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UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.
telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

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

agenda
VVV-Henge/o g/d.

Piersonschool doet mee aan de Step by Step Estafette

Woensdagmorgen 11 april heb-
ben de kinderen van de stam-
groep de Tijgers van de PCB Ds.
J.L. Pierson tien steps gehaald
uit Wichmond. De kinderen van
de christelijke basisschool de
Arcade te Warnsveld hebben de
steps daar met hun groep al
steppende naar toe gebracht.
De kinderen van de Arcade had-
den drinken en koeken mee geno-

men en in een gezellige sfeer zijn
de steppen overgedragen.De kin-
deren van de Arcade hadden een
route voor de kinderen van de
Pierson uitgestippeld.
De reacties van de kinderen wa-
ren erg leuk. Het steppen lijkt zo
makkelijk, maar is erg zwaar. Ge-
lukkig was er ook een groep kin-
deren op de fiets, zodat er onder-
weg gewisseld kon worden.

Deze actie is op l november 2000
in Gorssel gestart. Het motto van
deze Estafette is 'Zelf in bewe-
ging komen om anderen in bewe-
ging te krijgen'. De gedachte hier-
achter is, dat jonge mensen op
een plezierige manier nieuwe
contacten leggen met leeftijdge-
noten. Elke school mag de steps
twee maanden houden. Het is de
bedoeling dat de school dan aller-

lei activiteiten met de steps gaat
ondernemen. Ook mogen de kin-
deren de steps per tourbeurt mee
naar huis om ook na schooltijd
gebruik van de steps te maken.
De Ds. J.L.Piersonschool moet de
steps zelf al steppende weer over-
dragen aan een andere school.
We hopen de komende tijd veel
bewegingsplezier van de steps te
hebben.

De Zonnebloem

Een van de vele verenigingen, waar mensen, geheel belangeloos
zich inzetten voor de medemens, die hulp nodig heeft. Deze hulp
wordt op vele fronten gegeven. Zo zijn er vrijwilligers, die regelma-
tig op bezoek gaan bij eenzame mensen om gewoon maar even een
praatje te maken en vooral te luisteren.

De Zonnebloem organiseert ook
dagtochten en vakantiewéken
met hun gasten. Hierbij is de hulp
van vrijwilligers onontbeerlijk. Ze

offeren er veel vrije tijd voor op
en zorgen ervoor, dat de gasten
het naar hun zin hebben. Vaak
hoor je van deelnemers, dat ze

eerst weinig belangstelling heb-
ben om mee te gaan, maar na af-
loop van een dag of een week uit,
zijn ze zo enthousiast, dat ze met-
een wel weer mee willen.

De vrijwilligers zorgen niet al-
leen voor zorg en begeleiding bij
uitjes. Een keer per jaar gaan ze
ook op pad voor de verkoop van
loten. Één ding is zeker: ondanks
de belangeloze medewerking van
de vrijwilligers, blijft De Zonne-
bloem veel geld nodig hebben om
alle tochtjes en uitjes te kunnen
betalen.
We hoeven alleen maar te denken
aan het huren van een (invali-
den)bus.
Iedereen, die ziek of invalide is en
verder niet in staat om er eens
een of meerdere dagen tussenuit
te gaan, komt in feite in aanmer-
king voor deelname aan tochtjes.
Veel mensen melden zichzelf aan,
maar via wijkverpleging, thuis-
zorg of kerken, komt De Zonne-
bloem aan adressen van perso-
nen, die benaderd worden.
Hierbij wordt niet naar rang of
stand gekeken en ook niet naar

het feit of betreffende persoon wel
steunend lid is van De Zonne-
bloem. De uiteindelijke beslissing
of iemand mee mag, wordt in
Breda genomen, waar het over-
koepelend bestuur zetelt. De
tweede zondag van september is
de 'ziekendag' en op deze dag krij-
gen hulpbehoeftigen en zieken een
kleine attentie van De Zonne-
bloem.

De Zonnebloem realiseert zich
heel goed, dat er nog steeds men-
sen zijn, die zich niet aanmelden
of niet aangemeld worden en
vraagt dan ook aan iedereen, die
het idee heeft, dat zij hij/zij ie-
mand kent, die in aanmerking zou
kunnen komen voor een van de
dag- of weektochten, dat aan De
Zonnebloem door te geven. Hier-
voor kan men in Hengelo Gld. het
best terecht bij mevr. W. Hoebink.

Alleen al in Hengelo Gld. werken
zo'n 23 vrijwilligers regelmatig
mee om zieken, invaliden en men-
sen die eenzaam zijn dat beetje
zon te brengen, waar we allemaal
zo'n behoefte aan hebben.

Schoolvoetbal

voor

basisscholen

Op 25 april is er schoolvoetbal
voor alle basisscholen uit de ge-
meente Hengelo Gld^. zowel voor
jongens- als meisjesteams.
Aanvang 13.30 uur op de velden
van 'Pax'.
Het winnende team gaat 9 mei
naar de regionale wedstrijden van
Gelderland.

(advertenties)

Herbalife!
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Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:
Bianca

te Veldhuis-Greven
tel. (0575)464882

Spreekuur CD7\:

woensdag 18 april a.s.
in zaal Leemreis van
19.30 tot 20.00 uur.

Telefonische aanmelding
bij één der fractieleden,
waaronder
tel. (0575)46 1928.

GROTE VOORRAAD
LICHT BESCHADIGDE DEUREN

+ UITLOPENDE MODELLEN

GAANDEREN
Slakweg 10, 9 (0315) 326 111
Industrieterrein'Akkermansweide'

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

Zon- en maandag gesloten.



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 22 april, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert, m.m.v. Looft den Heer
Goede Herder Kapel
- Zondag 22 april, 10.15 uur,

mevr. T. van Coevorden, Zwolle, Jeugddienst
Verzorgingscentrum 'De Bleijke'
- Donderdag 19 april, 19.00 uur, Eucharistieviering

van de R.K. Kerk Hengelo
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 19 april,

19.00 uur, Eucharistieviering op de Bleijke
- Zaterdag 21 april 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag 22 april, 10.00 uur,

Eerste Communiefeest, Eucharistieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 10.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)
Zorgcentrum Maria Postel:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

NPC gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

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 20 april - Zondag 22 april:
dr. Koning, Kastanjelaan 1 tel.(0575)461266
Avond- en nachtdienst
- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

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

- Maandag 23 april dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
- Dinsdag 24 april dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Woensdag 25 april dr. Koning, tel. (0575) 461266
- Donderdag 26 april dr. Eyck, tel. (0575) 461277
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) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
"Jentha"
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Cld.
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)3291 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.

«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) 451659 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) 341275 of tel. (0314)326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435
- M. Lukassen,

tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)
- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- L. Erne Rutjes, tel. (0575) 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 uur en 18.30-20.30 uur,

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

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

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

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

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

Streekziekenhuis Het Spittaal^
- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45 -19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.
PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur
zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis
- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 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.

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

"kleintjes"
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

Te koop: Nissan Micra, 5-deurs,
bouwjaar 1995. B. Kroesen
Berkenlaan 3, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 461859.

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) 62 23 61

Gevraagd voor de zaterdag:
hulp in de bakkerij, ± 16 jaar.
Bakkerij Bruggink
Tel. (0575) 461358

Te koop: Marijnen Wasmachine
CMF82 en droger CMD10R.
I.z.g.s. Bij elkaar ƒ 900.-
Tel. (0575) 4419 59, na 18.00 uur.

De maximale maat voor adverten-
ties op de voorpagina bedraagt:
100 mm breed en 185 mm hoog.

Op de advertentiepagina's han-
teren we de volgende breedtes:
1 kolom: 40 mm,
2 kolommen: 85 mm,
3 kolommen: 130 mm,
4 kolommen: 175, mm,
5 kolommen: 220 mm en
6 kolommen: 265 mm

Wilt u een 'kleintje' plaatsen dan
gelden de volgende prijzen:
Min. 4 regels ƒ 10.-
Elke volgende regel ƒ 1.-

Om uw advertenties, kleintjes en
persberichten met de meeste zorg
te kunnen plaatsen is het gewenst
deze zo vroeg mogelijk in ons bezit
te hebben.
Indien mogelijk woensdagmiddag
voor 17.00 uur. In overleg op don-
derdagmorgen voor 11.00 uur.

Voor educatieve
ontspanning.

Boerderij- en
Natuurmuseum

'De Lindenhof

Groepen
op afspraak,

tel. (0575) 463221

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.
dom*inregistrati«:

eenmalig 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

Bel voor informatie !
Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak
Tel: 0575 -441344

Schutterij
'Cendracht
Maakt
Mocht'

Ledenvergadering

op maandag 23 april in café 't Hoekje,
Spalstraat l, Hengelo Gld.

aanvang 20.00 uur.

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering 15 mei 2000
3. Jaarverslag 2000

4. Presentatie financieel verslag 2000
5. Kermisprogramma 2001

6. Activiteiten 2001

7. Bestuursverkiezing:
periodiek aftredend de heer F. Byenhof
en de heer R. Buyting, beiden herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden

tot 21 april 2001 bij het secretariaat: R. Buyiting,
Julianalaan 21, 7255 ED Hengelo Gld.

8. Behandeling reglementen
9. Verder ter tafel
10. Rondvraag
11. Sluiting



Een groot wonder, u it l iefde geboren

Talitha

5 april 2001

Edagr & Yvonne Bremer

Kreunenskamp 19
7255WCHengeloGld.

Tel. (0575) 46 41 35

Wij rusten van 12.00 tot 15.00 en na 22.00 uur

Wij gaan trouwen!

E rik en Ma u reen

En wel op vrijdag 27 april 2001 om 13.00 uur
in het gemeentehuis van Steenderen.

Wilt u ons hiermee felliciteren, dan bent u van
harte welkom op onze receptie die gehouden wordt

van 15.00 tot 16.30 uur in Partycentrum'De IJsselhoeve'
Eekstraat 1 5 te Doesburg, ingang zaal 1.

Erik Verweide & Mauréén Hendriks
' tBaaken3,7223LS Baak

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Bertha Jansen-Harmsen

Kinderen en kleinkinderen

Hengelo Gld., April 2001

( i C 111 c n t e

H e n g e l o
r o v i n c i e Ci c l d n d

Onderwerp: uitbreiding PAX-terrein

Onlangs heeft de heer Jos Her-
wers een start gemaakt met de
bouw van een autobedrijf op het
perceel aan de Kruisbergseweg.
Onderdeel van dezelfde planologi-
sche procedure, waardoor de
bouw van het autobedrijf moge-
lijk wordt gemaakt, is het realise-
ren van een sportveld.

Reeds in 1995 hebben de gemeen-
te Hengelo en de heer Herwers
overeenstemming bereikt over de

verkoop van een gedeelte van het
aan hem toebehorende perceel.

Nu de bouw van het autobedrijf
gestart is, heeft de heer Herwers
het gemeentebestuur in de B&W-
vergadering van 10 april 2001 te
kennen gegeven de verkoop ten
behoeve van de uitbreiding van
het sportcomplex, overeenkom-
stig de mogelijkheid die in het
koopcontract is geschapen, thans
te effectueren.

Het gemeentebestuur is van me-
ning dat, nu er sprake is van fei-
telijke realisering van de bestem-
ming autobedrijf, de aankoop van
de benodigde grond, in het belang
van de voetbalvereniging PAX op
dit moment geheel gerechtvaar-
digd is.
Op korte termijn zal het gemeen-
tebestuur de situatie met het be-
stuur van PAX bespreken.

Hengelo, 11 april 2001.

Onderwerp: presentatie van de brochure over toeristische

route Hengelo-Neuenkirchen op vrijdag 11 mei

In het kader van het partnerschap tussen
de gemeenten Hengelo Gld. en Neuenkir-
chen is door de VW-Hengelo in samenwer-
king met de Verkehrsverein Neuenkirchen
een toeristische route ontwikkeld. Deze
Route leidt langs tal van bezienswaardig-
heden tussen Hengelo en Neuenkirchen en
zijn beschreven in een kleurige brochure.

Met het oog op de verdere ontwikkeling
van de vriendschapsbetrekkingen tussen
Duitsland en Nederland en in het bijzonder
tussen Neuenkirchen en Hengelo is deze
brochure mede tot stand gekomen met gel-
den van de Euregio als People-toPeoplepro-
ject van het Interreg-programma.

Op vrijdag 11 mei 2001 zal deze brochure
officieel worden gepresenteerd bij H.C.R.
Kloppendien in Zwillbrock. Graag nodigen
wij u uit hierbij aanwezig te zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur: ontvangst genodigden
op het plein bij H.C.R.
Kloppendiek te Zwillbrock

15.00 uur: officiële openingshandeling
en presentatie van de bro-
chure

15.15 uur: toespraak door de burge-
meesters van Hengelo en
Neuenkirche n

15.30 uur: persinformatie

15.45 uur: een hapje en een drankje
gedurende een informeel
samenzijn

16.45 uur: einde.

'Kleurenpalet van de Achterhoek'

biedt amateurs unieke kans

Te koop:

helft van dubbel
woonhuis

Spalstraat 49a, Hengelo Gld.
Prijs n.o.t.k.

Tel. (0575) 46 22 35
of 06-22156348

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.

'Kleurenpalet van de Achter-
hoek'. Zo luidt de titel van een
unieke teken- en schilderwed-
strijd in etappes, die komende
zomer plaatsheeft in Oost-Gel-
derland. Een dergelijke manifes-
tatie is in Nederland nog niet
eerder vertoond. De organisato-
ren hebben het idee afgeleid
van een soortgelijke wedstrijd
in Bretagne, getiteld 'Couleurs
de Bretagne'.

Het initiatief is afkomstig van de
Lionsclub Zutphen, die voor de or-
ganisatie een speciale stichting in
het leven heeft geroepen. Doel
van 'Kleurenpalet van de Achter-
hoek' is het bijzondere erfgoed
van de Achterhoek onder de aan-
dacht te brengen van deelnemers
en hun achterban.
(Amateur)kunstenaars krijgen via
het 'Kleurenpalet van de Achter-
hoek' een unieke kans om hun
creativiteit te botvieren op de
prachtige natuur en historische

panden en plekjes in de Achter-
hoek. Met het evenement hopen
de organisatoren niet alleen de
inwoners van Oost-Gelderland,
maar ook vakantiegangers uit de
rest van Nederland en buitenland
de kans te geven om hun creativi-
teit te tonen en vervolgens hun
werk te exposeren.
De manifestatie heeft plaats op
zaterdagen in de periode van
medio mei tot en met september,
telkens in een andere plaats. De
deelnemende kunstenaars zitten
steeds in een andere gemeente en
tekenen of schilderen een van de
onderwerpen die door de organi-
satie zijn uitgezocht. Men is daar-
bij volkomen vrij in de keuze van
de voorgestelde onderwerpen en
de wijze van uitvoering.

Finale

Alle kunstwerken, die in de prij-
zen zijn gevallen, worden door de
organisatoren in bewaring geno-

men om in de finale mee te dingen
naar de hoofdprijs. Al deze kunst-
werken worden tijdens de slotma-
nifestatie opnieuw door een des-
kundige jury beoordeeld. Naast
geldprijzen krijgen alle winnaars
een certificaat.
De organiserende 'Stichting Lions
voor behoud van cultureel erf-
goed' wil van het 'Kleurenpalet
van de Achterhoek' een jaarlijks
terugkerend evenement maken.
Het is de bedoeling dat in de ko-
mende jaren het aantal 'schilder-
dagen' wordt uitgebreid. Bij de
organisatie van de evenementen
wordt, naast hulp van de plaatse-
lijke Lionsclubs, steun gezocht
van plaatselijke vrijwilligers.

'Kleurenpalet van de Achterhoek'
is mogelijk geworden door finan-
ciële steun van een aantal bedrij-
ven en instellingen. Hoofdsponsor
is de Rabobank, die het evene-
ment ondersteunt via de plaatse-
lijke Rabobanken.
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Gezamenlijk standpunt en informatie vijf CDA-afdelingen

CDA voor fusie vijf gemeenten

Waterpolo He-Key

Op 7 april speelde He-Key
Heren de kampioenswedstrijd
tegen Triton Putten 2 in Put-
ten. Putten lag gelukkig niet in
de gevarenzone voor MKZ, zo-
dat we de heenreis zonder pro-
blemen konden afleggen.
Triton was erg gemotiveerd om
ons te verslaan en was met een
behoorlijke bezetting aanwezig.
De bloemen stonden al in de
hoek in afwachting van wat
komen zou.

De start was niet best. Het bad in
Putten is aan een zijde ondiep
(slecht 1,20 meter), waardoor ie-
dereen kan staan. Grote en sterke
kerels (wat waterpoloërs nog wel
eens willen zijn) gaan dan op de
bodem staan waardoor een verde-
diger weinig in te brengen heeft.
Dit resulteerde dan ook in een
achterstand van 4-1. Marcel Jans-
sen scoorde voor He-Key. In de
tweede periode in het diepe ge-
deelte ging het een stuk beter.
Het wedstrijdbeeld werd anders
en er ontstond een mooie gelijk-
opgaande partij. Triton bouwde
de voorsprong uit naar 5-1.

In de derde periode was het weer
behelpen. De coördinatie van de
verdediging en keeper werden
door het ondiepe water ontregeld
en de Puttense ploeg liep verder
uit naar 8-1. He-Key verzuimde
om enkele opgelegde kansen te
verzilveren en schoot tot twee
maal toe op de doelverdediger
van de tegenstander.

In de laatste periode liet He-Key
toch nog even zien waarom zij
tweede staat en trok de vierde
periode naar zich toe. In het in-
middels weer diepe gedeelte ont-
regelden He-Key de Puttense aan-
vallen en wisten we zelf twee
maal te scoren. De eindstand
werd daarmee 9-3. Bert Smeitink
en Marcel Janssen maakten de
doelpunten.

Triton werd daarmee de zeer ver-
diende kampioen in de Ie klasse
B. en de bloemen en zoenen kon-
den in ontvangst genomen wor-
den. De wedstrijd werd echter
nooit de mooie climax van een
seizoen, waar we met z'n allen op
gehoopt hadden.

Rest voor He-Key om in de ko-
mende weken de tweede plaats te
handhaven. De achtervolgers
nummer 3 en 4 maakten geen
fout en staan nu weer op 2 pun-
ten van He-Key 1.

Uitslagen Heren:

De Berkelduikers 3 - He-Key2: 5-5

Programma 21/4/2001:

He-Key Dames l - Livo 2
Borculo 20.15 uur

He-Key Heren l - Livo 3
Borculo 19.10 uur

He-Key Heren 2 - De Gendten/
Nautilus'61 2
Borculo 18.00 uur

Damclub Hengelo Gld.

Afgelopen week werd de eerste
ronde van de bekerwedstrijden
gespeeld van Gelderland. Maar de
eerste ronde wordt, als het kan,
in het district gespeeld en vervol-
gens door heel Gelderland. DCH
mocht aantreden in Brummen
tegen BDV 2. Het werd daar een
ruime zege voor DCH, E. Hoe-
bink, H. Luimes, H. Vos en A. de
Greef behaalden resp. remise en
drie keer winst zodat de eind-
stand 1-7 werd.

De volgende ronde is ook al be-
kend en dan moet DCH tegen de
landelijk spelende DVD-Doetin-
chem en dat zal wel wat moei-
lijker worden.

Activiteiten komende weken:

Op 20 april zal DCH 2 deelnemen
aan het Gelders kampioenschap
sneldammen voor teams.
Op 27 april wordt de tweede
ronde bekerwedstrijd DVD - DCH
gespeeld.
Op 3 mei zal het damseizoen
2000-2001 afgesloten worden met
een sneldamtoernooi.

Iedereen kan hier aan mee doen
en er zal in verschillende klassen
speelsterkte gespeeld worden.

\

Onderlinge competitie:

J. Heijink - W. Eijkelkamp 2-0
A. Hoebink - J. Luiten 2-0
J. Vos - G. Halfman 2-0
B. Harkink - H. Dijkman 0-2
H. Groeneveld -J. Schabbink 0-2
H. Lansink - J. Schabbink 2-0
B. Goorman - B. Rossel 0-2
E. Brummelman - J. Wentink 2-0

Standen:

Groep A:
1. E. Hoebink
2. H. Vos
3. J. Vos
4. H. Luimes

H. Dijkman

Groep B:
1. H. Zonnenberg
2. H. Lansink
3. W. Eijkelkamp
4. G. Kreunen

Groep C:
1. B. Rossel
2. E. Brummelman
3. B. Goorman
4. L. Koldenhof

17-29
17-26
17-23
16-21
19-20

Donderdagavond 5 april j.l. was er in het gemeentehuis te Hengelo
een bijeenkomst van de gezamenlijke PR-groep van de CDA-afdelin-
gen van Hengelo, Hummelo & Keppel, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, waarbij tevens de voorzitters van zowel de fracties als de be-
sturen aanwezig waren. Besloten werd om in het fusieproces verder
gezamenlijk op te trekken. Alle vijf afdelingen onderschrijven de
conclusie van het rapport van Ernst & Young om een fusie van de
vijf gemeenten tot stand te brengen. Daarnaast zal een informatie-
blad worden uitgebracht en een politieke forumavond worden ge-
organiseerd.

Informatieblad

Na grondige bestudering van het
rapport en diepgaande discussies
overheerst bij de CDA-afdelingen
van de VHS-gemeenten de me-
ning dat het verreweg de voor-
keur verdient om tot een fusie
van de vijf gemeenten te komen.
De CDA-afdelingen van Hummelo
& Keppel en Zelhem onderschrij-
ven dat. Zodoende kan gezamen-
lijk opgetrokken worden om 'voor
de vijf te gaan'. Dat betekent niet
alleen met een gezamenlijk stand-
punt naar buiten komen, maar
deze mening ook samen uitdra-
gen. Daartoe zal, naast de folder
van gemeentewege, ook door het

CDA-cluster een informatieblad
worden samengesteld. Daarin zal
over de vijf afdelingen en gemeen-
ten informatie worden gegeven,
maar uiteraard ook nader op de
onderschreven conclusies van het
rapport worden ingegaan. Het
CDA-cluster heeft met het uitge-
ven van een dergelijk informatie-
blad reeds goede ervaringen op-
gedaan; aan de leden is afgelopen
zomer een dergelijk bulletin reeds
verstrekt.

Politieke forumavond

Naast de schriftelijke informatie-
vertrekking wil het CDA een poli-
tieke forumavond voor de vijf ge-

meenten organiseren. In het ka-
der van de herindeling werd eer-
der in januari ook al een discus-
sieavond gehouden met Tweede
Kamer-lid mevr. van der Hoeven,
waarvoor de belangstelling groot
was. Nu een besluit over de ge-
meentelijke herindeling dichterbij
komt - waarschijnlijk in de ge-
meenteraadsvergaderingen van ju-
ni - acht het CDA het logisch om
opnieuw met de burger in contact
te treden over dit belangrijke on-
derwerp.
Vanwege de formele gemeentelij-
ke hoorzittingen, die op 22 mei
plaats hebben, zal de door het
CDA te organiseren politieke fo-
rumavond gehouden worden op
woensdag 30 mei a.s. in zaal
"t Witte Paard' te Zelhem. Niet
alleen zal de visie van het CDA
nader worden toegelicht, maar is
er ook alle ruimte vragen te stel-
len aan het uit meerdere partijen
stammende politieke forum en
daarover te discussiëren.

CDA: Hengelo - Hummelo & Keppel

Steenderen - Vorden - Zelhem

Geef het door, rechts gaat voor!

Op l mei 2001 treedt de nieuwe verkeersregel 'voorrang bestuur-
ders van rechts' in werking. Vanaf deze datum moet aan alle be-
stuurders die van rechts komen voorrang verleend worden.

'Rechts heeft voorrang' geldt dus niet alleen meer voor auto's,
maar ook voor fietsers, bromfietsers, snorfietsers, bestuurders van
een invalidenvoertuig, bestuurders van een wagen, ruiters en gelei-
ders van rij- of trekdieren of vee. De regel geldt alleen voor gelijk-
waardige kruisingen. Dit zijn kruisingen waar de voorrang niet
apart geregeld is.

Voordeel van de nieuwe regel is
dat de voorrangssituatie op ge-
lijkwaardige kruisingen veel dui-
delijker wordt, omdat deze voor-
taan voor alle bestuurders geldt.
De verwachting is dat de nieuwe
regel zal leiden tot minder mis-
verstanden, waardoor de kans op
verkeersongevallen afneemt. Met
de nieuwe maatregel zijn de voor-
rangsregels in Nederland gelijk
met die in de ons omringende lan-
den.

Op kruisingen waar de voorrang
geregeld is, veranderen de voor-
rangsregels niet. Dit zijn kruisin-
gen met bijvoorbeeld verkeers-
lichten, voorrangsborden, haaien-
tanden of een inrit-/uitritcon-
structie. Ook blijven bestuurders
op een onverharde weg voorrang
verlenen aan alle bestuurders op
de verharde weg. Verder blijven
trams op gelijkwaardige kruisin-
gen altijd voorgaan of ze nu van
rechts of van links komen. Voet-

gelijkbare verkeersdeelnemers, zo-
als skaters, skeelers en steppers,
zijn géén bestuurders en vallen
niet onder de nieuwe voorrangs-
regel.

In verband met de invoering van
'voorrang bestuurders van rechts'
gaat de politie extra controleren.
Daarbij wordt de nadruk gelegd
op gerichte snelheidscontroles
van motorvoertuigen die gelijk-
waardige kruisingen naderen.
Daarnaast wordt er ook meer ge-
controleerd op de verlichting en
reflectie van (brom)fietsers.

Tenslotte: voorrang heb je niet,
voorrang moet je krijgen. Het is
van groot belang dat fietsers en
bromfietsers geen voorrang ne-
men als ze op gelijkwaardige
kruisingen van rechts komen,
maar eerst goed opletten of ze
voorrang krijgen.

Kijk vanaf april ook op:

Oost-Gelders

Symfonie Orkest

Op zaterdag 21 april a.s. geeft het
Oost-Gelders Symfonie Orkest in
de Bizetzaal van de muziekschool
Doetinchem een concert waaraan
wordt meegewerkt door de kla-
rinettist Frank Uuldriks. Op het
programma staan werken van
Haydn, Beethoven, Rossini en
Schreiner. Het concert staat on-
der leiding van Alexander Geluk
en begint om 20.00 uur. De toe-
gang bedraagt ƒ 17,50. Houders
van een Pas 65 +, CJP en jongeren
onder de 18 jaar betalen ƒ 15,-.

20-25 £
20-23
20-19
16-17

22-23
19-22
22-21
19-20

jangers en alle daarmee ver- www.geefhetdoor.nl

Geef lief door,
rechts gaat voor

^A

ffi

Uitvoering

'Voc'Elle'

afgelast

De zanguitvoering, die gepland
was op 16 april (tweede Paas-
dag) om 15.00 uur in de kapel te
Bronkhorst, gaat niet door in ver-
band met ziekte van een van de
zangeressen.

Bingo 'Suppor-

tersvereniging

PAX'

Woensdag 11 april organiseert de
'Supportersvereniging PAX' weer
één van haar gezellige bingo's in
het clubgebouw van 'PAX'. Aan-
vang 20.00 uur.
Er zijn weer fraaie prijzen te ver-
dienen en tot slot wordt een su-
perronde gespeeld.
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Aanmelding leerlingen basisscholen Hengelo - Keijenborg
In verband met planning en organisatie van het komende schooljaar willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Kinderen die, in de loop van dit schooljaar (2000-2001) of het komende schooljaar (september 2001 - 2002)
4 jaar worden, kunnen vanaf heden worden aangemeld.

Aanmelden graag vóór 28 april 2001 bij één van de volgende basisscholen:

Chr. Basisschool Bekveld

Hogenkampweg 24
7255 JX Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 21 71
E-mail: school.bekveld@tref.nl

Directeur: H.W. Vrielink

U kunt uw kind dagelijks aanmelden op school.

P.C.B. Ds. J.L. Pierson
Schoolstraat 13 - 7255 CD Hengelo Gld.
Tel. (0575)46 1528
E-mail: jl.piersonschool@tebenet.nl
Directeur: mevr. F. Meints

Aanmelding (ook telefonisch) dagelijks bij de directie

R.K. BASISSCHOOL

St. Bernardusstraat 2 - 7256 AP Keijenborg
Tel.(0575)461820
E-mail: bernardus.basisschool@tref.nl

U kunt uw kind dagelijks op school aanmelden bij
de heer P. Schrauwen, directeur.

ROZENGAARDS
WEIDE OPENBARE BASISSCHOOL

HENGELO GLD.

Rozenstraat 14-16 - 7255 XT Hengelo Gld.

Directeur: R. van Gijssel

Opgave dagelijks bij mevr. J. Wenneke-Aartsen (adj. dir.)
Rozenstraat 14 - tel. (0575) 46 15 10

E-mail: rozengaardsweide@tebenet.nl

LEER

St. Michielstraat 6 - Hengelo Gld.
Tel. (0575)46 17 15
E-mail: deleer@tebenet.nl
Directeur: H.W.A. Roes

Aanmelden nieuwe leerlingen bij
mevr. R. Menting, adj. directeur

r. k. basisschool

Chr basisschool
Varssel
Zelledijk 22 - Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 73 96
E-mail: cbsvarssel@hotmail.com
directeur: A.M. Schouten-Boomkamp

Aanmelding nieuwe leerlingen bij de directie

Daar midden in de Graafschap

Nog enkele weken en de inschrij-
ving voor het boek 'Daar midden
in de Graafschap' gaat van start.
Eenieder krijgt een korte perio-
de de gelegenheid zich van een
exemplaar van deze unieke uit-
gave te verzekeren.
'Daar midden in de Graafschap'
bevat velerlei interessante verha-
len en berichten. Veel mensen uit
Hengelo en ook Keijenborg zullen
er iets in terugvinden over hun ou-
ders of grootouders, of hun bedrijf,
familie of kennissen. Het zal dui-
delijk worden hoe ze leefden en
wat zij in de jaren 1900 - 1919
mee maakten. Enkele markante fi-
guren passeren de revue, zoals do-
minee Barbas, notaris Koning,
Frans Roes, Gerrit Langeler, Pie-
ter Mossel en pastoor Thuis. Een
hoofdrol in het boek spelen burge-
meester Knottenbelt, dokter Mein-
ders, rijksveldwachter Kraaijen-
brink en Derk Jan Jansen (Roze-
gaar). De laatste vergaarde een
fortuin bij de grote Hengelosche
Verloting. Er waren grote vraagte-
kens bij de wijze waarop. Op deze
kwestie wordt ook dieper inge-
gaan.

Het verenigingsleven stond toen
nog in de kinderschoenen. De men-
sen hadden maar weinig vrije tijd.
De belangrijkste verenigingen
waren Concordia en Excelsior. De

geschiedenis van Concordia, dat in
1861 werd opgericht, wordt uit-
voerig in dit boek belicht. Bij het
50-jarig bestaan in 1911 werd op
15 augustus voor het eerst een
groots concours georganiseerd.
Dat was in die tijd een volkomen
onbekend evenement en trok daar-
om duizenden bezoekers uit de
wijde omgeving. Het werd gehou-
den op een terrein bij 't Kervel,
dat toen in bezit was van baron en
barones Von Twickel.

De tijd was uiteraard honderd jaar
geleden heel anders dan tegen-
woordig. Toch zijn er ook overeen-
komsten. Zo was er in 1900 een
fikse ruzie over de verkoop van
een stuk grond van de gemeente
aan Herman Jansen (van de Lange
Wagen). Het liep zo hoog op, dat
twee raadsleden direct hun ver-
antwoordelijkheid namen en op-
stapten. En het waren niet de min-
sten, nl. notaris Koning.

In deze periode was er ook al
mond- en klauwzeer. In 1911 stak
de ziekte weer de kop op, het
ergst sinds 1896. In beide geval-
len was er sprake van een periode
van slecht weer.
Ook in Hengelo waren er gevallen.
Van paniek was geen sprake. De
besmette veestapels werden wel
afgemaakt, maar dat was toen

niet zo dramatisch aangezien de
meeste boeren slechts een klein
aantal beesten bezat. Ze werden
begraven en met kalk bedekt.
Voor veevervoer moesten de boe-
ren vervoersbiljetten zien te krij-
gen. De stallen werden ontsmet
met creosootolie of carbolzuur.
Verder een bord aan de straat, het
vee bijeenhouden en de melk
koken. Voor de rest wachten tot
de ziekte bij beter weer over ging.

Het boek staat vol met allerlei cu-
rieuze berichten uit Hengelo en
Keijenborg.
Enkele voorbeelden:

27 januari 1904

Er bestaat veel overlast van woon-

wagenbewoners. Vooral 's winters

hebben we last van deze zwervers.

Ze zijn nogal vrijpostig en vallen de

ingezetenen met allerlei dingen las-

tig. Bovendien laten ze, naar een

ander plaats vertrekkende, de vuile

sporen van hun verblijf achter. Dat

dit kwaad bloed zet, kan men den-

ken. De bewoners van woonwagens

verdienen op kermissen of met man-

denvlechten en stoelenmaken hun

brood, maar in de winter is er voor

hen niet veel te verdienen. Het beste

was een plek aan te wijzen en dat ze

dingen opruimen en reinigen voor

vertrek.

21 juni 1904
Een ongeval met een automobiel

Heden schrikte het paard van den

stalhouder Langeler op den grintweg

naar Hummelo voor een automobiel,

die ondanks de waarschuwingen van

den koetsier aan den chauffeur in

onverminderde snelheid voorbij-

vloog. Het paard met karretje, waar-

in een heer gezeten was, geraakte

met den koetsier, die het paard bij

den kop hield, in een sloot langs den

weg. De reiziger bekwam vrij ernsti-

ge kwetsuren aan het been en werd

door dr. Meinders verbonden. Overi-

gens liep het ongeval nogal goed af.

Tegen den bestuurder van den auto-

mobiel, waarvan het nummer bekend

is, werd proces-verbaal opgemaakt.

'Daar midden in de Graafschap'
staat bol van dit soort berichtjes,
waarmee het een uiterst lezens-
waardig boek zal blijken. Uiter-
aard met veel unieke foto's, waar-
bij gebruik is gemaakt van de col-
lecties van Wim Luimes, het ge-
meentearchief, Gert Halfman en
Jan Goossens (Keijenborg). De
Oudheidkundige Vereniging Hen-
gelo en het Staring Instituut on-
derhandelen nog over de organisa-
tie rondom de voorintekening en
de verschijning; hierover zal bin-
nenkort meer worden bekend ge-
maakt.

Vijfde Nationale Collecte

Hersenziekten

en Psychische

Ziekten
In de week van 15 tot 22 april
vindt voor de vijfde keer de
jaarlijkse 'Nationale Collecte
Hersenziekten en Psychische
Ziekten1 plaats. Ons motto is:
3,5 miljoen mensen met een ziek-

te in het hoofd. Hun kopzorg uw

gift waard! Deze collecte is een
gezamenlijk initiatief van de
Hersenstichting Nederland en
het Nationaal Fonds Geestelijke
Volksgezondheid.

Via de Nationale Collecte Hersen-
ziekten en Psychische Ziekten
wordt geld ingezameld voor zo'n
3,5 miljoen mensen met een
hersenaandoening of psychische
problemen. Deze ziekten grijpen
diep in iemands bestaan in, maar
ook in het leven van de naasten.
Een beroerte of hersenziekte leidt
niet zelden tot blijvende invalidi-
teit. Een depressie, eetstoornis of
fobie kan iemands leven volledig
verstoren. Het zijn aandoeningen
die iedereen kunnen treffen. Het
aantal mensen met deze ziekten
stijgt de komende jaren dusdanig,
dat in 2020 hersenaandoeningen
en psychische ziekten de tweede
doodsoorzaak vormen.
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Toyota Carina -1.6 XLi, grijs, W-1996, f 22.750,-
Toyota Corolla -1.6 LB, groen, 11-1997, f 28.250,-
Nissan Almera -1.6 SR, rood, 02-1996, f 22.250,-
Nissan Almera -1.6 XL, blauw, 02-1998, f 24.950,-
Toyota Corolla -1.6 XLi LB Comf., blauw, 11-1991, f 10.500,-
Citroën Berlingo -1.9 Diesel, grijs kent, blauw, 7-1998, f 17.450,-
Toyota Corolla -1.6 XLi LB Comf., rood, 10-1992, f 11.750,-
Opel Corsa -1 .4 ,16V , zwart, sport + velgen 11-1995, f 16.750,-
Ford Escort -1.6 CL 16kl., rood, 02-1993, f 13.950,-

Ford Escort Clipper - 1.8D QX, blauw 02-1994, f 16.250,-
Nissan Sunny -1.6 Wagon LPG, rood 11-1991, f 6.950,-
Volvo 440 - DL 1.8i, groen, 01-1993, f 11.000,-
Toyota Yariz - 7.0 16V, SOL, 3-drs, rood, 05-1998, f 26.250,
Nissan Micra - 7.0 a, groen, 04-1997, f 16.950,-
Nissan Almera - 7.6 CX, Airco, rood, 08-1998, f 25.500,-

Van Particulier.
Ford Fiesta -1.3 , 16\iStudio, 5-drs, blauw, 01-1996,12.750,-

Melgers
Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen

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

Noteer alvast! Zaterdag 2 juni houden wij open huis.

Geef het door,
rechts gaat voor

Knie
Bannmkstraat 24 7255 KE Hengelo Gld

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

Renault Laguna RT 1.8

Nissan Primera 1.6

Nissan Primera 1.6 Station

Nissan Sunny 1.6 Station

VW Polo 1.6, 3-deurs

VVV Go/f 1.4, 5-deurs

VWGolf 1.9 SDi, 3-deurs

VW Golf 1.6 LPG, 3-deurs

Citroen AX 1.1, 3-deurs

Seat Ibiza 1.2, 3-deurs

Volvo 460 1.8, 4-deurs

OpelAstra, 1.6 Station

OpelAstra, 1.6, 5-deurs

OpelAstra, 1.6, 5-deurs

Onderhoud en reparatie alle merken

Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

1994

1996

1999

1989

1997

ƒ 993

/999

ƒ 997

1994

1989

1992

1999

1995

1999

AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Volvo 440-1 .7 , 4-drs 1990

Citroen Berlingo -1.9 D, bedrijfsauto 1999

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

OpelAstra-1.4 i , 3-drs 1992

Opel Astra-1.6 i , 5-drs 1996

Opel Vectra -1.6, 16V, Sedan, 5-drs 1995

Mazda Demio -1.3i LX, 5-drs 1998

Nissan Micra -1.2, 3-drs Mare 1992

Peugeot 205-1 .4 , 3-drs 1994

V W G o l f - 1 . 3 , 3-drs 1986

Fiat Panda- 1.0i, 3-drs 1990

Suzuki Swift -1.01, 3-drs 1990

Honda Civic-1.5i , 3-drs 1991

Citroen C15 - 1.5D, bedrijfsauto 1990

Opel Kadett -1 .6 LPG, 3-drs 1989

Bovag-lid Bovag garantie

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

goedgekeurde autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.

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

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
Tel.(0575)441621

Icijlcen!



Gebruikte auto's met
BOVAG Garantie?

Seat Toledo Sport • i .8 S, rood, 1992

VW VentO • l .8 CL, rood, 1993

Ford Escort • 1.6 Laser, blauw, 1994

VWPassat • 1.8 CL, rood, 1990

Opel Kadett • l.4i Station, wit, 1990

Opel Vectra • l .6,4-drs, rood, 1991

Renault 21 Nevada • GTD, wit, 1993

VWGolf • 1.6 Sport, rood, 1990

Opel Astra • i .4i, groen. 1995

Paardentrailer ABLAS • (2-paards) in perfecte staat
met registratiebewijs, nieuwe banden, antraciet metaal

Zeker weten!

St. Janstraat 28, Keijenborg - Tel. (0575) 46 19 77

^ Wlzogoe<T±(4^
*.. in dlle auto's ^'r''

AUTOBEDRIJF

NIESINK
Dambroek 9, 7223 DT Baak

Tel. (0575) 44 20 89

Onderhoud en reparatie
Alle merken auto's

Ruitreparatie
APK-keuringsbedrijf
Nieuw: Airco Service

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Alfa 155 T Spark -1.6 16V, 4-deurs 03-97
Audi A4 -1.6, 74 KW, 4-deurs 05-95
VWGol f -1 .6 , 5-deurs 11-96
VWGol f -1 .8 , 3-deurs 05-94
VW Passat Variant -1.9 TDi, 5-deurs 06-98
VWGol f -1.6CL, 3-deurs 01-95
VW Polo -1.6, Milistone, 5-deurs 01 -97
Seat Toledo -1.8 GL, 5-deurs 03-94
Nissan Sunny -1.6 i, 3-deurs '93
Nissan Primera - 2.0 TD Diesel, 4-deurs 05-97
Nissan Primera -1.6, 5-deurs 12-94
Nissan Primera - 2.0 Si, 4-deurs 01 -97
Nissan Almera -1.4 Pulsar, 3-deurs 07-97
Nissan Almera -1.4 i, 3-deurs 04-98
Peugeot 306 -1.4 i Plus, 5-deurs 08-94
Fiat Punto 55 - 3-deurs 04-99
Fiat Punto 55 - 3-deurs 07-98
Ford KA-1 .3 i, 3-deurs 04-98
Ford Fiësta -1.3 i, 3-deurs 02-97
Mazda Demio -1.3 GLX, 5-deurs 02-99
Mazda 323 F HB -1.6 i, 5-deurs 06-95
Renault Megane - 2.0 Coupe, 2-deurs 03-96
Renault Megane -1.6, 5-deurs '98

Grijs Kenteken Auto's
Ford Courier-1.8D 05-97
Opel Combo-1.7D 09-98
Peugeot Partner '96
Volkswagen Caddy -1.90 05-99

PEUGEOT

L£EUW£KEUft\
GEBRUIKTE
AUTOS

ÖBOVAE

* PEUGEOT
ASSISTANCE

officieel
Peugeot
dealer

I063D
I063D
I063D
I063D
I063D

206 3D
206 3D
206 3D

306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 3D
306 4D
306 5D
306 5D
306 5D

.0 Accent

. l Accent

. l Accent, airco.elr.cpv.trekh.

.5 D Accent, elr.cpv.stb.trekh.

.1 Étoile

.4XR. 15'ïmv
A XT,AC,mlv.cpv.elr
.9 XTD.AIarm.cpv.mlv.

.4 Plus

.4 Plus, a-spoiler

.4 Plus, radio.sch.dak

.4 XN Belfort, startbl.

.4 XR Belfort, mistl.

.4 XR Plus

.6 XR afn.tr.haak
2.0 I6V GTI cpv.erv.mlv.stb.verl.

.4SL

.45

.4 XR Belfort, trh.cpv.mlv.stb.

.6 XS Break, cpv.el.sch.k.mlv.

OCCASIONS
306 SD l .9 XRD. 16"lmv 160.000 km 1997
306 5D l .9 XRD, cpv.erv.reg.mlv. 72.000 km 1998
406 2D 2.0 Coupé, airco, 2 airbags 23.000 km 1998
Expert I.9TD Comfort, I4"lmv.radioc.l02.000 km 1997

44.000 km
120.000 km
35.000 km
77.000 km
99.000 km

1995

1995

1998

1998

1994

17.000 km 2000
17.000 km 2000
61.000 km 1999

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

109.000 km
58.000 km
98.000 km
28.000 km

1994

1994

1994

1996

1996

1994

1994

1997

1995

1997

1996

1997

Deze moet u beslist gezien hebben!

PEUGEOT 206 XT 3 Drs
Deze Peugeot is zilvergrijs metallic en is voorzien van
een pittige maar zuinige l .4 liter motor.
De uitrusting is zeer compleet met o.a. grijze velours-
bekleding, centrale portiervergrendeling, 2 x airbag,
regensensor, elektrische ramen voor en mistlampen
voor. Deze chique Peugeot van januari 2000 heeft
slechts 17.000 km op de teller en verkeerd in absolute
nieuwstaat.

Voor f. 28.950,- bent u de nieuwe eigenaar
inclusief l jaar volledige garantie.

Openingstijden:
Maandag-donderdag::
Vrijdag:
Zaterdag:

8.00- 18.00 u.
8.00 - 20.00 u.

9.00- 16.00 u.

Meer informatie over gebruik te occasions: www.aanbod-online.nl/ridderhof

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

J E V O E L T J E L E K K E R D E R I N E E N P E U G E O T PEUGEOT

Gemiddeld wordt e r '
elke twee minuten

een auto opengebroken!

Vakgarage Hans Sloot

nu ook Weaco Comfort

Partner

WEACO is een concept dat autoaccessoires en aanver-
wante producten in de markt zet. Het heeft een landelijk
netwerk opgezet om de inbouw van die producten moge-
lijk te maken. Ze zijn op zoek gegaan naar representa-
tieve bedrijven met een positieve uitstraling en kwamen
bij de Vakgarage terecht. Daar Vakgarage Hans Sloot
aan een gecertificeerd kwaliteitssysteem voldoet, is
WEACO met hun een partnerschap aangegaan.

In de showroom staan de producten van WEACO uitge-
stald. Waar moet je aan denken als je het hebt over auto-
accessoires en aanverwante producten?
Bijvoorbeeld

De elektronische regensensor, deze schakelt automatisch
aan zodra de voorruit nat wordt en past de frequentie
van wissen aan wanneer het harder gaat regenen.
De automatische lichtschakelfunctie in het donker, die
reageert op veranderende lichtcondities, zoals bij het
inrijden van een tunnel, parkeergarage of invallende
duisternis. De verlichting schakelt automatisch aan en
uit wanneer de lichtcondities veranderen.
WEACO is ook handsfree-specialist! Alle mobiele tele-
foonaccessoires zijn prijstechnisch en kwalitatief zeer
aantrekkelijk.
WEACO heeft alles voor de accu van ieder voertuig,
zoals bijvoorbeeld een Battery Conditioner. Die houdt de
conditie van de accu tijdens lang stilstaan optimaal van
zowel uw motor als camper.
Een kleine koelkast voor in de auto, ideaal voor tijdens
uw vakantie. Aansluitbaar op uw autoaccu.

Het is eigenlijk te veel om allemaal op te noemen.

Met WEACO heeft uw Vakgarage Hans Sloot een uitge-
breid progamma in huis aan autoaccessoires.

Kom daarom vrijblijvend naar de Ruurloseweg 50 om de
uitgebreide catalogus 'Meer comfort & veiligheid' te
halen en vraag naar de mogelijkheden.

Gebruikte auto's met
BOVAG Garantie?

Hyundai H200 - diesel, dubb. cabine, 1999, groen met.
Renault Megane - diesel, 1997, wit
Opel Vectra - LPG, 1991, rood
Volvo 240 Station - 1984, blauw
Volvo 850 GLT - 1993, zwart
Ford Escort 1.4- 1991, wit
Fiat Tipo DGT 2.0 - 7997, grijs
Lancia Dedra TD - airco, 1994, groen
Volvo 940 GL - 7997, rood
VW LT kampeerauto - 7977, wit
Fiat Tipo automaat - 7993, rood
Peugeot 404 coupe - Oldtimer, 1967, wit
Rover 825 - zeer luxe uitvoering, 1996, groen
Hyundai coupe 2.0 - 7997, rood
Lancia Delta gti - 7992, blauw
Fiat Polski 600 - 7992, rood
Alfa Romeo Gtv - 7957, rood
VW Golf - 7957, wit
Seat Toledo LPG - 7995, zwart
Porsche 944 - 7959, zwart
Fiat Uno 45 - 7959, grijs
Daihatsu Cuore - 7994, grijs
Daihatsu Rocky TD - 7994, wit
Opel Kadett HB 1.6 - 7955, rood
Ford Fiësta 1.1 CL - 7992, groen

Zeker weten!
VAKGARAGE

HANS SLOOT
samen op de goede weg
Ruurloseweg 50, 7255 DJ Hengelo Gld.,
Tel.(0575)461871

UIDEN
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voor een
de zonnebril!

Bij ons kiest u uit een

ruime collectie zonnebrillen.

Voor een zonnebril

op sterkte kiezen wij voor

kwaliteitsglazen.

Compleet montuur inclusief
Essilor Extreem zonneglazen* op sterkte

r QQ
O M f "

Wij hebben al een zonnebril
op sterkte vanaf

'enkelvoudige zonneglazen -6\2 tot +6\2. Geldig zolang de voorraad strekt.

> GROOT KORMELINK
V, brillen en contactlenzen

(WO)
Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (Gld.), Telefoon (0575) 46 17 71

Keurmerk voor objectieve opticiens

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A

Vloertegels

Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

OOK IN MAK - OOK IN BAAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek18 Tel. : 0575-441123
7223 W Baak 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;
SIERGRINV 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

pagina

Wij hebben voor u ...
• Hoog- en half stam fruitbomen
• Leilinden en leiplatanen
• Bolbomen esdoorn, prunus, catalpa, acacia
• Dakplatanen
• Rode en groene beuk voorhagen van 50-175cm

• Bosplatsoenen in 20 soorten
• Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster etc.
• Haag- en sierconiferen
• Rhododendrons en andere groenblijvende planten

Ook voor een cadeaubon kant u bij ons terecht!

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN b...
Rondweg 2a, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 14 24

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 12 04

Vrijdag 20 april

Erotische dwaze
worteltjes avond
Let op! Een erotisch gevuld

programma met o.a.:

* Opwindende striptease shows
zowel voor de dames als voor de heren

* Topless barbediening
* Ondeugende spelletjes

uiteraard met echte wortels etc. etc.

Vrijdag 11 mei

Karaoke
Vrijdag 15 juni

Caribische avond



Column

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 woensdag 4 t/m maandag 9 april 2001

Woensdag 4 april

- Op de Enkweg in Hengelo bot-
sten 's middags een automo-
bilist en een vrachtwagen-
chauffeur met hun voertuigen
tegen elkaar. Dit werd veroor-
zaakt doordat de chauffeur van
de vrachtauto tijdens het ach-
teruit rijden de automobilist
niet liet voorgaan. Beide be-
stuurders bleven hierbij onge-
deerd.

- In Zelhem vond 's middags op
de kruising Kruisbergseweg-
Oude Kruisbergseweg een aan-
rijding plaats tussen twee au-
tomobilisten.
Doordat één van de bestuur-
ders geen voorrang verleende
en een botsing wilde voorko-
men, week ze uit.
Daarbij kwam ze met haar per-
sonenauto terecht op de voor
het tegemoetkomende verkeer
bestemde weggedeelte, waarbij
zij een tegemoetkomende per-
sonenauto schampte. Aan bei-
de voertuigen ontstond schade.

- Aan de Dorpsstraat in Halle
werd tussen 19.30 en 20.15
uur een zilverpaarse mountain-
bike, merk Koga Miyati, ont-
vreemd.

- In Hummelo vond 's nachts op
de Dorpsstraat een autodiefstal
plaats. Hierbij werd een rode
Honda Civic gestolen.

- Tevens vond er in deze nacht
een auto-inbraak plaats aan
de Valkenbos te Hoog Keppel.
Hierbij werd o.a. een mobiele
telefoon, laptop en een tas met
persoonlijke goederen wegge-
nomen.

- Aan de Zuylenkamp in Humme-
lo werd ook ingebroken in een
auto, waarbij o.a. een walk-
man is gestolen.

Donderdag 5 april

- 's Nachts vond bij Klein West-
land in Hengelo een inbraak
plaats, waarbij een gering geld-
bedrag werd ontvreemd. Hier-
bij ontstond wel grote braak-
schade.

Vrijdag 6 april

- Een bestuurder reed 's middags
met zijn personenauto over de
Rijnweg, komende uit de rich-
ting Aaltenseweg.
De bestuurder gaf tijdens het
afslaan hierbij geen voorrang
aan een inhalende automobi-
list. Hierdoor ontstond tussen
beide partijen een aanrijding en
beide voertuigen liepen schade
op.

- Op de Zelhemseweg in Humme-
lo kwam een automobilist met
een overstekende ree in bot-
sing.

Aquar ellenexpositie in

bibliotheek Hengelo Gld.

Van 17 april t/m 22 mei a.s.
wordt er in de bibliotheek te
Hengelo Gld. een expositie ge-
houden van aquarellen met als
thema 'landschappen'.

De aquarellen werden gemaakt
door een hechte groep van twaalf
enthousiaste mensen, die elke
woensdagmiddag bijeenkomen en
schilderen onder leiding van Wil-
lem van Bilzem, kunstenaar te
Apeldoorn.
Het is interessant te zien hoe ver-
schillend de landschappen qua
sfeer en kleurgebruik geschilderd
zijn.

De expositie is vrij toegankelijk
tijdens de openingsuren van de bi-
bliotheek op:

dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur
en van 18.30 tot 20.30 uur

woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
en van 15.00 tot 17.00 uur

vrijdag van 15.00 tot 20.30 uur.

Zaterdag 7 april

- In Zelhem op de Ruurloseweg
werd 's avonds een oversteken-
de ree geschept door een per-
sonenauto.
De ree overleed ter plaatse
en aan het voertuig ontstond
schade.

Maandag 9 april

- Op de Keijenborgseweg te Zel-
hem vond 's morgens een kop-
staartbotsing plaats tussen
twee automobilisten, omdat
een bestuurster door het ver-
keer werd gedwongen te rem-
men en de auto achter haar
niet meer op tijd tot stilstand
kon komen. Hierdoor ontstond
aan beide voertuigen materiële
schade.
's Nachts reed een automobilist
over de Eldrikseweg in Eldrik.
Plotseling stak een hoogdrach-
tige ree de rijbaan over en kon
de bestuurder een aanrijding
niet meer voorkomen. Het dier
en nagenoeg volgroeide kalfjes
overleden ter plaatse.

- Bij het tankstation aan de
Rijksweg in Drempt tankte
's avonds een nog onbekende
bestuurder en reed vervolgens
weg zonder te betalen.

Saskia Visscher

Leer en doe

middag Henge-

lose Hengel-
sport Vereniging

De Hengelose Hengelsport Vereni-
ging organiseert zaterdag 21 april
samen met de 'Welkoop', een leer
en doe middag. We gaan tuigjes
maken, visherkenning, voer ma-
ken, er wordt een videofilm ver-
toond en nog veel meer.

Geef je snel op bij de 'Welkoop'.
Aanvang 13.00 uur. Einde 16.00
uur. Deze middag is in het gebouw
op de Ijsbaan.
Toegang gratis.
Maximale deelname 30 kinderen.

SCHAT UW WONING EN INBOEDEL
OP WAARDE

Een uitgebreide opstalverzekering
is voor iedere huiseigenaar onmis-
baar. De meeste hypotheeknemers
stellen een dergelijke verzekering
niet voor niets als eis voor de vei-
ligstelling van hun onderpand.
Zo'n opstalverzekering dekt scha-
de aan het huis zelf, veroorzaakt
door o.a. brand, blikseminslag, in-
braak en waterschade.

Herbouwwaarde woonhuis
(opstal)

Het huis wordt op basis van her-
bouwwaarde verzekerd. Het uit te
keren bedrag moet dus voldoende
zijn om een woning van dezelfde
inhoud en constructie (bouwwaar-
de) te herbouwen.

Dit bedrag kan afwijken van de
waarde in het economisch verkeer
en van andere waarden zoals de
WOZ waarde. De herbouwwaarde
wordt vastgesteld (evt. met be-
hulp van een herbouwwaardeme-
ter) bij het aangaan van de verze-
kering en wordt deze jaarlijks
geïndexeerd aan de hand van de
vastgestelde cijfers van de Vereni-
ging van Brandassuradeuren. Bij
deze geïndexeerde verzekering
blijft de polis de waarde ontwik-
keling van de bouwkosten volgen.
De waarde wordt vastgelegd in
een verzekerd bedrag dat op de
polis wordt vermeld.

Als de polis een herbouwwaarde-
clausule bevat en de eigenaar van
een volledig verwoeste woning be-
sluit om niet te gaan herbouwen,
dan wordt de waarde in het eco-
nomisch verkeer uitgekeerd (dit
staat in de polisvoorwaarden ver-
meld).

Verbouwingen

Als een huis verbouwd of gereno-
veerd gaat worden, is het raad-
zaam om de verzekerde herbouw-
waarde eens kritisch onder de
loupe te nemen. Veelal geven dit
soort activiteiten (dakkapel of
aanbouw serre) een stijging van
de herbouwwaarde. Dit is niet in
de jaarlijkse indexering begrepen.
Uw tussenpersoon kan u behulp-
zaam zijn bij de herberekening
van de herbouwwaarde.

Waarde inboedel
(huishoudelijke inboedel)

Uit verscheidene onderzoeken
blijkt dat veel Nederlanders hun
inboedel te laag hebben verze-
kerd.
In vele gevallen is dat omdat in de
loop der tijd de inboedel flink is
uitgebreid, zonder dat de verze-
kerde waarde op de inboedelver-
zekering is aangepast. De waarde
van de inboedel kan worden vast-
gesteld met behulp van een inboe-
delwaardemeter of een inventari-
satielijst.

Tonnie Berger voet

Inboedelwaardemeter

Deze meter geeft op basis van de
uitgangspunten leeftijd, gezinssi-
tuatie, inkomen, soort woonhuis
en herbouwwaarde woonhuis de
waarde van de inboedel weer. Wel
moet er gedacht^worden aan bij-
zondere bezittingen zoals: antiek,
audio en sieraden.

Inventarisatielijst

Bij deze methode wordt er een
lijst van de totale inboedel opge-
steld met daarbij de vermelding
van de nieuwwaarde van deze
zaken. Deze methode is zeer
nauwkeurig maar wel arbeidsin-
tensief. Veel verzekeraars geven
bij het vaststellen van de verze-
kerde waarde van de inboedel vol-
gens deze methoden een garantie
tegen onderverzekering en een
verlaagde premie. Het vaststellen
van een juist verzekerd bedrag
voor woonhuis en inboedel voor-
komt teleurstellingen bij schade,
want bij een te laag verzekerd be-
drag is er sprake van onderverze-
kering en dat heeft vervelende fi-
nanciële consequenties.

Onderverzekeringsregel

Stel u heeft een brandschade van
f 60.000,-. U heeft een verzeke-
ring van f 200.000,- , maar de
werkelijke waarde is f 300.000,--.
Het is dan niet zo dat die schade
volledig wordt vergoed omdat het
schadebedrag lager is dan het ver-
zekerde bedrag. De verzekerings-
maatschappij zal dan de schade
vergoeden in de verhouding wer-
kelijke waarde ten opzichte van
de verzekerde waarde. In dit
geval wordt er 2/3 van de schade
zijnde f 40.000,- uitbetaald.
Het is dus van het grootste belang
dat de verzekerde waarden van
inboedel en opstal zo nauwkeurig
mogelijk zijn vastgesteld. Verzeke-
raars en uw tussenpersoon heb-
ben hulpmiddelen om de juiste
waarden van uw zaken vast te
stellen en u daarbij te adviseren.
Hiermee kunnen veel teleurstellin-
gen worden voorkomen.

Memelink & Bergervoet
assurantiën en financiële diensten
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Bestemmingsplan Kruisbergseweg/verplaatsing

garage Herwers en het vierde Pax-veld

'1200 jaar bij de Bron'

Oecumenische viering op 29 april

Naar aanleiding van de gepubli-
ceerde brief van de heer H. Gosse-
link in 'de Reclame' d.d. 29-3-
2001 zou ik graag de volgende
kanttekeningen willen plaatsen.

Het bevreemdt mij dat de heer
Gosselink verbolgen is over het
feit dat wij een onderzoek hebben
aangevraagd omtrent de tot-
standkoming van het bestem-
mingsplan Kruisbergseweg. Dit
om met name de rol van de Bur-
gemeester, college, raad en Gede-
puteerde Staten hierin te bekij-
ken. Aangezien de heer Gosselink
de wet kent, weet hij ook dat ie-
dere burger hier recht toe heeft
wanneer men gegronde twijfels
heeft omtrent besluitvorming in
zijn gemeente.

De door de heer Gosselink be-
schreven te volgen (en ook hier
gevolgde) werkwijze is in werke-
lijkheid anders tot stand geko-
men. Ook het verslag d.d. 9 janu-
ari 2001 van de Burgemeester
vergeet te melden dat het open-
baar behandelen in een raadsver-
gadering alvorens een besluit te
nemen omtrent verplaatsing van
een garagebedrijf naar het bui-
tengebied hier op dat moment
(toezegging tot medewerking 6
december 1994) niet aan de orde
is geweest.

Bovendien was er mijn inziens te
weinig openheid omtrent de juiste
weergave van de omvang van de
plannen van Herwers.

Mijn mening

Nu de exploitatiemaatschappij en
Nissan-dealer Jos Herwers is be-
gonnen met de bouw van een
grote garage en een carosseriebe-
drijf in het beschermde W.C.L.-
buitengebied van Hengelo, met
toestemming van de Raad van de
gemeente Hengelo en de Provin-
cie Gelderland, is nu eindelijk ook
de weg vrijgekomen voor de aan-
koop en aanleg van het lang ver-
langde en veelbesproken vierde
voetbalveld voor onze tweede-
klasse voetbalclub P.A.X.
Onze voetballers hebben al jaren
dringend behoefte aan een vierde
veld vanwege de aanwas van het
aantal leden.

Ik wil daarom een oproep doen
aan de Gemeenteraad van Henge-
lo en de fa. Herwers om nu ook
zo snel mogelijk tot uitvoering
van de reeds lang geleden ge-

Zoals het vestigen van een twee-
de bedrijf en twee burgerwonin-
gen in dit beschermd W.C.L. ge-
bied.
Ook bleek tijdens de procedure de
te bebouwen aantal m2 voor be-
drijfsverplaatsing veel ruimer uit
te vallen dan waar in eerste in-
stantie over werd gesproken.
Ook vraag ik mij af of de raad op
de hoogte was van de nog be-
schikbare aantal m2 op de plaat-
selijke industrieterreinen.
Ook naar de provincie werd een
onjuiste weergave van situatie,
feiten en omstandigheden gege-
ven.
Kortom, reden genoeg voor twij-
fels inzake correct gevoerde be-
sluitvormingsprocedure.

De heer Gosselink maakt melding
van een onnodig vertraging oplo-
pen wat betreft het verplaatsen
van een garagebedrijf uit het
dorp en het verkrijgen van een
extra voetbalveld voor Pax.

Ik wil hier graag, maar ook na-
drukkelijk bij opmerken dat tegen
de aanleg van een vierde voetbal-
veld nooit bezwaar is aangete-
kend. Hierbij had de gemeente
reeds in de beginjaren negentig
de mogelijkheid een vierde veld te
verkrijgen, doch de koop liep stuk
op 25.000 gulden. Dit laatste is
in het verleden nooit duidelijk
toegelicht aan de voetbalvereni-
ging-
Ik vind het dan ook erg makkelijk
dat gemeenteraadsleden keer op

sloten koop- en verkoopovereen-
komst over te gaan.

Na de verklaringen van burge-
meester van Beeck Calkoen na-
mens het College van B. en W. en
van de heer Gosseling namens het
C.D.A. en alle andere fracties in
de gemeenteraad, dat alles vol-
gens de juiste procedure en vast-
gestelde regels is verlopen, is er
nu geen enkele belemmering meer
om tot de uitvoering van de koop-
overeenkomst tussen de Gemeen-
teraad en de fa. J. Herwers over
te gaan.
Zoals reeds eerder is bekendge-
maakt is er door de Gemeente
ƒ 100.000,- vrijgemaakt en gere-
serveerd voor dit doel.
Van de fa. Herwers wordt nu dan
ook verwacht dat zij het initiatief
nemen om tot overdracht en leve-
ring van de benodigde grond over

keer met het verwijt komen dat
ik deze aanleg (en hiermee de
voetbalvereniging Pax) tegen-
werk.
Het aangetekende bezwaar betrof
het stilzwijgend aanleggen van
industrieterrein in landelijk bui-
tengebied. Dit terwijl voor het be-
treffende bedrijf op dat moment,
en in het verleden, voldoende mo-
gelijkheden voorhanden waren
om zich op hiervoor bestemde be-
drijventerreinen te vestigen.
Ook bepaalde commissies waren
het met deze zienswijze eens.

Zelf ben ik van mening dat deze
vertraging een gevolg is van het
sterk persoonsgebonden beleid
wat al jaren in onze gemeente
wordt gevoerd. Waar ook een
groot gedeelte van de bevolking
beslist geen voorstander van is.

Bij het opstarten van deze be-
stemmingsplanprocedure zijn er
eerst toezeggingen gedaan.
Daarna heeft men er argumenten
bij gezocht om het bij de provincie
en bevolking aannemelijk te ma-
ken.
Het heeft vanaf het begin ontbro-
ken aan een deugdelijk motief.

Ik nodig de heer Gosselink graag
uit voor een openbaar debat om
mijn mening en visie hierover toe
te lichten.

M.R.H. VEENHUIS-WOLTERING
Bleekstraat 5
Hengelo

te gaan, aangezien de gemeente
Hengelo aan alle eisen, voor-
waarden en verplichtingen heeft
voldaan. Het gestelde doel is be-
reikt en de vergunning tot bou-
wen is binnen.

Het ligt nu dus in de lijn en de lo-
gica der verwachtingen dat de ge-
meente Hengelo ook nét zo voort-
varend zal beginnen met de aan-
leg van het vierde veld voor onze
voetbalclub P.A.X. als de fa. Her-
wers is begonnen aan zijn twee
bedrijven in dit mooie buitenge-
bied, want ik kan mij voorstellen
dat de voetballers zo langzamer-
hand genoeg hebben van het gesol
en nu resultaat willen zien.
Haast is geboden nu het kan!

F.H. VAN BALEN
Hengelosestraat 28
Keijenborg

Op zondag 29 april herdenkt Zel-
hem 1200 jaar Lambertikerk. In
801 stichtte Liudger de eerste
kerk. Dat vormde het begin van
wat nu de Lambertikerk is. Daar-
mee werd 'Salehem' op de kaart
gezet.
Op 29 april is er een oecumeni-
sche viering, waarin acht kerken
en geloofsgemeenschappen sa-
menwerken.
De gezamenlijke kerken kiezen
als thema voor de oecumenische
dienst: '1200 jaar bij de Bron'.

Waarom dit thema?
- De Lambertikerk is oorsprong,

dus bron van Zelhem.
- Het geloof was voor Ludger

een bron van inspiratie.
- Het groene hart heeft een bron

nodig om groen te blijven.

Bij de viering staat de Lamberti-
kerk als middelpunt van het dorp
centraal. Zij zal echter te klein
zijn om op die dag aan alle kerk-
gangers plaats te bieden. Daarom
vindt de viering plaats in de tent
op het plein aan de Kerkweg. Op
zondag 29 april komen vanaf
10.00 uur kerkgangers in en rond
de Lambertikerk bijeen, waarna
zij gezamenlijk op weg gaan naar
de tent.
De dienst begint om 10.30 uur.
Voorgangers zijn mevrouw J.
Traas-Hageman, ds. C. van Dorp
en pastoor H. Jacobs. Zelhemse
en Halse koren en muziekgezel-
schappen werken aan de viering
mee. De tent biedt plaats aan
1000 mensen. De voorbereidings-
groep hoopt dat alle plaatsen be-
zet zijn.

'MobiMax' schort ritten naar

Duitsland op vanwege MKZ crisis

Het Vervoerproject Achterhoek
heeft besloten de 'MobiMax' rit-
ten naar Duitsland voorlopig op
te schorten. Aanleiding is de
huidige mond- en klauwzeercri-
sis (MKZ). 'MobiMax' is een
aanvullend openbaar vervoer-
systeem voor de Achterhoek.

Het besluit om de ritten naar
Duitsland op te schorten is geno-
men omdat er door de strenge en
tijdrovende controles aan de
grens in verband met de MKZ-cri-
sis te grote vertragingen optre-
den. Wachttijden van meer dan
een uur zijn de afgelopen dagen
geen uitzondering geweest. Daar-
door is het niet meer mogelijk om
de 'MobiMax' ritten op een aan-
vaardbare wijze in te plannen.
Oponthoud bij de grens betekent
automatisch dat ritten niet meer
volgens de met klanten afgespro-
ken vertrek- en aankomsttijden
kunnen worden afgewerkt. De rit-
ten naar Duitsland worden her-
vat zodra de wachttijden bij de
grensovergang weer tot aan-
vaardbare proporties zijn terug-
gebracht.

Voor het overige houdt 'Mobi-
Max' zich zorgvuldig aan de MKZ
richtlijnen van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer & Vis-
serij.
Dit betekent onder meer dat af-
zettingen rond boerderijen wor-
den gerespecteerd. De beslissing
om wel of niet gebruik te maken
van 'MobiMax' is op dit moment
- conform het rijksbeleid - nog
steeds de eigen verantwoordelijk-
heid van de bewoners.
Op verzoek worden zij wel ver-
voerd van en naar een boerderij,
maar het ophalen en afzetten
door 'MobiMax' vindt plaats aan
de openbare weg bij boerderijen.
Erven worden derhalve niet be-
treden. Het Vervoerproject Ach-
terhoek en het Regionaal Vervoer
Centrum stellen zich dagelijks op
de hoogte van eventuele verande-
ringen in het beleid ten aanzien
van de MKZ crisis.

Reizigers kunnen voor actuele in-
formatie over de eventuele conse-
quenties voor het 'MobiMax' ver-
voer terecht op telefoonnummer
(0900) 202 52 61.

Uitvoering theatergroep 'Grint'

uit Steenderen

Kom ook kijken, luisteren en ge-
nieten van het theaterstuk 'Jo-
naas', gespeeld door theatergroep
'Grint' uit Steenderen.
Het bijbelverhaal Jona is als uit-
gangspunt gekozen.
Jona vlucht voor God en gaat aan
boord van een schip.
Wie er nog meer aan boord is en
wat er tijdens die reis gebeurt, is
te zien op zondag 22 april a.s.
om 10.00 uur in de Remigius
kerk te Steenderen.
Het is zeker de moeite waard om
te komen kijken, gezien het en-
thousiasme van de jongeren en

het harde werken er aan. De jon-
geren nemen je graag mee op
reis, met als eindbestemming... ?
De toegang is gratis, aan de uit-
gang zal om een vrijwillige bijdra-
ge worden gevraagd.
Voor informatie: Willy Donder-
winkel, Coördinator Theatergroep
'Grint'. Tel. (0575) 44 11 25.
Theatergroep 'Grint' is een groep
enthousiaste jongeren, die op een
creatieve manier met geloof bezig
willen zijn. 'Grint' is opgezet door
de kernjeugdraad van de Neder-
lands Hervormde gemeente te
Steenderen.
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Jan Ottink & De Hemel9 in Steenderen Kiest Gelderland voor

windmolenparken

'Jan Ottink & De Hemel' is al een
begrip in Oost-Nederland sinds
deze formatie uit Lochem vorig
jaar het eerste Streeksongfestival
won.
Toch is het niet alleen streektaal
dat er gezongen wordt, Jan Ot-
tink schrijft ook teksten in het
'gewone' Nederlands. In juni
brengt 'Jan Ottink & De Hemel'
een nieuwe cd op de markt en

daar krijgen we in Steenderen
een voorproefje van, maar ook de
oude grote hits zullen natuurlijk
niet ontbreken.

De eerste keer dat deze topforma-
tie uit de Achterhoek in Steende-
ren in levende lijve te zien en te
horen is, zal zijn op zaterdag 21
april in 'De Seven Steenen' te
Steenderen, aanvang 20.00 uur.

Het is geen gewoon optreden.
'Jan Ottink & De Hemel' onder-
steunen hiermee Wereldkinderen
in de bouw van een basisschool in
de Dominicaanse Republiek.

Kaartjes voor het optreden zijn te
verkrijgen bij 'De Seven Steenen':
(0575) 45 29 96.
En ze kosten slechts ƒ 15,-. Het
wordt een fantastische avond!

Waar mogen in Gelderland
windmolens komen? De net ver-
schenen ontwerp-streekplanher-
ziening geeft duidelijkheid. Dat
over het onderwerp nogal ver-
schillend wordt gedacht, blijkt
wel uit het feit dat de tekst, die
alleen over windenergie gaat,
tot ongeveer veertig reacties
heeft geleid. Zeer uiteenlopende
reacties bovendien.

Sommige Gelderlanders vinden
dat de provincie de bouw van
windmolens op bepaalde plaatsen
ten onrechte toestaat, anderen
vinden juist dat de provincie de
bouw van windmolens op dezelfde
plekken onnodig bemoeilijkt. De
provincie legt in een commentaar-
nota vast wat er met de in-
spraakreacties is gebeurd. Ver-
volgens stellen Provinciale Staten
de streekplanherziening in mei
definitief vast.

De provincie wordt in het streek-
plan in drie typen gebieden inge-
deeld. In rode gebieden mogen
geen windmolens worden ge-

bouwd, vanwege natuurbescher-
mings- of veiligheidsoverwegin-
gen. In het witte gebied mogen de
molens onder bepaalde voorwaar-
den verschijnen, terwijl de plaat-
singsmogelijkheden in het groene
gebied het grootst zijn. Overigens
geldt in het algemeen dat de pro-
vincie in alle gevallen 'solitaire'
windmolens afkeurt. Windmolens
mogen dus alleen in groepen wor-
den gebouwd.

Als het streekplan de bouw van
windmolens toestaat, wil dat nog
niet zeggen dat die daadwerkelijk
kunnen worden gebouwd. De ge-
meente moet de bouwaanvraag
nog beoordelen en zal met de lo-
kale omstandigheden rekening
houden. Daarbij wordt onder an-
dere gekeken of er geluidsover-
last kan ontstaan en of de scha-
duw van de molen niet te hinder-
lijk is voor de omgeving.

X

Meer informatie:
G. Jacobse, (026) 359 98 09.
E-mail:
g.iacobse(</prv.gelderland.nl.

Zutphen op zijn zondags op zondag 22 april 2001

De ruim 800 jaar oude stad Zut-
phen houdt op zondag 22 april
weer een culturele open dag.
Veel historische gebouwen die
normaal gesloten zijn, kunnen
op deze dag gratis worden be-
zocht. Bovendien zijn er tal van
activiteiten op touw gezet om
bezoekers kennis te laten ma-
ken met de rijke cultuurhistorie
van de oude stad. Het program-
ma voor deze bijzondere dag
bevat thematische rondleidin-
gen, onder andere door het
nieuwe gemeentehuis en het pa-
leis van justitie, een architec-
tuurrondwandeling onder lei-
ding van de heren Boerman en
Willems, rondritten met histori-
sche koetsen en een zogeheten
fluisterkar. Tevens is er een
rondvaart per fluisterboot door
de binnenstad van Zutphen. Er
zijn tal van exposities, muziek-
en dansvoorstellingen. Kortom
de bezoekers kunnen die dag
kennismaken met een histori-
sche stad op z'n zondags.

Vele activiteiten

Dit evenement wordt nu al voor
de zestiende keer gehouden en
geniet steeds een warme belang-
stelling. De coördinatie is in han-
den van de Zutphense WV en
wordt gedragen door een kleine
honderd vrijwilligers.
Er wordt een gevarieerd pro-
gramma geboden, aan de hand
waarvan men een keuze heeft uit
ruim dertig verschillende activi-
teiten. De WV, gevestigd aan het
Stationsplein recht tegenover het
NS-station, heeft een overzichte-
lijk boekje samengesteld waarin

het totale programma is opgeno-
men. Dit boekje is gratis verkrijg-

baar bij de WV.

Opening

Het programma begint om 11.30
uur met de officiële opening door
wethouder A. van Osch, onder be-
geleiding van een koper-blaasen-
semble. Dit gebeurt bij het Mu-
seum Henriette Polak aan de
Zaadmarkt. Aansluitend zijn er
optredens van een folkloristisch
dansensemble en een spetterende
show van 'streetdance'. Daarna
volgt een demonstratie Chinese
bewegingsleer, Art of Chi, en ver-
volgens een beiaardconcert op
het Wijnhuiscarillon aan de
Groenmarkt.

Wat is er allemaal te zien?

Historische kerken, maar ook de
Synagoge en de Moskee, zijn
opengesteld voor bezoekers. In
elke kerk is een gids die over de
rijke historie vertelt. Men heeft in
de kerken ook de gelegenheid
naar muziek van gitaar-, barok-
of vocale ensembles te luisteren.
Ook op andere plaatsen in de stad
treden muziek- en dansgezel-
schappen op. Er is keus uit ver-
schillende soorten muziek en
dans: koren, koper- en luitensem-
bles, blaasensembles, een barok-
en renaissance-ensemble, middel-
eeuwse muziek en dansverenigin-
gen.
Zutphen is een stad waar veel
ambachtskunstenaars hun werk-
plek hebben gevonden, vooral de
Laarstraat is hier een goed voor-
beeld van. Van Anneke van Wen-

del de Joode tot Theo Dekker, al-
leen al hier bevinden zich zes
kunstenaars! Ook zij stellen deze
dag hun ateliers open evenals de
meeste Zutphense kunstenaars.
Er is onder andere te zien hoe
speeldozen en uurwerken worden
gerestaureerd. Ook fotografie, li-
thografie, boekbinden en karton-
nage, hout- en leerbewerking ko-
men deze zondag aan bod, even-
als een ambachtelijke bakkerij in
een middeleeuws pand.

Enkele gebouwen die normaliter
niet voor publiek toegankelijk
zijn, worden opengesteld, waar-
onder een voormalig klooster, de
middeleeuwse Burgerzaal en het
nieuwe stadhuis.
Om Zutphen op Zondag luister bij
te zetten, vinden er in verschillen-
de gebouwen speciale tentoon-
stellingen of concerten plaats.
Bijzonder is, dat Stichting Hanze-
haven Zutphen zich met vier
schepen in de Vispoorthaven pre-
senteert. Naast historische sche-
pen, zoals het zeilend vrachtschip
'de Walravina', die tijdens Zut-
phen op Zondag liggen afge-
meerd, kunt u óók een fonkel-
nieuw schip van het jaar 2000 be-
zichtigen.

Rondleidingen

Vanaf 12.00 uur starten er ver-
schillende gratis stadsrondleidin-
gen, elk met een ander thema.
Men kan kiezen uit de thema's
historie, huisnamen in Zutphen,
architectuur, natuur en bouwhis-
torie en archeologie. Op diverse
tijden vertrekt een gespecialiseer-
de gids voor een thematische

rondwandeling, die telkens start
bij de WV aan het Stationsplein.
De architectuurwandelingen star-
ten bij de Wijnhuistoren.

Naast de rondleidingen te voet,
bestaat er de mogelijkheid de
oude binnenstad van Zutphen te
verkennen per aangespannen
koets. Mensen die slecht ter been
zijn, kunnen gebruik maken van
de zogeheten WV fluisterkar.
Met fluisterboot 't Kofschip kan
een rondvaart gemaakt worden
over het riviertje de Berkel, de
fluisteraar zal de bezienswaardig-
heden die vanaf het water te zien
zijn, nader toelichten.

Museumweekend

Bezoekers kunnen ook op eigen
houtje een stadswandeling ma-
ken. De WV heeft daarvoor drie
thematische stadswandelingen a
ƒ 3,95 per stuk. De WV Zutphen
is op 22 april open van 11.00-
16.00 uur.

Zaterdag en zondag 21 en 22
april is het ook Nationaal Mu-
seumweekend. Dit betekent, dat
de Zutphense musea gratis hun
deuren openen. Bovendien ligt bij
iedere WV een speciale Museum-
weekendkrant, waarin alle infor-
matie is te vinden over alle deel-
nemende musea in het land.

Informatie

Wilt u vooraf informatie over
Zutphen op Zondag? Dan kunt u
gratis programmaboekjes aanvra-
gen bij de VW-Zutphen,
tel. (0900) 269 28 88.

WV-Hengelo Gld.

Evenementen-

agenda

Woensdag 25 april:

'Diamiddag' verzorgd door de
heren Luimes en Lubbers 'Ons
Huis', Aanvang 14 uur.

Woensdag 25 april:

'Meimarkt met dekhengsten-
show Spalstraat, AFGELAST
ivm MKZ'

Vrijdag 27 april:

'Warenmarkt' Marktplein,
13.00-17.30 uur.

Zondag 29 april:

'Stockcarraces' De Woage,
Koningsweg 2. Aanv. 15 uur.

Maandag 30 april:

'Koninginne-orienteringsrit'
Tramstraat,
AFGELAST ivm MKZ'

Woensdag 2 mei:

'Fietstocht' onder leiding, af-
stand 25 km WV Hengelo
Gld., Aanvang 13.30 uur.
Prijs ƒ l

Vrijdag 4 mei:

'Warenmarkt' Marktplein,
13.00-17.30 uur.

Vrijdag 11 mei:

'Warenmarkt' Marktplein,
13.00-17.30 uur.

Zaterdag 12 mei:

'Slaatjesactie door
Muziekvereniging Crescendo'
Hengelo Gld.,
Aanvang 9.00 uur.

Zaterdag 12 mei:

'Landelijke fietsdag uitgesteld
naar 22 september ivm MKZ'.
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Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Voor de aanbiedingen
zie in de winkel.

Aanbiedingen van de weefc

4 Gehaktballen + 4 saucijzen ƒ 11,48

4 Gehakt cordon bleu ƒ 7,98

Rauwe ham 100 gram ƒ 2,45

SLAGERIJ

Raadhuisstraat 10
Hengelo GId.

Tel. (0575) 46 13 01

UW afdeling

Hengelo Qld

U/TNOD/Q/NQ
uoor woensdag 25 april a.s.
om 14-00 uur in 'Ons Huis'

Diavoorstelling:
'Mooi Hengelo en omgeving'

door de heren
Luimes en 71. Lubbers

wie afgehaald wil worden kan
bellen, tel. (0575) 46 27 28

Cadeau -Ti p

Cadeau
Q*t*

OSMAN
O f t O E N S P E C I A U t T

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

VOO R JAARSSHOW
2E PAASDAG T/M ApR1[_ PAASDAG

10.00 UUR T/M 17.00 UUR

EUGELINK BESTAAT 1 5 JAAR!

WAREMA

WEINOR

HEROAL

BRUSTOR

SUMWAY

EUGELINK
(EIGEN MERK)

1 5% KORTING OP ALLE TOPMERKENÜ!

5 JAAR
GARANTIE

SNELLE

LEVERTIJD

TOPKWALITEIT

EIGEN

MONTEURS &

SERVICEDIENST

EUGELINK
ZONWERING &

KUNSTSTOFTECHNIEK

BLEEKSTRAAT 12, 7255 XZ HENGELO GLD. - TEL. (0575) 46 12 10

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo GId.
(0575) 46 12 27

Conference, lekkere
handpeer, 1 kilo 1.98

S/a, 2 krop 1.98

180 KILOMETER
FILE PER DAG

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

andere sporters. Alleen, gehandicapte sporters

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

GIRO 5855
REOULIERENRINO 2B POSTBUS 2OO 398O CE BUNNIK

TEL 030 BS9 73 2O FAX O3O • SBS 73 73 WWW NFSO NL

e

EN TOCH HEBBEN SOMMIGE
MENSEN NIEMAND ACHTER

ZICH STAAN

Giro 37071
w w w . l e g e r d e s h e i l s . n l


