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UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.
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e-mall: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
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Op pagina 3 meer nieuws omtrent de MKZ-crisis en

diverse afgelastingen van evenementen!

Maak kennis met de mooiste plekjes tussen

Hengelo Gld. en Neuenkirchen

Al in 1997 zocht de gemeente

Neuenkirchen uit Munsterland

naar een gemeente in Nederland

om samen culturele en vriend-

schapsbanden mee aan te kunnen

knopen. Haar keuze viel op Hen-

gelo Gld.

Na een voorzichtige toenadering
zijn in de loop der afgelopen jaren

diverse uitwisselingen geweest

van gemeente-besturen, muziek-

korpsen en scholen. Ook zijn er

allerlei initiatieven ontwikkeld

om elkaar beter te leren kennen

en begrijpen en ook om aan el-

kaar te laten zien hoe mooi de

beide gemeentes zijn. Op initiatief

van de VW's van de beide ge-

meentes en met steun van Eu-

regio, is er druk aan gewerkt een

toeristische route op te stellen-

voor fietsen, auto's en motoren.

Er wordt een prachtige folder sa-

mengesteld en er zijn twee routes

beschreven.

Wanneer je de schifterende folder

bekijkt, krijg je direct zin om op
weg te gaan naar Neuenkirchen.

Het is ook niet nodig om in een

dag het doel te bereiken, want

onderweg zijn er overnachtings-

mogelijkheden. Ook deze plaatsen

staan duidelijk op de folder aan-

gegeven.

Met een korte beschrijving van

bezienswaardigheden onderweg

roept de folder erom richting Neu-

enkirchen te gaan. Vooral voor

fietsers is het goed te weten, dat

de heenweg 144 km lang is en de

terugweg 122 km. Misschien een

goed idee om dit jaar de vakantie

dichter bij huis door te brengen

en de gastvrijheid van de inwo-

ners van Neuenkirchen te onder-

vinden.

Op 11 mei zal in Zwillbrock de

route officieel worden aangebo-

den, zodat op 12 mei, tijdens de

landelijke fietsdag veel deelne-

mers van deze prachtige tocht

kunnen genieten.

Vanaf 11 mei is de routebeschrij-

ving verkrijgbaar bij het VW-

kantoor.

Actie tegen non-vaccinatiebeleid

Op maandagvond 26 maart om
21.00 uur hebben de Hengelose
boeren massaal gehoor gegeven
aan de landelijke oproep om
actie te voeren tegen het non-
vaccintatiebeleid van Brussel.

Veel boeren hebben een baal stro

in brand gestoken om zo te tonen

dat ze het LTO standpunt over

het vaccineren van het vee,

(mond-, en klauwzeer) steunen

Voorlopig geen kledinginzameling

in verband met MKZ

Vanaf heden is de kleding inzame-

ling van de Commissie Oost Euro-

pa voorlopig stopgezet. Dit van-

wege de MKZ-crisis.

Koopzondag ondanks koud weer goed bezocht

HENGELO-KEIJENBORG - Hoewel de
lentekriebels wel aanwezig
waren, werkte de lente (nog)
niet echt mee. Ondanks de ijzige
kou was het gezellig druk in het
dorp.

In de Spalstraat stonden verschil-

lende kramen opgesteld, er was

een clown en een minikermis voor

de kinderen. Het dweilorkest van

muziekvereniging 'Concordia' zorg-

de voor een vrolijke noot. De mees-

te winkels waren geopend en voor

degene die het buiten te koud vond

was het binnen goed vertoeven.

De nieuwe voorjaar-trends, de

leuke aanbiedingen in de winkels

en showrooms zorgden ervoor,

dat er heel wat te kijken en te

kopen was.

De koopzondagcommissie van de

HKM had kosten noch moeite

gespaard om de lente te laten

kriebelen.

Uitvoering

DIO Keijenborg

Op zondag 22 april houdt sport-

vereniging DIO uit Keijenborg

weer haar uitvoering in sporthal

'De Kamp' te Hengelo Gld. van

14.00 tot ± 16.30 uur.

Het is een veelbelovend program-

ma met als thema 'Griezels',

waarin de volgende takken van

sport zich zullen presenteren:

gym, jazz, dans en drama, judo en

mini-volleybal. De algehele pre-

sentatie wordt verzorgd door

Theo Tankink.

Tot ziens op zondag 22 april aan-

staande in sporthal 'De Kamp' te

Hengelo Gld.

Uw advertentie in

'de Reclame'?

Tel. (0575) 46 38 J 8



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

- KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 8 april, Palmzondag 10.00 uur,
ds. C. Ferrari

- Zondag 8 april 16.00 uur, huiscatechese
Goede Herder Kapel
- Zondag 8 april 10.15 uur, ds. J. Stein
Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Geen dienst
R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 5 april 19.00 uur,
Eucharistieviering (Pastorie)

- Zaterdag 7 april 19.00 uur, Eucharistieviering
- Zondag 8 april 10.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Dinsdag 10 april 10.00 uur, Boeteviering

R.K. Kerk Keijenborg:

- Maandag 9 april 19.00 uur, Boeteviering
- 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 6 april - Zondag 8 april:

dr. v/d Beek, praktijk Eijkelkamp tel. 06-53738359

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

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

- Maandag 9 april dr. Eijkelkamp, tel.(0575)462262
- Dinsdag 10 april dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Woensdag 11 april dr. v/d Beek, tel. 06-53738359
- Donderdag 12 april 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. wol web. nl/

Apotheek Hengelo Gld.

Spalstraat 28,
tel.(0575)461010
Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur
- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-
stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient
u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-
len. De dienstdoende persoon neemt dan via de
intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,
gaarne vooraf een afspraak maken
via de apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

"Jentha "

- Voor afspraken tel. (0575)464440, Beatrixln4,
Hengelo - Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,

kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,
reïntergratie en medische fitness

"Janssen van Dijke"

- Tel.(0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.
B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem

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

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)3291 60

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

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

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

«ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112

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

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

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

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-
doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:
- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur
- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak
Paardenspreekuur:
- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur
- zaterdag 08.30 - 12.00 uur
Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp

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

- HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828.
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A. Hakvoort, tel. (0575) 4623 17
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. A. Hakvoort, tel. (0575) 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) 3412 75 of tel. (0314) 32 67 96.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'

- Informatie en aanmelding:
coördinator mevr. H. ten Hoopen
tel. (0575) 4613 32 (z.m. tussen 19.00 - 20.00 uur)

M 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) 44 1942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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

Overgangsverpleegkundige

- José la Croix, tel. (0575) 560381

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van
16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

- dinsdag 15.00-17.00 uuren 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 Spittaah
- 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"
Nu eindelijk ook lokaal goed-

koper telefoneren, faxen en

internetten.

Surf naar www.megasponsor.nl

en klik op sponsortelefoon.

Of vraag een gratis inschrijffor-

mulier aan bij:

Gorbu MegaSponsor

Vloed 53, 7255 WS Hengelo Gld.

Tel. (0575)463658.

Te Koop: verschillende soorten

pootaardappelen.

Loonbedrijf Niesink

Tel. (0575)461585

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

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

Gevraagd: Een jongeman voor

tuinwerkzaamheden, ± 16

jaar. Halve dag per week

(zaterdag). Fam. Heijink, tel.

(0575)462590.

Gevraagd: Bijles voor Duits en

Frans Brugklas 2 Havo-VWO.

Tel. (0575)463303.

Gevraagd: Hulp in de huishou-

ding voor drie uur per week.

Tel. (0575) 45 15 10.

Om uw advertenties, kleintjes

en/of persberichten met de

meeste zorg te kunnen plaatsen

is het gewenst deze zo vroeg

mogelijk in ons bezit te hebben.

Woensdags voor 17.00 uur.

In overleg op donderdagmorgen

voor 11.00 uur.

Drukkerij Uiterweerd:

tel. (0575)463818

fax (0575) 46 50 88

U kunt voor:

handels-,
reclame-, en

familie-
drukwerk

terecht bij ons
agentschap:

J.B. Eppink
Dorpsstraat 37

722 l BN Steenderen
tel. (0575) 4*~2Ü^Q
fax (0575) 45 162

Tevens kunt u hier

kopij voor

'De Reclame9

inleveren

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedan-
ken voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame papa

Arie Eelderink

Daarom willen wij op deze wijze laten weten dat de grote
belangstelling tijdens de condoleance en de begrafenis,
de bloemen, de vele lieve brieven en kaarten ons erg goed
hebben gedaan en een grote steun voor ons zijn.

Hermien, Erika en Peter

'Het is stil... en voorbij...
maar de herinneringen blijven'.

Het overweldigende medeleven ende warme vriendschap
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van

Peter Frans Hendrikus Geluk

heeft ons bewezen dat hij bij velen een bijzondere plaats had
ingenomen.

Mede namens de moeder en broer van Peter en overige
familie, betuig ik hiervoor mijn welgemeende dank.

Tineke Wilbrink

Doetinchem, maart 2001



Rechtzetting ongenuanceerde berichtgeving MKZ in allerlei praatprogramma 's

Ministerie van Landbouw: 'Mond- en klauwzeer is

niet gevaarlijk voor de mens
9

Chr. M.K.Z. zwicht voor

m.k.z.-virus

Mond- en Klauwzeer is in allerlei praatprogramma's op radio en TV
onderwerp van gesprek. Het valt het Voorlichtingsbureau daarbij
op, dat er veel onjuistheden worden verkondigd door mensen die
niet deskundig op dit gebied zijn, maar toch graag hun mening wil-
len verkondigen.
Door dit soort ongenuanceerde uitspraken, meestal bezijden de
waarheid, wordt de consument in verwarring en vaak het vlees in
diskrediet gebracht. Als Voorlichtingsbureau Vlees hechten wij er
waarde aan u kennis te laten nemen van berichtgeving gebaseerd
op wetenschappelijke kennis, zoals de berichtgeving van het Minis-
terie van LNV

Het ministerie van LNV heeft een

internetsite met daarop het vol-

gende citaat: 'Mond- en klauw-

zeer is niet gevaarlijk voor de

mens. Alleen evenhoevige dieren

(zoals runderen, varkens, scha-

pen, geiten en herten) krijgen er

last van.' 'Er bestaat bij mensen

wel een ziekte die lijkt op MKZ,

namelijk hand-, voet- en mond-

ziekte (HVM). Deze ziekte komt

voor bij kinderen en jonge men-

sen. Het HVM-virus is op geen en-

kele manier verwant aan het

virus dat bij evenhoevige dieren

MKZ veroorzaakt.'

Mogelijk dat er verwarring is ont-

staan tussen MKZ- en het HVM-

virus, hoewel beide, zoals hierbo-

ven duidelijk wordt weergegeven,

niets met elkaar hebben te

maken. We kunnen er vanuit

gaan dat het ministerie dit citaat

heeft opgesteld na uitgebreid con-

tact met wetenschappers, gespe-

cialiseerd in MKZ. Voorgaand ci-

taat verklaart duidelijk dat er

geen gevaar voor de mens be-

staat, ook niet door het eten van

vlees en vleeswaren, hoewel dat

in allerlei praatprogramma's vaak

wel is gezegd of gesuggereerd.

Hopelijk draagt dit bericht bij aan

de duidelijkheid in de ontstane

verwarring.

Vragen en antwoorden over MKZ

kunt u lezen op de volgende inter-

netsites:

- Ministerie van Landbouwbe-

heer, Natuur en Visserij

www. minlnv. nl/mkz

- ID-DLO www.id.wag-ur.nl/mkz

- Productschappen Vee Vlees en

Eieren www.veevleesei.nl

- Voorlichtingsbureau Vlees

www.vlees.nl

Indien consumenten telefonisch in-

formatie over MKZ wensen, kun-

nen zij bellen naar de gratis vlees-

infolijn van het Voorlichtingsbu-

reau Vlees, (0800) 00 36.

Bestuur op zoek naar leden, vrijwilligers en subsidiënten

Ook donkere wolken voor de marktvereniging

Ondanks een grote bloei en vast-

beradenheid van bestuur en vrij-

willigers, lijken er ook voor de

marktvereniging te Hengelo Gld.

donkere wolken aan de hemel te

verschijnen.

Voorzitter Van Ingen memoreerde

aan het begin van de jaarver-

gadering, traditioneel in café 't

Hoekje, dat door de heersende

crisis in de agrarische sector, met

de veeziektes, ook de activiteiten

van de marktvereniging in gevaar

komen.

Dit vanwege verbod op het hou-

den van markten en samenscho-

lingen van dieren, o.a. keuringen.

Nog meer zwaar weer door de fi-

nanciële positie. Vanwege bezui-

nigingen werd de gemeentesubsi-

die weer ingekort.

Het bestuur wil toch in goed over-

leg met het gemeentebestuur pro-

beren de standaardsubsidie ver-

hoogd te krijgen.

De markten en keuringen zijn

speerpunten voor het toeristisch

en recreatief beleid in de gemeen-

te Hengelo naast de motoren, klom-

penmuseum en oorlogsmuseum.

Vanuit de vergadering kwam een

opmerking om te trachten de di-

verse keuringen kostendekkend te

maken.

Het bestuur wil in elk geval on-

derzoeken, of de entreeprijzen per

aangevoerd dier wat omhoog

kunnen.

Voor 2001 heeft het Fjorden

stamboek afgehaakt. Na een er-

varing in de regio Twente wil

men zich aansluiten met de keu-

ring bij de Country Fair te Vor-

den. Men heeft wel gevraagd of

men terug mocht komen, als dit

experiment mislukt.

De volgende activiteiten voor de

marktvereniging zijn dit jaar:

- zaterdag 7 juli: regionale keu-

ring Ned. Welshponystamboek;

- woensdag 11 juli: provinciale

keuring Hoflingers afd. Gelder-

land en provinciale keuring van

het Ned. Rijpaarden- en Pony-

stamboek;

- zaterdag 14 juli: regionale keu-

ring New Forest Ponystamboek;

- zaterdag 28 juli: dag van het

Gelders Paard;

- zaterdag 8 september: premie-

keuring Het Friese Paard en

dag van het Dartmoor pony-

stamboek.

Als markten in de Spalstraat

steun genoteerd:

- woensdag 25 april: meimarkt

met dekhengsten;

- woensdag 11 juli: kermismarkt;

- zaterdag 20 oktober: herfst -

markt. Tevens is er dan aan-

sluitend ook warenmarkt.

Zoals uit het jaarverslag van se-

cretaris J. Dinkelman bleek, wa-

ren er acht biologische boeren

aanwezig. In samenwerking met

het Steunpunt Plattelands Ont-

wikkeling wil men de verkoop

van de biologische producten op

de markt verstevigen.

De aanvoer op de zes keuringen

was gemiddeld hoger in het jaar

daarvoor. Alle deelnemers waren

zeer content over de aangevoerde

kwaliteit en geleverde service.

Een aantal vrijwilligers steekt

telkens de armen uit de mouwen,

om het de bezoekers naar de zin

te maken.

Een voordeel is de aanwezigheid

van het fraaie gebouw op 'De

Hietmaat', dat men samen deelt

met de Koninklijke Harmonie

'Concordia'.

Door de vele keuringen en con-

coursen op het evenemententer-

rein, wordt de grond vaker omge-

woeld. Binnen het overkoepelend

orgaan van alle verenigingen met

paardenaktiviteiten in Hengelo

Gld. is men overeengekomen, om

samen het terrein te egaliseren.
De kosten daarvoor worden geza-

menlijk gedragen.

Het bestuur is zeer erkentelijk

voor de samenwerking met grond-

eigenaar Maalderink, wanneer

men in bijzondere gevallen ge-

bruik mag maken van zijn weide,

grenzend aan 'de Hietmaat'.

De marktvereniging telt momen-

teel 148 leden. Daar kunnen er

nog wel enkele bij, dus gaat men

ledenwerfacties houden.

De contributie bedraagt nu nog

ƒ 15,-. Met de invoering van de

Europese munt in 2002 wil men

dit stellen op 8 Euro (f 17,63).

Voor de marktverloting, welke

ook in 2000 een batig saldo ople-

verde, zoekt men nog lotenverko-

pers.

De verkoop op de jaarvergadering

van onafgehaalde prijzen (markt-

verloting) door veilingmeester H.

Lubbers, bracht een aardig be-

drag op.

Als in de toekomst naast 'de Hiet-

maat' meer grond beschikbaar is,

wil men parkeergelden gaan in-

stellen, om zodoende wat meer in-

komsten te verwerven bij keurin-

gen. Nu is het parkeren soms nog

een probleem. De marktvereni-

ging staat open voor suggesties

aangaande markten en keurin-

gen.

Secretaris J. Dinkelman, Fokkink-

weg 9 te Hengelo Gld., staat met

open armen klaar voor aanmel-

ding van leden, vrijwilligers en lo-

tenverkopers, alsmede goede sug-

gesties.

Uit sympathie met de boerenbe-

volking en de voor haar dreigende

en verontrustende situatie, heeft

het 'Christelijk Mannenkoor Zel-

hem' besloten om het voor 30

maart jl. aangekondigde concert

af te gelasten. Helaas was dit

niet tijdig via dit blad te melden.

Hopelijk kunt u begrip opbrengen

voor deze beslissing.

Welgemeende excuses aan allen

die onverrichterzake naar 'De

Brink' in Zelhem waren gekomen

om een veelbelovende avond te

beleven. Zodra de situatie dit toe-

laat, zal de organisatie weer wor-

den opgestart voor een concert

op latere datum.

Blijf daarvoor deze krant nauw-

keurig lezen!

Geen

handwerk-

tentoonstelling

Helaas moeten wij u nu meedelen

dat door het uitbreken van de

MKZ het Provinciaal Bestuur en

de handwerkcommissie van de

NBvP - Vrouwen van NU Gelder-

land heeft besloten de handwerk-

tentoonstelling op 5 en 6 april in

het Dorpshuis te Vorden geen

doorgang te laten vinden.

Afgelast in

verband met

MKZ

In verband met de MKZ-uitbraak

gaat het stratenvolleybaltoernooi

van 8 april in de Veldhoek niet

door. Dit toernooi wordt tot een

nader te bepalen datum uitge-

steld. We hopen u allen met deze

berichtgeving van cOenst te zijn.

Het bestuur van volleybalvereni-

ging 'De Veldhoek'.

MKZ Hulplijn voor agrariërs

Zorggroep Oost-Nederland opent
met ingang van 27 maart 2001
een telefonische hulplijn voor
agrariërs in verband met onder-
steuning bij psychosociale pro-
blemen ten gevolge van het op-
treden van mond- en klauwzeer.
De telefonische hulplijn is 7 x
24 uur te bereiken onder num-
mer (0314) 37 67 08.

Agrariërs en verwijzers kunnen

via het nummer (0314) 37 67 08

contact opnemen voor ondersteu-

ning bij psychosociale problematiek

als gevolg van het optreden van

mond- en klauwzeer.

Het kan wenselijk zijn dat agra-

riërs en hun gezinnen directe on-

dersteuning krijgen van een pro-

fessional op psychosociaal gebied.

Daarom heeft Zorggroep Oost-Ne-

derland besloten een telefonische

hulplijn open te stellen voor agra-

riërs en eventuele verwijzers.

Zorggroep Oost-Nederland heeft

professionals in dienst, die de di-

rect of indirect getroffenen kun-

nen ondersteunen bij de emotione-

le en sociale gevolgen. Zij zijn

goed op de hoogte van de locale
situatie en kunnen voor langere

tijd als vertrouwenspersoon de

agrariërs en hun gezinnen helpen.

Het maatschappelijk werk is voor

aanmelding ook te bereiken tij-

dens de open spreekuren op het

adres in uw gemeente.

Voor alle vragen met betrekking

tot de overige diensten van de

Zorggroep zoals onder andere

thuiszorg, kinderdagverblijven,

hulpmiddelen, kraamzorg en con-

sultatiebureaus, die te maken

hebben met MKZ, kunt u contact

opnemen met het nummer (0900)

88 06. Daarnaast is de GLTO

voor specifieke vragen van agra-

riërs te bereiken onder nummer

(0570) 66 28 88.

Uitstel voorjaarsconcert en toneel-

avond 'Crescendo'

In verband met de mond- en

klauwzeercrisis heeft de christe-

lijke muziekvereniging 'Crescen-

do' besloten het voorjaarsconcert,

dat gepland was voor 31 maart jl.

in sporthal 'de Kamp', geen door-

gang te laten vinden.

Het concert zal op een later tijd-

stip alsnog plaatsvinden.

Hiervan zal te zijner tijd op de ge-

bruikelijke wijze in de huis-aan-

huis-bladen melding worden ge-

maakt.

Gelet op het korte tijdsbestek

bleek het niet meer mogelijk om

de afgelasting nog algemeen be-

kend te maken.

Van degenen die onverhoopt op

31 maart jl. toch naar de sporthal

zijn gekomen, wordt begrip ge-

vraagd voor deze, door de om-

standigheden ingegeven beslis-

sing.

De toneelavond op 7 april a.s.
van de supportersgroep komt
eveneens te vervallen.
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Uitreiking medaille van verdienste van de

gemeente Hengelo Gld.

Uitslag 24 maart 2001

Stilte voor de storm van DVO

heren l?

Op de foto: Benno Groot Bramel, Chantal Kuipers en Bennie Hartelman

Maandag, 26 maart werd in de

hal van het gemeentehuis van

de gemeente Hengelo Gld. een
feestelijke bijeenkomst georga-

niseerd voor het uitreiken van
medailles aan diegenen, die in

het jaar 2000 als inwoner van
Hengelo hun woonplaats een po-

sitief imago hebben gegeven.
De gemeente bepaalt aan de hand

van strenge regels wie voor deze
medaille in aanmerking komen.
Dit zijn personen, die zich extra
verdienstelijk hebben gemaakt op

het gebied van sport en cultuur.

Afgelopen jaar was dat de 13-jari-

ge zwemster Chantal Kuipers, die
bij wedstrijden in Almelo in juli

2000 Nederlands juniorkampioen
werd op de 200 m rugslag. Daar-

naast werd ze tweede op de 100
m rugslag en won ze een bronzen
medaille bij de 200 m wissel en

ook nog een zilveren bij de 400 m
wissel. Chantal kreeg door burge-

meester Van Beeck Calkoen de

medaille uitgereikt en een oor-
konde. De bloemen, die ze kreeg

gaf ze spontaan aan haar train-

ster Ellen Post. Chantal zwemt in
Doetinchem bij zwemver. NDD

(Nieuwe Doetinchemse Dolfijnen)
en wordt getraind door een team
van acht trainers en ook haar

vader, Harry Kuipers, is haar
steun en toeverlaat.

Benno Groot Bramel, lid van

schietvereniging Willem Teil,
werd dit jaar Nederlands kam-
pioen klein kaliber geweer in

drie houdingen in Driebergen. (40
schoten liggend, 40 schoten
staand en 40 schoten knielend)

Benno mocht al eerder de ge-
meentepenning ontvangen, maar

dat was nog voor zijn junioren-

kampioenschap.
Het is niet gebruikelijk, dat per-
sonen meerdere malen worden ge-

huldigd voor eenzelfde prestatie.
Benno is nu voor de derde keer op
rij Ned. kampioen.

Schietvereniging Willem Teil

heeft ieder jaar wel een team of
persoon, die in aanmerking komt

Achilles viert 75 jarig bestaan

Zaterdag 24 maart vierde de
gymvereniging haar 75 jarig be-

staan. Er werd een jubileumuit-
voering gegeven in sporthal de
Kamp. In een flitsende uitvoering,

met als thema 'de tv', waren ver-

schillende optredens van jongens
en meisjes. De meisjes openden
het programma met oefeningen

op de lange mat.
Daarna kwam een optreden van
een aerobicsgroep, die als Pipi

voor de eremedaille. Deze vereni-
ging is dan ook van plan het zo te

houden.
In Driebergen verwierf het da-
mesteam het kampioenschap

klein kaliber geweer op 50 m lig-
gend en het veteranenteam won

bij 50 m knielend. Het herenteam
won in Rotterdam kkg 12 m lig-

gend.Bennie Hartelman mocht
voor Willem Teil de medaille in
ontvangst nemen.

Na afloop van de medailleuitrei-
king werd de avond besloten met

een gezellig samenzijn van de me-
daillewinnaars, hun supporters en
burgemeester Van Beeck Cal-

koen, wethouders N. van Peter-

sen en H. Meurs en gemeentese-
cretaris J. van Gijssel.
Burgemeester Van Beeck Calkoen

vindt in feite, dat personen, die
de afgelopen tien jaar de ere-me-

daille hebben verworven, iets
meer in de bekendheid zouden

moeten komen. Zij zorgen er na-
melijk voor, dat Hengelo positief

in het nieuws komt.

De kleutergymgroep verkleed als clown

Langkous verkleed w ren. De jon-
gens waren als stoe Flinstones
verkleed. Voor de plt,uze volgde

nog een optreden van tieners als
met circus, waarbij verschillende
toestellen gebruikt werden, zoals

de trampoline en de kast. De
kleuters verzorgden een optre-

den, waarbij ze als clowntjes ver-
kleed waren met ballonnen in de
hand. Als laatst voer de pauze

was er een spectaculair gastop-
treden van de springgroep 'Bosan'
uit Aalten.

Het programma werd na de pauze
weer overgenomen door gymver-

eniging Achilles. Er werd begon-
nen met oefeningen op de even-

DVO heren l mag hopen dat het

vertoonde spel van afgelopen
wedstrijd de stilte voor de storm

was. Na twee geweldige overwin-
ningen stuitte heren l afgelopen

wedstrijd op de mannen van Lon-

ga'59. In Lichtenvoorde ging DVO
dramatisch onderuit met 4-0. Alle

vier sets kon DVO Longa redelijk

goed bijhouden. Alleen werd er op

enkele momenten de set op kin-
derlijke wijze weg gegeven. Per-

soonlijke fouten van verschillende

personen waren de oorzaak, dat

het collectief erin faalde om pun-
ten te pakken.

Wegens blessures was de bezet-

ting niet optimaal te noemen aan

de kant van DVO. De eerste set
verloor DVO veel punten aan het

begin van de set. Later in de set

werden deze weer terug gepakt.

Echter het was al te laat om de

set nog in het voordeel van DVO
te beslissen. De tweede set ging
in het begin weer niet van een

leien dakje. Opnieuw werden er

overbodige fouten gemaakt. Zelfs
de wissels door de vervangend
coach konden het tij niet keren.

De derde set ging vanaf het begin
gelijk op. DVO kon bij blijven en

zelfs in een vroeg stadium de
voorsprong nemen. Door goede
servicebeurten zette Longa haar
achterstand om in een ruime

voorsprong. DVO kon niet meer

terugkomen en verloor ook de
derde set. In de vierde set kreeg
de meegenomen speler van Heren

2 Dolf van Kamp speelminuten.
Ondanks dat hij goed speelde, kon

ook hij DVO niet een belangrijk
punt bezorgen.De onderlinge ver-

schillen tussen de onderste teams
zijn alleen nog maar kleiner ge-

worden. Met nog drie wedstrijden
(een uitwedstrijd en twee thuis-

wedstrijden) voor de boeg, is DVO
er alles aan gelegen om meer

punten te pakken dan de tegen-
standers.

wichtsbalk en lange mat. Daarna
volgde de tv soap 'Goede tijden,
slechte tijden', waarbij de meisjes

rokjes van tule en strikjes droe-
gen. Ook de ochtendgymnastiek
werd niet vergeten. 'Nederland in

beweging' werd uitgebeeld door

oefeningen op steps. 'Kinderen
voor kinderen' werd gebracht
door meisjes in pyama met balon-

nen er onder. Het journaal werd
uitgebeeld door alle kinderen.

Als afsluiting werd er gezamen-

lijk gezongen en gedanst op een
lied van Kabouter Plop.

Het was een perfect georgani-
seerde show, sfeervol van aankle-
ding en prachtige muziek.

Programma 7 april 2001

Na een rustige periode voor Da-

mes l moeten ze thuis weer de

strijd aangaan. Tegenstander van

deze wedstrijd is Sideout Zutphen.
Beide teams bevinden zich aan de

onderkant van de middenmoot.
De teams zullen aan elkaar ge-

waagd zijn en dat belooft weder-

om een spektakel te worden.

DVO dames l is de vorige wed-

strijd tegen Dash Vorden nog niet

vergeten door de zware 4-0 ne-

derlaag en is nu uit op wraak. Af-
gelopen weken werd extra hard
getraind, ondanks dat er geen

wedstrijden op het programma

stonden. Dames l is er alles aan

gelegen om ook volgend seizoen

weer uit te komen voor de promo-
tieklasse.

DVO dames 2 speelt ook thuis. Zij

spelen tegen DES uit Angerlo.
Deze wedstrijd kunnen er weer

punten gepakt worden. DES staat
namelijk in een onveilige degrada-

tiezone. Wanneer dames 2 gecon-
centreerd speelt en de gedachten

bij de wedstrijd kan houden, zal

deze tegenstander geen enkele
moeite moeten betekenen.

14.00 uur:

-DVOMC2-WIKMC1
- DVO MC4-Willems/Gemini MC2

- DVO MC3-Boemerang MC2
15.30 uur:

- DVO D5-Rivo-Rietmolen D3

- DVO D8-DES D3

- DVO H4-Victoria H5
17.00 uur:

- DVO D2-DES Dl
- DVO Dl-Side Out Dl

DVO heren l speelt haar laatste
uitwedstrijd van dit seizoen tegen

Halley in Wehl. Na een weekend

rust, dat ruimte gaf voor enkele
spelers om terug te komen van

blessures, moeten de mannen
onder leiding van coach Gerrit
Harmsen wederom aan de slag om

punten te pakken. De onderlinge
verschillen zijn minimaal waar-

door elk punt, dat gepakt kan
worden, nog belangrijker wordt in
de strijd tegen degradatie.

Springgroep Bosan uit Aalten
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Raadsvergadering 27 maart gemeente Hengelo Gld.

Onderstaande brief is tijdens de
raadsvergadering van 27 maart
jl. voorgelezen door de heer
H. Gosselink.

Bestemmingsplan Kruisbergseweg/
Verplaatsing garage Herwers en het
vierde Pax veld.

Mijnheer de voorzitter,

De provinciale commissie voor

Klachten en verzoekschriften

heeft twee verzoeken van me-

vrouw Veenhuis en de heer van

Balen afgewezen. Op basis van de

juiste informatie terecht afgewe-

zen. De fracties van het CDA, de

PvdA, en de WD hebben een af-

schrift van hun verzoekschrift

aan de Klachtencommissie opge-

vraagd. Wij zijn het met deze

brief volledig oneens en vinden de

woordkeuze grievend voor ieder-

een die in deze brief wordt ge-

noemd.

Dus grievend voor de burgemees-

ter, het college en de gemeente-

raad. Wij staan volledig achter de

procedure zoals die door het col-

lege en de gemeenteraad zijn ge-

volgd. Het is de werkwijze ge-

weest, die zeer nadrukkelijk in de

gemeentewet is vastgelegd. De

raad verlangt dit ook van het col-

lege. De werkwijze is in het kort

als volgt:

- de portefeuillehouder moet met

een voorstel of idee komen.

- bij een positief voorstel neemt

het college een besluit en komt

met dat besluit in de functione-

le commissie van de raad voor

advies. Er volgt inspraak.

- de gemeenteraad neemt vervol-

gens het vaststellingsbesluit.

Daarna kan er bezwaar ge-

maakt worden bij Gedeputeerde

staten.

De burgemeester kan dus nooit

alleen een besluit nemen. Als por-

tefeuillehouder kan hij er zich wel

voor inspannen om het te realise-

ren, maar het is altijd de raad,

die het definitieve besluit neemt.

Al ruim tien jaar is in de gemeen-

teraad, het college en de commis-

sies gesproken over het verplaat-

sen van garagebedrijf Herwers.

Wij zijn altijd op de hoogte gehou-

den. De gewraakte brief van 28

Win eenjaar lang gratis brood met

'De Echte Bakkers Trots'

december 1994 is dan ook een

brief van het college, getekend

door de locoburgemeester en de

gemeentesecretaris, Dus geen

eenmansactie. De chronologische

volgorde van de onderhandelin-

gen met Herwers zijn op 9 janu-

ari uitgedeeld aan de pers, aan de

fractievoorzitters en aan de leden

van de commissie grondgebieds-

zaken.

Wij willen in deze gemeenteraad

zeer nadrukkelijk naar voren

brengen dat wij volledig en una-

niem staan achter de werkwijze

van de burgemeester en het colle-

ge in deze zaak.

Wij twijfelen geen enkel moment

aan de integriteit van de burge-

meester. Er is gehandeld in volle-

dige openheid met de gemeente-

raad.Wanneer de bezwaarmakers

de wet hadden gekend, dan had-

den ze in het belang van de Hen-

gelose gemeenschap en Pax al

lang gezegd: De gemeente heeft

een juist besluit genomen. Pax

heeft de mogelijkheid voor haar

vierde veld en Herwers is uit het

dorp verplaatst.

In het spoor van Christoffel

Voorbereiding kinderen op het

Vormsel

Op 4 april gaan ruim 80 kinderen

van de parochies uit Olburgen,

Steenderen, Baak, Vierakker,

Hengelo en Keijenborg, die het

sacrament van het Vormsel gaan

ontvangen, op reis met Christof-

fel. Sint Christoffel is de heilige

met het kindje Jesus op de schou-

der die je wel eens afgebeeld ziet

op medailles in auto's. In het

kader van het vormselproject

gaan de kinderen een hele dag

naar huize Loreto, een klooster

en ontmoetingscentrum van de

paters Maristen in Lievelde. De

kinderen zullen dan spelen, den-

ken en praten over Christoffel,

over hun levensweg en over de

verschillende levenswegen die je

kunt kiezen. Een dag om over na

te denken.

Speelgoed-Bed-Box-Buggy-beurs

Op zaterdag 7 april a.s. organi-

seert 'S.O.T. Dribbel-In' voor de

veertiende maal de Speelgoed-

beurs, gecombineerd met een Bed-

Box-Buggy-beurs. De te verkopen

spullen kunnen worden ingeleverd

op zaterdagmorgen 7 april van

9.30 uur tot 11.00 uur. Inschrijf-

geld ƒ 2,50. De beurs wordt ge-

houden bij zaal 'Wolbrink', Bleek-

straat 3 te Hengelo Gld. van

13.00 tot 14.00 uur. Entree ƒ l,-.

Voor inlichtingen kan men bellen

met (0575) 46 24 13.

Informatie-avond over de zorg

Tweede-Kamerlid Clémence Ross

in Baak

Voor Pasen hebben de Echte
Bakkers een overheerlijke va-
riant gemaakt op een succeshit
uit het verleden.
Twee weken voordat het Paas-
feest wordt gevierd, wordt bij
de Echte Bakkers de 'Echte
Bakkers Trots' geïntroduceerd.
Aan de introductie van dit over-
heerlijke product is een wed-
strijd gekoppeld, waarmee u
kans maakt op een jaar lang
gratis brood en banket.

Een frisse Paasspecialiteit

De 'Echte Bakkers Trots' is een

specialiteit waar de Echte Bak-

kers met recht trots op zijn. Het

product heeft een bijzonder lekke-

re en frisse smaak. Het geheim

hiervan is uat er in de receptuur

naast kwarkmix gebruik wordt

gemaakt van mandarijn, sinaas-

appel en bitterkoekjes. De 'Echte

Bakkers Trots' is een traktatie

voor iedereen, zomaar tussendoor

of lekker bij de koffie of thee. De

'Echte Bakkers Trots' herkent u

aan z'n rotsachtige vorm en gele

fondantlaag.

Maak kans op een jaar lang
gratis brood en banket

De introductie van de 'Echte Bak-

kers Trots' gaat gepaard met een

wedstrijd. Deelnemers maken

kans op één van de vijf hoofdprij-

zen: een jaar lang gratis brood en

banket, of één van de 50 Echte

Bakkersbonnen. Om de 'Echte

Grote wens juf Doris in vervulling

Gaston Besseling uit Vierakker
en Tim Verheij uit Eldrik, leer-
ling-werknemer van de oplei-
ding Timmerindustrie van het
Opleidingsbedrijf Doetinchem,
hebben op 19 maart jl. hun zelf
gemaakte speelhuisje cadeau
gegeven aan de kinderen van
groep l en 2 van basisschool
'St. Bernardus' in Keijenborg.

De makers van de speelhuisjes

hebben meegedaan aan de regio-

nale timmerwedstrijd. Deze werd

begin 2001 voor het eerst geor-

ganiseerd door de vereniging

Samenwerkingsverband Opleiding

Timmerindustrie Oost Gelderland.

Hierbij zijn 26 bedrijven uit de

regio Achtt hoek & Liemers aan-

gesloten. I :stuurslid Theo Hen-

driksen wa bij de overhandiging

van het speelhuisje namens het

Samenwerkingsverband aanwe-

zig. De wedstrijddeelnemers heb-

ben samen met de leerlingen van

de schildersopleiding van het Op-

leidingsbedrijf Doetinchem de

huisjes gemaakt tot bruikbare

fleurige speelhuisjes.

De kinderen van groep l en 2 wa-

ren dolgelukkig met het vrolijk

gekleurde speelhuisje dat voor-

zien is van een schildering van

Beertje Paddington. Het duurde

dan ook niet lang of de kinderen

wilden het huisje ook van binnen

bekijken. Gaston en Tim kregen

Bakkers Trots' zit een papieren

bakrand waarop de spelregels uit-

eengezet worden.

Het Echte Bakkersgilde

Vanaf l april is de 'Echte Bak-

kers Trots' verkrijgbaar bij de

Echte Bakker Hekkelman.

In Nederland zijn ± 300 ambach-

telijke bakkers toegelaten tot het

Echte Bakkersgilde. Deze Echte

Bakkers wisselen onderling vak-

kennis en recepturen uit.

Alleen 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.

van Denise en Tim Rondeel als

dank voor het maken van het

huisje een prachtig klassewerk-

stuk aangeboden. Ook werden de

aanbieders luid toegezongen door

de kleuters.

Juf Doris vertelde dat ze al lang

van een speelhuisje had gedroomd

maar dat het krappe schoolbud-

get dergelijke wensen helaas niet

toelaat. Hulp van Gaston en Tim

kwam dus goed van pas!

Iedereen die het speelhuisje in

kleur wil bewonderen of meer wil

weten over de timmeropleiding,

kan kijken op de nieuwe website

van Opleidingsbedrijf Doetinchem

www.opleidingsbedrijf-

doetinchem.nl.

Maandag 19 maart jl. bracht
het Tweede-Kamerlid mevr. Clé-
mence Ross op verzoek van de
CDA-afdeling Steenderen een
bezoek in Baak. Onderwerp van
deze avond was 'de zorg.'

Na een introductie door de heer

Veenhuis, voorzitter van de CDA-

afdeling Steenderen, hield mevr.

Clémence Ross haar inleiding. Ze

is lid van de commissie medische

en ethische zaken in de Tweede

Kamer. Deze commissie houdt

zich bezig met nieuwe ontwikke-

lingen en de technologie van de

gezondheidszorg. Het CDA heeft

een zorgnotitie uitgebracht over

het gezondheidszorgstelsel.

De zorg neemt nu een hele andere

positie in binnen de samenleving.

In het verleden hadden de mensen

minder voorzieningen nodig voor

mantelzorg of een begrafenis. Er

waren altijd voldoende buren of

familie om te helpen. De kerk of

diaconie speelde een belangrijke

rol binnen de gemeenschap. De

maatschappij heeft echter een

enorme verandering ondergaan.

De emancipatie heeft een ver-

schuiving in gang gezet. Vrouwen

staan door de deelname aan het

arbeidsproces meer onder tijds-

druk. Een aantal sociale zekerhe-

den zijn weggevallen. Ouderen

blijven steeds langer zelfstandig

wonen. Er zijn naast de toene-

mende vergrijzing steeds minder

jongeren. 'Na zeven jaar paars is

er een marktgerichte overheid

ontstaan', aldus mevr Ross. 'Er is

een toename van de bureaucratie.

Er zijn mondige mensen die een

kwaliteitsproduct willen. Mensen

met veel geld kunnen zorg inko-

pen en zo de lange wachtlijsten

inkorten.' De vraag van het CDA

is, hoe de zorg adequaat georga-

niseerd kan worden? Het CDA

staat positief tegenover het per-

soonsgebonden budget, waarbij

de cliënt een bepaald budget

krijgt om zorg die nodig is in te

kopen. In de levendige discussie

die volgde kwam vooral naar

voren dat er positief tegen het

persoonsgebonden budget geke-

ken werd. Echter alleen mondige

mensen vragen vaak het budget

aan. Hebben mensen het per-

soonsgebonden budget ontvangen

dan kunnen ze bepaalde eisen

stellen, waarbij het kan gebeuren

dat dit ten koste gaat van de zorg

aan anderen. Er werd voorgesteld

om de bureaucratie m.b.t. het

persoonsgebonden budget kleiner

te maken. Het RIO (Regionaal In-

dicatie Orgaan) zou hier een be-

langrijke rol in kunnen spelen.

Het persoonsgebonden budget

zou een bijdrage kunnen zijn voor

mensen uit de kleine kernen. De

mantelzorg zou dan ook een fi-

nanciële bijdrage kunnen ontvan-

gen, zodat mensen langer in hun

woonomgeving kunnen blijven en

niet naar een voorziening in een

naburige plaats hoeven.

Ook de andere problemen in de

gezondheidszorg kwamen aan de

orde; de rol van de ziektekosten

verzekeraar en de zorgvrager.

Ook het hoge ziekteverzuim bij de

werkers in de gezondheidszorg en

de te lage salarissen. Mevr. Ross

beloofde om de onderwerpen die

besproken zijn in de commissie

medische en etische zaken te be-

spreken.
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

7 8 zoete sappige

sinaasappels 6.OO

mooie bloemkool

2.98

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19
Tel. (0575)46 1358

maandag 2 t/m zaterdag 7 april

Weekaanbieding

Appelf lappen
van ƒ 2.00 voor ƒ 1.50

Ma is brood
van ƒ 2.05 voor ƒ 1.50

(gesneden ƒ 1.65)

IJSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 17 68>

AMBACHTELIJK IJ5
IJ5TAARTEN

BAVAROIS
(PAA5)IJ5TAARTEN

Vanaf april zijn we weer eike vrijdagmiddag
op de markt in Hengelo Gld.

In verband met MKZ \<ó er tijdelijk
geen boerderijverkoop

Voor AUTORIJLES

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

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

REPARATIE
van alle merken elektrische apparatuur zoals
TV's; VIDEO's;AUDÏO's enz

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

Sirius Systems Service
Zelhemseweg 24, Hengelo gld

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

Dinsdag gesloten.

w
M

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.
dom«inr«gistrati»:

éénmalig fl. 95,- plus fl. 30,- per jaar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen

Meer info: www.prolink.nl

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575-441344

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Voor educatieve
ontspanning.

Boerderij- en
Natuurmuseum

'De Lindenhof

Groepen
op afspraak,

tel.(0575)463221

Aanbiedingen van de week

5 halve kipfilets ƒ 10,-

Runder- of slavinken

5 halen - 4 betalen

Gekookte lever 100 gram ƒ1,39

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

De hele maand april!

Feestelijke broden en gebak-
jes bij uw Echte Bakker!

Van Pasen tot Koninginnedag
het blijft verrassend lekker!

Let op speciale
aanbiedingen in onze
Echte Bakkerswinkel!

Echte Bakkers Trots

ƒ6.45

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame

Hengelse mix
250 gram 2.98

Kent u onze groentepizza's al?

Elke woensdag vers!

dinsdag - woensdag - donderdag:

Verse Hollandse spinazie

1 kilo

Rode grapefruit 10 voor

Gesneden witte kool zak

2.98
5.98
1.25

vrijdag - zaterdag:

Mooie blanke witlof 1 kilo 2.98

Heerlijke aardbeien 2 bakjes 2.98

Roerbakgroente 500 gram 3.50

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

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

Cadeau-Tip

(BMAN
••••••MCIALItl

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

alleen op afspraak worden

bezocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode dinsdag 20 maart t/m maandag 26 maart

Oproep aan alle inwoners van
gemeente Zelhem en Hengelo

Bij de politie zijn meerdere mel-

dingen binnengekomen omtrent

collecteren zonder vergunning.

Naar aanleiding van deze meldin-

gen is de politie een onderzoek

naar oplichting gestart, waarbij

is komen vast te staan dat er ge-

collecteerd is door een vrouw. Zij

deed zich voor als zijnde de col-

lectant van 'stichting Zelhem

1200' en 'de Zonnebloem'. Zowel

de 'stichting Zelhem 1200' als 'de

Zonnebloem' hebben zelf geen

geldinzameling gehouden.

De politie verzoekt de mensen die

geld hebben gegeven aan de

'stichting Zelhem 1200' en 'de
Zonnebloem', aangifte te komen

doen aan het bureau.

Dinsdag 20 maart

's Morgens zag de politie een

helikopter in een weiland aan

de Zelhemseweg in Hengelo

staan. Deze was daar zonder

toestemming van de dienst

luchtvaart in het weiland ge-

land; tegen de piloot werd door

dienst luchtvaart een proces-

verbaal opgemaakt.

- Aan de Venneweg in Hengelo

vond 's middags een auto-in-

braak plaats. Hierbij werd o.a.

een groot aantal cd's ont-

vreemd.

- Tijdens een snelheidscontrole

tussen 8.55 en 10.55 uur op de

Torenallee in Hummelo werden

zes snelheidsovertredingen ge-

constateerd. De hoogst geme-

ten snelheid bedroeg 101 km

per uur.

- Tevens werd op de Rijksweg in

Hummelo gecontroleerd op snel-

heid. Tussen 11.10 en 13.10

uur reden elf automobilisten te

hard, waarvan zelfs één be-

stuurder met een snelheid van

108 km per uur voorbij kwam.

- Ook buiten de bebouwde kom

van Zelhem vond op de Henge-

loseweg tussen 13.55 en 14.55

uur een controle plaats. Hierbij

werden twee snelheidsovertre-

dingen geconstateerd, waarbij

de hoogst gemeten snelheid 96

km per uur bedroeg.

- Een automobilist werd 's mid-

dags geverbaliseerd, omdat hij

40 km te hard reed en wegens

het negeren van het inhaalver-

bod op de Ruurloseweg te Zel-

hem.

Woensdag 21 maart

- Tussen 9.50 en 12.00 uur werd

op de Ruurloseweg in Zelhem

een snelheidscontrole gehou-

den. Hierbij werden zeven snel-

heidsovertredingen gemeten,

waarvan de hoogste snelheid

127 km per uur bedroeg.

Donderdag 22 maart

- Op de Dorpsstraat in Hummelo

werd 's morgens tussen 10.00

en 11.00 uur een geparkeerde

personenauto door een onbe-

kend motorvoertuig aangere-

den, waardoor schade aan de

auto ontstond.

Vrijdag 23 maart

- 's Middags blokkeerde een ge-

parkeerde personenauto de

Spalstraat in Hengelo. De be-

stuurder kreeg hiervoor ter

plaatse een proces-verbaal uit-

gereikt.

- Een bewoner aan de Prieste-

rinkdijk te Zelhem had 's

avonds drie loslopende pony's

gevangen. Dankzij een melding

aan de meldkamer en de hulp-

vaardige burger konden de po-

ny's weer veilig aan de eige-

naar worden teruggegeven.

Zondag 25 maart

- In Hengelo op de Wichmondse-

weg vond 's morgens een één-

zijdig ongeval plaats. Een auto-

mobilist had zijn voertuig niet

volledig onder controle en bot-

ste vervolgens met zijn voer-

tuig tegen een hek. Uit een

blaastest bleek dat de bestuur-

der, een 24 jarige inwoner uit

Hengelo, onder invloed was.

Ter plaatse werd zijn rijbewijs

ingevorderd en kreeg de be-

stuurder een dagvaarding uit-

gereikt.

Maandag 26 maart

- Op de Wichmondseweg in Hen-

gelo stak 's morgens plotseling

een ree de weg over; de be-

stuurder kon een aanrijding

met dit dier helaas niet meer

voorkomen. Aan de auto ont-

stond schade en de ree raakte

hierbij gewond.

- Twee jongens werden in Hen-

gelo door de politie op heter-

daad betrapt tijdens het stelen

van tuinkabouters uit een tuin

van een bewoner. Tegen de da-

ders, een 16-jarige en een 15-

jarige inwoner uit de gemeente

Hengelo, wordt een proces-ver-

baal opgemaakt.

Saskia Visscher.

E.H.B.O. vereniging Steenderen

Op 15 maart jl. hebben wij een

thema-avond gehouden over ader-

verkalking en de gevolgen ervan.

Deze avond werd verzorgd door

de heer G. Pasterkamp, arts en

werkzaam als universitair hoofd-

docent bij de vakgroep van het

Universitair Medisch Centrum

Utrecht.

De avond was erg interessant en

werd door veel belangstellenden

bezocht.

Na een inleidend gesprek was er

na de pauze gelegenheid tot stel-

len van vragen. Hiervan is dank-

baar gebruik gemaakt.

Er worden vele onderzoeken ge-

daan op dit gebied wat veel geld

kost; de Nederlandse Hart Stich-

ting stelt hiervoor een deel be-

schikbaar. Aan de uitgang was

daarom gelegenheid iets te geven

voor deze stichting. Dit heeft een

bedrag van ƒ 169,- opgebracht.

Dank hiervoor.

De Steenderense E.H.B.O. vereni-

ging vult dit bedrag aan tot

ƒ 250,-. Het was een leerzame

avond.

Column
PENSIOENTEKORT?

Bij de berekening van het pensioen wordt in Nederland veelal uitge-
gaan van de 70 %-norm. Dit betekent dat als het bruto inkomen na
het bereiken van de 65-jarige leeftijd 70 % bedraagt van het huidig
bruto inkomen, men er van uitgaat een goed pensioen te hebben. Is
het inkomen na het 65e levensjaar lager dan de genoemde 70 %,
dan wordt er een pensioentekort verondersteld. Een pensioentekort
kan ontstaan door bijvoorbeeld wisseling van werkgever (pensioen-
breuk), of als er geen pensioenregeling is, zoals bij veel onderne-
mers het geval is.

Is deze redenering wel correct?

Als alleen naar het inkomen wordt

gekeken klopt deze redenering.

Doordat vanaf 65 jaar geen pre-

mies voor bepaalde sociale verze-

keringen meer betaald hoeven

worden, daalt de belastingdruk op

het inkomen. Globaal gesteld klopt

het dan dat de 70 %-norm voldoet

om vanaf 65 jaar op dezelfde voet

verder te kunnen leven.

Maar hoe ga je te werk als er een

(groot) vermogen voorhanden is?

Moet je dan nog steeds vasthou-

den aan de 70%-norm voor het op

te bouwen pensioen, of kun je een

pensioentekort aanvullen uit het

vermogen?

Het hebben van een goed pensioen

wordt voor het grootste deel be-

paald door de specifieke wensen

van de klant. Financieel planners

inventariseren de wensen van de

klant. Op welke leeftijd wil de

klant met pensioen? Welk besteed-

baar inkomen wil de klant na zijn

pensionering? Wil de klant ook na

zijn pensionering in de eigen wo-

ning blijven wonen? Wil de klant

dat de overwaarde in de woning

(gedeeltelijk) aan de kinderen

laten toekomen door bijvoorbeeld

een schenking te doen? Lopen er

spaarpolissen of zijn er andere

vermogensbestanddelen die in de

toekomst kunnen worden ingezet?

Verder wordt de feitelijke situatie

geïnventariseerd. Het huidige en

toekomstig inkomen spelen daarbij

een rol. Maar ook de bezittingen

zoals bijvoorbeeld lopende polis-

sen, de waarde van de woning en

spaartegoeden zijn van belang.

Ook vanuit het fiscale aspect dient

altijd kritisch te worden gekeken

naar hoe voordelig eigenlijk pre-

mieaftrek voor bijvoorbeeld een

lijfrenteverzekering is. Als de be-

lastingdruk in de toekomst even

zwaar is als nu kan misschien

beter op een andere manier ge-

spaard of belegd worden.

Op deze manier wordt een finan-

cieel plan opgesteld voor de toe-

komst. Een plan dat aansluit bij de

wensen van de klant en het ge-

wenst besteedbaar inkomen weer-

geeft op voor de door de klant ge-

wenste periodes. Uit dit plan zal

ook blijken of er een pensioente-

kort is. Als het plan met de be-

staande middelen gerealiseerd kan

worden is misschien het opge-

bouwde pensioen langer als de ge-

noemde 70 %, maar zal er geen

pensioentekort zijn.

Als het gemaakte plan tekorten

aangeeft, maken de financieel

planners een voorstel hoe dit op-

gelost kan worden. Daarbij wordt

goed gelet op de sociale en fiscale

wetgeving, maar ook op flexibili-

teit. Flexibiliteit is nodig. Toe-

komstberekeningen kunnen we

wel maken, maar voorspellen kun-

nen we de toekomst niet! Tussen-

tijdse wijzigingen en voortschrij-

dend inzicht kunnen tot wijzigin-

gen in de planning van de klant

leiden. Het eerder uitgebrachte

advies zal getoetst moeten worden

aan de nieuwe situatie en indien

nodig bijgesteld moeten worden.

Kortom een goed pensioen is meer

dan een verzekering afsluiten. Een

goed financieel plan geeft de klant

inzicht in zijn of haar situatie.

Door het plan komt in beeld hoe

het inkomen van de klant er na

pensionering uit ziet. Pas dan kan

geconcludeerd worden of er een

pensioentekort is.

Voor meer informatie:

Rabobank Graafschap-West

tel.: (0575) 55 82 04.

Willie Bergevoet, Martin Veenink en Bennie Hukker

Financieel planners Rabobank.
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TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 2O

HENGELO GLD.

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 46 30 05

Marktplein 5, Steenderen
Tel. (0575)45 12 04

OOK IN BAAK - OOK IN BAAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

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

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

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

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

Zaterdag 7 april

Parloür (funk)
j

support act: Just for Kicks
i .

Vrijdag 27 april

Jan Rijbroek

Maandag 30 april

Gewoon Jansen
(overdag) Koninginnedag

Woensdag 23 mei

OXX Band
CD-presentatie

Stichting Commissie Oost Europa Hengelo (COEH)

Ja, ik wil donateur worden voor de

schoolmelkactie van de stichting C.O.E.H.

Ik/wij machtig(en) de Stichting om met ingang van

U éénmalig

U één maal per jaar

voor kinderen ƒ 25,- per kind af te schrijven van mijn/onze

giro/bankrekening nr

De heer/mevrouw

Voorletters

Straat

Postcode/Woonplaats

Datum

Handtekening

U kunt deze periodieke machtiging te allen tijde zonder opgaaf van

redenen weer intrekken.

Hierbij wat meer informatie over

een van de nieuwe acties van

onze stichting, het schoolmelk-

project.

Vrijdag 9 maart jl. is dit project

op onze voorlichtingsavond van

start gegaan; vanaf die tijd zijn er

mensen die bellen of zij toch ook

nog wel mee kunnen doen aan

deze actie. Maar natuurlijk,

graag zelfs. In het kort even, wat

deze actie inhoudt.

Wij starten over twee weken als

wij met een groepje van vijf per-

sonen weer in Roemenië zijn; op

één school beginnen dan met het

uitdelen van bekers schoolmelk.

Dit betekent dat ieder kind op die

school iedere schooldag een be-

kertje melk krijgt. Wij betrekken

deze melk tegen gereduceerde

prijs van de melkfabriek, die onze

stichting jaren geleden al in Roe-

menië heeft opgezet. Vandaar

wordt het naar de school ge-

bracht en uitgedeeld.

De achterliggende gedachte is

dat kinderen, die in dit land een

slechte voedingstoestand hebben,

iedere schooldag iets extra's krij-

gen. Bovendien vergroot dit de

omzet op de melkfabriek. Meer

werk, meer personeel. Ook is er

meer melk nodig, dus meer toe-

leveranciers. Meer mensen aan

het werk, meer inkomen in gezin-

nen.

U ziet het, een simpel bekertje

melk heeft verstrekkende gevol-

gen. Maar dit kunnen wij zonder

geld natuurlijk niet doen. Van-

daar onze oproep, helpt u ons?

Voor f 25,- per jaar geeft u een

kind dat bekertje melk per dag.

Dus wordt donateur. Hoe, vul ne-

venstaande bon in en lever deze

in bij de penningmeester.

Jaap van Mourik, Wichmondse-

weg 14, 7255 KZ Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 32 41.

Bankrekening 327.45.27.14 ten

name van Stichting C.O.E.H, te

Hengelo Gld.

Amicon inves-

teert in haar be-

reikbaarheid

Met ingang van l april a.s. rij-
den er drie nieuwe 'Amicon' bus-
sen door het midden en het oos-
ten van Nederland. Amicon
Zorgverzekeraar streeft er naar
optimaal bereikbaar te zijn in
haar werkgebied.

De bussen zijn geheel vernieuwd

en bieden meer service en privacy

dan voorheen. De service is gelijk

aan die van de 'Amicon Winkel'.

Naast de nieuwe bussen zijn ook

de busroutes enigszins gewijzigd.

De overige wijzigingen betreffen

veelal de openingstijden op de di-

verse standplaatsen.

Mocht u meer informatie willen

ontvangen inzake de busroutes en

bustijden, dan kunt u bellen met

de klantenservice van:

Amicon Zorgverzekeraar,

telefoon (055) 485 31 00
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