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Laatste f ietsenzaak in bebouwde kom sluit de deuren

Reind Zweverink heeft zijn rijwielhandel beëindigd
Viering Koninginnedag Hengelo

gaat niet door

Zaterdag 31 maart was voor

Reind Zweverink de laatste

werkdag in zijn rijwielhandel.

De heer Reind Zweverink heeft

drie jaar geleden de pensioenge-

rechtigde leeftijd bereikt en beslo-

ten om nu van zijn vrije tijd te

gaan genieten. 22 jaar geleden is

de heer Zweverink op 2 januari

zijn rijwielhandel begonnen aan

het lekink 8, te Hengelo Gld. De

winkel is 21 maart 1980 geopend

door de toenmalige burgemeester

de Boer. Rijwielhandel Zweverink

heeft allerlei soorten fietsen ver-

kocht o.a kinderfietsen, sportfiet-

sen, maar ook fietsen voor de

ouder wordende mensen, zoals de

electrofiets en de snorfiets. (Ook

wel zoemfiets genoemd).

Ook voor fietsonderdelen en re-

genkleding was rijwielhandel

Zweverink een goed adres. Tot

voor een paar jaar geleden heeft

Reind ook bromfietsen gerepa-

reerd, maar de bromfiets heeft

plaatsgemaakt voor de scooter.

Reind heeft 48 jaar in de fietsen-

handel gewerkt, o.a bij fietshan-

del Wolsink, waar nu de apotheek

gevestigd is.

In 1977, nadat Reind door een

motorongeluk twee jaar niet kon

werken, deed de mogelijkheid

zich voor om een eigen zaak te

beginnen. 'Ik ben begonnen

omdat de laatste fietshandel in de

bebouwde kom er destijds ermee

ophield en nu ben ik de laatste'

verteld Reind.

Moeite om zijn tijd in te vullen zal

Reind niet hebben. Als fanatiek

toerclubrijder van de 'Graaf-

schaprijders' te Vorden heeft hij

tijd om menig uurtje samen met

zijn vrouw op de motor door te

brengen.

Hij is de afgelopen twee jaar toer-

kampioen geweest, met zijn

vrouw als duopassagier. Ook zijn

ze samen lid van de 'Bison Count-

rydancers in Halle en Vorden. Bo-

vendien vinden ze het heerlijk om

er met hun camper op uit te trek-

ken.

Wij van 'De Reclame' wensen de

heer en mevr. Zweverink een fijne

tijd toe.

Het Oranjecomite Hengelo heeft

besloten gelet op de mond- en

klauwzeerepidemie alle festivi-

teiten ter viering van Koningin-

nedag op 30 april a.s. af te ge-

lasten.

Voor het Oranjecomite was dit

een moeilijke beslissing aangezien

voor velen en met name voor de

kinderen Koninginnedag toch een

feestelijke dag is, echter dit feest

wordt te zeer overschaduwd door

de problemen in de agrarische

wereld waardoor uit solidariteit

besloten is alle activiteiten af te

gelasten.

Wel zal het Oranjecomite haar bij-

drage leveren aan de herdenking

op 4 mei a.s. Deze herdenking

heeft naar de mening van het

Oranjecomite een ander karakter.

Het Oranjecomite zal zich nog be-

raden om bijvoorbeeld bij het hu-

welijk van kroonprins Willem

Alexander en Maxima voor de

kinderen enige extra activiteiten

te ontwikkelen.

Expositie in 'De Bleijke'

In de maanden april en mei is in
de koffiezaal van Zorgcentrum

'De Bleijke' een expositie te

zien van schilderijen van Rieta

Wientjes.

Interesse voor het schilderen ont-

stond bij Rieta Wientjes al in de

kinderjaren.

Tijdens moeilijke tijden in haar

leven ontdekte ze dat ze in het

schilderen haar gevoelens een uit-

weg kon geven.

Het liefst schildert Rieta land-

schappen en de kleurenpracht

van bloemen.

Rieta volgde verschillende cur-
sussen onder leiding van Ben

Overkamp en Evelien Jorna, in

het cultureel centrum 'de Kame-

leon' in Terborg. Uit deze cursus-

sen ontstond het schildergroepje

'Passé Partout', waar Rieta zich

verder toelegt op de verschillende

technieken. Momenteel zit Rieta

bij schildergroep 'de.Deale' onder

leiding van de heer Liesker.

Is uw interesse gewekt en zou u

graag de expositie willen bewon-

deren, dan bent u hartelijk wel-

kom bij Zorgcentrum 'De Bleijke',

Beukenlaan 37 te Hengelo Gld.

(advertentie)

Verkeersorganisatie 3VO afdeling

Hengelo Gld. zoekt nieuwe

bestuursleden en
vrijwilligers

De vereniging heeft als doel het bevorderen van de ver-

keersveiligheid voor alle weggebruikers. Om in een ge-

meente als Hengelo Gld. meer aandacht voor de ver-

keersveiligheid te krijgen is meer mankracht nodig.

Belangstellenden nodigen wij uit voor een voor-

lichtingsbijeenkomst op dinsdag 24 april 2001

om 20.00 uur in de kleine zaal van Partycen-

trum Langeler. Ook als u twijfelt, kom in ieder geval

op deze bijeenkomst. Het gaat ook om uw veiligheid!

Verenigde

Verkeers

Vei l igheids

Organisatii

Afdeling Hengelo Gld.

Informatie:

J.G. Tabor, (0575) 463547

H. Heesen, (0573)461547

J



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Donderdag 12 april, Witte Donderdag,

19.30 uur, ds. C. Ferrari, Heilig Avondmaal

m.m.v. de Cantorij

- Vrijdag 13 april, Goede Vrijdag, 19.30 uur,

ds. A.B. Elbert

- Zaterdag 14 april, Stille Zaterdag,

21.00 uur, ds. A.B. Elbert / ds. C. Ferrari,

m.m.v. de Cantorij en evt. doop

- Zondag 15 april, Eerste Paasdag, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert, doopdienst,

m.m.v. blazersgroep Klein Cotink/Jolink

Goede Herder Kapel

- Vrijdag 13 april, Goede Vrijdag, 10.15 uur,

ds*. J. Stein, Heilig Avondmaal

- Zondag 15 april, Eerste Paasdag, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari

Verzorgingscentrum 'De Bleijke'

- Vrijdag 13 april, Goede Vrijdag, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, Heilig Avondmaal

- Maandag 16 april, Paasmaandag, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering door de

R.K. Kerk Hengelo Gld.

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Dinsdag 10 april 10.00 uur, Boeteviering

- Donderdag 12 april, Witte Donderdag,

20.00 uur, Eucharistieviering

- Vrijdag 13 april, Goede Vrijdag,

15.00 uur, Kruisweg

19.00 uur, Herdenkingsdienst

- Zaterdag 14 april 21.00 uur, Paaswake

- Zondag 15 april, Paaszondag, 9.30 uur,

Eucharistieviering (gezinsviering)

- Maandag 16 april, Paasmaandag, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering op de Bleijke

R.K. Kerk Keijenborg:

- Witte Donderdag 12 april

18.30 uur, H.Mis - Dames/Herenkoor

- Goede Vrijdag 13 april: 15.00 uur, Kruisweg

19.00 uur, Herdenking Lijden, Dames/Herenkoor

- Zaterdag 14 april,

19.00 uur, Paaswake - Jongerenkoor Rejoice

- Zondag Eerste Paasdag 15 april

11.00 uur, Hoogmis - Dames/Herenkoor

- Maandag Tweede Paasdag 16 april

10.00 uur H.Mis - Kinderkoor

- 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:

- Zaterdag 14 april, 17.00 uur, Paaswake

- 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 13 april - Maandag 16 april (Pasen):

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.

- Dinsdag 17 april dr. Koning, tel. (0575) 461266

- Woensdag 18 april dr. v/d Beek, tel. 06-53738359

- Donderdag 19 april dr. Eyck, tel. (0575) 4612 77

Spoednummers Huisartsen

dr. Eyck, tel. (0575) 462904

dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444

dr. Koning, tel. (0575) 463010

De actuele dienstlijst is ook te vinden op internet:

http://huisartsengroephengelogld. wolweb, nl/

Apotheek Hengelo Gld.

Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10

Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur

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

- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-

stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient

u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-

len. De dienstdoende persoon neemt dan via de

intercom (naast de deurbel) contact met u op.

Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:

- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,

gaarne vooraf een afspraak maken

via de apotheek (0575) 46 1010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

"Jentha"

- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.

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 Cld:

- Maatschap mevr. Klein, mevr. Geugies &

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,

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

Gemeente Steenderen en Morden:

- 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)

Hameland van Nispenhof

- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo Gld., Zelhem,

Hummelo & Keppel en Doetinchem.

Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal

Kantoor, tel. (0315) 336333.

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 voor overleg met een

politieagent. Deze afspraak kan gemaakt via tel.

0900-8844 (bureau Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844

De Graafschap Dierenartsen

- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-

doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:

- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur

- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak

Paardenspreekuur:

- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak

Dierenapotheek:

- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

- zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp

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

«HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Contactpersonen Hengelo:

- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

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

Contactpersonen Keijenborg:

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

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

Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen

(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg

Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

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

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo:

- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 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 8.30-9.30 uur

Ned. Patiëntenvereniging (afd.Oude IJsselstreek)

- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

behartiging in de gezondheidszorg.

- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen,

bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur

tel. (0314) 3412 75 of tel. (0314)326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'

- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

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

- DIVERSEN
Pedicure

- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 4625 15

- 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) 560381

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

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

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur,

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

Openingstijden Wereldwinkel

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

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van ^0.00-12.30 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) 329911

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur

voor partners en leden van het gezin.

18.30-19.30 uur, op zaterdag, zondag en feest-

dagen 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.

"kleintjes"

Op 23 april begint de nieuwe

training weer bij Hondenschool

'Klein Weetink' te Velswijk.

Inlichtingen en of opgave:

Ap Peters (0314) 641436

Lucia Mullink (0314)622361

Uw advertentie in

'de Reclame?

Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16

tel. (0575) 4 6 3 8 1 8 - f a x (0575) 4650 88

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

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

Hebt u nog bruikbare spulletjes

voor de rommelmarkt van

'Crescendo' op 16 juni 2001?

Bel dan (0575) 46 17 82.

Gevraagd:

Hulp in de huishouding

voor 4 uur per 2 weken.

Tel.(0575)463774

Te koop:

Jonge hennen aan de leg.

Goossens, Voortseweg 6, Toldijk

Tel. (0575)461670

Cafe-Restaurant-Zaal-Partycentrum

"De Engel"
Dr. A. Ariënsstraat 1 - Steenderen

Tel. (0575)451203

Vrijdag 13 april
Live Muziek

De Gangmakers
Nederlandstalige-

Engelstalige Evergreens

Aanvang 21.30 - Entree vrij

Maandag 30 april

Koninginnedag
Quiet

Aanvang 18.00 uur



Heel gelukkig zijn wij met de geboorte

van onze dochter

Iris Eliane

28 maart 2001.

André Roelvink & Petra Oldenhave

Priesterinkdijk14b

7021 HX Zelhem

Wilt u beschuit met muisjes komen eten,

laat het ons dan even weten.

Tel.(0314)631273.

De wind,

die fluistert zacht je naam,

wie luistert kan het horen.

De vogels,

zingen 't hoogste lied,

omdat jij bent geboren.

Wij zijn erg gelukkig met de geboorte

van onze dochter

Nina
N i na B er n a rd i en

Nina is geboren op 2 april 2001.

Danny Kok en Annemieke Hendriksen

Slotsteeg 12

7255 LH Hengelo Gld.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en

na het overlijden van

Jan Lubbers

betuigen wij u onze oprechte dank.

B. Spieker-Lubbers
Neven en nichten.

Hengelo Gld., april 2001

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en

na het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Hendrik Jan Winkel

betuigen wij u onze oprechte dank.

J. Winkel-Engbers

Kinderen en kleinkinderen

Steenderen, april 2001
Kuilenburgerstraat 7

Kerk en Radio

In 'de Muzikale Ontmoeting', de

wekelijkse uitzending van Kerk

en Radio bij 'Radio Ideaal', zal

ds. W. de Jong uit Halle op twee-

de Paasdag, 16 april een overden-

king houden.

In de uitzending van 23 april

gaat Anton Westerveld in ge-

sprek met Ds. Van Dorp over de

oecumenische viering op zondag

29 april in het kader van 1200

jaar Zelhem. Het programma 'de

Muzikale Ontmoeting' wordt iede-

re maandag tussen 19.00 en

20.00 uur uitgezonden.

Passage,
Chr. Maatschappelijke

vrouwenbeweging

Passage, afd. Hengelo Gld., houdt

haar volgende ledenvergadering

op woensdag 11 april.

Voor de pauze komt mevr. R. Rijp-

kema vertellen over 'Vrijwilligers

in de zorg'. Na de pauze is er een

overdenking voor de lijdenstijd.

Het Passagekoor verleent haar

medewerking. De avond wordt

gehouden in 'Ons Huis' en begint

op 19.45 uur.

'Bidden een passend thema na Bidstond Remigiuskerk'

Hervormde gemeente beraadt zich

28 april 2001 is het 25 jaar geleden dat wij elkaar

het ja-woord hebben gegeven!

Natuurlijk laten wij zoiets niet ongemerkt voorbij

gaan en willen deze dag vieren met familie,

vrienden en bekenden.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur

in zaal 'Het Witte Paard',

Ruurloseweg 1 te Zelhem.

Ar l e en Ineke te 5/aa

Maanstraat18,7255BB Hengelo Gld.

Op 24 april 2001 hoop ik mijn 95ste verjaardag

te vieren.

U kunt mij feliciteren vanaf 19.30 uur in

Partycentrum 'Langeler',

Spalstraat5,7255AA Hengelo Gld.

Mevrouw E. J. Maalderink-Bruil

MeeninklaanS,

7255 LD Hengelo Gld.

Na de kerkdienst in de Remigi-

uskerk (Bidstond voor gewas en

arbeid), kwamen toch nog een

redelijk aantal gemeenteleden

bijeen in het centrum 'Ons

Huis'. Namens de kerkenraad

traden op als ontvangstcomité

Ds. C. Ferrari-van Schuppen en

Ds. A.B. Elbert. Vragen aan de

diverse geledingen binnen de

kerk kwamen aan de orde.

Een vraag hoe het een tijd na

haar intrede gesteld is met de sa-

menwerking tussen kerkgemeen-

schap en haar collega Ds. Elbert,

kon Ds. Ferrari als zeer positief

beantwoorden.

Gemeenteleden wilden gaarne

vernemen, waarom namen van

zieken niet meer vermeld worden

in 'Kerkleven'. Vanwege gebrek-

kige informatie, o.a. vanuit 'Het

Spittaal' in Zutphen, kan men als

reactie verre van optimaal zijn.

Soms zijn mensen alweer ontsla-

gen uit het ziekenhuis, wanneer

de namen in de kerkkrant ver-

schijnen. In Kerkenberaad was

besloten om vermelding van zie-

ken te doen naar aanleiding van

de bloemengroeten vanuit de we-

kelijkse erediensten.

Er werd een idee ingebracht om

de Zendingsbussen, naast de uit-

gangen van de Remigiuskerk, wat

vaker en nadrukkelijker onder de

aandacht te brengen. Voor hulp

en bijstand wereldwijd blijven tel-

kens grote bedragen nodig.

De predikanten vermeldden dat

telefonische bereikbaarheid dage-

lijks het meest geschikt is tussen

13.00 en 13.30 uur.

Afgezien van noodsituaties blijft

de zaterdag als vrije dag aange-

merkt. Bij een vrij weekend

neemt een collega waar, of kan

men zich wenden tot Kerken-

raadsleden (ouderlingen).

Als thema voor de gemeente-

avond, voor nadere discussie was

gekozen voor het onderwerp 'Bid-

den', zeer passend na de dienst

('Bidstond voor gewas en ar-

beid'). Ds. Ferrari begon met een

inleidende tekst: 'God krijgt U

nooit genoeg van al dat vragen

wat de mens nodig heeft?'

Wat is bidden? Bidden kan voor

een mens wel of niet een pro-

bleem zijn. Menigeen voelt zich

met schaamte omgeven, om te

bidden in het openbaar. Het

woord bidden werd via diverse

teksten nader uitbelicht. De stel-

ling 'Bidden is onzin... God hoort

je toch niet', werd door iedere

aanwezige ten stelligste afgewe-

zen. Bidden geeft rust, het is de

tijd nemen, het is stil zijn en te-

rugkijken op de dag of nacht. Ook

het zingen van het kerklied is een

vorm van bidden.

Positief betrokken zijn bij het ker-

kewerk, is een taak van allen, tot

welzijn van iedereen, waarbij bid-

den ook zeker behoort als bagage.

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

Om uw advertenties, kleintjes en pers-

berichten met de meeste zorg te kun-

nen plaatsen is het gewenst deze zo

vroeg mogelijk in ons bezit te hebben.

Woensdags voor 17.00 uur.

In overleg op donderdagmorgen tot

11.00 uur.
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Wegraces Hamove

van zondag 29 april afgelast

Zondag 16 september a.s. wordt de nieuwe racedag

Damclub Hengelo Gld.

De wegraces in Hengelo Gld., die een grote landelijke uitstraling

hebben, worden jaarlijks door HAMOVE op de wedstrijdkalender

gezet. Dat was voor dit jaar zondag 29 april.

De grote crisis in Nederland, ontstaan door het mond- en klauwzeer

virus, heeft ook in Hengelo Gld. vormen van angst en onzekerheid

doen ontstaan, zeker bij de landbouwers.

Circuit 'Varssel-Ring' ligt midden

in een landbouwgebied en de ge-'

voelens van de mensen die daar

wonen zijn daarom heel goed te

begrijpen.

In het bestuur van HAMOVE

kwam deze zaak al spoedig aan

de orde, zo werd de officiële ope-

ning van het circuit op woensdag

28 maart al afgeblazen en vanuit

de plaatselijke overheid werd ge-

vraagd eens kritisch naar de

datum van organisatie te kijken.

Ook door de landbouwers aan en

om de 'Varssel-Ring' werd ge-

vraagd of er niet op een andere

datum georganiseerd kon worden.

Na intensief overleg, waarbij ook

de mening van de landbouwers

heel zwaar meewoog en waarmee

heel veel rekening werd gehou-

den, heeft het bestuur besloten de

races van 29 april af te gelasten

en te verplaatsen naar zondag 16

september a.s. Op de wedstrijdka-

lender van de KNMV bleek deze

datum goed te passen en daarom

zal op 16 september de strijd om

de punten in het Open Nederlands

Kampioenschap losbarsten in de

125 cc, 250 cc, Supersport 600,

Superstock, Zijspannen en de Ya-

maha Cup.

Tegen die tijd is de crisis rondom

het mond- en klauwzeer hopelijk

bezworen en kan HAMOVE het

publiek uit het hele land welkom

heten op de races.

DVO Heren l
Promotieklasse of keiharde degradatie!

DVO heren l gaat een zeer span-

nend einde van de competitie te-

gemoet. De strijd die nog steeds

voort duurt tegen degradatie zal

worden beslist in de laatste twee

wedstrijden. DVO zal de strijd

nog aangaan op eigen bodem te-

gen VCV en Sparta. Na de wed-

strijd van afgelopen zaterdag

tegen Halley in Wehl betekent het

nog steeds niet dat er een beslis-

sing is gekomen wie er van de on-

derste teams zal gaan degrade-

ren. DVO kan nog steeds 10 pun-

ten halen waar de andere teams

nog maar 5 punten kunnen halen.

Met uitzondering van VCV want

op 14 april speelt DVO namelijk

thuis tegen VCV.

De vorige wedstrijd tegen VCV in

Varsseveld eindigde in een teleur-

stellende 3-1 nederlaag. DVO is

er alles aan gelegen om ditmaal,

voor eigen publiek, de wedstrijd

wel tot een goed einde te bren-

gen. VCV is namelijk mede degra-

datie kandidaat en zal ook willen

presteren. Deze wedstrijd zijn

veel punten te verdienen en er

kan een veilige afstand gecreëerd

worden, waarmee de druk op de

laatste wedstrijd tegen Sparta

zal afnemen.

De steun van het thuispubliek zal

DVO Heren l hard nodig hebben.

Dus kom a.s zaterdag 14 april om

17.00 uur naar sporthal 'de

Kamp', om de mannen van DVO

aan te moedigen.

Voor de actuele achtergrond in-

formatie kunt u altijd kijken op

de website:

www.DVOhengelo.com

Programma 14 april

14.00 uur:

- DVOD7-VCVD5

- DVO H5-Sv Harfsen H2

- DVOMC1-KSVMC1

75.30 uur:

- DVOH2-MevoHl

- DVO H4-Vollverijs H4

- DVO MBl-Labyellov MB1

17.00 uur:

- DVO D3-Tornado-Laren Dl

- DVOD4-VCVD2

- DVOH1-VCVH1

Bondscompetitie:

DCH 2 en DCH 3 hadden in de

laatste ronde allebei een thuis-

wedstrijd, doordat deze laatste

ronde in Hengelo werd gehouden.

De Hengelose damclub was die

avond gastheer voor de tweede

klasse van district Oost.

In deze klasse stond ADC 2 uit

Aalten bovenaan en kon kam-

pioen worden als zij tenminste ge-

lijk speelden, maar bij verlies had

DCV 3 uit Vorden nog kans als zij

zouden winnen. DCH 2 had nog

kans op de tweede plek als DCV

3 verloor. Uiteindelijk werd ADC

2 kampioen en werd DCH 2 derde

met 9-11.

In deze laatste ronde werd gelijk

gespeeld tegen DVD 3 uit Doetin-

chem. Winst was er voor de inval-

lers A. de Greef en R. Beening.

Remises voor B. Harkink en H.

Weijkamp. Verloren werd er door

B. Rossel en H. Zonnenberg.

DCH 3 speelde eveneens gelijk

tegen DCZ 2 uit Zevenaar. DCH 3

behaalde zes punten uit negen

wedstrijden waarmee zij op een

gedeeltelijke achtste plek staan.

In de laatste ronde voegde de

topscoorder van de tweede klasse

Oost Y. Schotanus nog een punt

toe aan zijn totaal van 9-15, ver-

der speelde H. Groeneveld remise.

Gewonnen werd er door W. Eijkel-

kamp en H. Lansink, verlies was

er helaas voor L. Koldenhof en

B. Goorman.

R. Hesselink, verhinderd in deze

laatste ronde, staat tweede op de

topscorelijst van de tweede klas-

se met 8-13.

Het eerste team speelde de laat-

ste wedstrijd van dit seizoen in

Ulft. Tegen WDV uit Winterswijk

werd op het laatst toch nog verlo-

ren, omdat H. Vos in de laatste

minuten van zijn partij zijn tegen-

stander liet ontsnappen, zodat het

remise werd en geen winst waar

hij op rekende. Daarvoor hadden

A. Hoebink en J. Luiten al remise

behaald. J. Vos en H. Luimes won-

nen en J. Heijink, G. Halfman en

E. Hoebink verloren. DCH eindig-

de op de zesde plaats in de eerste

klasse van district Oost. H. Vos

eindigde op de tweede plaats met

9-14 op de topscorelijst van die

eerste klasse en H. Luimes op de

zevende plaats met 8-12.

Persoonlijk sneldamkampioen-

schap van Gelderland:

Dit toernooi werd de laatste za-

terdag van maart gespeeld in

Mook. H. Luimes en H. Vos moch-

ten hieraan deel nemen doordat

zij zich hiervoor geplaatst had-

den.

Beide spelers konden 's morgens

niet op dreef komen. Toch lukte

het H. Luimes om 's middags nog

een barrage af te dwingen om de

vierde en vijfde plaats, welke

recht gaf op deelname aan de Ne-

derlandse finale. Hij verloor dit

Keiaosers geen boter op het hoofd

Afgelopen zondag bepaalde de

MKZ ook het doen en laten van

TCK. Doordat de geplande toer-

tocht vanuit Zutphen werd afge-

last, weken we maar uit naar

Duitsland. Door de stevige rug-

wind worden de eerste kilometers

als een trein afgelegd.

In de Slangenburg moeten we

echter van de fiets af om in de ij-

zige kou een lekke band te ver-

wisselen. Degene die bij ons dit

jaar al de meeste lekke banden

heeft gescoord, schijnt ook bij He-

Keij de meeste P-tjes (persoonlijke

fouten) te scoren.

De fiets maar weer op om in

Terborg de Oude IJssel over te

steken richting het Montferland.

Terwijl de toerleider in Zeddam

nog tussen de rozenstruiken ligt

na een val, rijden de eersten al-

weer 's-Heerenberg binnen via de

Drieheuvelenweg.

Ons koffieadres in Stokkum is

nog gesloten en we besluiten

eerst maar de groene grens te

passeren om Duitsland binnen te

rijden. Alle bossen waren deze

week al voor het publiek afgeslo-

ten, zo ook deze grensovergang

die afgezet is met een groot hek

en ontsmettingsmatten.

Nadat we een andere smokkel-

weg hebben gevonden, konden we

toch beginnen met de steile be-

klimming van de Elterberg met de

top op 82 meter in Hoch Elten.

Elten behoorde van 1945 tot

1963 tot Nederland.

Toen het aan Duitsland werd te-

ruggegeven heeft een aantal slim-

me handelaren daar gebruik van

gemaakt.

zodat hij eindigde op de zesde

plaats met 15-18. H. Vos werd

tiende van de 16 spelers met 15-

15. De winnaar werd T. Smit uit

Putten met 15-21. Het was een

spannend toernooi.

Onderlinge competitie:

E. Hoebink - B. Harkink 2-0

G. Halfman - J. Heijink 2-0

J. Vos - A. Hoebink 2-0

W. Eijkelkamp - H. Vos 0-2

J. Luiten - R. Hesselink 1-1

H. Zonnenberg - H. Dijkman 2-0

L. Koldenhof - B. Goorman 0-2

R. Beening - D. Walgemoet 1-1

J. Wentink - G. Kreunen 0-2

E. Brummelman - H. Lansink 1-1

Standen:

Groep A:

1. E. Hoebink 17-29

2. H. Vos 17-26

3. H. Luimes x 16-21

J. Vos 16-21

Groep B:

1. H. Zonnenberg 20-25

2. H. Lansink 19-21

3. W. Eijkelkamp 19-19

4. G. Kreunen 16-17

Groep C:

1. B. Rossel 21-21

2. B. Goorman 21-21

3. E. Brummelman 18-20

4. L. Koldenhof 18-18

H. Dijkman 18-18

De avond voor de teruggave

stond heel Elten vol vrachtwa-

gens met Hollandse boter. De vol-

gende morgen stonden die dus in

Duitsland.

Ze waren de grens niet gepas-

seerd en de 'smokkelaars' hoef-

den geen invoerrechten te beta-

len.

Na een zinderende afdaling berei-

ken we de grens bij Beek, waar

we staande worden gehouden

door een aantal militairen bij een

noodtent. Ze zijn deze week inge-

zet om het grensverkeer te belet-

ten om bepaalde etenswaren in te

voeren vanwege de MKZ. Geluk-

kig mogen we onze boterham met

pindakaas behouden en zetten we

onze thuisreis voort met een kop

koffie in Loerbeek en een fikse te-

genwind.

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

Hun passie om te sporten is niet anders. Hun plezier
in sporten is niet anders. Hun inzet verschilt niet van

andere sporters. Alleen... gehandicapte sporters
hebben een extra handicap. Hun sport is alles.

maar kost meer geld. Help ze een beetje.
Geef extra sportief voor minder valide sporters.

GIRO 5855
REGULIERENRINO 2B POSTBUS ZOO 398O CE BUNNIK

TEL: 030 - 858 73 2O FAX: O3O - 869 73 73 WWW NF8Q NL
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sportnieuws

Eerste wedstrijd open

Nederlands Kampioenschap BMX

Waterpolo He-Key

Op zondag 15 april wordt op

het 'Vredestein BMX-Circuit',

aan de Broekweg in Doetin-

chem, de eerste wedstrijd om
het open Nederlands Kampioen-

schap BMX 2001 verreden.

Het 'Vredestein-BMX-circuit' is

voorzien van een unieke verharde

toplaag. Deze ultra snelle top-

laag, in combinatie met de gewel-

dige springbulten, staat garant

voor spectaculaire wedstrijden.

De gastheer van deze NK BMX-

wedstrijd is de Doetinchemse

fietscrossclub 'de IJsselcrossers'.

De snelste Nederlandse-fietscros-

sers (inclusief verschillende bui-

tenlandse deelnemers), zullen tot

het uiterste gaan om zich na zes

wedstrijden Nederlands Kam-

pioen BMX te mogen noemen.

Uit de regio verschijnen o.a. Den-

nis Wissink Nederlands Kam-

pioen-Elite-men, Jelle van Gorkum

Nederlands- en Europees Kam-

pioen-boys en Joyce Seesing Euro-

pees- en Wereldkampioen-girls

aan de start.

Enkele rijders uit Hengelo Gld.

die aan de start verschijnen zijn

Ronald Brink, Bo Kleinhesseling,

Gertie Hobelman en Hans Zwe-

verink

Na een winterstop van enkele

maanden, waarin uiteraard kei-

hard werd getraind, zullen zij

moeten bewijzen nog steeds tot

de snelste fietscrossers te beho-

ren.De wedstrijd in Doetinchem is

de eerste wedstrijd, in een serie

van zes, die meetelt voor het Ne-

derlands Kampioenschap.

Programma NK-cycles fietscross

15 april

6 mei

27 mei

17 juni

23 september

14 oktober

Doetinchem

Heiloo

Tegelen

Baarn

Haaksbergen

Valkenswaard

De wedstrijden beginnen op zon-

dag 15 april om 11.30 uur. De

toegangsprijs bedraagt ƒ 6,- per

persoon. Kinderen van 12 jaar en

jonger hebben gratis toegang.

Heren

In het weekend van 24 en 25

maart speelden ditmaal de heren

als enige wedstrijden. Heren 2

nam het in Borculo op tegen de

nummer twee DOS 3 uit Varssel-

veld. In een spectaculaire wed-

strijd speelde Jan Waal een hoofd-

rol. Met zeven doelpunten was hij

een ware plaag voor de defensie

van DOS 3. Na drie perioden

stond het 8-6 voor He-Key. Op dat

moment krijgt een tweede speler

van He-Key zijn derde tijdsstraf

waardoor ook hij niet meer mag

terugkeren in het veld. DOS 3

gooit daarna alles op de aanval.

Met bekeken counterpolo wist de

ploeg echter DOS 3 te verrassen

en met 11-8 te winnen. Thomas

Wissink kreeg daarmee een pas-

send afscheid. Hij gaat de ploeg

en Nederland verlaten en verhuist

naar Italië.

Heren l vertrok op zaterdag rich-

ting Apeldoorn om tegen Aqua-

poldro 4 te spelen. De eerste twee

aanvallen leverde direct goede

kansen op die onbenut bleven.

Het duurde drie minuten voordat

He-Key aan de leiding kwam. In

korte tijd werd het 1-2.

In het tweede gedeelte nam Aqua-

poldro het overwicht en boog de

achterstand om in een voorsprong

van 3-2. Aan het einde van de

tweede periode had He-Key op-

eens een sterke periode en binnen

40 seconden driemaal gescoord.

He-Key ging daardoor met 3-5 de

derde periode in. Heren l liep ver-

der uit naar 4-7.

In de vierde periode scoorde

Aquapoldro nog eenmaal, maar

He-Key liet de winst niet meer

ontglippen. Deze overwinning

geeft vertrouwen voor de wed-

strijd tegen koploper Triton Put-

ten 2 op 7 april a.s. Wellicht kan

He-Key in Putten voor een kleine

stunt zorgen door de ploeg als

enige punten afhandig te maken.

Dames

Dames l moest op l april tegen

de dames van Voila 1.

In het eerste partje wel een aan-

tal kansen maar die werden niet

benut. De dames van Voila benut-

ten beter hun kansen, met als ge-

volg dat we het eerste partje ach-

ter stonden met 1-0. Het tweede

partje was al niet veel beter. De

bal wilde er bij ons gewoon niet

in. Zo liep Voila uit met 2-0.

In het derde partje kregen we de

wedstrijd iets beter in de greep.

Er werden nog veel kansen ge-

mist maar al met al wisten de

stand terug te brengen naar 3-3.

Aan het eind van het derde partje

moest een speelster van Voila

eruit. Ze was er drie keer uitge-

stuurd en aangezien ze geen wis-

sels hadden, speelden ze met zes

vrouwen verder. Hier hebben we

in het vierde partje goed gebruik

van gemaakt, zodat we de wed-

strijd wonnen met 3-9. Het meest

werd gescoord door Carmen

Schiphorst, maar liefst vier keer.

Jeugd

Op 31 maart speelden Esse

Beunk, Jeanne Hiddink, Patty

Woerts en Celine Burghardt in de

klasse pupillen 3 een miniwater-

polo toernooi. In zwembad 'De

Blenk' in Ulft traden zij aan tegen

De Gendten 2 en 3 en tegen Ro-

derlo 1. Door goed samenspel

wisten de meiden het doel regel-

matig te vinden. Dit resulteerde

zelfs in drie overwinningen. Er

werd met respectievelijk 6-8, 7-4

en 5-7 gewonnen. Elke wedstrijd

was erg spannend en sportief

waardoor de kinderen veel plezier

beleefden. Jeanne Hiddink nam

het grootste deel van de doelpun-

ten voor haar rekening.

He-Key had ook een pupillen 2

team in het water liggen. Lianne

Zeevalkink, Esther Schuerink,

Susan ter Maat, Gerben Berend-

sen en Renate Jolink gingen goed

van start tegen Montferland. Er

werd met 4-1 gewonnen. Tegen

Livo 3 bleef het lang 0-0 door

goed keeperswerk van Gerben,

maar in de tweede periode werd

het toch 1-0 voor Livo. In de laat-

ste wedstrijd ging het eerst niet

zo goed. He-Key kwam achter

met 4-0, maar zij zette de eind-

sprint in en kwam nog terug tot

4-3 door doelpunten van Renate,

maar daar bleef het bij.

De jeugd kan nog uitkijken naar

een mini toernooi op 2 juni in Lo-

chem.

Verkeersorganisatie 3VO afd. Hengelo
zoekt nieuwe bestuursleden en vrijwilligers

3VO is de verkeers veiligheids

organisatie binnen Nederland

welke op l april 2000 is opge-

richt en is voortgekomen uit de

verenigingen Veilig Verkeer Ne-

derland, Nederlandse Voetgan-

gersvereniging VBV en de stich-

ting Kinderen Voorrang.

De vereniging heeft tot doel het

bevorderen van de verkeersvei-

ligheid voor alle weggebruikers.

Voor een ieder die aan het ver-

keer deelneemt, ongeacht of dat

nu is als voetganger, (brom)fiet-

ser, motorrijder of automobilist.

De landelijke vereniging 3VO

verzorgt de voorlichting op lan-

delijk en regionaal niveau; ver-

der ondersteunt zij de acties

van de plaatselijke afdelingen.

De vereniging streeft er naar om in

elke gemeente een afdeling te heb-

ben die de belangen van de vereni-

ging en haar burgers behartigt.

Ook binnen de gemeente Hengelo

is een afdeling 3VO aanwezig.

Deze afdeling bestaat op dit mo-

ment uit een drietal bestuursle-

den en enkele vrijwilligers.

Op dit moment is 3VO Hengelo

Gld. alleen actief met de organi-

satie van het Nationaal Theorie

en Praktijk verkeersexamen op

de basisscholen en nemen we

samen met Gemeente Hengelo en

Politie deel aan het gemeentelijk

Verkeersveiligheidsoverleg.

Het bestuur van 3VO afdeling

Hengelo is dringend op zoek naar

actieve mensen, die zitting willen

nemen in het bestuur dan wel ac-

tief als vrijwilliger hun ondersteu-

ning willen geven. Indien wij vol-

doende ondersteuning van nieuwe

mensen krijgen, kunnen wij meer-

dere acties gaan houden die voor

de verkeersveiligheid binnen de

gemeente Hengelo Gld. van belang

zullen zijn.

Te denken valt aan:

- Verkeersouders op de basisscho-

len (volwassenen die de belan-

gen op verkeersgebied voor

school en kind behartigen).

- Voortzetting van gemeentelijk

Verkeersveiligheidsoverleg.

- Voortzetting van Nationaal

Theorie en Praktijk verkeersexa-

men op de basisscholen.

- Fietsverlichtingscontroles op

scholen.

- Voorlichtingsbijeenkomsten voor

belangstellenden voor zowel

ouderen als jongeren.

- Voorlichting middels pers.

- Het organiseren en houden van

allerlei cursussen op verkeers-

gebied.

- (Mede) organiseren van straat-

speeldag. Waar kinderen attent

worden gemaakt op de gevaren

in het verkeer en waar buurten

de verkeersveiligheid van hun

straat/buurt aan de orde kun-

nen brengen.

Belangstellenden nodigen wij uit

voor een voorlichtingsbijeenkomst

op dinsdag 24 april 2001 om

20.00 uur in de kleine zaal van

Partycentrum 'Langeler'. Ook als

u nog twijfelt, kom in ieder geval

op deze bijeenkomst. Het gaat

ook om uw veiligheid.

Verenigde
Verkeers
Veiligheids
Organisatie
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Op 2e paasdag kunt u bij de Hengelose meubel- Kom dus 2E PAASDAG TUSSEN 12.00

zaken profiteren van een Paaskorting van Gil 17.00 UUR naar de Hengelose meubel-

10% OP DE TOTALE COLLECTIE*. zaken en profiteer van voordeel dat tot Vele

Deze korting is alleen geldig op 2e Paasdag. honderden guldens op kan lopen!!!

r) m.u.v. woningtextiel

Raadhuisstraat 11-13 Hengelo GId
Telefoon (0575)46 1469

DE^SPANNEVOCEL
j M t l U B E L - E N T A P I J T L N H U I S

Ruurloseweg 2 Hengelo GId
Telefoon (0575)46 1484

www.spannevogel.nl

Lubbers
Raadhuisstraat 45 Hengelo GId

Telefoon (0575) 46 46 00
www.heerlijkwonen.nl

meubelzaken: ruim 8000 m2 woonplezier



Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19
Tel. (0575)46 1358

Pasen 2001
Voor de paasdagen bakken wij weer

van die ovenheerlijke produkten zoals:

- Paasbrood, gevuld met amandelspijs en

noten, groot en klein.

- Tulbanden (Moscovischbeslag)

- Voor de ontbijttafel: Paashaantjes

Heerlijke Paastaart
vanaf: f20.00 -ƒ25.00

Is uw terras al op
zijn paasbest?

Wij leveren kwaliteit:
* Potterie

alle kleuren en maten, een kas vol

* Beelden
alle kleuren en maten, een kas vol

* Voorjaarsbloemen
voor elk wat wils

* Alle tuinbeplantingen

Kwekerij- Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk).

Geopend: maandag t/m zaterdag
van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur

behalve woensdagmiddag

Vrijdag 13 april

8.30-18.00 uur

Zaterdag 14 april

8.30 -18.00 uur

Maandag 16 april

2e Paasdag

10.00-17.00 uur

GRANDIOZE
TUINMEUBELSHOW
Goossens Atomica presenteert u de geheel nieuwe collectie tuinmeubelen 2001

Bezoek tijdens de Paasshow ook eens onze:

• outdoor- en bedrijfskleding (met o.a. Life-Line) • vijver- en tuinbeelden showtuin

• fonteinen, pompen en accessoires • tuin verlichting en ... nog veel meer.

In een gemoedelijke sfeer en ... de koffie staat klaar!

Het warenhuis voor uw tuin:

GOOSSENS
Steenderenseweg 11 • Hengelo Gld. • Telefoon (0575) 46 21 39

Bekende merken uit

ons assortiment / i jn:

Hartman

Kettler

Sky, etc.

(féctnclg«sn.a.aJ<t e/i mooi

kom. ««/t* kgkin in o/u« pao*Sio*/c /

K T U l S B E T G

Hotel Café Restaurant

Partycentrum

Brunch: 11.00 - 14.00 uur
Vanaf 16.00 uur a la carte

2^9
Brunch: 11.00 - 14.00 uur

Vanaf 17.00 uur
koud en warm buffet + dessertbuffet

Reservering gewenst.

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

Acoustic Blues Trio

Dick Korving, Ferdie Bisselink en Jan Reuvenkamp

Aanvang: 21.00 uur

/
— *•

Café Coen Evers
(0314)-641392 Velswijk

KWEKERIJ\

DE WITTE BRINK
KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM

(RICHTING HUMMELO) TEL. (0314) 64 16 47

is weer open!
van dinsdag t/m zaterdag

deze week:

Buxus voor haag, nu w voor/10.

Lavendel, nu e voor f 10. -

Vaste planten, ± 200 soorten, 10 voor ƒ 15. •

Waardebon

Bemeste kwekerspotgrond
3 halen 2 betalen

alleen geldig op 2e Paasdag

Lef op - 2e Paasdag 76 april geopend!
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Genieten in de voorjaarstuin

Op weg naar Goossens 'Atomica'
kun je horen, zien en ruiken, dat

het voorjaar niet meer tegen te
houden valt. De sneeuwklokjes

zijn inmiddels al uitgebloeid en

de krokussen blijven bij wind en

regen dapper met hun gele
trompetjes rechtop staan. Over-

al zie je lammetjes en jonge gei-
tjes rondhuppelen.

En als het een dag mooi weer is,
dan zie je iedereen buiten aan het

werk in de tuin of op het balkon.

Dan wordt het ook tijd om eens
een bezoek aan Goossens 'Atomi-
ca' te brengen. Je gaat nl. niet al-
leen naar zo'n zaak om tuinmeu-

belen te kopen, maar ook voor de

gezelligheid. Het eerste wat er

daar aan je gevraagd wordt is of
je koffie of thee wilt. Pas daarna

ga je op je dooie gemak de inmid-
dels sterk vergrote zaak (+. 700

m2) door. Goossens Atomica' is
erkend dealer van Hartman meu-
belen.

Keuze genoeg aan tuinmeubels,

parasols en alles wat daarbij

hoort: kussens, tafelkleden en

noem maar op.

Heb je inmiddels een tuinameu-
blement uitgezocht en je bedenkt

dan, dat je de tuin zelf ook wel
drastisch wilt veranderen, dan
ben je ook daarvoor bij Goossens

aan het goede adres. Met veel ex-
pertise wordt je geholpen bij de
aanleg van vijvers, rotspartijen,

sproei-installaties, grintpaden, te
veel om op te noemen.

En om je droomtuin helemaal

compleet te maken, kun je er ook
nog terecht voor tuinverlichting

en -versiering, zoals obelisken,
keien en steentjes. Ook voor

werk- en outdoorkleding van het
bekende merk Life-Line kun je er

goed terecht.
Een plezierige bijkomstigheid is,
dat alle goederen gratis thuis
worden berzorgd tot een straal

Warnsveldse Overtuin weer open

De Warnsveldse Overtuin wordt
dit voorjaar weer twee weeken-
den opengesteld. De eerste keer

zal zijn op het paasweekend za-

terdag 14 en 15 en maandag 16
april. De tweede keer dit jaar is
de tuin geopend op zaterdag 12
en zondag 13 mei. De tuin is
dan open van 10.00 - 17.00 uur.

De historische Overtuin behoort
tot 'Huis Welgelegen', dat met de
fraaie tuin van ca. l ha ruim 150
jaar oud is.

Het huis was echter al in de zes-

tiende eeuw bekend. In 1832
werd het huis, dat toen in ge-
bruik was als herberg, omge-
bouwd tot buitenplaats en werd
de bestemming van het huis ver-

anderd in meisjeskostschool. In
1991 is het huis gerestaureerd en

sindsdien in gebruik bij uitgeverij
'Terra' en de Stichting Warns-
veldse Monumenten.

De Overtuin ligt in het oude hart

van het dorp Warnsveld, tussen
de kerk en de molen en bevat

fraaie oude bomen, bloeiheesters
en een grote verscheidenheid aan

vroeg bloeiende stinseflora. En er
staat de oudste honingboom van

Nederland.

Tijdens de open tuindagen in april

is er een expositie met Schilderij-
en en Poëzie van Henk Gobert
(14-22 april). In mei zullen schil-
derijen tentoongesteld worden

van Mariene Deurvorst (12-20

mei). De exposities zijn in de
week volgend op de tuinopenstel-
ling elke middag te bezichtigen
van 14.00 tot 17.00 uur.

De entree voor de Overtuin be-

draagt ƒ 3,50 per persoon, voor
65+ ƒ2,50 en kinderen tot 12
jaar gratis. Honden worden niet
toegelaten.

van +_ 40 km. Bij alle geleverde
goederen wordt een goed en dege-

lijk advies gegeven.

De medewerkers bij Goossens
doen hun werk met duidelijk veel

plezier: ze zijn vriendelijk en ge-

duldig. Annie Goossens en haar
dochter zijn erg trots op hen.

Om aan een zo breed mogelijk pu-
bliek te laten zien wat er alle-
maal zoal te koop is, houdt Goos-

sens 'Atomica' een Paasshow op
vrijdag, 13 april van 8.30 uur
tot 18.00 uur, zaterdag, 14
april van 8.30 uur tot 18.00 uur

en maandag 16 april (tweede
paasdag) van 10.00 uur tot

17.00 uur.

Tijdens deze showdagen zullen er
aantrekkelijke aanbiedingen zijn.

Het adres van Goossens 'Atomica':

Steenderenseweg 11,
Hengelo (Gld),

tel.(0575)462139.

Na de winter wil iedereen maar

al te graag vrolijke kleuren

zien. Het lentegevoel begint
weer te spelen, de natuur barst

weer los. Als de bomen en hees-

ters nog kaal zijn, grijpen aller-

lei planten eronder (vaste plan-
ten, bollen en knollen) hun

kans. Nog voor de bladerscha-

duw begint, groeien en bloeien

ze dat het een lieve lust is. Ze
hebben haast en wij genieten

ervan.

Voorjaarsbloeiende heesters

Even later volgen de prunussen

en de (sier)fruitbomen als eerste

van een lange reeks voorjaars-

bloeiers die tot diep in mei door-
gaan. Dan valt er een gat. De

bloei wordt even iets minder. De

tuin maakt zich op voor het zo-

merspektakel.

Waar planten op reageren

Tot half mei zijn de temperaturen

vaak nog laag. Er is nog steeds

kans op nachtvorst. Maar veel
belangrijker is het gemis aan

licht. De dagen zijn voor de mees-

te planten nog te kort om ze tot
bloei aan te zetten. Dat is de
reden waarom de vakman perk-

planten pas na de IJsheiligen bui-

ten zal uitplanten. Voor die tijd
groeien ze toch nauwelijks en zijn
het vooral veel vaste planten -

waar de bolbloeiers eigenlijk bij-
horen - die voor kleur zorgen.
De keuze daarin is zo groot, dat
niemand dat een gemis hoeft te
vinden. Vraag de hovenier maar

naar een goed beplantingsplan
dat van het vroege voorjaar tot

laat in de herfst de tuin in bloei
houdt. Het kan, maar er is wel

vakkennis voor nodig.

Tweejarige planten vullen het
bloeigat

Vroeger zorgden de tuinlieden op
de landgoederen en buitens voor

voortdurend bloeiende borders
door het 'bloeigat' eind mei-begin

juni te vullen met tweejarige
planten. Dat zijn planten die het

eerste jaar blad vormen, dan de

winter doorstaan en vervolgens

Stemmig Pasen
in een prachtige

historische omgeving

Op maandag 16 april (tweede

Paasdag) brengen vier zangeres-
sen a-capella een gevarieerd,

licht-klassiek programma in de

kapel te Bronckhorst.
Er wordt gezongen door Anke Goo-
rissen - sopraan, Astrid Brieër -

mezzosopraan, Anke den Biesen -

mezzo en Laetitia Smit - alt-
mezzo.
Aanvang 15 uur, entree ƒ 15,-.

Info: M.L. Geenen,
tel. (024) 322 99 44.
E-mail: mlgeenenCaplanet.nl

het volgende voorjaar gaan bloei-

en. De meeste precies in de tijd
dat de vaste planten en bloem-

heesters het een beetje laten af-

weten.
De natuur zit fantastisch in el-
kaar! Tweejarige planten zijn

volop verkrijgbaar, maar toch zijn

ze een beetje vergeten. Het is de

moeite waard ze eens uit te pro-
beren. U zult uw hart ophalen

aan prachtige soorten als stokro-

zen, muurbloemen, Digitalis, an-

jers, Eryngium, Myosotis, Silene,

Verbascum en nog veel meer. Ze
verdienen absoluut een plek in

uw tuin. Vraag de hovenier naar

de meest geschikte toepassingen.

Wanneer snoeien?

Voorjaarsbloeiende heesters moe-

ten na de bloei worden gesnoeid.

Ze hebben dan de rest van het

jaar de tijd om nieuwe bloemtak-

ken voor het volgende jaar te vor-

men. De hovenier verzorgt de

snoei graag en vakkundig voor u.
Dan blijven uw struiken mooi in

vorm.

Vaste planten verzorgen

Het voorjaar is de beste tijd om
voor een goede groei van de vaste
planten te zorgen. Als ze op het

punt staan om uit te lopen, kun-
nen ze worden gedeeld (de vak-

man zegt 'gescheurd'), bemest en
opnieuw ingeplant. Voor de mees-
te soorten is dat om de drie a vier
jaar nodig. De planten verouderen

anders te veel, de harten sterven
af en ze gaan minder bloeien. Ty-
pisch hovenierswerk om dat even

voor u te regelen. Veel te vaak

wordt vergeten dat hoveniers er
niet alleen zijn om tuinen aan te
leggen, het zijn ook specialisten

in het onderhoud. Met een grote

kennis van wat planten willen en
nodig hebben. Schakel de hove-

nier in voor het onderhoud van
uw tuin. Dat bespaart u veel tijd

en ergernis. Zodat u alle gelegen-
heid heeft om echt te genieten

van uw voorjaarstuin! En van de
zomer-, de herfst- en zelfs de win-

tertuin. Want u heeft uw tuin om
er twaalf maanden per jaar ple-

zier van te hebben!

Beeldenmuseum

opent de deuren

Vanaf zondag l april is het Muse-
um voor Heiligenbeelden in Vor-
den weer geopend. Tot 15 mei

a.s. wordt tevens een fraaie col-
lectie kruisbeelden en crucifixen
tentoongesteld.

Een bezoek aan het museum en
deze 'kruistocht' is mogelijk elke

dinsdag, donderdag en zondag
van 12 tot 17 uur.

Verdere informatie over het Mu-
seum voor Heiligenbeelden wordt
verstrekt door Bart Hartelman,

tel. (0575) 55 20 55 of Harry van
Rijn, tel. (0575) 55 19 28.
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Column

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

DE EIGEN WONING EN DE FISCUS

Alarmnummer Politie
- Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden

bezocht voor overleg met een
politieagent.
Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau
Zelhem) of via de intercom
(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.
- Telefoonnummer 0900-8844

Periode dinsdag 27 maart t/m maandag 2 april

Tasjesroof Donderdag 29 maart

Op woensdag 28 maart en don-
derdag 29 maart werden in Hen-
gelo twee vrouwen van hun hand-
tas beroofd. Dit gebeurde beide
keren op klaarlichte dag.
De tweede keer werd door een ge-
tuige de achtervolging ingezet op
de dader. De dader vluchtte met
de fiets, die hij later achterliet en
vervolgens te voet verder ging.
Naar aanleiding van het door di-
verse getuigen opgegeven signa-
lement kon de dader, een inwoner
van Hengelo, kort na de tweede
tasjesroof worden aangehouden.
De beide slachtoffers van de tas-
jesroof werd slachtofferhulp aan-
geboden. Getuigen die hierover
nadere informatie kunnen ver-
strekken, verzoeken wij contact
met de politie op te nemen via te-
lefoonnummer (0900) 88 44.

Dinsdag 27 maart

- In Hengelo vond 's avonds op
het kruispunt Kruisbergseweg-
Hengelosestraat een aanrijding
plaats tussen twee personen-
auto's. Dit werd veroorzaakt
doordat één van de bestuurders
geen voorrang verleende. Eén
bestuurster raakte gewond.

- Tijdens een snelheidscontrole
tussen 6.50 en 8.50 uur wer-
den op de Eldrikseweg in Laag
Keppel 27 snelheidsovertredin-
gen geconstateerd.
De hoogst gemeten snelheid be-
droeg 128 km per uur.

- Bij de Supermarkt aan de Zui-
velweg in Hengelo werd tussen
15.00 en 15.15 uur een zwarte
omafiets ontvreemd.

- 's Morgens kwamen drie inwo-
ners van Zelhem op het bureau
aangifte doen van auto-inbraak,
waarbij autoradio/cdspelers en
een mobiele telefoon werden
ontvreemd.
De auto is met geweld openge-
broken, waardoor flinke in-
braakschade ontstond. Van de
dader(s) ontbreekt nog elk
spoor.
Bij al deze inbraken zat het
voorfront nog op de autoradio.
De politie adviseert de mensen
om wat alerter te zijn met het
uitnemen van het front en ui-
teraard waardevolle spullen uit
de auto te nemen of uit zicht te
leggen.

Vrijdag 30 maart

- Op de kruising Wichmondse-
weg-Rondweg in Hengelo ont-
stond 's morgens een aanrij-
ding tussen twee automobilis-
ten, doordat één van de be-
stuurders geen voorrang ver-
leende.
Hierbij bleven de bestuurders
verder ongedeerd.

- Bij het zwembad in Zelhem
werd 's morgens een kinder-
mountainbike van het merk
Giant Boulder Messenger ge-
stolen.

- In Hengelo vond 's middags op
de Westerstraat een verkeers-
ongeval plaats, waarbij een
kind gewond raakte. De negen-
jarige jongen kwam achter een
geparkeerde auto vandaan en
stak vervolgens de weg over.
Op dat moment naderde een
automobiliste, zij remde uit alle
macht, maar kon een aanrij-
ding helaas niet meer voorko-
men.

- 's Avonds reed een automobilist
over de Zanddijk te Halle. Plot-
seling staken twee reeën de
weg over en hierdoor ontstond
een aanrijding met de nodige
materiële schade aan de perso-
nenauto. De ree is verder het
bos ingelopen.

Zaterdag 31 maart

's Nachts vond bij openbare
werken aan de Kampweg in
Zelhem een poging tot diefstal
uit een bestelauto plaats.

- Aan de Raadhuisstraat in Hen-
gelo trof een inwoonster van
Hengelo 's nachts bij terug-
komst haar fiets volledig ver-
nield aan.

Maandag 2 april

- Aan de Ruurloseweg in Henge-
lo vond 's nachts een insluiping
plaats, waarbij een portemon-
nee met inhoud uit de woning
werd weggenomen.

Saskia Visscher.

Collecte Kinderhulp blijft hard nodig

Groeiend aantal aanvragen voor kansarme kinderen

Het Nationaal Fonds Kinderhulp
heeft van 6 mei tot en met 12
mei 2001 de jaarlijkse nationa-
le collecteweek. Bijna 30.000
vrijwilligers gaan op pad om
geld in te zamelen voor kinde-
ren die te maken krijgen met
jeugdhulpverlening. Dat is hard
nodig, want het aantal aanvra-
gen voor financiële ondersteu-
ning groeit nog elk jaar.

Kinderhulp zet zich al 40 jaar in
voor kinderen in Nederland die

het minder goed getroffen heb-
ben, vaak als gevolg van een ver-
stoorde situatie thuis. Via ver-
schillende instellingen voor jeugd-
hulpverlening probeert Kinder-
hulp wat meer kleur in hun be-
staan aan te brengen. Zo maakt
Kinderhulp het mogelijk dat deze
kinderen 's zomers een weekje op
kampeervakantie kunnen, lid
kunnen worden van een sport-
club, dat er een schommel komt
bij het kindertehuis of dat ze Sin-
terklaas kunnen vieren.

In Gelderland doen onder meer de
Stichting Jan Pieter Heije in Oos-
terbeek, de Stichting Jeugdbe-
scherming en Jeugdhulpverlening
Gelderland in Arnhem, het Cen-
traal Bureau Jeugdzorg in Nijme-
gen en de Hoenderloo Groep in
Hoenderloo regelmatig een be-
roep op Kinderhulp. Zo kregen zij
in de loop van 2000 respectieve-
lijk bijdragen voor ATB-fietsen,
verschillende bijdragen voor indi-
viduele kinderen, kleding en
groepsvakanties.

Het bezitten van een eigen woning heeft belangrijke gevolgen voor
diverse belastingen. De fiscus beschouwt het huis namelijk als een
bron van inkomen. Onder inkomen wordt hier verstaan: het woon-
genot dat u van de woning heeft. Dit is de zogenoemde huurwaar-
de, waarover u inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
moet betalen. Dit blijft ook in de nieuwe belastingwetgeving onver-
anderd van kracht.

Bepaling huurwaarde

De huurwaarde wordt bepaald
door een percentage te nemen
van de zogenoemde WOZ-waarde
(Waardering Onroerende Zaken),
welke door de gemeente wordt
vastgesteld. Onlangs zijn de nieu-
we waardebeschikkingen rondge-
stuurd. De hierin vermelde waar-
den gelden voor de jaren 2001
t/m 2004. Het zal u niet ontgaan
zijn dat de WOZ-waarden in ver-
reweg de meeste gevallen aan-
zienlijk zijn gestegen, hetgeen ui-
teraard wordt veroorzaakt door
gemiddeld explosieve waardestij-
gingen van woningen in de laat-
ste jaren. Deze WOZ-waardestij-
ging wordt voor een deel gecom-
penseerd in een aanpassing van
het huurwaardepercentage. Voor
woningen met een WOZ-waarde
vanaf ƒ 150.000 moest over het
jaar 2000 nog 1,25% huurwaarde
bijgeteld worden, terwijl dit per-
centage met ingang van 2001 is
vastgesteld op 0,8% voor wonin-
gen vanaf ƒ 165.278.
Een voorbeeld ter illustratie. Stel:
de WOZ-waarde van uw woning
was in 2000 ƒ 250.000, terwijl
de WOZ-waarde vanaf 2001
ƒ 375.000 bedraagt. De bijtelling
voor de inkomstenbelasting be-
droeg in 2000 1,25% van
ƒ 250.000 = ƒ 3.125, terwijl de
bijtelling in 2001 'slechts' 0,8%
van ƒ375.000 = ƒ3.000 be-
draagt.

Aftrekbare kosten

Naast de hiervoor genoemde bij-
telling zijn er ook een aantal af-
trekposten met betrekking tot de
eigen woning. De bekendste hier-
van is uiteraard de hypotheekren-

te welke betaald is over de hypo-
thecaire lening die is afgesloten
in verband met de eigen woning.
Hypotheekrente welke betaald is
over een hypotheekverhoging die
is afgesloten voor bijv. het kopen
van aandelen, de aanschaf van
een auto en overige consumptieve
bestedingen is met ingang van
2001 niet meer aftrekbaar.
Bij aankoop van een woning
komen, naast de hypotheekrente,
ook andere kosten welke met de
financiering te maken hebben
voor aftrek in aanmerking. Te
denken valt hierbij aan:
- taxatiekosten om de waarde

van het huis vast te stellen in
verband met verkrijging van de
hypotheek

- aanvraagkosten voor Nationale
Hypotheek Garantie

- notariskosen en kadastrale
rechten voor de hypotheekakte
(niet de overdrachts-belasting!)

- afsluitprovisie voor uw hypo-
theek

Onroerende-zaakbelastingen

De WOZ-waarde wordt, naast de
belastingdienst, ook door de ge-
meenten en waterschappen ge-
bruikt als grondslag voor hun
aanslagen en heffingen. De mees-
te gemeenten (waaronder Henge-
lo Gld. en Steenderen) hebben in-
middels besloten hun tarieven
met betrekking tot de onroeren-
de-zaakbelastingen te verlagen,
zodat de inwoners niet met one-
venredig hoge verhogingen van
betreffende belastingen worden
opgezadeld.

Deze column werd verzorgd door
Accountantskantoor
Th.J. Sloot b.v.

Vrijmarkt en kindermarkt op

Koninginnedag in Steenderen

De stichting Oranjecomité Steen-
deren organiseert op Koninginne-
dag, maandag 30 april 2001,
vanaf 13.00 uur een vrijmarkt en
kindermarkt.

U kunt op de vrijmarkt curiosa,
antiek en zolderopruiming verko-
pen of kopen.
Tevens is er voor de kinderen ge-
legenheid hun overtollige speel-
goed, boeken, plantjes e.d. te ver-
kopen op speciaal voor hen be-
stemde grondplaatsen a ƒ l,-.
Het belooft een gezellige middag
te worden: er is gelegenheid tot

het nuttigen van drankjes en
warme hapjes en de muziekband
'gewoon Jansen' zorgt voor de
muzikale omlijsting.

Voor kinderen is er gelegenheid

om zich gratis te laten schmin-
ken en een prachtig springkussen
staat ook weer op het Burg. Bud-
dingh' Plein opgesteld. Tevens
kunnen de allerkleinsten zich
vermaken in de mini-draaimolen.
Deelname aan de vrijmarkt is
nog mogelijk.
Opgave bij mevr. H. Hendriks,
tel. (0575) 45 24 34.
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Puzzel met spreuk

HORIZONTAAL: l duister; 6 van-

wege; 10 lijst; 14 geraas; 20
ruw; 22 vistuig; 24 slaapplaats;

26 afgemeten; 28 spoed; 30 in-
houdsmaat; 31 eetgelegenheid;

33 gevangenis; 35 orgaan; 37

water in Friesland; 38 tweemaal;
39 ogenblik; 41 voorz.; 43 keu-

rig; 44 prak; 46 vogeleigenschap;
47 slee; 48 drank; 49 getroffen;
51 weinig; 52 boerderijgrond; 53

steen; 55 overblijfsel; 56 klap; 57
vies; 58 oefenstuk; 61 plant; 63

hof; 64 groep; 66 klaar; 67 lof;
68 jong dier; 70 loop; 71 lid-

woord; 72 theorie; 74 geldia; 75

voorz.; 76 zwemvogel; 77 stem;
79 tongbeweging; 80 aansporing;

82 weigering; 83 maanstand; 84

uitgestorven vogel; 86 vee verblijf;
88 stok; 90 neon; 91 mand; 92

bureau; 94 garenklos; 96 Ned. ri-
vier; 98 snijwerktuig; 99 gesteen-

te; 100 manlijk dier; 102 hemelli-
chaam; 104 visje; 105 Russisch

dorp; 108 huisdier; 110 schil;
112 rustend; 113 onderricht;

114 persoonlijk vnw.; 115 voorz.;

117 hoeveelheid; 119 vogel; 120
vr. munt; 121 vordering; 122 ver-
nis; 124 watering; 126 kunste-
naar; 129 jong konijn; 132 zang-
noot; 133 inktvis; 135 strijdge-

woel; 136 persoonlijk vnw.; 137
boom; 139 wijfjesree; 141 vrij-
heer; 142 persoonlijk vnw.; 143
roeipen; 143 Europese taal; 146
eer; 147 aanbieding; 148 pi. in

Drenthe; 150 mep; 151 grafvaas;
152 bosgewas; 154 twijg; 156
en andere; 157 zangnoot; 158

roe; 159 kosten koper; 161 lek-
kernij; 163 advies; 164 tegen-

over; 165 sporenplantje; 166 juis-
te; 167 bijwoord; 168 handvat;

169 legerafdeling; 170 hoefdier;
171 halfbloed; 173 editie; 174

vergrootglas; 176 opening; 179
weergalm; 183 half; 184 eer-

waarde heer; 186 briefaanhef;
187 pensioenregeling; 189 bolge-
was; 191 militair; 192 water in
Utrecht; 194 bergplaats; 195

kanon; 196 wiel; 198 werk; 200
insect; 202 hoenderachtige; 205

duin; 207 amfibie; 208 titel; 209
wig; 210 gevat; 212 scheeps-
vloer; 213 tantalium; 215 werk-

plaats; 217 dwarshout; 218 heg;
220 watervogel; 222 palm; 224
rustteken; 226 van onderen; 227

bezitter; 229 aardig; 231 allee;
232 meubelstuk; 233 ijzer; 234

voegwoord; 236 sierlijk; 237 te-
genwoordig; 238 boom; 239 unie-
ke; 242 kwartet; 244 cart; 247
verdriet; 249 menen; 251 bijbels

fig.; 253 uitroep; 254 beuren;

256 Europa cup; 258 band; 259
waterpeil; 260 witte mier (Mal.);
263 selderij; 265 job; 266 oude

maat; 267 gard; 269 bordspel;
270 onbedorven; 272 vochtmaat;
273 voorganger; 275 tot en met;
276 vogelgeluid; 277 nobele; 279
tot wederdienst; 281 plaatsen;

282 strijdperk; 284 naderend;
285 via; 286 bevestiging; 287
lach; 288 Europeaan; 289 weg.
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VERTICAAL: 2 ondernemings-
raad; 3 gril; 4 Schotse rok; 5
landbouwwerktuig; 7 nevel; 8 er-

felijkheidsdrager; 9 aankomend;
11 aan boord; 12 klok; 13 nobel;

15 dreumes; 16 vrouwelijk dier;
17 dagdeel; 18 militair; 19 toe-
halen; 21 jaargetijde; 23 droog;
25 zin; 27 troubadour; 29 bijbel-

se vrouw; 32 talmen; 33 inge-

beeld meisje; 34 elasticiteit; 36
samengevoegd; 38 wak; 40 krui-
derij; 42 door water omgeven

land; 44 voor; 45 lidwoord; 47
getuigschrift; 48 Europees hoofd-
stad; 50 zoen; 52 pi. op de Velu-
we; 54 Europeaan; 56 medicijn;

59 vissersplaats; 60 soldaten-
kost; 62 ogenblik; 65 vernis; 68
botterik; 69 hoofddeksel; 73 lid-

woord; 75 atoomgroep; 77 om-

roeporganisatie; 78 omslag; 81
paling; 84 derhalve; 85 kleur; 86
uitgeteld; 87 vr. maat; 88 teug;

89 hoofddeksel; 91 vruchtje; 93
luiaard; 95 getij; 97 hoofd; 98
masker; 99 moerasplant; 101

huisdier; 103 lichaamsdeel; 104
navelzwijn; 105 aanspreekvorm;
106 windrichting; 107 gewricht;

109 dralen; 111 boom; 113
beurtzang; 114 zangnoot; 116 fa-

milielid; 118 slimme; 120 heilige;
121 plakbriefje; 123 kleding;

125 daar; 127 al; 128 vermaak;
130 overal; 131 slot; 134 hande-
ling; 135 Oostpolynesiër; 138
pleisterplaats; 140 smaldeel; 141

Europese hoofdstad; 142 plaats;
144 verdriet; 147 liedjeszanger;
148 pi. in Noord-Holland; 149
nievers; 152 banier; 153 wind-

richting; 155 Europese taal; 158
verwijderd; 160 varkenshok; 162
hoofddeksel; 163 congresgebouw;

164 gesloten; 170 dappere; 172
oliestaatje; 175 kledingstuk; 177
vogeleigenschap; 178 vogelpro-

duct; 180 compagnon; 181 vogel;
182 grafsteen; 185 keren; 187

familielid; 188 hoofdtelwoord;
190 orgaan; 192 voedsel; 193
persoonlijk vnw.; 195 toetsen-

bord; 197 jongensnaam; 198
inktvis; 199 insecteneter; 200 de

dato; 201 zangnoot; 203 pi. aan
de Rode Zee; 204 hoofddeksel;
206 oosterlengte; 207 verkiezen;

208 wanneer; 210 roofvogel;
211 papaverplant; 214 indien;
216 lekkernij; 218 visgerei; 219

bevel; 221 onbepaald vnw.; 223
klepper; 224 de oudere; 225

ademhalen; 228 zuiver; 230
hevig; 231 verbinding; 232 sa-
menzang; 235 neon; 237 bijbel-

deel; 240 hetzelfde; 241 enkelen;
242 spek; 243 wapen; 245 hiaat;

246 gebogen been; 247 welvaren
(Indon.); 248 meisjesnaam; 250
medisch specialisme; 252 Perzi-

sche vorst; 255 plank; 257 mu-

ziekslot; 259 slede; 261 water in
Noord-Brabant; 262 voormiddag;
264 klets; 266 bijwoord; 268 ei-

kenschors; 270 opkikker; 271

Chinese maat; 273 dat is; 274
voorz.; 276 vogel; 278 Frans lid-

woord; 280 disc-jockey; 281 za-
terdag; 283 regeringsreglement.

De oplossing van deze puzzel

zal binnenkort in 'De Reclame'
geplaatst worden.



Onderhoud zandwegen Hengelo Gld. Museum 1940-1945 zoekt

vrijwilligers

Naar aanleiding van klachten

van inwoners, die aan zandwe-

gen wonen, heeft de gemeente
Hengelo Gld. enige ambtenaren

op de fiets op pad gestuurd om
te kijken naar de toestand van

deze paden.

Hieruit is een beleidsplan voort-
gekomen, wat inhoudt, dat de
werkzaamheden worden verdeeld

in vier delen:
Die paden, waaraan woningen
liggen, zullen drie maal per jaar
worden geschaafd, paden met al-
leen akkers en weilanden, zullen
een keer per jaar worden ge-

schaafd en verder zal er ad hoc
worden gewerkt, wat inhoudt,

dat bij extreem slechte toestand
ingegrepen zal worden. Het is de
bedoeling dat aanwonenden in
ieder geval hun post en reclame

kunnen ontvangen. Ook zal er bij
enkele paden semi-verharding
worden aangebracht d.m.v. meng-

Handwerken UW 30 jaar

granulaat (gebroken beton en

metselstenen). Verder zijn er in-

middels bij vele paden de toegan-

gen tot de harde wegen verhard,
zodat er geen zand op de harde

weg wordt gereden. Ook blijven

de auto's dan niet net vóór de
verharde wegen in de modder ste-
ken. Het vorengenoemde plan zal

in drie jaar worden uitgevoerd.

Het uitgangspunt van de gemeen-
te is niet om in korte tijd alle
zandwegen te verharden. Hengelo
Gld. is een plattelandsgemeente
en wil dat ook blijven. Hier horen
de zandpaden ook bij. Ook finan-
cieel is dit in korte tijd niet haal-
baar.

Bij de verbetering van de paden

zal ook gekeken worden naar de
bermen en naar eventuele sloten

aan de kant, want als er geen
goede afwatering is tijdens regen-

tijden dan zijn de paden niet in

Het was een heel gezellige mid-
dag naar aanleiding van het 30-

jarig functioneren van de hand-
werkclub van de UW.
Felicitaties werden onder meer
in ontvangst genomen van de
activiteitenbegeleiding van 'de

Bleijke'.

Men is dan ook begonnen met dit

project op verzoek van het toen-
malige bestuur van 'de Bleijke'.
Aanvankelijk voor de 'Bleijke'-be-
woners, maar naar gelang de

jaren vorderden, is ook de samen-

stelling van de deelnemers aan
het handwerken veranderd.

Waren het eerder uitsluitend
'Bleijke'-bewoners, nu zijn het
merendeel dames van 'buiten'. Al
deze 30 jaar was er een gastvrij

onderkomen in 'de Bleijke'. Zoals
nu nog steeds ondanks de vele
veranderingen. Bijvoorbeeld, 'de

Bleijke' en alle 'zorgcentra' heb-

ben nu een eigen activiteitenpro-
gramma voor de bewoners. Van-

daar ook de verschuivingen in de

deelname aan de handwerkgroep
van de UW.
Het is beslist een felicitatie
waard aan de leiding, dat zij on-

danks de vele maatschappelijke
veranderingen het hoofd boven

water heeft weten te houden.

Namens het bestuur van de UW
sprak mevr. v. Dijke waarderende
woorden en wenste zij de leiding

nog vele fijne en genoeglijke
handwerkuren toe. Een cadeau in

de vorm van een mooie glazen
vaas werd aangeboden.

Het is fijn dat er steeds voldoende
mensen zijn die hier leiding aan

kunnen geven. Ook waren er deze
middag enkele van de thuiswer-

kers aanwezig.
Vele handwerken zijn in al deze

jaren tot stand gekomen en ver-
vaardigd door nijvere handen.

optimale conditie te houden. Een
oplossing zoals aan de Winkels-

weg, waarbij betonnen zijsporen

zijn aangebracht, is te duur om
op alle zandpaden toe te passen.

De Winkelsweg is in het kader
van de ruilverkaveling aan zijn

verharding gekomen.
Met het regenachtige weer van

de laatste maanden is de toe-
stand van de paden dermate

slecht, dat zelfs de gemeente er
niet direct iets aan kan doen.
Ploegen en schaven heeft geen

enkel effect.

Wanneer aanwoners van een
zandpad bijna of geheel niet be-
reikbaar zijn of zelf er niet meer
door kunnen komen, kan er altijd
gebeld worden naar de gemeente.

De gemeente besteedt veel aan-
dacht en doet moeite voor het be-

gaanbaar houden van alle zand-
wegen in Hengelo Gld.

Dank werd uitgesproken aan de
deelnemers van de handwerk-
groep. Zij werden geëerd door de
leiding met een specialiteit van

Bussink koekfabriek. Onder het
genot van een kopje koffie en mis-

schien met een breiwerkje in de
hand kan men thuis hier van ge-
nieten.

Hopelijk zijn er in het dorp meer
mensen die eens kennis willen

maken met deze vorm van vrije-
tijdsbesteding, ledere woensdag-

middag komt men samen in 'de
Bleijke'. Het is heel gezellig en

onder het 'breien' heeft men de

gelegenheid om bij te praten. Zo
ging dat vroeger en zo gaat het
nu nog steeds.

De middag werd feestelijk beslo-

ten met een hapje en een drankje.

Als u belangstelling heeft na het

lezen van deze bijeenkomst, kunt

u bellen naar mevr. v. Laarhoven,
tel. (0575) 46 72 20.

Vrijwilligers vervullen een grote

en belangrijke rol in de maat-

schappij. Vele initiatieven zouden

niet functioneren zonder vrijwilli-

gers. Sportverenigingen, toneel-
clubs, evenementen, Zieken- en

verzorgingshuizen en natuurlijk

ook musea zouden zonder vrijwil-

ligers nagenoeg geen bestaans-
recht hebben. Daarom heeft de

Unesco 2001 tot het jaar van de

vrijwilliger uitgeroepen.
Het Achterhoeks Museum 1940-

1945 heeft de hele verbouw en in-

richting bijna volledig met vrijwil-
ligers gerealiseerd. Een ongelofe-

lijk grote prestatie, maar het is

nog niet voorbij.De inrichting na-
dert haar voltooiing en het muse-

um gaat op zondag 29 april voor

het eerst voor publiek open. In de

zomermaanden zal het museum
van woensdag t/m zondagmiddag
geopend zijn. In de wintermaan-

den alleen op de woensdag, zater-

dag en zondagmiddag.

Gelukkig hebben we al een groep

vrijwilligers die zich daarvoor in

willen zetten, maar het bestuur

wil er nog graag een aantal

extra.

Uiteraard kunt u zelf bepalen of u

bijv. wekelijks of een keer in de
twee weken een middag dienst

wilt doen. Alles gaat in overleg

met u, de werkzaamheden be-
staan uit entreekaarten verko-

pen, koffie/thee schenken, souve-

nirs verkopen, en toezicht hou-
den, ledere dienst bestaat uit mi-

nimaal twee personen. Een echt-
paar kan uitstekend maar ook

twee vriendinnen of vrienden, en
individuele vrijwilligers zijn ook

meer dan welkom. Jong en ook

iets ouder twijfel niet en bel van-

daag nog vrijblijvend voor meer
informatie met Jean Kreunen in

Hengelo (Gld.) (0575) 46 39 42.
U kunt helpen om 2001 het jaar

van de vrijwilliger te niaken.

Mond- en klauwzeer informatie

Verspreiding

Het MKZ-virus verspreidt zich
vooral van dier tot dier. De be-
langrijkste manier van versprei-

ding gaat via kleine vochtdrup-
peltjes die door besmette dieren
worden verspreid. Het virus ver-
plaatst zich echter ook over grote

afstanden door de lucht. De mens
versleept het virus via kleding en
schoenen en dieren via vuil aan

de poten en in de vacht. Daarom
is het zo belangrijk dat er weinig

beweging is in de omgeving van

plaatsen waar MKZ-gevoelige die-
ren zijn en ook dat er zo weinig
mogelijk contacten zijn met die

plaatsen. Rond een verdacht be-
drijf wordt direct een toezichtsge-

bied vastgesteld waarin strenge
maatregelen gelden. Daarnaast

geldt in heel Nederland dat bos-
sen worden afgezet en dat u geen
boerderij of bedrijf mag bezoeken

waar evenhoevige dieren zijn.
Ook uw eigen schapen of geiten
mag u niet vervoeren. Als u zelf

evenhoevigen heeft, gelden alle

regels die gelden voor bedrijven
met evenhoevigen ook voor u!

Bezoek of vakantie

De maatregelen gaan ver. Als u
bijvoorbeeld evenhoevigen thuis
of op uw bedrijf heeft, mag u geen

bezoek ontvangen. De dieren mo-
gen ook niet worden vervoerd.

Enkele voorbeelden:

- Een melkveehouder mag geen

bezoek ontvangen. Hetzelfde
geldt voor iemand die als hob-

by geiten of schapen heeft.
- Kamperen op een camping

waar evenhoevige dieren zijn,
kan voorlopig niet; een bezoek

aan de kinderboerderij is voor-
lopig ook uit den boze.

- Als uw paarden in pension

staan op een bedrijf waar ook

evenhoevigen zijn, mag u niet
op het bedrijf bij uw paard ko-
men. Maneges met alleen paar-
den mogen wel worden be-

zocht. Buiten de toezichtsge-
bieden mag u met het paard
paardrijden, aan de teugel lo-
pen of aangespannen rijden op

de openbare weg.
- Boerderijbezoeken door school-

kinderen of verenigingen moe-
ten worden afgezegd en ook
het gebruik van andere gevoeli-

ge locaties en gebieden vormen
een te groot risico. Veel bossen,

natuurgebieden en dierentui-
nen zijn daarom dicht. Deze re-
gels gelden in geheel Neder-

land. Wilt u weten of u bij ie-

mand op het bedrijf welkom
bent, bel dan voor u er naar
toe gaat.

Ook belangrijke tips zijn :

- Erf of land van veehouders niet
betreden.

- Dieren niet voeren of aanraken.

- Honden aangelijnd houden.
- Geen etensresten achterlaten

en de hygiëne in acht nemen.

Registratie dieren verplicht

Alle evenhoevige dieren moeten

geregistreerd zijn. Voor bijvoor-

beeld koeien, varkens, schapen en
geiten is dat binnen de landbouw

geregeld. Het vee is geregistreerd.
Ook als u één schaap, geit of hert

bij uw huis hebt lopen, moet dat
dier geregistreerd zijn. Dit heeft

niets met MKZ te maken, het is al

geruime tijd een wettelijke ver-
plichting. Een ziekte is zo snel op

te sporen. Is uw dier niet geregis-
treerd, laat dat dan zo snel moge-

lijk doen. Dit is tegen betaling
van enkele tientjes mogelijk bij de

Gezondheidsdienst voor Dieren in
Drachten, tel. (0512) 570848.
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

2 kilo Jonagold,

lekkere handappel 3.95

1 kilo mooie

blanke witlof 1.99

Aanbiedingen van de week

Riblappen soo gram ƒ 8,98

4 satéschnitze;s ƒ 7,98

Wijncervelaat 100 gram ƒ2,45

Bestel vroegtijdig uw

Paasrollade

Tevens het adres voor de
verzorging van uw

fondue-, gourmet of
steengrillschotel

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575)46 1301

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame

Paassalade
250 gram

Prei-eiersalade
250 gram

2.98

2.98

Weer volop voorradig
van Hollandse bodem!

Asperges - Aardbeien

Bloemkool - Bonen enz.

Voor de aanbiedingen zie
het bord in de winkel.

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

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

Sirius Systems Service
Zelhemseweg 24, Hengelo gld

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

Dinsdag gesloten.

-

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Herbalife!
wil t u uw gewicht gaan beheersen
en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met de-producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca
te Veldhuis-Greven
tel. (0575) 46 48 82

Eens moetje stoppen/
Dat besluit hebben we nu genomen en over enkele maanden is

het dan voor ons zover. De huidige voorraad moet weg en dat

betekent dat we vanaf nu gaan werken met

FLINKE
KORTINGEN

50% 20%

30% 10% 40%
Ook in deze tijd zullen we ons best blijven doen

u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn

BESSELINK
Elektra
Wassen - Koelen enz.
Verlichting
Huishoud
Cadeaus

Hoek Raadhuisstraat Banninkstraat - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 12 15

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koe/kosten en diepvriezers

UIT DE WEERD

Tel. (0575) 46 18 06
Zonnestraal 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

Voor educatieve
ontspanning.

Boerderij- en
Natuurmuseum

De Lindenhof'

Groepen
op afspraak,

tel. (0575)463221

Afgelast!
(i.v.m. MKZ)

Dagtocht AMBO

De dagtocht naar Hattem en Harderwijk die de

ANBO zou organiseren op woensdag 18 april, is

afgelast in verband met de heersende Mond- en

Klauwzeer.

Nadere informatie: B. Bulten, tel. (0575) 46 29 72

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

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

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

V.O.F. Klompenfabrigk

Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

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

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'De Plattetandswinkei
Kwallitcitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

St. Janstraat 3
Keijenborg
Telefoon 0575-461267

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

Koude - warme buffetten
Div. diners
Hapjes buffetten
Barbecue
Koffietafels enz. enz.
Zaal van 25 tot 300 personen
met airconditioning
Qezeiiige accomodatie en uitstekende keu-

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Wmkelman


