
met tenor- en baritonsolo en
wordt zonder begeleiding uitge-
voerd. Aan de Bach-cantate
wordt meegewerkt door tenor en
bas als solozangers en een instru

mentaal ensemble bestaande uit
houtblazers en strijkers. De lei-
ding is in handen van dirigent
Gijs Leenaars.

Het concert wordt op zaterdag-
avond 7 april gegeven in de Anto-
nius van Paduakerk in de Kranen-
burg bij Vorden en begint om
20.30 uur.
Op zondagmiddag 8 april, om
16.00 uur, wordt het concert her-

Afscheid

Henny Lubbers

Op de 'CBS Bekveld' te Hengelo
is op donderdag 8 maart jl. af-
scheid genomen van vakleer-
kracht Henny Lubbers. Henny
heeft gedurende bijna 30 jaar les
gegeven aan deze school. Ze was
vakleerkracht handvaardigheid/
textiele werkvormen. Daarnaast
ondersteunde Henny haar colle-
ga's op allerlei gebied. Dit werd
haar deze middag door de kinde-
ren duidelijk gemaakt.
Nadat Henny en haar man Chris
welkom werden geheten, kregen
zij de opdracht om allerlei spelle-
tjes te doen. Bij elk spelletje kre-
gen zij een letter. Deze letters
vormden samen het woord 'dui-
zendpoot'. Daarna kreeg Henny
een zelfgemaakte duizendpoot
aangeboden. Ook zonden de kin-
deren een lied, waarin nog eens

haald in de Hervormde kerk van
Steenderen. Kaarten ƒ 15,- aan
de zaal en ƒ 12,50 in de voorver-
koop: bellen (0575) 55 25 42.

In de Johannes Passie heeft
Schütz de tenorpartij een grote
betekenis gegeven, met veel muzi-
kale symboliek en Gregoriaans-
achtige motieven. De koorstuk-
ken vallen op door hun eenvoud
en soberheid, gecombineerd met

grote zeggingskracht waardoor
deze muziek zo aantrekkelijk is.
Cantate 131, Aus der Tiefen... is
bedoeld als herinnering aan de
vreselijke brand die in mei 1707
de halve stad Muhlhausen in
Thüringen, Duitsland verwoestte.
Bach, organist van de kerk al-
daar, kreeg opdracht de cantate -
zijn eerste - te schrijven. Het re-
sultaat is een muziekstuk met
een grote dramatische diepgang.

Na drie kwartier werd er een her-
start gegeven, en zouden er nog
zes rondes verreden moeten wor-
den. Torleif reed vanaf de dertien-
de plaats naar een mooie tweede
plaats. Na afloop van de wed-
strijd werden beide tijden bij el-
kaar opgeteld. Torleif behaalde
hierdoor een mooie vijfde plaats
en de eerste elf EK punten zijn
binnen.

Na de wedstrijd was er ook nog
een doping controle. Moeizaam
plaste Torleif in het potje. Dit
mocht de pret niet drukken. Alles
werd in de auto geladen en het
team kon zeer tevreden naar huis
rijden. De volgende wedstrijd is
de eerste NK wedstrijd en wordt
gehouden op 16 april 2001 op het
circuit van Assen.

'Sanclust' was vorig jaar ook te
gast in de Kranenburg. Toen
werd uitgevoerd de vierstemmige
mis van Monteverdi en het Gloria
van Vivaldi. Dit concert oogstte
veel waardering. Ook nu zal
goede koorzang te verwachten
zijn.
De jonge dirigent Gijs Leenaars
weet zijn gedrevenheid goed op
het koor over te brengen.

Voor tenoren en bassen is er nog
plaats bij 'Sanclust', want zoals
bij veel koren zijn de vrouwen in
de meerderheid. Mannen met een
goede stem zijn welkom op de we-
kelijkse repetitieavond om na een
proefperiode bij het koor te gaan
horen. Noten lezen is niet vereist,
muzikaliteit geeft de doorslag.

Meer informatie: (0575) 55 25 42
of (0314)38 1758.

benadrukt werd wat zij allemaal
deed voor de school.
Henny was een zeer betrokken
collega, ondanks dat ze maar een
middag per week werkte. Zij ging
jaarlijks mee op schoolkamp,
zette de fietsroutes uit en regelde
activiteiten. Ook met het Kerst-
feest stond ze altijd paraat met
raad en daad.

Na schooltijd werd Henny in de
bloemetjes gezet door de verschil-
lende geledingen en de ouders
(waarvan inmiddels enkele oud-
leerlingen) van de school. Het
werd wel duidelijk dat zij door ie-
dereen gemist zal gaan worden,
maar dat we haar allen een zon-
nige toekomst wensen, samen
met haar gezin.
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Het is weer
Hoveniersbedrijf

Marco Besselink

Tuinontwerp

Tuinaanleg (renovatie)

Tuinonderhoud

(Sier)bestrating

Vijvers

Dr. A. Ariënsstraat 39a, 7221 CB Steenderen
Tel. (0575) 44 17 33 - 06-53677354

Fax (0575) 44 17 15

Voorjaar: tijd voor uw tuin
vruchtbomen
coniferen
laanbomen
rozen
vaste planten
sierheesters

compost
tuinturf
boomschors
vijvergrond
gazonzaad
bosplantsoen

Ook voor een
cadeaubon kunt
u bij ons terecht!

Boomkwekeri] - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN bv
Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. (0575)46 1424

Wij adviseren/ verzorgen:
tuinarchitectuur

aanleg en onderhoud
groenvoorziening/renovatie
sierbestrating binnen/buiten

voor- en najaarsbeurt

Lankhorsterstraat 25. 7234 ST Wichmond (gem. Vorden)
Tel. (0575) 46 35 07 - 06-55860430 - (0313) 63 16 18

Fax (0575) 46 55 13
HOVENIER

De Timmerije" HENDRIKS

Informeer naar

onze speciale

acties in april

2e P a a s d a g g e o p e n d
van 10.00 tot 16.00 uur

TUINHUISJES

TUINMEUBELEN

TUINVERLICHTING

TUINHOUT

SPEELTOESTELLEN

PAARDENBOXEN

BERGINGEN

GARAGES

'fK
Openingstijden:

ma. t/m do. 09.00-18.00
vrijdag 09.00-21.00
zaterdag 09.00-15.00

Kruisbergseweg 10

7255 AE Hengelo (Gld)

Tel.: 0575 461 448



Qroot Roessfnk
b l o e m e n

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 16 22 - (0575) 46 13 42

Fax (0575) 46 47 82

Het hele jaar l O vaste planten
naar keuze voor ƒ 15.-

Breed assortiment terraspotten.

N I E U W klimrek op buitenpotten voor klimplanten
pluktuin open medio juli
exclusieve riethoek
ook tuinzaden voorradig
zelfbediening na sluitingstijd

Maak nu de lentetuin
van uw dromen!

Violen grootbloemig, mini- en hang
Primilla'S alle kleuren
Bomen groot en klein
Heesters in alle soorten
Vaste planten enz. enz.

p.s. de nieuwe collectie

Potterie en Beelden is en

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk).

tevens kool- en slaplanten

OSMAN
GROENSPECIALIST

Hoveniersbedrijf en kwekerij

Meer dan 20 jaar een betrouwbare
partner in het groen!

In deze periode hebben we veel specialistische kennis

opgebouwd, een hiervan is het onderhoud.

Voor veel mensen en bedrijven wordt het onderhoud

teveel, voor U misschien ook?

Wij hebben veel ervaring in het onderhouden van tui-

nen en groenvoorzieningen, bij particulier en bedrij-

ven, van klein (bijv. 10m2 tot zeer groot (vele hectare).

Hiervoor zijn vele mogelijkheden:

- Voorjaarsbeurt, snoeien, spitten, verplanten, enz.

- Zomerbeurten, onkruidbestrijding, hagen knippen,

grasmaaien, enz.

- Najaarsbeurt, snoeien, blad ruimen, goten schoon-

maken, enz.

- Jaaronderhoud, dit houdt in dat wij tegen een vooraf

opgegeven bedrag het totale tuinonderhoud uitvoe-

ren of indien gewenst onderdelen hiervan.

Al het groenafval welke bij de werkzaamheden vrijkomt

wordt op de eigen composteerinrichting verwerkt tot

een nieuw bruikbaar produkt.

Sinds 1998 zijn wij VCA* gecertificeerd, dit houdt in

dat het bedrijf voldoet aan strenge eisen voor veilig-

heid, gezondheid en milieu.

Voor informatie en vrijblijvende offerte:

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)

Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 26 19

VALLE VERZASCA
V.O.F.

Vijveraanleg

Filtersystemen

Folieverwerking

Vijverartikelen

Vijvervissen

• Tuinornamenten

• Tuinhout

• Natuursteen

• Tuinhuisjes

• Sierbestrating

Gratis wateranalyse!

Zondag 25 maart geopend

van 12.00 tot 17.00 uur

Geopend iedere zaterdag

van 9.00 tot 17.00 uur

of na telefonische afspraak.

Bronkhorsterstraat 9, Keijenborg

Tel. (0575) 46 11 95 • Mob. 06-53182829

jljC&MAN
I G R O E N S P E C I A U S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)

Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 26 19

Enkele hoeken van onze kwekerij worden
vrij gemaakt voor nieuwe aanplant.

Daarom nu planten tegen
groothandelsprijzen.

Haagconifeer, blauw
125/150 cm

150/175 cm

Haagconifeer, groen
125/150 cm

175/200 cm

Servische spar
125-150 cm

Laurier
80-100 cm

Beuk voor hagen
40-60 cm

60-100 cm

100-110cm

125-150 cm

150-175 cm

Taxcus baccata voor hagen

in diverse maten.

Verkoop alleen op zaterdag.

Grote aantallen gaarne van tevoren

bestellen i.v.m. rooiwerk.

ƒ7.50

ƒ9.50

ƒ 10.00
ƒ12.50

ƒ7.50

ƒ7.50

ƒ0.80

ƒ1.50
ƒ2.00

ƒ4.00

ƒ6.00

Enorm Harmsen
heeft veel

voor uw tuin!

• Tuinverlichting

• Grasmaaiers

• Tuingereedschap

• Hogedrukreinigers

• Droogmolens

• Brievenbussen

• Tuin- en vijverpompen t

Kom gewoon eens kijken!

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Banninkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220
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'Ambiance9 zonwering Groot Roessink meer dan bloemen alleen

Sinds kort heeft Disbergen 'Am-
biance' voor z'n naam gekre-
gen. 'Ambiance' is een landelijk
netwerk van zelfstandig ope-
rerende zonweringspecialisten
met jarenlange ervaring. Wat
hen verbindt is de deskundig-
heid en professionaliteit in zon-
wering.

In moderne, sfeervolle show-
rooms wordt met aansprekende
presentaties aan u getoond wat
in uw geval de beste oplossing
is om de zon te weren.

Alhoewel misschien op het eerste
oog de meeste zonwering heel erg
op elkaar lijkt, bestaan er wel de-
gelijk grote verschillen. Bij Am-
biance' wordt u haarfijn uitgelegd
waarin die verschillen zitten. En
natuurlijk ook welke dingen bepa-
lend zijn voor de kwaliteit en het
gebruiksgemak van een systeem.
Op dit moment zijn er al zo'n 25
Ambiance' vestigingen in Neder-
land. Een aantal dat op korte ter-
mijn nog snel zal groeien.

Voor elke toepassing de beste
oplossing

In de Ambiance' showroom vindt
u sfeervolle zonneschermen, prak-
tische screens en horren, veilige
rolluiken, elegante markiezen en
mooie lamellen, jalouzieën, plis-
sé's en andere soorten raamdeco-
ratie. Elk type heeft zijn eigen
karakteristieken en voordelen,
waarvan de nodige demonstratie-
uiudcllcn aanwezig zijn.

Op uw wensen bediend

Ook de bediening van uw zonwe-
ring is af te stemmen op uw per-
soonlijke wensen. Handbediend,
elektrisch, op afstand of automa-
tisch reagerend op het zonlicht,

alles is mogelijk. De Ambiance'
medewerkers presenteren het
graag aan u.

Montage door vakmensen

Het aanbrengen van de producten
is vakwerk. Eerst wordt bij u
thuis de situatie bekeken en de
maten opgenomen. Alles wordt
namelijk exact op maat gemaakt.
Goede montage verhoogt het ge-
bruiksgemak, bevordert de le-
vensduur en voorkomt beschadi-
ging van uw woning.

Natuurlijk wilt u snel genieten

Als u tot aankoop besloten hebt,
wilt u natuurlijk zo snel mogelijk
over uw zonwering beschikken.
Dat kan. De Ambiance' organi-
satie is gebaseerd op een soepel
functionerend productie-apparaat
met een zeer grote capaciteit, dat
snel en correct alle bestellingen
verwerkt.

Gemak gegarandeerd

Ambiance' levert zonwering
waarvan u jarenlang plezier
heeft. Alle producten worden met
garantie geleverd. Daarvoor is
Ambiance' lid van de landelijke
branchevereniging 'Romazo'. Zo
bent u gegarandeerd van jaren-
lang comfortabel genieten van uw
aankoop.

Ook raamdecoratie en
vloerbedekking

Naast Ambiance' zonweringspe-
cialist blijft Disbergen ook actief in
de aankleding van uw woning.
Mooie collecties overgordijnen,
vouwgordijnen, vitrages, maar ook
zachte en harde vloerbedekking
vindt u in de vernieuwde show-
room aan de Varsselseweg 25.

Groot Roessink bloemen is een be-
drijf wat een uitgebreid (groen)
waren en diensten biedt.
In de winkel kunt u terecht voor
een groot assortiment aan glas en
aardewerk, zink, rieten manden
voor zowel binnen als buiten. Ook
is er een ruime keus verse snij-
bloemen, zowel los te koop als
zelfgemaakte boeketten.
En zoekt u iets voor uw terras of
tuin, dan is er een zeer ruime keus
uit o.a. vaste planten, heesters,
kuipplanten, bloembollen en
bloemzaden.
Ook is het mogelijk een cursus
bloemschikken te volgen.( U hebt
iedere maand op een vaste avond
les). Bovendien worden er works-
hops gegeven, waar u zich van te
voren kunt laten inschrijven. Wilt

u een rondleiding over het bedrijf?
Dit kan in groepsverband, b.v met
een bedrijf, een school of vereni-
ging. Eventueel in combinatie met
een workshop. Ook voor een kin-
derpartijtje bent u bij de familie

Groot Roessink aan het juiste ad-
res. Het bedrijf is gevestigd aan de
Vordenseweg 84 te Hengelo Gld.

Koekenweek bij de Echte Bakkers

REGIO - De Echte Bakkers haken
met een nieuwe actie, de Koeken-
week, in op de reeds bekende
Boekenweek. Een week na de
Boekenweek worden bij de Echte
Bakkers allerlei soorten snijkoek
en andere koeken en koekjes
onder de aandacht gebracht. Ook
voor deze actie hebben de Echte
Bakkers weer een nieuwe, exclu-
sieve specialiteit ontwikkeld:
Cranberry Koek.

Lekker en gezond

De naam 'Cranberry Koek' geeft
meteen het geheim van de exclu-
sieve smaak van dit nieuwe pro-
duct prijs: cranberries. De uit
Noord-Amerika afkomstige cran-
berries bevatten veel vezels en vi-
tamine C. Cranberry Koek is
daarom niet alleen een lekkere,
maar ook erg gezonde en verant-

woorde tractatie. Niet alleen de
smaak van deze koek is nieuw,
ook de vorm wijkt iets af. Het zo-
genaamde 'baksteen'-formaat
zorgt voor het bijzondere uiterlijk
van de Cranberry Koek.

Het Echte Bakkersgilde

De Koekenweek bij de Echte Bak-
ker begint op maandag 26 maart.
In Nederland zijn ongeveer 300
ambachtelijke bakkers toegelaten
tot het Echte Bakkersgilde. Deze
Echte Bakkers wisselen onderling
vakkennis en recepturen uit. Al-
leen een Echte Bakker mag het
gele logo voeren, omdat hij vol-
doet aan de hoogste kwaliteitsei-
sen. Niet alleen op gebied van
brood en banket, maar ook op ge-
bied van bediening, hygiëne en
presentatie.

U kunt voor:
s.

handels-,
reclame-, en

familie-
drukwerk

terecht bij ons
agentschap:

J.B. Eppink

Dorpsstraat 37

7221 BN Steenderen

tel. ( 0575 )452020

fax (0575) 45 1 6 2 1

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals
TVfs; VIDEO's;AUDIO's enz

In - en verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur.
Installatie en onderhoud van satelliet systemen

Sirius Systems Service i
Zelhemseweg 24, Hengelo gld

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

Dinsdag gesloten.

DE B A R B I E
lefoon ( o p f 4 6 15 oo

dag 30 en

zaterdag1 rnaart a.s.

en

TROEFMARKT
Voor in onze bakkerij/supermarkt zoeken wij op

korte termijn een zelfstandige enthousiaste

medewerker(ster)

• voor ± 25 uur per week

• voor alle voorkomende werkzaamheden

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:

Bakkerij/Troef markt Willemsen
t. a. v. Monique Willemsen

Toldijkseweg 13,

7221 DA Steenderen

Voor eventuele informatie kunt u bellen

tel. (0575) 45 12 59

Uw advertentie in 'de Reclame'?

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16. 7255 CC Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 38 18 • fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Hengelose
Toneelvereniging

voorjaarsuitvoering
zaterdag 31 maart

opgevoerd wordt het blijspel:

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

Party-centrum Langeler - Hengelo Gld.
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

CHR. MUZIEKVERENIGING

HENGELO GLD.
CRESCENDO

Voorjaarsuitvoering
Op zaterdag 31 maart a.s.

in sporthal 'De Kamp'

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Entree f 5.-, donateurs vrij toegang.
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LI T l E
Politieteam Zelhem
(Hengelo, Hummelo & Keppel en Zelhem)

'De StiepeV houdt Open Huis
op zondag l april 2001

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 woensdag 14 maart t/m maandag 19 maart

Meisjes onterecht aangehouden

Op 2 maart jl. vond er aan de
Kerkstraat in de Keijenborg een
auto-inbraak plaats, waarbij o.a.
een mobiele telefoon werd ont-
vreemd. Naar aanleiding door een
onafhankelijke getuigenverkla-
ring werden twee meisjes ter
plaatse door de politie aangehou-
den.
Tijdens het onderzoek kwam vast
te staan dat deze meisjes hierbij
NIET betrokken waren en het an-
dere daders betreft. Deze zaak is
nog volop in onderzoek.

Woensdag 14 maart

Bij een garagebedrijf aan de
Ruurloseweg in Zelhem werd
's nachts een personenauto ont-
vreemd. Deze werd 's morgens in
de sloot aan de Schooltinkweg in
Halle aangetroffen.
In Hengelo werden 's middags
bij een rijwiel- en bromfietsenhan-
del door onbekende(n) drie nieu-
we fietsen weggenomen.
Aan de Markt in Zelhem werd
's nachts bij de pizzeria ingebro-
ken, waarbij een geldbedrag,
drank en etenswaren werden ont-
vreemd. Van de dader(s) ont-
breekt nog elk spoor.

Donderdag 15 maart

Een bestuurder van een personen-
auto reed 's middags over de
Rijksweg en wilde de parallelweg
van de Rijksweg oprijden.
Hierbij verleende hij geen voor-
rang aan een naderende bromfiet-
ser met als gevolg een botsing. De
bromfietser raakte hierbij gewond.

Handwerken

oubollig?

Deelt u die mening? Oordeel zelf
en kom kijken op de handwerk-
tentoonstelling van de NBvP-
Vrouwen van Nu in het Dorpscen-
trum te Vorden. U bent welkom
op 5 april van 10.00 tot 21.00
uur en 6 april van 10.00 tot
17.00 uur. De entreeprijs is/7,50
en voor NBvP-leden ƒ 5,-.
Wij hebben ervoor gezorgd dat u

's Middags werd een 18 jarige in-
woner uit Zelhem voor de tweede
keer staande gehouden, terzake
rijden in een onverzekerde auto
zonder rijbewijs.
Deze keer werd de auto ter plaat-
se in beslag genomen en tegen de
man is een proces-verbaal opge-
maakt.
Op de Halseweg in Zelhem staken
's avonds plotseling twee reeën
de rijbaan over en kon een nader-
rende automobilist één ree niet
meer ontwijken.
De ree heeft de botsing niet over-
leefd en aan het voertuig ont-
stond schade.

Vrijdag 16 maart

De Brandweer Zelhem is de hele
ochtend bezig geweest om een gi-
gantisch oliespoor van het weg-
dek op de Kruisbergseweg te ver-
wijderen.
Het oliespoor liep van de Velswijk
tot in Doetinchem en was veroor-
zaakt door een lekkende brand-
stoftank van een landbouwtrac-
tor. De kosten zullen in rekening
worden gebracht bij de veroorza-
ker.
Tijdens deze werkzaamheden
heeft de politie i.v.m. de veilig-
heid van de brandweer het ver-
keer geregeld.
Eén bestuurder reed met onver-
antwoorde snelheid langs de
brandweerlieden. Deze bestuur-
der werd daarom beloond met een
schikking t.w.v. ƒ 180,-.
In Hummelo op de Rijksweg raak-
te één automobilist 's middags tij-
dens een inhaalmanoeuvre van de
weg. Hierbij raakte niemand ge-
wond.

kunt kennismaken met uiteenlo-
pende handwerktechnieken. Van
oud tot (ver)nieuw(d). Het unieke
is dat de meeste werkstukken
door de leden zelf zijn ontworpen.
De ruim 600 werkstukken, ge-
maakt door leden uit de provincie
Gelderland, laten u zien hoe
oude handwerktechnieken in een
nieuw jasje zijn gestoken.
De Tuincommissie van de NBvP-
Vrouwen van Nu presenteert zich
met een aantal bijzondere werkstuk-
ken en een informatiestand.
Tijdens de tentoonstelling worden

Zaterdag 17 maart

's Avonds vond op de Hummelose-
weg in Zelhem een eenzijdig onge-
val plaats. Een bestuurder raakte
met zijn personenauto van de
weg. Uit een blaastest in geble-
ken dat de bestuurder, een 50-ja-
rige inwoner uit Hummelo, onder
invloed van alcohol had gereden.
De politie heeft het rijbewijs ter
plaatse ingevorderd en een rijver-
bod van 7 uur opgelegd.
Tegen de bestuurder wordt nog
een proces-verbaal opgemaakt.

Zondag 18 maart

Op de Dorpsstraat in Halle botste
's avonds een bestuurder met zijn
personenauto, door een nat weg-
dek, tegen een geparkeerd voer-
tuig. Hierdoor ontstond aan beide
voertuigen schade.

Maandag 19 maart

's Morgens ontstond op de krui-
sing Wichmondseweg-Rondweg in
Hengelo tussen twee automobilis-
ten een aanrijding. Dit werd ver-
oorzaakt doordat één van de be-
stuurders geen voorrang verleen-
de. Beide bestuurder bleven hier-
bij ongedeerd.
In Drempt vond 's morgens op de
parallelweg van de Rijksweg een
botsing plaats tussen een tractor
met oplegger en een bromfietser.
De bestuurder van de tractor zag
de bromfietser over het hoofd. De
bromfietser werd met letsel per
ambulance naar het ziekenhuis
gebracht.

Saskia Visscher

diverse demonstraties gegeven,
zoals: sasjiko (Japans quiltwerk),
patchwork, quilten en kantklos-
sen. Enthousiast geworden? U
kunt dan direct materiaal kopen
om thuis aan de slag te gaan. Er
zijn medewerkers van 't Hobby-
hoekje aanwezig, die u graag
met raad en daad terzijde staan.
Wilt u in een groep te werken,
sluit u dan aan bij een handwerk-
groep.

Voor informatie, bel dan Riny
Zeijpveld, tel. (0573) 42 13 77.

Zelhem bestaat 1200 jaar. Om
dat te vieren is er een gezellige
feestweek met tal van activitei-
ten.
Op zondag l april is er een open
zondag. Bijna alle winkels en an-
dere organisaties zijn die dag geo-
pend. Ook Woningcorporatie 'De
Stiepel' doet hieraan mee.
U bent op l april van harte wel-
kom in het kantoor aan de Dr.
Grashuisstraat 8 in Zelhem van

12.00 uur tot 17.00 uur. Wat
kunt u verwachten? In de centra-
le hal staan diverse medewerkers
klaar om u te woord te staan. De
uitkomsten van het strategisch
voorraadbeheer worden gepresen-
teerd en er is interessante infor-
matie over de vele nieuwbouw-
projecten. U kunt zich inschrijven
als woningzoekende, maar na-
tuurlijk ook gewoon een lekker
kopje koffie drinken.

Bijeenkomst Integraal Jeugdbeleid
Maandag 21 maart 2001 in zaal Marktzicht

Na een vorige bijeenkomst, die werd georganiseerd door de ge-
meente Hengelo(G) op 20 december jl., naar aanleiding van de dra-
matische gebeurtenis op 3 december, bleven er nog vele vragen bij
de jongeren, waarop een antwoord werd verwacht.
Daarom had de gemeente Hengelo(Gld) sprekers uitgenodigd van
politie, Justitie (O.M.) uit Zutphen, het Riagg Oost Gelderland, bu-
reau slachtofferhulp. Verder waren aanwezig burgemeester A.W.J.
van Beeck Calkoen en wethouder N. van Petersen. De bijeenkomst
werd geleid door de heer E. Driessen.

Alle sprekers kregen in het kort
de gelegenheid om uit te leggen
hoe en waarom elke instantie
handelt zoals hij handelt.
Hieruit kwam sterk naar voren,
dat we in een ingewikkelde maat-
schappij leven, waar we gebon-
den zijn aan wetten en voorschrif-
ten en niet zomaar kunnen han-
delen op eigen initiatief.
Dit blijkt duidelijk wanneer er
b.v. discussie ontstaat over het
handelen van een burgemeester
bij het bepalen tot gedwongen op-
name van een persoon. Uit het
antwoord blijkt, dat er volgens
strakke regels wordt gehandeld
en dat de burgemeester afgaat
op adviezen van hulpverlenings-
instanties.
Hij is zelf niet deskundig en moet
zich dan ook laten adviseren door
de daartoe opgeleide mensen. Dat
ook deze laatste groep, ondanks
opleiding en ervaring, het niet al-
tijd juist heeft, is verklaarbaar uit
het feit, dat geen enkel mens ge-
lijk is aan de ander: de een dreigt
b.v. bijna dagelijks zichzelf om te
brengen en krijgt daardoor veel
aandacht, terwijl iemand anders
met veel grotere problemen kan
zitten, maar zich op geen enkele
manier kan uiten. Vooral bij psy-
chiatrische patiënten is begelei-
ding en behandeling noodzakelijk.
Maar ook hier weer worden we
geconfronteerd met geld-en perso-
neelsgebrek.
Tijdens de bijeenkomst bleek ook
duidelijk, dat er door de jongeren
weinig begrip kan worden opge-
bracht voor de onmacht van vele
instanties. De politie kan worden
gebeld bij moeilijkheden en er zal
dan ook zo snel mogelijk worden
gereageerd, maar ook de politie
kan een zaak verkeerd inschatten.
Het blijft met alles mensenwerk.
Alle instanties vragen begrip voor
de vaak ambtelijke wegen die ze
moeten bewandelen. Deze ambte-
lijke benadering komt voor uit de
wetgeving, die gemaakt is door

mensen, die zo veel mogelijk wil-
len voorkomen, dat er naar wille-
keur wordt gehandeld, maar
heeft wel tot gevolg, dat iedere
beslissing over vele schijven gaat.
De vertegenwoordiger van het
Riagg gaf aan, dat je niet zomaar
iemand kunt opsluiten omdat hij
'stemmen hoort'. Op de vraag van
een van de jongeren waarom dat
niet kon, bleek, dat een op de tien
mensen last heeft van stemmen in
zijn hoofd en dat het niet doenlijk
is al die mensen op te nemen.
Daarbij houdt iedere opname in,
dat er 20 ambulante patiënten
niet kunnen worden behandeld
door geld- personeels- of ruimte-
gebrek.
Bij alle instanties, die zich inzet-
ten voor veiligheid en geestelijke
gezondheid is de absolute wil
aanwezig het leven in onze maat-
schappij zo goed mogelijk te
maken. Toch zullen zich altijd ex-
cessen blijven voordoen zoals
begin december in Hengelo(Gld).
Wanneer mensen nog rondlopen
met klachten of vragen of symp-
tomen vertonen, die voor decem-
ber niet aanwezig waren, kunnen
ze altijd gaan praten met mensen
van het Bureau Slachtofferhulp.
De medewerkers van dit bureau
zijn binnen een half uur aanwe-
zig, werken anoniem en hoewel
ze geen medische of psychische
behandeling geven, helpen ze
slachtoffers van geweld of in-
braak, maar zelfs ook van peste-
rijen door naar hen te luisteren of
ze te begeleiden naar andere
hulpinstanties.
Wethouder van Petersen gaf aan,
dat we samen de maatschappij
maken, wat inhoudt, dat we ook
naar elkaar moeten luisteren, er
voor gaan en staan.
Misschien is het belangrijk om
ook met elkaar te proberen de
wereld leefbaar te maken door
acceptatie van anderen en an-
dersdenkenden.
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

2 grote kroppen sla

1.98

r O kiwi's

3 98• -^ U

Aanbiedingen van de week

Biefstukken 3 stuks ƒ 11,98

Hamburgers 5 halen - 4 betalen

Cervelaat worst lOOgram ƒ 3,65

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

V.O.F. Klompenfib

Sireters
Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

tel. (0575)463030/462548
fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'De Plattelandswinkei
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijctijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

Cranbèrry Koek.
Koekenweek Debuut van het jaar.

Het is
Koekenweek bij
uw Echte Bakker.

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Voor educatieve
ontspanning.

Boerderij- en
Natuurmuseum

De Lindenhof'

Groepen
op afspraak,

tel. (0575)463221

prolink.nl

Registreer snel
uw bedrijfsnaam

op internet!
eenmalig fl. 95,- plus f l. 30,- per jaar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie

- Site ontwerp, productie en hosting

- Databasekoppelingen en -management

- Intra- en extraneï

- Mail- en webservers

- Cursussen en trainingen

- Helpdeskservice

- Computerverkoop en PC-privéprojecten

Bel voor informatie !

Meer info: www.prolink.nl
internet dienstverlening,

cursussen en computerverkoop

* A
partner van ± f .,.

• « l « i»i»:i.i l.» lal

• A •

Prolink punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak

Tel: 0575 -441344

Toneeluitvoering Supporters

Chr. Muziekvereniging Crescendo

Op zaterdag 7 april 2001 in

JOns Huis'
aan de Beukenlaan in Hengelo Gld.

aanvang 20.00 uur

vooraf gegaan door

muziek van boerenkapel 'de Bloeskoppe'

Het stuk heeft de titel:

'De ooievaar vergist zich!'
Geschreven door Hans Nesna

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Zondag l april,

Grote Bingo
met vele geldprijzen

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

tel. (0575)44 1600

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

ÜC&MAN
^H G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

Kervelseweg 23

7255 BE Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 2619

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame

Westland salade
250 gram

Honolulu salade
250 gram

2.98

2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Bosbiet per bos 1.98

Franse Golden Delicious

2 kilo 4.98
v.

vrijdag - zaterdag:

Champignons 500 gram 2.98

Bospeen per bos 2.50

Kiwi 10 stuks 4.98

AMBIANCE
Z O N W E R I N G

Nog meer sfeer, nog
meer keus! Disbcrgen
heelt sinds kort Ambiance voor
zijn naam. En maakt nu deel uit
van een nieuwe showroomketen
in Nederland.
En dat merkt u meteen. De ver-
nieuwde showroom leidt u snel

naar de juiste oplossing en
brengt u op de meest schit te-
rende ideeën. Natuur l i jk kunt u
als vanouds rekenen op de vak-

kundige advisering en n
van Disbernen. Om de herope-
ning te vieren trakteren we de/e
week op een aan t rekke l i jke ope-
ningsaanbieding. U komt toch
ook!

/.onweren en sfeer creëren.

Disbergen
Varsselseweg 25, 7255 NN Heng<

EEN
WEEK
LANG
FEEST

Palermo

knikarmscherm:

kteuze uit

8 framekleuren
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