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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Rijvaardigheid*-
fesf 'Broem'

voor senioren

Evenemenfen-

agencfa

VVV-Henge/o G/d.

Leer- en doemiddag

Henge/ose

Henge/sporfveren/ging

Wisseling binnen
de VVD fractie

in Hengelo Gld.

In de
voefsfappen

van Ariéns

Gemeenteraad op excursie 3VO Verkeersexamen Hengelo Gld.

Zaterdagmorgen rond negen uur
is het een drukte van belang
voor het Hengelose gemeente-
huis. De gemeenteraad gaat op
excursie. De nestor van de
Raad, de heer H. Waarlo heeft
deze interne excursie georgani-
seerd in samenwerking met de
heer J. van Gijssel, gemeentese-
cretaris.

Om de kosten te drukken en de
deelnemers even flink in beweging
te zetten, is voorgesteld om op de
fiets te gaan. Iedereen doet hier-
aan mee. En zo gaat de groep fiet-
sers eerst naar de R.K. bassis-
school 'De Leer', waar de direc-
teur, de heer H. Roes.het gezel-
schap ontvangt met een presenta-
tie over het ITC-onderwijs op zijn
school. Na de presentatie mogen
de raadsleden in verschillende lo-
kalen gaan kijken, waar groepjes
kinderen, onder leiding van onder-
wijzers en ouders laten zien, hoe
er met de computer wordt gewerkt

en hoe bedreven ze er al in zijn. De
kinderen gaven geduldig uitleg
over hoe het werkte en op wat
voor manier ze ermee bezig waren.
Duidelijk werd, dat in het huidige
onderwijs de computer niet meer
valt weg te denken. De scholen in
Hengelo Gld. gaan ook in dit op-
zicht geheel met hun tijd mee.

Hierna toog het gezelschap weer
op de fiets met als bestemming de
Chr. Jenaplanschool 'De Ds.
J.L.Piersonschool', waar ze werd
opgevangen door mevrouw F.
Meints, die een inleiding hield
over de Arbo-wetgeving.
Mevrouw Meints begon haar be-
toog met de opmerking, dat de
scholen in de gemeente Hengelo
Gld., goed beveiligd zijn en goed
onderhouden. Er blijven uiteraard
altijd wensen, maar de samen-
werking tussen de scholen en de
gemeente, valt goed te noemen.
Hierna kon het gezelschap de
kortgeleden voltooide uitbreiding

Denise Kok en Ellen Michels uit groep 4 van basisschool 'de Leer'

van de school bewonderen, waar-
na het gezelschap (wederom op
de fiets!) vertrok naar de peuter-
speelzaal 'Hopza', waar het 'va-
derdag'dag was. Dit houdt in, dat
de vaders een ochtend in de peu-
terspeelzaal komen en daar gezel-
lig met hun kinderen aan het
knutselen gaan. Al direct bij bin-
nenkomst viel de ontspannen en
vertrouwde sfeer op. De kinderen
trokken zich niets aan van al die
vreemde belangstelling, want
Papa was er toch ook bij. Hun
kon niets gebeuren.
Daarna werd het gezelschap ont-
vangen in de kantine van de
sporthal (hiervoor hoefde men
niet eerst op de fiets), waar de
heer J.P.G. Schrauwen, directeur
van RK basisschool 'St. Bernar-
dus' te Keijenborg, een inleiding
hield over het Hengelose taalbe-
leid.
Daarbij kwam sterk naar voren,
dat er van ouders en begeleiders
van kinderen veel initiatief moet
uitgaan d.m.v. spreektaal, voorle-
zen, enz.
Als afsluiting van deze leerzame
ochtend, gaf de heer ir. F.G.
Schultheiss uitleg over de op
komst zijnde uitbreiding en reno-
vatie van sporthal 'De Kamp'.
Na deze inpannende en vooral
leerzame ochtend kwam het ge-
zelschap nog even bij elkaar in de
kantine van de sporthal om op
een gezellige manier de ochtend
af te sluiten.

De openbare basisschool 'Rozen-
gaardsweide' was niet in het pro-
gramma opgenomen omdat de
nieuwbouw daar nog niet geheel
is voltooid, maar 30 mei zal ook
deze school open dag houden.

GLTO overhandigt petitie

aan Gelders gedeputeerde van Boxem en aan twee leden van de Tweede Kamer.

Veel stallen van de varkensboe-
ren zitten overvol, omdat er van-
wege MKZ-uitbraak in Nederland
niet geslacht mag worden en
geen of maar weinig vervoer mag
plaatsvinden. Hiervoor moet een
oplossing voor komen.
Op donderdag 19 april overhan-
digde een GLTO-afvaardiging de
heer Boxem een petitie aan waar-
in erop aangedrongen wordt om

in den Haag wat te regelen, zodat
hier in de Achterhoek de varkens-
boeren weer normaal verder kun-
nen. Bij de varkens is in heel Ne-
derland geen Mond en Klauwzeer
geconstateerd. Op donderdag 19
april kreeg de heer Boxem, die
naar Keijenborg was gekomen,
een petitie aangeboden waarin de
GLTO de gedeputeerde er op wil
wijzen hoe ernstig de situatie is.

Op vrijdag 20 april kwamen de
Tweede-Kamerleden Annie Schrei-
jer (CDA) en Janneke Snijder
(WD) naar Keijenborg om dezelf-
de petitie in ontvangst te nemen.
De Tweede-Kamerleden hebben
toegezegd om in den Haag de
ernst van de situatie door te
geven en er bij minister Brink-
horst op aan te dringen om een
oplossing te zoeken.

Jacqeus Tabor van SVO-afdeling Hengelo controleert een van de fietsen

Dinsdag 24 april jl. heeft het
jaarlijkse praktijkgedeelte van
het verkeersexamen plaatsge-
had. Alle kinderen van de groe-
pen acht van de basisscholen
binnen de gemeente Hengelo
namen deel aan het examen. In
het totaal deden 99 kinderen
mee. Het examen bestaat niet al-
leen uit een praktijkgedeelte,
maar ook uit een theoriegedeel-
te. Het theoriegedeelte hebben
de kinderen 26 april gemaakt.

Het praktijkexamen bestaat uit
een route, die de kinderen per
fiets moeten afleggen. De fiets
wordt voor de start gecontroleerd
door een politieagent. Werkt de
bel goed, zijn de remmen en de re-
flectors in orde, zitten de handva-
ten vast?

Met de gecontroleerde fietsen die-
nen de kinderen dan in de praktijk
uit te voeren wat ze op school tij-
dens de theorielessen hebben ge-
leerd. Op de route staan zes con-
trolepunten, die door vrijwilligers
van 3VO worden bemand. Kinde-
ren worden onderweg beoordeeld
op: hand uitsteken, wijze van
voorrang verlenen, veilige toepas-
sing van de juiste verkeersregels.
De route gaat door een groot ge-
deelte van het dorp, o.a de Spal-
straat, Kerkstraat en de Raad-
huisstraat.

Het theorie-examen wordt op de
scholen afgenomen. Een examina-
tor van 3VO komt met de examen-
werken naar de school. In de klas

vullen de kinderen de examenstuk-
ken in. In het totaal beantwoor-
den de kinderen twintig vragen.
Per vraag kunnen twee punten be-
haald worden. De twintig vragen
zijn verdeeld in vier hoofdstukken.
Elk met een eigen thema, zoals 'In
het dorp', 'Buiten de bebouwde
kom', 'In de nieuwbouwwijk' en de
'Kruispunten'.
Als de kinderen zowel voor het
praktijk- als het theoriegedeelte
voldoende punten hebben behaald,
zal na de tulpvakantie het 3VO
verkeersdiploma worden uitge-
reikt.

Waarom dit verkeersexamen? Ne-
derland wordt steeds voller. In het
verkeer is dit zeer duidelijk waar-
neembaar. Ook in Hengelo is dit
het geval. Steeds meer ongevallen
vinden plaats. In 1999 verloren in
Nederland 160 kinderen het leven
bij een verkeersongeval. Dat is
bijna tweemaal zo veel als het
aantal deelnemers aan de ver-
keersproef in Hengelo Gld. Dus
ook tweemaal het aantal kinderen
dat in 2001 in de gemeente Hen-
gelo Gld. in groep 8 van de basis-
school zit.

Op een duidelijker wijze is niet
aan te tonen dat een goed ver-
keersonderwijs op de scholen van
groot belang is. Als extra stimu-
lans wordt jaarlijks het verkeers-
examen gehouden, waarin de kin-
deren en ook de onderwijzers die
het verkeersonderwijs geven, kun-
nen zien hoe het met de verkeers-
kennis is gesteld.



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

l KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Vrijdag 4 mei, 19.00 uur,

pastoor Jacobs, Dodenherdenking

- Zondag 6 mei, 10.00 uur,

mevr. H. Luesink, Hengelo, Jeugdkerk

Goede Herder Kapel

- Zondag 6 mei, 10.15 uur, ds. A.B. Elbert
Verzorgingscentrum 'De Bleijke'

- Geen dienst

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 3 mei, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)

- Zaterdag 5 mei, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Mariaviering)

- Zondag 6 mei, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering

R.K. Kerk Keijenborg:

- Zaterdagavond om 19.00 uur

- Zondagmorgen om 10.00 uur

- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)

- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)

Zorgcentrum Maria Postel:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om

19.00 uur een Eucharistieviering

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 4 mei - Zondag 6 mei:
dr. Eyck, Kastanjelaan 1 tel.(0575)461277

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 7 mei, dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

- Dinsdag 8 mei, dr. Koning, tel. (0575) 4612 66

- Woensdag 9 mei, dr. v/d Beek, tel. 06-53738359

- Donderdag 10 mei, 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) 46 10 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) 6251 50, Ambachtswg 16, Zelhem

Verloskundigen:

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

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,

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

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772

ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:

tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67

Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
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 Usselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

behartiging in de gezondheidszorg.

- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen,

bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur

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)

l 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

- Lies Erne-Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583

- 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 16.00 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:

verstelbaar grenen babybedje
met toebehoren ƒ 150,-
en Chicco reisbedje ƒ 100,-
Tel. (0575)460204.

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

mjUF

Phlyf tNFO

Op vrijdag 4 mei

is er geen koopavond
i.v.m. de dodenherdenking

De Zonnebloem
afd. Hengelo Gld.

Toertocht door de
Achterhoek met een

bezoek aan Erve Brooks

op donderdag 22 mei a.s.

voor inwoners van Hengelo Gld.

Aanmelden voor 10 mei bij:

B. Wentink, tel. (0575) 463013

R. Veerink, tel. (0575) 461398

Bij late aanmelding kan het

zijn dat de toertocht vol is.

Uw advertentie in 'de Reclame?

Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16, tel. (0575) 463818 - fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

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

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur



Dolblij en dankbaar zijn wij met de geboorte

van onze kleine meid,

Linde
Elisabeth Dinie

Linde is geboren op 19 april 2001 om 11.21 uur.

Ze weegt 3345 gram.

Wïm, Marianne, Marieke en Wietse Arends

Kervelseweg26, 7255 BC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 3787

Op 3 mei 2001 vieren wij heel graag

ons 40-jarig huwelijk,

Met een dankdienst,

om 14.00 uur in De Goede Herder-Kapel

indeVeldhoek.

Gelegenheid tot feliciteren is er

vanaf 20.00 uur tot 22.30 uur in

party-restaurant 'De Smid'

in Keijenborg.

Klaas Verhoeffen G r ietsje Verhoeff-Lootsma

Fokkinkweg 1 5

7255AJ HengeloGId.

Zonder aarzeling

stappen wij

in het huwelijksbootje

en hopen op kalm weer,

maar ook voor storm

zijn wij niet bang.

A n'e Blom & Petra Groen

g.Kin trouwen op 11 mei 2001 om 11.00 uur in

het gemeentehuis te Ruurlo.

Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van

harte welkom op onze receptie

van 15.30 uur tot 16.30 uur in 'Het Witte Paard'

Ruurloseweg 1, 7021 HA teZelhem.

Ons adres blijft:

Maanstraat27

7255 BA HengeloGId.

Zaterdagmiddag, 21 april, 17.00 uur bij

Albert Heijn in Hengelo Gld.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voorde

vele felicitaties, bloemen en cadeaus

en de hele fijne avond!

EJ. Maalderink-Bruil

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken

voor de vele blijken van medeleven na het overlijden

van onze lieve vader en opa

H.W.L. Groot Roessink

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld., april 2001

In de kantine van AH is het een
drukte van belang. Er zijn veel
mensen aanwezig. Het personeel
is zoveel mogelijk opgetrommeld
om ervoor te zorgen, dat de win-
kel zo snel mogelijk wordt leeg-
gepakt, zodat begonnnen kan
worden met het opknappen en
vernieuwen van het interieur.

Denkend aan het motto: 'Samen
staan we sterk' kwam Heico
Wansink op het idee de Kon. Har-
monie 'Concordia' te vragen vrij-
willigers te sturen om te helpen
bij de ontruiming van de winkel.
Daar staat uiteraard een vergoe-
ding tegenover voor de muziek.
Over genoeg hulp had Heico niet
te klagen: 'Concordia' leverde
zo'n 25 mensen, zodat er vlot ge-
start kon worden.
Als een kapitein op z'n schip
stuurde Heico de werkzaamhe-
den aan. Na duidelijke instructies
stortte de groep 'medewerkers'
zich op de schappen. Alle produk-
ten werden in kratten gepakt en
in containers gezet, waarna

Heico ervoor zorgde, dat alles
daar terecht kwam waar het
hoorde. In tijd van een mum
waren alle schappen en vrieskis-
ten leeg en kon de demontage-
ploeg beginnen met z'n werk.

Heico, van ons krijg je een com-
pliment voor de geweldige orga-
nisatie. We zijn ervan overtuigd,
dat de klanten hun ogen zullen

uitkijken bij de vernieuwde en
uitgebreide AH, waarbij Gall en
Gall een prachtige eigen plaats
binnen het geheel krijgt.

Zaterdag 28 april om 8.00 uur
zal het winkelend publiek de ge-
legenheid krijgen de totaal ver-
nieuwde winkel te bewonderen
en weer hun boodschappen te
halen.

Rijvaardigheidstest 'Broem' voor senioren

Op 18 en 19 april 2001 is in de
gemeente Hengelo de senioren
rijvaardigheidstest van start ge-
gaan. Daaraan voorafgaand
heeft op dinsdagavond 17 april
een theorie-avond plaatsgevon-
den.

Het belang van het houden van
een dergelijke rijvaardigheidstest
is in de eindrapportage van de
Periodieke Verkeersveiligheids-
test door o.a. 3VO gepresenteerd.
Hieruit zijn verontrustende con-
clusies naar voren gekomen.
- Hoe langer men een rijbewijs

bezit, hoe minder men nog van
de verkeersregels afweet.

- Jarenlang achter het stuur zit-
ten leidt tot een doorgaans la-
conieker en daardoor gevaar-
lijker rijgedrag.

- Één op de drie automobilisten
meestal ouder dan 45 jaar heb-

ben niet in de gaten dat ze
zichtproblemen hebben.

Veranderingen

Het verkeer is drukker dan ooit
tevoren, veel wegen en kruispun-
ten zijn ingewikkelder geworden
en er zijn verkeersregels veran-
derd of bijgekomen. Nieuwe ver-
keerssituaties zoals rotondes en
woonerven hebben hun intrede
gedaan
Oudere automobilisten verande-
ren zelf ook. Vooral het zien,
horen, concentratievermogen en
de reactiesnelheid zijn hierbij be-
langrijk.

Werkwijze seniorenrit

De seniorenrit duurde ongeveer
een uur en werd gereden in de
eigen auto, waarbij een speciaal
hiervoor opgeleide rij-instructeur

meerijdt. Na afloop van de rit
geeft deze vrijblijvend advies
over de rijstijl en de verkeersken-
nis. Na de rit zijn in zaal Markt-
zicht nog extra activiteiten aan-
geboden, zoals een oog / oorme-
ting. Na afloop was er voor iede-
re deelnemer een informatieset
met bewijs van deelname.

Succesvolle seniorenrit 2001

Zowel de organisatoren, instruc-
teurs, de opticien, de oorspecia-
list, de commissie Ouderenbeleid
van de gemeente en de 37 deel-
nemers kunnen terugkijken op
een geslaagde en leerzame acti-
viteit.
Met de andere deelnemende ge-
meenten in de regio is afgespro-
ken om de volgende 'Broem' rij-
vaardigheidstest over twee jaar
in 2003 te organiseren.
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Plant nu het nog kan!
• Fruitbomen laag- en hoogstam

• Bolbomen catalpa, prunus
9
 Leibomen en dakplatanen

• Bosplantsoenen 20 soorten

• Haagbeplanting beuken, meidoorn etc.

• Magnoliabomen

• Rhododendrons in diverse kleuren

» Struikbomen in soorten

• Haagconiferen thuja 140/160 cm nu 10% korting

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht!

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

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

OOK l N BAAK - OOK l N BAAK

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18
7223 DV Baak

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

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei bestratings-

materialen voor uw tuin en erf o.a.

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

Geopend: vrijdag van 10.00 -12.30 en 13.30 -18.00 uur

zaterdag van 8.00 -16.00 uur

ZOMERBLOEMEN
KOOPT U BIJ DE SPECIALIST

Vanaf l mei:
* Perkplanten in 200 soorten, fris uit de kassen

* Kllippldnten in alle soorten, kleuren en maten

* Ongekende Kwaliteit voor een lage prijs

* Potterie en Beelden
een kas vol van klein tot groot

* PotQFOnd in soorten, bemesting enz. enz.

* Aanbieding: Po tg rond (kwekerskwaliteit)
4 zakken (25 L) voor ƒ 10.-

* het wordt nog steeds mooier bij:
Kwekerij - Tuincentrum

HUBERS BAAK
bij de kerk, tel. (0575) 44 1406

KWALITEIT EN ... DESKUNDIG ADVIES
Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur,

woensdag tot 12.00 uur - zaterdag tot 16.00 uur.

Voor d\ uw drukwerk bent u bij ons
op het juiste adres!

Vraag vrijblijvend een offerte!

Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16,7255 CC Hengelo Gld.
Postbus 63,7255 ZH Hengelo Gld.

T (0575) 46 38 18 • F (0575) 46 50 88

Woensdag 16 mei:

'Tuin kijken' Oude fruit- en
notenbomen, hagen, bloeien-
de heesters en borders Dijen-
borghs Hof,
Dijenborghsestraat 4.
11.00-17.00 uur. Prijs/5

Vrijdag 18 mei:

'Warenmarkt' Marktplein,
13.00-17.30 uur.

Zaterdag 19 t/m zondag 20 mei:

'2-Daagse toertocht voor mo-
toren' Naar Sauerland. Be-
perkte inschrijving, opgeven:
(0575) 46 39 46 Hengelo
Gld., Aanvang 9.00 uur.

Zondag 20 mei:

'Gymnastiekuitvoering'
Sporthal De Veldhoek, 14.00-
17.00 uur.

VW-Hengelo Gld.

Evenementen-

agenda

Zondag 20 mei:

'Wedstrijddag Rolskivereni-
ging IJsselstreek' Varsselse
Molen, Aanvang 10 uur.

Woensdag 23 mei:

'Tuin kijken' Oude fruit- en
notenbomen, hagen, bloeien-
de heesters en borders. Dijen-
borghs Hof, Dijenborghs-
estraat 4. 11.00-17.00 uur.
Prijs/5

Donderdag 24 mei:

'Muldersfluite' Traditionele
broodlevering door cijnsplich-
tigen. De broden worden per
opbod verkocht. De opbrengst
gaat naar een goed doel.
Muldersfluite,
Zelhemseweg 44.
Aanvang 13.30 uur.

Musical 'Mozes'

nadert voltooiing

Spelers, musici en zangers zijn
druk doende om de musical 'Mo-
zes' tot in de puntjes voor te be-
reiden.
De uitvoeringen vinden plaats op:
vrijdag 18 mei 19.30 uur,
zaterdag 19 mei 19.30 uur en
zondag 20 mei 14.30 uur
in 'Ons Huis', Beukenlaan 30,
Hengelo Gld.

De kaartverkoop is vanaf l mei
bij de volgende adressen:
WV-kantoor, Wolters Boekhan-
del en Jolanda Koning.
Gelet op de grote belangstelling
bij voorgaande musicals wordt
aangeraden zich snel van een
kaart te voorzien.
Inlichtingen bij Jolanda Koning,
tel. (0575) 46 12 01.

Collecte Kinderhulp blijft hard nodig

Groeiend aantal aanvragen voor

kansarme kinderen

Het Nationaal Fonds Kinder-

hulp heeft van 6 mei tot en met

12 mei 2001 de jaarlijkse na-

tionale collecteweek.

Bijna 30.000 vrijwilligers gaan

op pad om geld in te zamelen

voor kinderen die te maken

krijgen met jeugdhulpverlening.

Dit geld is hard nodig, want het

aantal aanvragen voor financië-

le ondersteuning groeit nog elk

jaar.

In verband met de M.K.Z.-maat-
regelen is het advies om alleen in
het dorp te collecteren. Dus in
ons buitengebied komt er dit jaar
geen collectant langs.

Als u toch iets wilt geven dan is
er altijd de mogelijkheid om uw
gift te storten op giro 404040
t.n.v. Nationaal Fonds Kinder-
hulp te Deventer.
Als u mee wilt helpen om te col-
lecteren, al is het maar een uur-
tje, neemt u dan contact op met:
Loes Smeitink, tel. 46 17 91 of
Hermien Hiddink, tel. 46 22 38.

MATIOM&AL FOMO» KIMOBRMUir
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Jaarvergadering

tennisvereniging 'Keislag'

Waterpolo He-Key

Tijdens de jaarvergadering van
de tennisvereniging 'Keislag' uit
Keijenborg werd conform de voor-
waarden van de destijds uitge-
geven obligatielening 10% van de
obligaties uitgeloot.
De uitgelote nummers zijn:
2 - 5 - 7 - 1 3 - 1 8 - 3 4 - 3 7 - 5 3
59-85-90-97-119-127 .

De betreffende obligaties kunnen
tegen betaling worden aangebo-
den bij de penningmeester B. van
Aken aan de Sint Janstraat 46 te
Keijenborg.

Ook bestaat natuurlijk de moge-
lijkheid het bedrag te schenken
aan de vereniging.

Leer- en doemiddag Hengelsport

vereniging Hengelo Gld.

Zaterdag 21 april jl. vond er

een 'leer- en doemiddag' plaats
van de Hengelose hengelsport-
vereniging voor kinderen. Der-

tig kinderen waren aanwezig in
het gebouw van de ijsbaan om

de fijne kneepjes van het vissen
te leren. De Jeugdcommissie van

de Federatie Oude IJssel uit
Doetinchem was voor deze mid-
dag ook uitgenodigd.
De middag werd samen geor-

ganiseerd met 'de Welkoop'
Qeugdsponsor). Bij 'de Welkoop'

is van alles te koop op hengel-
sportgebied.

Na uitleg van de heer Hugo Her-
mans over indeling van de mid-
dag, werden er dia's vertoond
over allerlei soorten vissen.
Daarna konden de kinderen in
groepjes oefenen om tuigjes te
maken. Aan de orde kwamen o.a
het aanzetten van een haakje
en het aanlijnen van de dobber
d.m.v. uitloden.

Er was een bak met zoetwater-
vissen en palingen. De kinderen
konden op deze manier bekijken
hoe deze eruit zien. Ook werd er
uitgelegd hoe de vissen ademen,
zich voortplanten en wat voor
voedsel ze tot zich nemen. In een
schaal waren beestjes die in het
water leven.
Er werd geoefend om lokvoer te
maken voor de vissen. Ook werd
er verteld welke soorten hengels
en schepnetten er zijn en wan-
neer welke te gebruiken.

Erg belangrijk was de uitleg hoe
om te gaan met gevangen vis en
met de natuur. Tot slot werd de
videoband vertoond 'Vissen is
mijn sport'.
Het was een geweldig leuk initia-
tief om deze middag te organise-
ren en de reacties van de kinde-
ren waren ook: 'Leuk, ik heb veel
geleerd' en 'wanneer is de volgen-
de middag'?

Het tuigje en een kortingsbon van
'de Welkoop' mochten de kinde-
ren mee naar huis nemen.

De HHV telt ongeveer 350 senio-
renleden en ongeveer 100 jeugd-
leden.
Voor lidmaatschapskaarten kan
men terecht bij boekhandel 'Wol-
ters', Hengelo Gld. In verband met
het grote aantal aanmeldingen
zal de middag binnenkort her-
haald worden.

Dames l moest zaterdag 21 april
tegen de dames van Livo 2. Bij
ons heerste een aardig gespannen
sfeer, want dit was de wedstrijd
die wij moesten winnen.
De dames van Livo 2 staan name-
lijk op de tweede plaats en om
het kampioenschap zeker te stel-
len, moesten we met een over-
winning naar huis gaan.
We gingen het eerste partje goed
van start, we kregen een aantal
kansen maar deze werden niet
benut. Op de paal tegen de lat, de
bal wilde er niet in.
Het tweede partje ging al net zo.
Veel goede acties maar net niet.
Met als gevolg dat het aan het
eind van het tweede partje nog
0-0 was.
In het derde partje kwam daar
verandering in. We kwamen met
0-1 achter te staan.
Marloes Hofenk maakte door
prachtig samenspel een doelpunt.
Toen kwam het vierde en tevens
laatste partje.
Livo 2 kreeg niet zoveel kansen
maar ze benutten ze wel beter.
Met als gevolg dat we nog 2 doel-
punten om onze oren kregen.
Het kampioenschap is door dit
zeker/bijna verkeken. We zijn nu
afhankelijk wat Livo 2 nog doet.
Wij moeten nog een wedstrijd en
zij nog drie.
We zullen zien.

He-Key Heren l is op koers voor
de tweede plaats in de competi-
tie. In Aalten stond het Lichten-
voordse team Livo 3 op ons te
wachten. Het bleek een ervaren
veteranenteam te zijn. Dat staat
meestal garant voor een moeilijke
pot. Er wacht ons dan meestal

een erg aanvallende taak met ri-
sico op counter waterpolo.
Dit gebeurde dan ook. He-Key
ging volop in de aanval en had
veel kansen nodig om de eerste
bres in de verdediging te slaan.
De teller bleef na de eerste perio-
de op 2 staan en er werden geen
tegendoelpunten geïncasseerd.

In de tweede periode hetzelfde
beeld. Veel kansen en ditmaal
drie doelpunten. Andermaal hield
He-Key het doel schoon hoewel
Livo 3 dicht bij een treffer kwam,
maar de keeper op zijn weg vond.
Een ruststand van 0-5.

In de derde periode stokte het
aanvalsspel van He-Key.
Of het nou kwam door de riante
voorsprong of door de ontluikende
lentezon bleef onduidelijk, maar
Livo 3 nam het heft in handen en
scoorde de 1-6, nadat Herben
Dimmedal 0-6 had gemaakt. Dit
was reden genoeg voor een goed
gesprek tussen trainer en spelers
in de rust.

De start van de vierde periode
was goed. Een snel doelpunt van
Herbert Eggink zorgde voor op-
winding, maar daarna zakte de
wedstrijd weer een beetje in. Er
werd over en weer gescoord en
na het laatste fluitsignaal van de
scheidsrechter bleek het 3-10 ge-
worden te zijn.
Vriend en vijand was het over
eens dat deze wedstrijd niet de
schoonheidsprijs verdiende, maar
het leverde wel nuttige punten
op.
In Aalten won vervolgens Natare
l van BZ&PC 3 waardoor l con-

current voor de tweede plaats
voorlopig afhaakt en waarschijn-
lijk komend weekend in een on-
derling duel tussen He-Key en De
Woelwaters beslist wordt wie
deze plek gaat bemachtigen.

Programma zondag 6 mei 2001:

Dames

He-Key 2 - He-Key l
Borculo 17.00 uur

Heren

De Berkelduikers 2 - He-Key l
Lochem 19.45 uur

Maandag 7 mei 2001:
Begin van de jeugdtraining in

het buitenbad 't Elderink

Kinderen van 6-15 jaar kunnen
vrijblijvend een kijkje nemen tij-
dens de training op maandag van
17.45-18.30 uur.
Elk kind mag viermaal gratis
meetrainen. Een vriend of vrien-
din meenemen is geen probleem.
Neem warme kleding mee indien
het nog fris is tijdens de eerste
trainingsdagen.
Op het zwembad krijg je dan
meer info over He-Key en de trai-
ning.
Tevens start van het sportstimu-
leringsproject BIOS voor de groe-
pen 7 en 8 van de basisschool
voor het onderdeel waterpolo.

Donderdag 10 mei 2001:
Seniorentraining

Begin van de seniorentraining in
het buitenbad 't Elderink op don-
derdagen van 20.00-20.45 uur.
Vanaf 9 juli ook op maandag van
20.00-20.45 uur.

Zomer Spektakel bij 'Sportcentrum Aerofitt
9

Op zaterdag 7 juli en zondag 8
juli 2001, organiseert 'Sportcen-
trum Aerofitt' weer een weekend
vol activiteiten voor jong en oud.

Zeskamp

Zaterdagmiddag om 13.30 uur is
er een zeskamp voor de basis-
schooljeugd (groepen 7 en 8). Een
zeskamp vol met spectaculaire
opdrachten, zoals een enorme
zeephelling, tapijttrekken, skilat-
tenrace, kop en kont spel en nog
veel meer. Dus echt iets wat jij
niet wilt missen en ook echt iets
om naar te gaan kijken.

Beach Volleybaltoernooi

Zondag start om 10.00 uur
natuurlijk weer het Beach Volley-
bal toernooi. Een toernooi dat
voor de vierde keer wordt geor-
ganiseerd. Dit evenement moet
gezien worden als afsluiter van
het seizoen 2000-2001.

De teams voor het Zomer Beach
Volleybal toernooi bestaan uit mi-

nimaal vier en maximaal zes per-
sonen. De minimum leeftijd is zes-
tien jaar. Ondanks het succes van
vorige jaren, heeft Sportcentrum
Aerofitt toch geprobeerd het ver-
loop van het toernooi te verbete-
ren. Er wordt nog steeds gespeeld
in drie klassen; Heren-, Dames-
en een Wedstrijdklasse.

Alle wedstrijden in de poules, de
kwart finales, halve finale en de
grote eind finale wedstrijden wor-
den op zondag gespeeld.

Aerobic Beach Marathon

Ook dit jaar is er weer een Aero-
bic Beach Marathon van 12.00
tot 14.30 uur. En er zijn de hele
dag spetterende activiteiten voor
jong en oud, zoals een luchtkus-
sen in de vorm van een tobbe-
dansbaan, een zwembad, hand-
boogschieten. Voor de kleinsten is
er een clown, die de kinderen
schminkt en de nieuwste rage:
'steppen'. Er wordt een parcours
uitgezet waarlangs je de step
eens kunt proberen.

IJsboerderij "t Riefel' is er ook
met het lekkerste ijs van de Ach-
terhoek. Dit jaar is Henk Damen
weer van de partij om te zorgen
voor de warme hapjes.

Zomer Beach Party

's Avonds is er weer een Zomer
Beach Party voor alle leden van
'Sportcentrum Aerofitt' met part-
ners en natuurlijk alle deelnemers
van het volleybaltoernooi. Na de
prijsuitreiking van het Beach Vol-
leybal Toernooi zal een DJ tijdens
deze avond voor een spetterend
optreden zorgen!

Inschrijfformulieren voor de zes-
kamp kun je krijgen en inleveren
bij je leraar op school. Inschrijf-
formulieren voor het beachvolley-
bal zijn te krijgen aan de balie bij
'Sportcentrum Aerofitt' en bij
sportkantine 'de Kamp', en moe-
ten ingeleverd worden bij 'Sport-
centrum Aerofitt'.
Voor meer informatie: 'Sportcen-
trum Aerofitt': (0575) 46 50 01.
Schrijf je snel in, want VOL=VOL.
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

2 grote

kroppen sla 1.98

3 kg mooie Elstor

klasse 1 6.98

b l o e m e n

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo Gld.

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

Fax (0575) 46 47 82

Nieuwe collectie potterie

Volop perk en kuipplanten

Diverse voorjaarshangers

l O vaste planten naar keuze voor J 15.

Voorkom inbraak!
Wij beveiligen uw woning volgens de eisen

van het Politie Keurmerk Veilig Wonen*

Onze voordelen:

• Politie erkend PKVW bedrijf

• Gediplomeerd Preventie adviseurs

• Gratis vrijblijvend advies/offerte

• Eigen montage service

• Winkel voor vakman en doe-het-zelvers

• Zie tevens op www.politiekeurmerk.nl

voor meer info over het keurmerk

• zeer groot assortiment beveiligingsartikelen

LOCK
m aster s

INBRAAKPREVENTIE

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Teken voor de Groene Grens!"

Doe mee aan de handtekeningenactie voor het

behoud van de open, groene ruimte. Rust en

ruimte, daar moeten we zuinig op zijn!

Bel 020 6262 620
OF KIJK OP WWW.MILIEUDEFENSIE.NL

prolink.nl

Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.

domxinrtgistrati*:
éénmalig fl. 95,- plus fl. 30.- p«r jur

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

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan behccrn-n
en wilt u toch uw normale warme

maalt i jd niet missen

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:
Bianca

te Veldhuis-Grevcn
tel. (0575) 46 48 82

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Aanbiedingen van de week

Tartaar 4 stuks +
Hamburger 4 stuks ƒ 11,48

Kip-cordon bleu 3 stuks ƒ 5,98

Cervelaat lOOgram ƒ 1,59

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575)46 1301

Wij zijn gesloten van
maandag 30 april tot en

met zaterdag 5 mei.

Maandag 7 mei staan wij
weer voor u klaar.

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Cadeau-Tip

Cadeau
D«rt CMiMokWI kMR II

OSMAN
O R O t N S r t C I A L I S T

n t «**•.,,

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

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

Rauwkostreclame

Westland salade
250 gram 2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Chinese kool 1 kilo 1.98

4.98Mooie Elstar 3 kilo

Gesneden witte kool

1 zak, 500 gram

X

vrijdag - zaterdag:

Nieuwe aardappels 2 kilo

Anjou handperen 2 kilo

1.25

3.98

6.98

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

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.

' j . 'J i'-f } 4 * + l i •» ' ' * f'

vvv hengelo gelderland

Bij de VW Hengelo
kunt u terecht voor

• Toeristische informatie over

geheel Nederland

• Verkoop landelijke VW-geschenkenbon

• Verkoop fiets-, wandel- en autoroutes

• Verkoop strippenkaarten, week- en maand-

abonnementen

• Verkoop telefoonkaarten

• Verkoop kaarsen met opdruk:

't Bleekhuisje en de Remigiuskerk

• Vakantieboekingen

• Verkoop van toeristische kaarten, gidsen en

plattegronden

• Reserveren van bus- en dagtochten

Wij zijn geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

U bent van harte welkom!
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LI T i E
Politieteam Zelhem
(Hengelo, Hummelo & Keppel en Zelhem)

Alarmnummer Politie
- Alarmnummer 112

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

12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bu-

reau alleen op afspraak wor-

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

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode woensdag 18 april t/m zondag 22 april

Oplichting door illegale

collectes

Op maandag 23 april 2001 werd
een 38-jarige inwoonster van Zel-
hem aangehouden wegens het il-
legaal collecteren. Uit het inge-
stelde onderzoek kwam naar
voren dat de vrouw op ongeveer
vijftig adressen in de gemeente
Hengelo Gld. en Zelhem geld
heeft ingezameld. De vrouw gaf
zich uit voor collectant van de
stichting 'Zelhem 1200', 'de Zon-
nebloem' of het 'Reumafonds'.
De vrouw heeft bij de politie een
bekentenis afgelegd en tegen
haar werd proces-verbaal opge-
maakt. Binnenkort zal ze zich
moeten verantwoorden bij de
rechter in Zutphen.

Twee jongens aangehouden

wegens vernielingen van

tuinartikelen in Hengelo

In de avond van zondag 8 april
2001 vonden er een vijftal vernie-
lingen plaats van tuinartikelen bij
diverse woningen, gelegen aan de
Vloed te Hengelo Gld.
Deze zaken konden worden opge-
lost dankzij een oplettende buurt-
bewoner, die een tweetal knapen
aansprak op hun wat vreemde ge-
drag. Na politieonderzoek bleek
het tweetal een verbodsbordje,
een vogelvoerhuisje, een wind-
waaier, een tweetal tuinkabou-
ters en een rozenboog te hebben
vernield.

Uit het onderzoek kwam tevens
nog naar voren dat een van hen
op woensdag 11 april 2001 een
tweetal bloembakken had ver-
nield in de Kerkstraat te Hengelo
Gld.
De 16-jarige dader is verwezen
naar het Bureau HALT. De 14-ja-
rige dader zal zich bij de kinder-
rechter in Zutphen dienen te ver-
antwoorden voor zijn daden; de
laatste tijd is hij al vaker met de
politie voor dergelijke zaken in
aanraking geweest.

Woensdag 18 april

- Op de Dwarsdijk in Halle reed
's avonds een automobilist een
overstekende ree aan. Het dier
overleed ter plaatse, aan de
auto ontstond geringe schade.

Donderdag 19 april

- De brandweer Hengelo moest
's middags uitrukken om een
groot oliespoor van het wegdek
te verwijderen.
Het oliespoor liep vanaf de
Ruurloseweg via het Karspel
en de Raadhuisstraat tot aan
de Rondweg.

- Tijdens een verkeerscontrole
op de Halle Heideweg te Halle
werden 35 automobilisten ge-
controleerd. Hiervan kregen
twee bestuurders een bekeu-
ring voor het niet dragen van
een autogordel en één voor een
defecte hulpkoppeling.

- In Zelhem op de Ruurloseweg
werden 's middags twee auto-
mobilisten bekeurd wegens het
overschrijden van de maximum
snelheid.

- 's Nachts werd bij twee bedrij-
ven aan de Kampweg te Zel-
hem aluminium verkeersmeubi-
lair onvreemd.
Bij één bedrijf werd door de
dader(s) een vrij nieuwe krui-
wagen en een ijzerzaag achter-
gelaten. De politie is benieuwd
naar de herkomst van deze
kruiwagen.

Vrijdag 20 april

- Bij de Chinees in Hengelo wer-
den tussen 20.00 en 23.00 uur
een dames- en een herenfiets
van het merk Gazelle ont-
vreemdt, samen met een waar-
de van ƒ 2800,-.
Beide fietsen waren aan elkaar
gekoppeld met een extra kabel-
slot.

Zondag 22 april

- 's Morgens kwam op het fiets-
pad, gelegen naast de Tolweg
in Hengelo, een wielrenner ten
val door een loslopende hond
die het fietspad overstak. De
wielrenner werd met letsel per
ambulance naar het ziekenhuis
gebracht.

Saskia Visscher

H e n g e l o
P r o v i n c i e G e l d e r l a n d

Wisseling binnen de WD fractie te Hengelo Gld.

In beperkte kring was reeds be-
kend, dat de heer B.A.M. Eijkel-
kamp zich na twee zittingsperio-
des in de gemeenteraad niet her-
kiesbaar zou laten stellen voor de
volgende zittingsperiode.

Tijdens de laatst gehouden verga-
dering van bestuur en fractie heeft
de heer Eijkelkamp meegedeeld
per l augustus zijn werk als

raadslid te willen beëindigen. Dit
besluit is in goed overleg door
zowel bestuur als fractie aan-
vaard.
De heer Eijkelkamp is vanaf 1994
voorzitter van de WD fractie in
de gemeenteraad van Hengelo Gld.

Het bestuur van de WD heeft
conform de kieslijst inmiddels de
heer Gert Smeitink - van de Ho-

genkampweg - aangezocht de va-
cature te gaan vervullen.
De heer Smeitink maakt reeds
sinds 1997 deel uit van de scha-
duwfractie.

In de raadsvergadering van 24
april jl. heeft de heer Eijkelkamp
zijn besluit aan het college van B.
en W. en aan de raad kenbaar ge-
maakt.

Organisatie 3VO-afdeling
Hengelo Gld.

De afdeling 3VO is dringend op zoek naar nieuwe mensen die ons wil-

len bijstaan. Het bestuur bestaat op dit moment nog maar uit een

drietal leden. Daarnaast hebben we een aantal vrijwilligers die ons

tijdens activiteiten behulpzaam zijn. Echter elk jaar wordt de organi-

satie van onder andere het verkeersexamen moeilijker.

Ik heb het verkeersexamen vanaf
1984 georganiseerd en ben van
mening dat het nu tijd is, dat een
ander het van mij gaat overne-
men. Ik kan me dan gaan bezig
houden met andere Verkeersveilig-
heidsacties. Zoals bijvoorbeeld het
instituut Verkeersouder.
3VO-afdeling Hengelo Gld. is van
plan, indien meerdere mensen zich
voor dit vrijwilligerswerk aanmel-
den, meer activiteiten uit te voe-
ren. De verkeersveiligheid is ieders
belang. Bij deze een oproep aan
een ieder die nog een verloren uur-

tje heeft. Kom en help ons, laten
we met z'n allen de verkeersveilig-
heid binnen de gemeente Hengelo
Gld. aanpakken.
Iedereen die 3VO dan wel ver-
keersveiligheid een warm hart
toedraagt, is bij ons welkom.
Voor informatie kunt u met mij con-
tact opnemen: (0575) 46 35 47.
Ook inwoners van Keijenborg wor-
den met nadruk uitgenodigd te re-
ageren.

JACQUES TABOR
3VO-afdeling Hengelo Gld.

Info-avond SPD Oost-Gelderland

De euro, hij is er zo!

De SPD Oost-Gelderland organiseert op donderdag 10 mei a.s.

vanaf 19.30 uur een thema-avond met als titel 'De euro, hij is er

zo!' De avond is bedoeld voor mensen die moeilijk leren van 18 jaar

en ouder. Tijdens de avond wordt voorlichting gegeven over de

euro door iemand van het Nationaal Forom voor de introductie van

de euro en kunnen mensen oefenen met het gebruik van de euro.

De avond wordt gehouden in het SPD-gebouw in Doetinchem.

De invoering van de euro komt
steeds dichterbij. Over ruim een
half jaar is de euro en niet meer
de vertrouwde gulden het geldige
betaalmiddel in Nederland. Voor
sommige mensen zal dat geen
enkel probleem zijn, binnen een
paar dagen zijn ze gewend om
met de euro te betalen en te reke-
nen. Maar dat geldt niet voor ie-
dereen. Mensen die moeilijk leren
zullen misschien wel meer moeite
hebben met de invoering van de
euro. Daarom organiseert de SPD
Oost-Gelderland speciaal voor hen
een thema-avond over de euro.
Tijdens de avond zal iemand van
het Nationaal Forum een begrij-
pelijke lezing houden over de in-
voering van de euro. Hij/zij zal
onder andere iets zeggen over:
'Waarom de euro moet worden in-
gevoerd', 'Wanneer gaat het pro-
cies gebeuren' en 'Hoe lang kun je
nog met de gulden betalen'.
Na de lezing kunnen de bezoekers
van de avond zelf aan de slag met

praktische oefeningen, zodat ze
alvast ervaring kunnen opdoen
met het gebruik van de euro.
De SPD wil in aansluiting op deze
bijeenkomst een praktische cur-
sus organiseren in het najaar van
2001. Tijdens de thema-avond
willen we alvast laten zien hoe
deze cursus zal worden ingevuld.
Mensen die hiervoor belangstel-
ling hebben, kunnen zich opge-
ven.

De thema-avond wordt gehouden
in het SPD-gebouw aan de Kep-
pelseweg 15 in Doetinchem. Het
programma begint om 19.30 uur
en duurt tot 21.30 uur. Vanaf
19.00 uur is er ontvangst met
koffie en thee.
Mensen die belangstelling hebben
om de thema-avond bij te wonen,
kunnen zich telefonisch opgeven
bij de SPD, telefoonnummer
(0314) 344224. Dit om in te
kunnen spelen op de te verwach-
ten opkomst.

Correspondente van 'de Reclame'

Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

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

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 19 20
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In de voetstappen van Ariëns

Portret van Ariëns, getekend door

Jan Toorop in Steenderen in 1907.

In mei 2001 is het honderd jaar

geleden dat de bekende priester
dr. Alphons Ariëns tot pastoor

van de Sint Willibrordparochie

te Steenderen werd benoemd.
Ariëns is vooral bekend gewor-

den door zijn niet aflatende
strijd tegen de uitbuiting van de

textielarbeiders en het overma-

tig drankgebruik. Hij richtte als
kapelaan in Enschede de Katho-

lieke Arbeidersbond, het Kruis-
verbond (tegen drankgebruik),

de Mariavereniging en de Leo

harmonie op.

Toen hij pastoor van Steenderen
werd, bleef hij strijden tegen
het overmatige drankgebruik. Hij
preekte in diverse plaatsen in de
Achterhoek, wat tot gevolg had
dat er op meerdere plaatsen een
vereniging tegen het drankge-
bruik werd opgericht, het Kruis-
verbond. Ook de hygiëne en ge-

zondheidszorg had zijn aandacht,
waarin hij nauw samenwerkte
met de dokter en de dominee. In
Steenderen richtte hij de 'vereeni-
ging Ziekenzorg' op. In meerdere
plaatsen in de Achterhoek is er
een straat naar hem vernoemd.
De parochie is er trots op deze
opmerkelijke man als pastoor te
hebben gehad. Daarom organise-
ren we een aantal activiteiten om
hem te gedenken, waarbij ieder-
een die belangstelling heeft van
harte welkom is.

Fietstocht op hemelvaartsdag

24 mei om 11.00 uur

Vertrek vanaf het Kerspel, het pa-
rochiegebouw naast de R.K. kerk
aan de Bronkhorsterweg.
Ariëns verplaatste zich in zijn tijd
te voet en op de fiets door onze
gemeente. Heel vooruitstrevend,
want pastoors fietsten niet in die
tijd.
Er is in honderd jaar wel het een
en ander veranderd, denk maar
eens aan het verharden van
wegen en de opmars van de auto,
maar onze gemeente is nog altijd
de moeite waard om met de fiets
te doorkruisen.

Bedevaart (excursie) naar

Ariëns plaatsen op zaterdag
26 mei

We willen bij voldoende deelname
met een bus gaan en om de kos-
ten te drukken, vragen we aan de
deelnemers zelf een lunchpakket-
je mee te nemen.De reis gaat
naar Ariëns geboorteplaats en

Nieuws van de bibliotheek

Ook dit jaar deed de bibliotheek -
in samenwerking met de scholen
- weer mee aan de Nederlandse
Kinderjury. Doel is het lezen bij
kinderen zoveel mogelijk te stimu-
leren. Vanaf februari waren de ba-
sisschoolkinderen dan ook actief
bezig met het lezen van boeken
voor de Kinderjury. Tevens organi-
seerde de bibliotheek een verha-
lenwedstrijd. Ruim 160 kinderen

vertelden enthousiast over hun
lievelingsboek. De uiteindelijke
winnaars zijn Marloes van Tuil,
Erin Veenink en Derk Stortelder.
Aan hen is een leuk boek uitge-
reikt. Alle ingeleverde verhalen
zijn de komende maand in de bibli-
otheek te bewonderen! Ter afslui-
ting van de Kinderjury kon men
op 24 april stemmen op het beste
jeugdboek van 2000. In totaal

huis, zijn tweede standplaats als
pastoor, het klooster waar hij ge-
storven is en naar zijn graf.
Waar dit allemaal is? Dat merkt
u vanzelf. De dag duurt ongeveer
van 9.00 tot 18.00 uur. Graag
voor 15 mei opgeven bij M. Koek-
koek, tel. (0575) 45 00 19; M.
Schotman, tel. (0575) 45 16 18.

Gedachtenisviering en
aanbieding boekje op 4 juni

We besluiten alle activiteiten met
een gedachtenisviering in de St.
Willibrordkerk op tweede pink-
sterdag 4 juni om 10.00 uur.
Tijdens deze viering zal het eer-
ste exemplaar van het boekje
'Herder zonder bokken' aan de
hoofdcelebrant kardinaal Simonis
worden aangeboden.
Dit boekje gaat over de Steende-
rense periode van dr. A. Ariëns.
Hoe was het leven in die tijd in
Steenderen? Wat deed Ariëns voor
zijn parochianen? Hoe waren de
onderlinge verhoudingen tussen
de geloven?
Door parochianen vertelde anek-
dotes en foto's uit die tijd onder-
breken de teksten. Een makkelijk
en plezierig leesbaar boekje en
aan aanrader voor mensen die
geïnteresseerd zijn in de historie
van hun gemeente.
Na de viering is er in 'het Anker'
koffie, waar belangstellenden het
boekje kunnen kopen.

We hopen dat velen met ons deze
grote man komen herdenken.
Voor informatie: M. Schotman,
tel. (0575) 45 16 18.

Aansluiting bij Federatie 'St. Hubertus'

Schutterij 'Eendracht maakt macht
9

breidt activiteiten uit

hebben 165 kinderen hun stem
uitgebracht, een goede opkomst.
Als meest favoriete boek werd ge-
kozen:
l.J.K. Rowling met Harry Potter

& de gevangene van Azkaban;
2. Carry Slee met Razend;
3. Lieneke Dijkzeul met Mevrouw

Flodder neemt wraak.
Alle kinderen bedankt voor het
meedoen!

Jager bezoekt Rozengaardsweide Kerk en Radio

Donderdagmiddag kreeg groep 6
van O.B.S. Rozengaardsweide be-
zoek in de klas van een jager.

Na Job Pannekoek, de zee-officier,
was de jager aan de beurt. Omdat
het de bedoeling was dat heel
groep 6 met boswachter Jan Len-
derink het bos in groepen van vijf
zou bezoeken (helaas is i.v.m. de
m.k.z. nog slechts één groepje ge-
weest), was de heer Gert Brug-
gink uitgenodigd om de klas wat
te vertellen over het beheer van
het bos. Hij pakte meteen goed
uit: Grote platen werden tevoor-
schijn gehaald en voor het bord
gezet. Geboeid luisterden de kin-

deren naar verhalen over reeën,
vossen, roofvogels en rommel in
het bos, achtergelaten door men-
sen.
Ook allerlei ziektes die dieren in
het wild kunnen oplopen, passeer-
den de revue. Na dat verhaal wer-
den er veel vragen afgevuurd op
de heer Bruggink. Natuurlijk had
hij overal een antwoord op. Om
kwart over drie moest een einde
komen aan deze leerzame mid-
dag. Dat het de moeite waard
was bleek wel uit het spontane
applaus dat de heer Bruggink
kreeg. Verrijkt met veel kennis en
fraaie folders konden de leerlin-
gen van groep 6 weer naar huis.

Op maandagavond 7 mei zal de
heer Lubbers uit Hengelo wat
vertellen over de Bijbelse Musical
'Mozes', die op 18, 19 en 20 mei
opgevoerd wordt in 'Ons Huis' te
Hengelo.
Het programma 'de Muzikale Ont-
moeting' is iedere maandag van
19.00 tot 20.00 uur.

Geslaagd

Op 7 april jl. is in Eindhoven Edith
Derksen (Hondentrimsalon Edith)
geslaagd voor de rasspecialisatie-
cursus West Highland White Terriër.

Op de jaarvergadering van de
Schutterij 'Eendracht maakt
macht' in café "t Hoekje' werd
door het bestuur aangekondigd,
dat er op ruimere schaal activitei-
ten ontwikkeld zullen gaan wor-
den. Niet alleen in de maand juli,
rond de Hengelose kermis, maar
eigenlijk het gehele jaar door.

Alvorens de agenda verder af te
werken, werd staande de verga-
dering een minuut stilte in acht
genomen voor de overleden leden
Hendrik Boerman en Frans Veen-
huis.

Er is na lang wikken en wegen
een besluit genomen om aanslui-
ting te zoeken bij de Federatie
van Schuttersgezelschappen 'Sint
Hubertus'. Om zich te kunnen in-
leven, start 'E.M.M.' met een
proefjaar. Het houdt in dat het
koningspaar met de verenging
gaat deelnemen aan concoursen
in de regio.

Wat de komende kermis betreft,
worden er een aantal wijzigingen
doorgevoerd.
Doordat het ringrijden al ver-
plaatst was van de zaterdagmor-
gen naar de vrijdagavond, kwam
er ruimte vrij om het vogelschie-
ten te vervroegen. Gedacht wordt
dit om 11.00 uur 's morgens te
laten beginnen en de prijsuitrei-
king om 15.00 uur.
Mocht de romp er na de vastge-
stelde tijd niet worden afgescho-
ten, dan zal ter plekke worden
geloot, wie van de deelnemende
schutters dat jaar koning of ko-
ningin wordt. Het wordt beter
voor de sfeer geacht om met het
koningspaar in optocht vanaf de
plek (Ijsbaan Steintjesweide) te
vertrekken. Diverse reglementen
zijn verbeterd en aangescherpt,
o.a. voor ringrijden, vogelknuppe-
len (dames), koningsschieten en
de optocht. De verbeterde regle-
menten zullen worden toegevoegd
aan het huishoudelijk reglement.

Heel worden ...

Wie wil dat niet, heel zijn?
Het gevoel hebben dat je jezelf
geworden bent, volgroeid en in
balans?
Maar vaak zijn we uit ons even-
wicht, verstoren angsten en licha-
melijke ongemakken ons welbe-
vinden. Is er ergernis en frustra-
tie, als dingen niet lopen zoals we
vinden dat zou moeten. Dat komt
omdat we toelaten dat zulke din-
gen gebeuren. Omdat we niet zien
wat er werkelijk toe doet. Omdat
we een gekleurde wereld zien
door een gekleurde bril.

Kunnen we anders?
Ja, dat kunnen we zeker. Door te
leren van instelling te verande-
ren. Het is even eenvoudig als
moeilijk.

Als extra activiteit is aan het ker-
misprogramma het afsteken van
siervuurwerk op de vrijdagavond
toegevoegd. Dit zal plaatsvinden
op het evenemententerrein 'De
Hietmaat'. De attracties in het
Lunapark rond de Remigiuskerk
zijn weer talrijk. Alle activiteiten
worden aangekondigd via een
speciale Kenniskrant.

Het ligt in de bedoeling dat de
majorettevereniging en drumband
van 'E.M.M.' een optreden ver-
zorgt op 7 september, tezamen
met de drumbands van 'Advendo'
(Lochem) en 'Sophia's Lust'
(Ruurlo).

Er werd in deze jaarvergadering
nog eens extra op het feit gewe-
zen, dat leden hun adreswijziging
nog te laat, of in het geheel niet,
doorgeven aan het secretariaat.
Bij verhuizing iïaar een andere
gemeente buiten Hengelo Gld.,
vervalt volgens de reglementen
het recht om deel te mogen
nemen aan het koningsschieten
bij de Hengelose kermis.

Na ruim twintig jaar hetzelfde
bedrag te hebben gehanteerd,
werd besloten om met ingang van
2002 het bedrag voor het lid-
maatschap vast te stellen op
7 Euro (ca. ƒ 15,-). De kosten
voor het vogelschieten zijn der-
mate omhoog gegaan, dat het be-
drag niet meer kostendekkend is.
Per 2002 wordt verzocht per ac-
ceptgiro te betalen.

Het bestuur van de Schutterij
'E.M.M.' is thans als volgt samen-
gesteld:
C. van Staalduinen, voorzitter
R. Buyting, secretaris
A. Stortelder, penningmeester
mevr. A. Baakman, alg. bestuurslid
F. Bijenhof, alg. bestuurslid.
Informatie en opgave voor lid-
maatschap bij het secretariaat:
Julianalaan 21,
7255 ED Hengelo Gld.

We oefenen dat in een groep.
Ieder voor zich en lerend van en
aan elkaar.
Het heet: 'attitudinal healing'.
Het is het helen van je innerlijke
houding en je wordt er een geluk-
kiger mens van.
We doen het gewoon aan huis en
om de twee of drie weken. De on-
kosten zijn ƒ 5,- per keer.

Als je het gevoel hebt dat je er
eens kennis mee wilt maken,
neem dan - uiteraard vrijblijvend
- contact op met:

Pieter Vegter
Fokkinkweg 11
Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 51 02
E-mail: pvghengCa'wish.net
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