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Kweker// de
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Café 'De Bierkaai9 in Baak

Op de foto: eigenaar Patrick Lejerink en zijn vriendin Annelies Aalbers

'De Bierkaai' een belangrijke func-

tie. Je kunt er klaverjassen, biljar-

ten, zelfs aquarelleren en eens per

maand in het winterseizoen is er

livemuziek. Verder organiseert Pa-

trick samen met Jos Herfkens het

jaarlijkse Baakse popfestival 'Kas-

teelpop'. Naast het cafébedrijf

heeft Patrick het evenementenca-

teringbedrijf 'Kermex b.v.' van zijn

vorig jaar overleden vader overge-

nomen.

'De Bierkaai' kan ook nog ge-

noemd worden als sponsor van

het eerste elftal van de 'Baakse

Boys', van een zijspanteam en

van een zaalvoetbalteam, waar

Patrick ook nog wel eens wil

meespelen.

Samen met Annelies verzorgt hij

een buffet voor zes personen met

hetzelfde gemak als een bruiloft

Bij de afspraak in 'De Bierkaai'

te Baak werd me geen adres ge-

geven, maar gezegd: 'Het is bij

de kerk, het kan niet missen'.

En zo ging het ook. Wanneer je

bij Baak komt aanrijden, zie je

meteen dominant de kerktoren.

Dus: richting kerk en eenmaal

daar aangekomen, hier is geen

twijfel mogelijk: aan de buiten-

kant een prachtig nostalgisch

café met ernaast een heel gezel-

lig terras, waar bij zonnig weer

schaduw gezocht kan worden

onder de hooiberg.

De buitenkant nodigt al uit en

wanneer je eenmaal binnen bent,

val je van de ene verbazing in de

andere. Want hoewel het café en

de bijbehorende zaal en opkamer-

zoveel mogelijk in nostalgische

stijl zijn gerenoveerd is het, de ei-

genaar Patrick Leferink en zijn

vriendin Annelies Aalbers, uitste-

kend gelukt een gezellige sfeer te

creëren met creatieve oplossingen

en versieringen.

De ouderwetse tap, de prachtige

kast, die helemaal vol staat met

bierflesjes van internationale

merken, die Patrick al jarenlang

aan het sparen is. De prachtige

muurschilderingen, waarin her-

kenbare plekjes uit Baak te her-

kennen zijn. De estriken op de

vloer van de grote zaal 'De

Deale', waar in het midden een

rond, houten gedeelte is ingelegd,

geven een speciale sfeer aan deze

ruimte met zijn grote ramen tot

aan de grond. Uit alles blijkt, dat

bij de verbouwing en vernieuwing

van het pand met liefde is nage-

dacht over kleine en grotere ac-

centen. Kijk je naar buiten, dan

zie je bloeiende appelbomen.

Wanneer we bij een kop koffie in

het café aan de grote tafel zitten,

vertelt Patrick, dat hij al als klei-

ne jongen gezegd heeft, dat hij

zijn eigen 'kroeg' wilde beginnen.

Dat hem dat uiteindelijk ook nog

zou lukken in zijn geboortedorp,

had hij nooit durven dromen.

De vorige eigenares mevr. Ria

Sesink gaf op een gegeven ogen-

blik aan, dat ze eventueel wel

wilde stoppen met haar bedrijf.

Patrick is daarop ingesprongen

en heeft bij de verbouwing en ex-

ploitatie veel van haar geleerd.

Patrick geeft aan, dat vooral de

gemoedelijkheid en verantwoorde-

lijkheid voor elkaar in Baak nog

steeds voorop staan. Hierin heeft

hen bijzonderheid van De Bier-

kaai' is, dat er dertig soorten bier

zijn, waarvan vier op tap (waar-

onder vaak seizoensbier). Over

een maand of twee krijgt 'De

Bierkaai' zijn eigen biermerk

'Drickusbier', vernoemd naar de

caféhond.

Nog een aardig verhaal: Bij het

renoveren van 'De Bierkaai' vond

Patrick onder een hoop zand der-

tig bierflessen van meer dan ze-

ventig jaar oud van bierhandel

'Kerlen' uit Zutphen. Ook één van

de oudste klanten, Andries, weet

niet hoe die flesjes daar zijn geko-

men of door wie ze zijn achterge-

laten.

De openingstijden van 'De Bier-

kaai' zijn:

dinsdag, woensdag en donderdag,

van 16.00 tot 1.00 uur,

vrijdag van 16.00 tot 2.00 uur,

zaterdag van 13.00 tot 2.00 uur

en zondag van 11.00 tot 1.00 uur.

Drukte in de winkel (2)
Koffie proeven in de Wereldwinkel Hengelo Gld.

Op zaterdag 19 mei is het (Euro-

pese) Wereldwinkeldag. Het

thema van deze dag is 'Proef de

wereld in de wereldwinkel' en

daarbij wordt in Hengelo vooral

de koffie in de schijnwerpers

gezet. Immers, met de extreem

lage prijzen op de wereldmarkt

kunnen onze koffieboeren wat

extra aandacht goed gebruiken.

Er is een proeverij van verschil-

lende soorten koffie (de verschil-

lende theesoorten proeven kan

ook) en u kunt moccabrownies

proeven.

Er zijn proefpakjes koffie (50

gram voor ƒ 1,00) te koop, de

koffielikorette (één van de ingre-
in de

aanbieding, evenals verschillende

koffiemokken. En het koffiekook-

boekje 'Alls over koffie', waarin

heerlijke koffietoetjes, koffiedran-

ken en -specialiteiten ligt in de

winkel (ƒ4,95).

Speciaal voor de wereldwinkels

geschreven, bevat het boekje

naast de recepten informatie over

de achtergronden van koffie, kof-

fieculturen en verhalen van

koffieproducenten.

De wereldwinkel is op

doorlopend geopend van 10.00

tot 15.00 uur.

(advertentie)

Op de foto: Patrick en Annelies op 'De Deale'

KWEKERIJV

DE WITTE BRINK

KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM (RICHTING HUMMELO)

TEL. (0314)641647

deze week:

Lavendel, nu6voor ƒ 10.-

Vaste planten, ± 200 soorten, 10 voor ƒ 15.
5 StekgeraniUMS, (staande) vanaf 5 voor ƒ 10.

Waardebon !

Perkgoed per doos
o.a. Afrikanen, Lobelia's,

Vlijtige Liesjes, Begonia's etc. etc.
(24 stuks) - normaal ƒ 12.50

Tegen inlevering van deze waardebon

per doos f 9,50
(geldig van 14 mei t/m 19 mei)

Let op zaterdag 19 mei OPEN DAG!!!



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

II KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 20 mei, 10.00 uur, ds. C. Ferrari

Goede Herder Kapel

- Zondag 20 mei, 10.15 uur, ds. E.R. Jonker, Epse

Verzorgingscentrum 'De Bleijke'

- Donderdag 17 mei, 19.00 uur, Eucharistieviering

van de R.K. Kerk Hengelo Gld.

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 17 mei, 19.00 uur,

Eucharistieviering op de Bleijke

- Zaterdag 19 mei, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering

- Zondag 20 mei, 10.00 uur,

Eucharistieviering m.m.v. een Gregoriaans koor

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

A/PG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

m 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 18 mei - Zondag 20 mei:

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

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

- Dinsdag 22 mei, dr. Koning, tel. (0575) 461266

- Woensdag 23 mei, dr. Eyck, tel. (0575) 461277

- Donderdag 24 mei, dr. Eyck, tel. (0575) 4612 77

Spoednummers Huisartsen
dr. Eyck, tel. (0575)462904

dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444

dr. Koning, tel. (0575) 463010

De actuele dienstlijst is ook te vinden op internet:

http://huisartsengroephengelogld. wol web. 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,

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.

Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,

kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness

"Janssen van Dijke"

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

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

Verloskundigen:

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

mevr. Peulers, tel. (0314) 330589,

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

Gemeente Steenderen en 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. Vri/willige Terminale Zorg
Hengelo. Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

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

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678

Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627

Netwerk Thuiszorg Nederland

- 24 uur per dag bereikbaar, (liefst bellen tussen

09.00 en 12.00 uur) regio Midden-IJssel:

Zr. J. A. van den Heuvel, tel. (0575) 51 6463.

Maatschappelijk Werk voor de gemeente

Hengelo Gld:

- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:

- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 45 1659 spreekuur maandag t/m

vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:

- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 6221 51

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur

Ned. Patiëntenvereniging (afd. Oude IJsselstreek)

- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belangen-

behartiging in de gezondheidszorg.

- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij problemen,

bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur

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

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'

- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

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

«DIVERSEN
PedJcure

- 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) 5603 81

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

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

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur,

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 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.

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 2O

HENGELO GLD.

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 463005

OOK IN MAK - OOK IN MAK

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



1961 2001

Op zaterdag 19 mei a.s. hopen wij

Hendrik C root Roessink
&

Dinie Groot Roessink-Eskes

samen met onze kinderen en kleinkinderen

ons 40-jarig huwelijk te vieren.

We willen beginnen met een dankdienst om

13.30 uur in de Remigiuskerk te Hengelo

m.v.v. Chr. MannenkoorZelhem.

Aansluitend is er een receptie van 14.45 tot 16.30 uur

in partycentrum 'Langeler', Spalstraat 5 te Hengelo Cld.

Wie ons hiermee wil feliciteren is van harte welkom.

Varsselseweg6, 7255 NN HengeloGld.

Gaarne zeggen wij een ieder hartelijk dank voor

zij n/haar persoonlijke en/of schriftelijke

gelukswensen ter gelegenheid van de viering

van ons 40-jarig huwelijksfeest op 3 mei jl.

Mede daardoor zal deze viering voor ons

onvergetelijk worden.

Klaas en Grietsje Verhoeff

Fokkinkweg15,7255AJ HengeloGId.

1926 75 jaar 2001

Gymnastiekvereniging A chilles

bestaat 75 jaar

Ter gelegenheid hiervan houden wij op

zaterdag 26 mei a.s. een receptie

van 15.00 tot 17.00 uur bij

partycentrum 'Langeler'

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Hetbestuur

Nog voor uw vakantie op

gewicht? Dat kan met

Herbalife! Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575) 46 73 81

Schilder biedt zich aan!

Binnen- en buitenwerk,

gratis advies en prijsopgaven.

Tel. 06-28755226.

Te koop kuilgras

Steenderenseweg 9

Hengelo Gld.

Tel.(0575)463817

Heb jij al een sponsor surf naar

www.megasponsor.f2s.com

of bel met (0575) 46 36 58

Spreekuur CDA-Hengelo Gld.

Op maandag 21 mei a.s. houdt

het CDA afd. Hengelo/Keijenborg

weer een spreekuur. Zoals de

laatste jaren gebruikelijk wordt

aan de inwoners de mogelijkheid

geboden op gemakkelijke wijze

contact te leggen met de leden

van de CDA-fractie voor vragen,

opmerkingen of gewoon eens iets

kwijt te willen over gemeentelij-

ke zaken. Iedereen die dat wil

kan zich dan tot de CDA-fractie

wenden, hetzij voor zichzelf dan

wel namens een vereniging of in-

stantie. Het CDA ziet het spreek-

uur als een middel om de politiek

dichter bij de mensen te brengen.

Het spreekuur wordt steeds ge-

houden in de week voorafgaand

aan de gemeenteraadsvergade-

ring. Het is wenselijk dat men

zich tevoren telefonisch meldt,

zodat er zonodig nog wat kan

worden voorbereid en in ieder

geval diegene van de CDA-fractie

aanwezig is die ook in de betref-

fende raadscommissie zit. Het

spreekuur op maandag 21 mei

a.s. wordt gehouden in zaal

Leemreis

's avonds van half acht tot acht

uur. Telefonische aanmelding kan

bij één van de zes fractieleden,

waaronder nr. 461928.

Voorstellingen volop in de belangstelling.

Opvoering musical nadert met

rasse schreden
Naarmate de weken en maanden

vorderden , waarin intensief werd

geoefend aan de musical 'Mozes'

begon het enthousiasme bij alle

medewerkenden te groeien. Na de

musicals over de verhalen van

'Esther' en 'Jacob' is nu het ver-

haal 'Mozes' aan de orde, met als

ondertitel 'Anders dan de nacht'.

De voorstellingen naderen met

rasse schreden. Vrijdag 18 mei

(19.30 uur); zaterdag 19 mei

(19.30 uur); zondag 20 mei

(14.30 uur), in 'Ons Huis', Beu-

kenlaan 30. De voorverkoop op

de navolgende adressen heeft al
een behoorlijke afname gehad:

VW kantoor (Kervelseweg la);

Wolters boekhandel (Spalstraat

14); J. Koning, (Kastanjelaan 1).

Voor regisseuse Tine Keizer, met

assistente Jolanda Koning en diri-

gent Gerrit Wolsink is het nu alle

hens aan dek, om de uitbeelding

van de musical 'Mozes' zo perfect

mogelijk neer te zetten.

Aan de inzet van de medewerken-

den te bespeuren moet dat ten

volle lukken. In de jaren na de in-

troductie in 1997 is er een zeer

gunstig klimaat ontstaan voor

het opvoeren van een musical in
Hengelo Gld.

Live muziek op 19 mei in

Flophouse te Toldijk
Omdat het Lentefeest door het

MKZ-virus niet doorgaat wil

Flophouse de meimaand niet on-

opgemerkt voorbij laten gaan. De

band Bogart is daarom uitgeno-

digd om zaterdag 19 mei te

komen spelen. Bogart is een Gel-

derse band en bestaat sinds

1998. De muziekstijl van de band

is stevige rock, opgebouwd uit

een groot aantal eigen nummers

aangevuld met swingende covers

van bijvoorbeeld K's Choice,

Anouk en Guano Apes. Bogart

timmert flink aan de weg met

veel regionale optredens in het

kroegencircuit. Hoogtepunt van

het afgelopen jaar was een flit-

send optreden tijdens de Anouk-

fanclubdag in Breda.

Bogart is ook erg trots op hun cd

die in samenwerking met popcol-

lectief 'Try-Out' is uitgebracht.

Met een bezetting van: zang, bas,

drums, gitaar en toetsen zorgt

Bogart op 19 mei a.s. voor een

enhousiast, afwisselend en stevig

optreden in jeugdsoos Flophouse

te Toldijk. Aanvang 21.00 uur.

(advertenties)

prolink.nl

jtphen - Doetinchem - Winterswijk

Internet diensten,
tot in de punten

geregeld.

dom»inr»g titratie:
éénmalig fl. 95.- plus fI. 30.- p«r jaar

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie

- Site ontwerp, productie en hosting

- Databasekoppelingen en -management

- Intra- en extraneï

- Mail- en webservers

- Cursussen en trainingen

Meer info: www.prolink.nl

Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak

Tel: 0575 -441344

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

m o u w M *

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79

Christelijk-

Maatschappelijke

Vrouwenbeweging

Passage
De laatste ledenavond van dit sei-

zoen is op woensdag 16 mei.

De heer Knud Jensen zal een le-

zing houden over molens, speciaal

over de Bronkhorster korenmo-

len. De avond begint om 19.45

uur en is in 'Ons Huis'.

Kerk en Radio

In 'de Muzikale Ontmoeting', de

wekelijkse uitzending van Kerk

en Radio bij 'Radio Ideaal', kunt

u op maandagavond 21 mei lui-

steren naar een voordracht van

Gerrie Bossenbroek uit Hengelo.

Op maandag 28 mei gaat Annie

Alberink in gesprek met Maria

Schotman uit Steenderen over de

activiteiten rond de Ariëns-her-

denking. Ds. C. Ferrari-van

Schuppen uit Hengelo zal 4 juni,

tweede pinksterdag, een overden-

king verzorgen.

Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' wordt iedere maandag

tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-

zonden.

Hengelo is zó en
zeker op 24 mei
Op Hemelvaartsdag organiseert
schutterij 'EMM' in het kader

van het 50 jarige heroprichting

i.s.m. café 'de Zwaan' een tuin-

feest. Vanaf 16.00 uur zullen de

bands 'Jet Leg' en 'Dogz' optre-

dens verzorgen, dit spektakel zal

tot ca 21 uur duren. U bent na-

tuurlijk van harte welkom en de

entree is gratis. Op deze wijze

willen wij een breed publiek mee

laten genieten van het jubileum

jaar van onze vereniging. Dus tot

ziens op 24 mei in de tuin van

café 'de Zwaan' aan de Spal-

straat te Hengelo Gld.

Namens de feestcommissie en het

bestuur van schutterij 'EMM'.

Pleinmarkt in

Vorden
Op zaterdag 19 mei wordt er ook

dit jaar weer door de Stichting

Veiling Commissie Vorden een

pleinmarkt gehouden in het cen-

trum van Vorden, nabij de N.H.

kerk. Er is weer van alles te

koop, zoals kasten, bedden, ta-

fels, stoelen en bankjes.

Verder veel kleine spullen zoals

pannen, bloempotten, glaswerk,

elektrische apparatuur e.d. Ook

is er een kraam met mooie boe-

ken en L.R's.

De aanvang is 9.30 uur.

Kom allen uw koopjes halen. De

opbrengst van deze markt is voor

de restauratie van de ramen van

de Dorpskerk in Vorden.
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Wij gacm t^ouwerv op

vrijdag 25 mei!

Wesselirvk

&

In verband met dit heugelijke feit is onze winkel
vrijdag 25 mei gesloten.

Zaterdag 26 mei
willen wij u mee laten delen in onze feestvreugde!

Onze winkel is dan geopend vanaf 9.30 tot 16.00 uur.

Wij hebben dan:
- voor iedere klant een leuke attentie

• voor de kinderen een springkussen (vanaf 10.00 uur)
- een week lang superaanbiedingen (zie fiyer)

Tot ziens!
Erwin en Ans

Geschenkenhuis

Landlustweg 2, Steenderen (n speelgoed.

UYV UW afdeling
Hengelo Qld

• Qenieten in mei ...
• Prachtig groen ...
• Altijd doen!

Bustocht op woensdagmiddag

30 mei a.s. omgeving Winterswijk

Vertrek 13.30 uur vanaf 'Ons Huis'
Terug ± 16.45 uur

Kosten f 32,50 (per persoon)

Qaarne opgave en betaling
voor vrijdag 25 mei bij:

Mevr. v. Dijke,
Kastanjelaan 4,

tel. (0575)46 II 66.

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 wNvw.politiekeurmerk.nl

voor meer info over het keurmerk

• zeer groot assortiment beveiligingsartikelen

'L9CK .
masters

INBRAAKPREVENTIE

P O L I T I E
KEURMERK

VEILIG

WONEN'

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

Edcfie d» Gier
Horeca Evenementen

Nieuw, veraesend flexibel en voorzien van een grote creatieve

instelling, afgestemd op uw budget en behoeften.

Wat kan EDDIE DE GIER HORECA EVENEMENTEN voor u betekenen?

- Organisatie en uitvoering van uw privéfeesten.

- Organisatie en uitvoering van zakelijke en/of personeelsfeesten.

- Organisatie en uitvoering van buurt en/of verenigingsfeesten.

- Organisatie en uitvoering van tuinfeesten, recepties,

vergaderingen en tentoonstellingen op locatie.

- Verhuur van complete geluidssets voor disco, vergaderingen enz.

- Verhuur van tapinstallaties, stoelen, tafels, glaswerk enz.

Wij organiseren, bemiddelen en leveren vanuit een totaal-pakket.

Onze vakkundige kennis en begeleiding zorgen voor een geslaagd

evenement.

Vraag eens om vrijblijvende Informatie of maak gewoon een afspraak!

Eddie de Gier Horeca Evenementen: (0575) 46 54 95 /fax 46 44 95

06-53362230 / e.degier@wxs.nl

HelpatHome
bestaat 1 jaar en

dat gaan we vieren!

Daarom krijgt u tot eind mei bij een

nieuwe computer of bij minimaal

1 uur reparatie of installatie een

Logitech PS/2 of USB scroll muis

ter waarde van / 30.- cadeau!

Voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte bel: (0575) 46 50 57

Zie ook artikel elders in deze krant.

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

te*t*m**:*%
REPARATIE g
van alle merken elektrische apparatuur zoals

TVfs; VIDEO's;AUDIO's enz
In - en verkoop van nieuwe en gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud van satelliet systemen

Sirius Systems Service 4
f-4 **

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.

Uw advertentie in 'de Reclame'?

Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16, tel. (0575) 46 38 18 - fax (0575) 46 50 88 - e-mail: drukkerijuilerweerd@planet.nl

L/ve /n Toldijk:

Zaterdag 1 9 mei:

Zaterdag 9 juni: JUSt

Jeugdsoos Flophouse Toldijk
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Waterpolo He-Key

He-Key Heren laten tweede

plaats schieten

In de laatste speelronde van deze

competitie was het voor Heren l

van He-Key nu echt erop of eron-

der voor de tweede plaats die

recht geeft op promotiewedstrij-

den. De tegenstander was De Ber-

kelduikers 2 uit Lochem, dat nog

moest vechten voor lijfsbehoud.

Een wedstrijd met sterke belan-

gen dus.

He-Key kwam sterk uit de start-

blokken, want na 34 seconden

wist Herbert Eggink het net te

vinden. Ook de volgende minuten

waren in het voordeel van He-

Key. De Berkelduikers kwamen

nog verrassend op 1-1, voordat

Herben Dimmedal de verdiende

1-2 aantekende.

Op onverklaarbare wijze gaf He-

Key, net als vorige week, weer

het heft uit handen en vocht het

meer tegen zichzelf dan tegen de

tegenstander. De Berkelduikers

putten moed uit dit alles en ge-

steund door een goed keepende

doelverdediger kwam het langszij

in de tweede periode, 2-2.

In de derde periode kreeg He-Key

een discutabele strafworp tegen,
die maar ternauwernood benut

werd; het werd echter wel 3-2

voor De Berkelduikers.
Aan het begin van de vierde pe-

riode heerste nog steeds het ge-
voel van 'het kan nog steeds'. Dat

gevoel werd echter weggedrukt

door een snel doelpunt van de

Lochemse tegenstander. Nu had-

den zij slechts 34 seconden nodig

om te scoren. Deze slag kwam

He-Key niet meer te boven. Het

kon de achterstand nog terug-

brengen naar 5-4, maar daar

bleef het bij. Andre Luesink

scoorde vanuit een strafworp.

Teleurstelling overheerste bij He-

Key over de gemiste kans. Een-

maal thuis bleek directe concur-

rent De Woelwaters 2 'verras-

send' gewonnen te hebben van

het tot dan toe zeventien wed-

strijden ongeslagen Triton Putten

2, waardoor het verlies er ineens

ook niet meer toe deed. De deur

voor de tweede plaats ging defini-

tief dicht en nu is het zelfs af-

wachten of de derde plaats zeker

is, want hiervoor komt BZ&PC 3

ook nog in aanmerking.

He-Key heren l sloot daarmee

een prachtig seizoen in mineur af.

Dit seizoen werden goede wed-

strijden met mindere afgewisseld,

maar waren de resultaten bijzon-

der goed. Het was toch verras-

send dat He-Key na promotie di-

rect zo hoog mee kon draaien.

Uiteindelijk overheerst daarom

wel een positief gevoel over dit

seizoen en kunnen we uitkijken

naar het volgende.

Een lekkere serie zomertrainin-

gen in "t Elderink' in Hengelo

staat voor de deur ter voorberei-

ding hierop.

Wilt u eens meetrainen, kom dan

gerust langs op donderdagavond
van 20.00 tot 20.45 uur.

Laatste wedstrijd Dames l

Dames l speelde haar laatste

wedstrijd tegen Dames 2 van He-

key. Massaal vertrokken we met

veel supporters uit Hengelo. Het

is natuurlijk altijd spannend als

de dames van dezelfde vereniging

tegen elkaar moeten. Onze eigen

coach deed bij dames 2 mee, dus

daar konden we vandaag niet op

rekenen.

In het eerste partje ging Dames l

goed van start. Er werd goed ge-

keken en door mooi samenspel

kwam Dames l op een voor-

sprong van 0-4.

Tijdens het tweede partje ging

het niet meer zo hard. Dames 2

kwam in de wedstrijd. We verlo-

ren voorin een aantal keren de

bal, zodat Dames 2 beter in haar

spel kwam. Het resulteerde ge-

lukkig niet in een doelpunt. We

maakten er zelf nog wel een.

In het derde partje ging al net zo.

Dames 2 kwam een aantal keren

sterk opzwemmen, maar gelukkig

hebben we een goede keeper in

het water liggen. Zelf scoorden

we nog wel een doelpunt.

Het vierde en tevens het laatste

partje werd er goed overgeno-

men, want Dames 2 kon een paar

keer vrij opzwemmen. We lieten

ons niet op de kop zitten en knal-

den er nog een in.
We sloten onze laatste wedstrijd

af met een mooie overwinning

van 0-7.

Op 19 mei moeten de dames van

Livo hun laatste wedstrijd spelen

en het hangt er vanaf wat ze

doen. We hebben nog een zeer
kleine hoop dat we kampioen

worden, maar dat is geheel in

handen van Livo.

De doelpunten werden gemaakt

door: Petra Boesveld 2x, Marloes

Hofenk 2x, Ilse Berentsen 2x en

Carmen Schiphorst lx.

'Internationaal' DVO Heren 3

kampioen!

Keiaosers fietsen met Henk Lubberding

Vorig jaar al werd er, op een re-

genachtige zondagmorgen, een

lezing verzorgd door oud-wiel-

renner Henk Lubberding op de

open dag van de toerclub. Door

zijn aanstekelijk verhaal wist

hij ons enthousiast te maken om

eens een dag met de club bij

hem te komen fietsen.

Lubberding staat bij velen op het

netvlies als de hard werkende

meesterknecht, die kilometers op

kop reed bij de wielerploeg van

Peter Post. Hij werd tweemaal

Nederlands kampioen en reed

maar liefst dertien keer de Tour

de France, waarin hij drie etappe-

overwinningen boekte en zelfs in

de gele trui reed.

Met zijn jarenlange ervaring als

profwielrenner, adviseert en bege-

leidt hij tegenwoordig wielren-

ners en verzorgt hij zogenaamde

teambuildingdagen voor bedrij-

ven.

Op 21 april was het zover en gin-

gen we naar Voorst voor een trai-

ningsclinic die speciaal voor onze

groep gegeven werd door hem.

Onder het genot van enkele kop-

pen koffie bestond de morgen uit

een theoretisch gedeelte, waarin

aandacht werd besteed aan trai-

ningsadviezen, voeding en team-

building.

Ook zijn vroegere wielerloopbaan

kwam in geuren en kleuren aan

bod. Smakelijke verhalen had hij

over Jan Raas en Gerrie Knete-

man en de lijdensweg van Hennie

Kuiper in zijn allereerste 'Parijs-

Roubaix', die hij later toch nog

eens zou winnen.

Tegen de middag werden we naar

buiten geleid voor een aantal rek-

en strekoefeningen die ook be-

langrijk zijn voor toerfietsers. We

moesten een fietsparcours rond

zijn boerderij afleggen en kregen

een aantal tips. Bij sommigen van

ons werd de fiets opnieuw afge-

steld, omdat het zadel en het

stuur niet in de goede positie

stonden.

Na de lunch werd de middag be-

steed om alles in de praktijk te

brengen door een stuk met hem

op de Velu we te fietsen. Tijdens

deze tocht werd er op de fietshou-

ding gelet en kwam de fietstech-

niek aan bod. Tussen Loenen en

de Woeste Hoeve werd de fiets

aan de kant gezet en kwam er

een stuk klimtechniek ter sprake;

we moesten een aantal keren met

de grootste versnelling een hel-

ling op fietsen en niet de spieren

het werk laten doen, maar ons

eigen lichaamsgewicht.

We zijn altijd gewend om zo licht

mogelijk te fietsen, maar als hij

het zegt, zal het wel zo zijn.

Na deze sessie werd de tocht her-

vat richting vliegveld 'Terlet' en

kregen we nog een aantal heuvels

voor de kiezen, waarbij we zijn

adviezen goed konden gebruiken.

Af en toe kwam hij naast je fiet-

sen en gaf je een persoonlijk ad-

vies, wat erg werd gewaardeerd.

Na deze tocht werd er nog een

tijdje gezellig nagepraat en ver-

trokken we naar huis, om alles

wat we geleerd hebben tijdens

deze zeer geslaagde dag, in de ko-

mende tijd in praktijk te brengen.

Op de foto staan'op de bovenste rij v.l.n.r.: Herman Gosselink (Coach),

Menno Wieggers, Man/red Besselink, Nick Kersten, Eric Wullink,

Peter Beekman en Wim Denkers. Knielend v.l.n.r.: Gerrit Rouwenhorst,

Derk-Jan Menkveld, Robert Harmsen en Herman Dommerholt (Sponsor,

eigenaar Café Slijterij "t Hoekje'). Half liggend: Marko Versteegen.

Voor vele spelers van de heren

van DVO 3 was het voor de eer-

ste keer sinds zij begonnen

waren met de volleybalsport,

maar eindelijk was het voor hen

allen dan toch zo ver: een kam-

pioenschap.

Halverwege de competitie stond

het team ongeslagen bovenaan de

ranglijst van de derde klasse J in

het district Oost van de NeVoBo,

maar in de loop van de tweede

competitiehelft werden de onder-

linge verschillen tussen OVERA
uit Almen, VIOS uit Eefde en DVO
toch steeds kleiner. Tegen deze

directe tegenstanders werden in

de tweede competitiehelft in uit-

wedstrijden kleine verliespartijen

geboekt, maar tegen de overige

teams werd telkens met ruim ver-

schil gewonnen. En dat laatste

bleek op de dag dat de prijzen

werden verdeeld nu net van door-

slaggevende betekenis.

OVERA verspeelde tegen lager

geklasseerde teams zoveel pun-

ten, dat zij al begin maart af-

haakten in de strijd om het kam-

pioenschap. VIOS bleef echter

ook winnen, zodat de teams nage-

noeg gelijk in aantal punten stui-

vertje wisselden aan kop van de

Toerclub Zelhem

Ondanks het feit dat de MKZ-cri-

sis over haar ergste punt heen

lijkt te zijn heeft het bestuur van

Toerclub Zelhem besloten om de

fietstoertocht 'Rondje Achter-

hoek' op 20 mei a.s. geen door-

gang te laten vinden.

De organisatie van de avondfiets-

vierdaagse, te houden tussen 11

en 14 juni, gaat wel door. Mocht

het MKZ-virus onverhoopt toch

opduiken in de Achterhoek, dan

zal het bestuur zich beraden over

verdere acties.

Voor informatie kunt u contact

opnemen met E.B. Lieverdink.

Tel. (0314)641618

ranglijst. Helaas was.de competi-

tieprogrammering dusdanig dat

VIOS Eefde nog twee wedstrijden

moest spelen op het moment dat

DVO al uitgespeeld was. Als er

door VIOS Eefde twee (van de

tien) punten verloren werden, zou

er een beslissingswedstrijd om

het kampioenschap komen en bij

drie verliespunten van VIOS zou

DVO direct kampioen worden.

Dit laatste gebeurde zeer onver-

wacht al in de eerste wedstrijd,

zodat de spelers van DVO per te-

lefoon moesten vernemen dat zij
kampioen waren geworden.

Gelukkig was er op dezelfde

avond een feestavond gepland,

die dan ook dankbaar werd aan-

gegrepen om dit kampioenschap

te vieren.

Op bijgaande foto ziet u de spe-

lers van DVO Heren 3, samen met

hun coach en met Herman Dom-

merholt van shirtsponsor Café

Slijterij "t Hoekje'. Dit team kan

gerust het 'Internationale' team

van DVO genoemd worden omdat

alle spelers wel in Hengelo zijn

opgegroeid, maar inmiddels 'ge-

ëmigreerd' zijn naar: Almelo (l

speler), Huissen (1), Doetinchem

(2), Steenderen (1), Warnsveld

( l ) .Vorden(l) .

Uitvoering

'Gymnastiek-

vereniging

Veldhoek'

De 'Gymnastiekvereniging Veld-

hoek' houdt haar uitvoering op

zondag 20 mei 2001 in het'Sport-

complex De Veldhoek', aanvang

14.00 uur.

Thema van deze dag: 'Reis rond

de wereld in één uitvoering'.

Belangstellenden zijn van harte

welkom.
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Wij za?en deze prachtige oldtimer staan en moesten
hem gewoon op de gevoelige plaat zetten!

Bannmkstraat 24 7255 KE Hengelo Gld

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

Ford Galaxy 2.3i, 7 persoons + airco / 998

Hyundai A tos 1.0 1998
VWGolfl.9SDi 1999
Peugeot Partner D, 1.9 2000
Renault Laguna 1.8 1994
Nissan Primera 2.0 1994
Volvo 460 1.8 1992
Citroen Visa l.l 1994
OpelAstra, 1.6 1995
Peugeot 205, l.l 1993
VW]etta 1.6 1992
Mazda 323, ƒ.6 /990

Nissan Sunny 1.6 1989

OpelAstra, ƒ.6, I6V 1999
VWGolf 1.6 LPG 1997

Onderhoud en reparatie alle merken
Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

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 .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-1.0i , 3-drs 1990

Citroen C15 -1.50, bedrijfsauto 1990

Renault Clio -1.4, 3-drs 1992

komt nog binnen

Peugeot 206 - Diesel 1999

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

Kotn



1O.OO tot 18.00 uur.

Met om 12.00 uur de officiële opening
met een spectaculaire openingsact!

Diverse activiteiten op deze dag zijn:

bezichtiging
van het
bedrijf

springkussen
voor de
kinderen

diverse
stands met
info over
banden,
velgen,

accessoires

etc.

diverse
nieuwe

showmodellen

een hapje en
een drankje

in de feesttent

autodiagnose
apparatuur
in werking

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen

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

OCCASIONS van deze AA A AND

Toyota Corolla - 7.6 LB, groen, 77-7997, ƒ 28.250,-
Nissan Almera - 7.6 SR, rood, 02-7996, ƒ 22.250,-
Nissan Almera - 7.6 XL, blauw, 02-7998, ƒ 24.950,-
Toyota Corolla -7.6 XL/ LB comf., blauw, 77-7997, ƒ 70.500,-
NiSSan Almera - 7.6, Airco, trekhaak, rood, 08-7998, ƒ 25.500,-

Toyota Corolla -7.6 XL/ LB Comf., rood, 70-7992, ƒ 77.750,-
Toyota Corolla -7.6 Airco, Airbag., groen, 02-7996, ƒ 77.500,-

Toyota Carina - £ 7.6 XL/., grijs, 70-7996, ƒ 22.750,-

Ford Escort - 7.6 CL 76 kl, rood, 02-7993, ƒ 73.950,-

Ford Escort Clipper- 7.8D CLX, blauw02-7994, ƒ 76.250,-
Nissan Sunny - 7.6 Wagon, rood 77-7997, ƒ 6.950,-
Rover 214SJ - Sportieve auto, blauw, 04-7997, ƒ 77.250,-

Nissan Micra - 7.0 CL, groen, 04-7997, ƒ 76.950,-
Hyundai Pony LS - blauw, 07-7992, ƒ 3.750,-
Van Particulier:

Ford Fiesta- 7.3,76VStudio, 5-drs, blauw, 07-7996,72.750,

Bij" aankoop van een occasion in de maand juni een gratis radio-cd-speler

ook verkoop van nieuwe auto's



Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

3 kilo mooie Elstar
i» 95"»• & <*r

1 kilo blanke witlof

2.49

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo ( i ld .
Tel. 0575-461424

Aanbiedingen van de week

Riblappen soo gram ƒ 8,98

Surfburgers 4 stuks ƒ 5,98

Boterhamworst loogram ƒ 1,29

Zomertijd - Barbecuetijd

Vraag vrijblijvend naar

onze barbecueverhuur

mogelijkheden

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

K T U l S B E T G

Hotel Café Restaurant

Partycentrum

Voorgerecht

Qebonden aspergesoep
met room en bosui

of

Salade van gemarineerde asperges
met gerookte zalm

Hoofdgerecht
7]sperges met Qeldersche achterham

met een botersaus geserveerd
of

Een duo van /arm- en. kaifsmedaüion
in een zachte rozemarijnsaus

Beide gerechten worden geserveerd met verschillende
verse groenten en aardappelgarnituren.

Nagerecht

Frambozenparfait
met een crème de cassissaus

of

Bianche dame
chocolade-ijs met vanillesaus

Prijs f 39.50
Reserveren gewenst.

Lunchcafé open van 12.00 tot 14.00 uur

A la carte Serre-restaurant open van

l 7.00 tot 21.00 uur, behalve op maandag.

Dinsdag alleen kleine kaart.

Kruisbcrgscweg 172 7009 BT Doetinchem
Telefoon (0314) 32 41 23 Fax (0314) 36 38 21

19 mei: Wereldwinkeldag!

Proef, ruik en zie alles over onze koffie

Om ook thuis te proberen:

Proefpakjes koffie (50 gram voor ƒ 1,00)

Koffielikorette van ƒ 14,95 voor ƒ 12,50

Alles over koffie (kofïïekookboekje) ƒ 4,95

Wereldwinkel
Spalstraat 16 - Hengelo Gld.

Cadeau-Tip

>SMAN
OCNtPfCIAUST

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klem
Westland

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

Rauwkostreclame

Jimp Slank
250 gram 2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Gesneden rode kool 500 gram 1.50

vrijdag - zaterdag:

Geschrapte worteltjes
1 zak, 500 gram 1.98

Voor dagaanbiedingen zie
het bord in de winkel

Uw advertentie in 'de Reclame'?

Drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16, tel. (0575) 46 38 18 - fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerljuiterweerd@planet.nl

EEN HYPOTHEEK DIE
HET BESTE Bij U PAST

Instaprente al vanaf
(wijzigingen voorbehouden)

5,1 •/«
• Binnen l jaar overstappen naar andere

rente-vaste periode

• Bij renteverhoging l week respijttermijn

Over een hypotheek mag u best een nachtje

slapen. Twee mag ook. Want van een

hypotheek moet u jarenlang plezier hebben.

Wij zijn een onafhankelijke hypotheek

adviseur. Dat wil zeggen dat we de mogelijk-

heid bieden om met diverse hypotheek-

verstrekkers zaken te doen.

Op deze wijze kunnen wij u voorzien van een

hypotheekvorm die bij u past tegen concurre-

rende rentetarieven en voorwaarden.

Memel i
Bofce
Assurantiën en

financiële diensten

Spalstraat 1 1 Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 15 21

g) pagina



Harmonie-orkest en Malletband op hoog niveau

'Nieuw Leven9 in volle glorie

Voorzitster Agnes Gosselink van de muziekvereniging 'Nieuw Le-

ven' uit Steenderen zei het vol trots bij het bevrijdingsconcert op

5 mei 2000: 'Volgend jaar (2001) wordt het een speciaal concert.'

Met deze woorden van toen was niets te veel gezegd. Ze kwamen

ten volle uit.

column

Zaterdagavond 5 mei 2001 was

een volledig bezette sporthal

'Hooge Wessel' hoorbaar getuige

van een sprankelend muzikaal op-

treden van zeer hoog gehalte.

Een begeleidingscommissie van

vijf personen had in samenwer-

king met het bestuur een zeer

strak schema opgebouwd. Aan de

korte kant van de hal (oostzijde)

was een goed geoutilleerde verho-

ging aangebracht, waardoor or-

kestleden een goede resonance

verkregen.

De oproep die via de pers en an-

dere publicaties was gedaan (vol-

is-vol 'kom op tijd'), heeft ge-

werkt. Inclusief orkestleden werd

het toegestane aantal van acht-

honderd personen in de hal bijna

bereikt.

Met de aanwezigen in de 'Hooge

Wessel' bij het jubileumconcert, is

het gemeentebestuur en de totale

inwonersgemeenschap ervan over-

tuigd, dat men in 'Nieuw Leven'

een 'rijk bezit' heeft, mede door

de homogeniteit en het enthou-

siasme van leiding en leden.

De muziekvereniging telt momen-

teel honderdvijfentwintig leden

(waaronder ook veel jeugd), met

een harmonie-orkest en een mal-

letband.

De harmonie onder leiding van

haar gedreven dirigent Jan Visser

handhaaft zich al acht jaar ach-

tereen in de Ere-afdeling van de

K.N.F.M.

De malletband, met een eveneens

inspirerende leider in de persoon

van instructeur Marius Bongers,

heeft zich naar een hoge stand-

kwaliteit toegewerkt. De band

komt uit in de tweede klasse,

maar een promotie naar hogere

regionen is niet uitgesloten.

Beide verenigingsonderdelen be-

schikken over een uitgebreid en

goed instrumentarium.

Het programma voor het jubi-

leum-concert was na lang en uit-

gebreid overleg tot stand geko-

men vol muzikale hoogstandjes.

Het ruim twee uur durende con-

cert heeft alle aanwezigen tot

groot enthousiasme gedreven.

Het 'toetje op de feesttaart' was

de medewerking aan het pro-

gramma door de Achterhoekse en

nationaal vermaarde zanger Ernst

Daniël Smid.

In zijn jongere jaren als verpleeg-

kundige werd hij door kenners ge-

wezen op zijn zangkwaliteiten.

Mede na veelvuldig advies waag-

de Smid de stap en volgde een af-

gewogen opleiding.

Nu al jaren achtereen treedt hij

op als bas-bariton in zangrecitals

en TV-programma's als 'Una Voce

Particulare' (Tros TV) en 'Parlan-

di' (TV Gelderland). Bovendien

beschikt hij ook nog over een

grote dosis humor en spreekvaar-

digheid.

Het jubileumprogramma bevatte

nummers van bijzonder hoog ni-

veau. Liederen die er uitsprongen

waren 'La Mama' (lied over zi-

geuner-koningin) en 'You never

walk alone' (bekend geworden

door o.a. Lee Towers).

Zanger Ernst Daniël Smid kon

ook ervaren, dat zowel harmonie

als malletband uitstekend in staat

zijn om als begeleidingsgroep op

te treden.

Enkele hoogtepunten voor harmo-

nie en malletband waren resp.

'The Triomph Mars' (uit de opera

Aida en de Hongaarse dans.

Omdat TV-presentator Arie Rib-

bers moest ontbreken vanwege

privé-omstandigheden, ging men

op zoek naar een vervanger om

het concert te begeleiden. Martin

Nieuwenhuis slaagde daarin vol-

ledig met de nodige vakmanschap,

spreekvaardigheid en kwinksla-

gen.

Ook mag genoemd worden de zeer

slagvaardige begeleiding door pia-

niste Lucian Venderink-Smeenk.

Dat sporadisch de techniek van

het geluid even haperde, deed

niets af aan de kwaliteit van het

concert.

Een zeer blije voorzitster Agnes

Gosselink kon vol trots het hoog-

tepunt van het jubileumjaar af-

sluiten, dat gevolgd zal worden

door meerdere kleinschalige acti-

viteiten.

De bloemenhulde aan enkele per-

sonen, zoals dirigent Jan Visser,

instructeur Marius Bongers, pia-

niste Lucian Venderink-Smeenk,

presentator Martin Nieuwenhuis

en niet in de laatste plaats Ernst

Daniël Smid, leverde minutenlang

een ovationeel applaus op.

Het oudste lid Jan Roordink (67

jaar en 57 jaar lid) en Huug Lo-

huis (11 jaar en 5 jaar lid) pre-

senteerden het nieuwe zomerte-

nue van 'Nieuw Leven'.

Het publiek, waaronder ook de

B en W-colleges van Steenderen,

Hengelo en Vorden, was dik te-

vreden. Een avondje uit, maar

dan één van bijzonder hoog peil.

'SOMMIGE LASTEN KUN JE GEWOON

NIET ZELF DRAGEN .,. ZOALS RECHTSBIJSTAND'

Schuttersgilde 'St. fan' Keijenborg met flitsende

seizoenstart begonnen

Het schuttersgilde 'St.Jan' Keij-

enborg heeft op het eerste fe-

deratieve Gelderse Schutters-

concours van 2001 direct van

zich laten horen en vooral laten

zien.

Op 6 mei jl. vond te Spijk een fe-

deratief schuttersconcours plaats

waar diverse schutterijen aan

deelnamen.

Ondanks de aangescherpte eisen

waarop de jury de deelnemers be-

oordeelde, heeft 'St. Jan' de no-

dige bekers meegenomen.

Bij het onderdeel marcheren werd

een eerste prijs behaald, met het

Defilé een tweede prijs, met de

opmerking dat geen der deelne-

mers een eerste prijs behaalde op

dit onderdeel.

Door het Gilde werd op het onder-

deel Defilé wel het hoogst aantal

punten behaald van de deelne-

mers, hetgeen een extra prijs op-

leverde.

Helaas speelde de harde wind

(aan de oevers van de Rijn) de

vendeliers parten, waardoor er

geen prijs kon worden opgehaald.

Desondanks leverden de vende-

liers, uitkomend in een van de

hoogste klassen van de Gelderse

federatie, een prima prestatie om-

dat in het overige vergelijkbare

deelnemersveld ook geen prijzen

werden behaald.

De boogschutters behaalden, met

een groot aantal concurrenten,

een eerste prijs voor het korps-

schieten.

De individuele handboogschiet-

wedstrijden werden gewonnen

door onze schutter Laurens Ber-

gervoet, op de tweede plaats ge-

volgd door onze schutter Rexwin-

kel met een minimaal puntenver-

schil.

Bovendien haalde het korps onder

leiding van tamboer-maïtre Rei-

nier Hilderink en commandant

John Rondeel de prijs voor het

meest correcte korps, een prijs

die wordt gegeven voor de volle-

dige presentatie en houding gedu-

rende het hele concours.

Al met al kan het Schuttersgilde

terugzien op een zeer goede pres-

tatie, die tot stand gekomen is

door een goede voorbereiding.

'Open dag'

Op donderdag 17 mei a.s. zal

door het Schuttersgilde een 'Open

Dag' worden gehouden in en rond

de 'St. Bernardusschool' te Keij-

enborg. Om 19.00 uur zullen er

diverse demonstraties gegeven

worden en kunnen belangstellen-

den ook meedoen aan onder meer

het boogschieten en vendelzwaai-

en. Uiteraard staat deze dag in

het teken van de toekomst, zodat

met een aantal nieuwe leden de

toekomst voor het bijna 150-jarig

korps gegarandeerd blijft.

U bent allen van harte welkom!

Tonnie Bergervoet

We hebben er allemaal wel eens mee te maken: conflictsituaties

waarin we ons gelijk willen halen. Bijvoorbeeld bij verschil van me-

ning met gemeente, de buren, de huisbaas, de werkgever, etc. In dit

soort situaties is het belangrijk om op de juiste wijze te handelen,

vaak zelfs met juridische steun. Maar goede raad is meestal duur.

De rechtsbijstandverzekering biedt daarom uitkomst.

Met wie heeft de Nederlander

de meeste conflicten?

De Top 10:

1. De medeweggebruiker.

2. De werkgever.

3. Uitkeringsinstanties.

4. De gemeente en andere over-

heidsinstanties.

5. Winkels en leveranciers van

goederen en diensten.

6. De buren.

7. De aannemer of de loodgieter.

8. De politie.

9. De woningbouwvereniging en

de huisbaas.

10. Familie.

Het verkeer

Heeft u er wel eens bij stil ge-

staan hoeveel tijd u van uw dage-

lijks leven in het verkeer door-

brengt? Zowel te voet, per fiets of

per auto? Zodra we de deur uit-

stappen zijn we al deelnemer van

het verkeer. Met alle risico's van

dien!

Indien er schade ontstaat in het

verkeer, zal deze verhaald moe-

ten worden op de veroorzaker(s).

De schuldvraag blijkt in de prak-

tijk maar al te vaak een lastige

hindernis. Recht hebben betekent

lang niet altijd recht krijgen. In

zo'n geval zorgt een rechtsbij-

standverzekering voor voldoende

juridische steun.

Gezinsrechtsbijstand-

verzekering

In een steeds drukker en ingewik-

kelder wordende maatschappij

komen vaker situaties voor waar-

in juridische hulp onontbeerlijk is.

Er zijn tal van situaties waarin

wij ons kunnen afvragen wie er

schuld heeft, wie aansprakelijk is

en wie er nu eigelijk gelijk heeft.

Ook in consumentenzaken wordt

het steeds ingewikkelder en har-

der. En zal er een beroep gedaan

moeten worden op juridische bij-

stand. Een gezinsrechtsbijstand-

verzekering biedt een complete

dekking. Met deze verzekering

heeft u een steun in de rug indien

u uw recht wilt halen, maar niet

weet hoe.

Bedrijfsrechtsbijstand-

verzekering

Naast rechtshulp voor particulie-

ren is deze ook beschikbaar voor

bedrijven. Ook voor hen is de re-

gelgeving van de overheid, con-

flictsituaties met werknemers,

etc. een grote last.

Zelf heeft men er vaak de tijd en

de kennis niet voor en moet men

een beroep doen op externe advi-

seurs. Ook kan men contracten

etc. voorleggen om deze juridisch

te checken.

Geen overbodige luxe

'Rechtsbijstandverzekering is weg-

gegooid geld. Mij overkomt zoiets

niet.' Dit is een veel gehoorde uit-

spraak. Maar al te vaak gaat

deze beredenering niet op. Veel

mensen zijn inmiddels door scha-

de en schande wijs geworden; een

rechtsbijstandverzekering is geen

overbodige luxe.

De rechtsbijstandverzekering kunt

u op uw persoonlijke situatie af-

stemmen en daarbij kunnen ook

de kosten in ogenschouw worden

genomen. Ga hiervoor eens langs

bij uw verzekeringsadviseur en

neem er de tijd voor om er serieus

over na te denken. Want het kan

voor u ook van belang zijn.

Memelink & Bergervoet

assurantiën en financiële diensten
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Na 56jaarinRha

Monument voor gesneuvelde Canadese bevrijders

Boodschap periode 1940-1945 blijft actueel

Oud-strijders en bevrijding

Op 4 mei 2001 werd in Rha (ge-
meente Steenderen) een monu-
ment onthuld voor zes Canade-
zen die zijn gesneuveld in de
strijd voor onze bevrijding op 6
april 1945. De plechtige inge-
bruikname van het monument
gebeurde in het bijzijn van der-
tig van hun nabestaanden.
De speciaal uit Canada overge-
komen nabestaanden werden
ontvangen en er werd stil ge-
staan bij de reden, waarom na
56 jaar alsnog een monument
ter nagedachtenis aan de zes
Canadezen werd geplaatst. Te-
vens was een kleine tentoon-
stelling ingericht.

De Burgemeester van Steenderen,

de heer Appeldoorn, leidde de al-
gemene dodenherdenking van ge-

meente Steenderen, waarna om
20.00 uur twee minuten stilte in
acht werd genomen. Bloemen

werden vervolgens gelegd door

onder andere schoolkinderen uit
de gemeente Steenderen.

In de nacht van 5 op 6 april 1945
sneuvelden in het kleine dorpje

Rha zes Canadese soldaten van
het regiment van 'His Queen Own

Rifles'. Deze Canadezen, die vrij-
willig in het Canadese leger had-
den plaats genomen om voor onze

vrijheid te strijden, waren in de

leeftijd van 19 tot 31 jaar. Een
enkele had zelfs vrouw en kinde-
ren achter gelaten. Zij sneuvelden

tijdens hevige gevechten in Rha,
terwijl het dorp Steenderen al
was bevrijd.

In de afgelopen 56 jaar was nooit
specifiek aandacht besteed aan
deze gevallenen. Diverse nabe-
staanden, onder andere Joan

Crawford, een dochter van een
van de gesneuvelden, zijn her-

haaldelijk in Nederland geweest
om hun dierbaren te gedenken en
hun graven te bezoeken op de Ca-

nadese begraafplaatsen in Holten

en Groesbeek. Nooit wisten ze
precies waar en hoe hun dierba-

ren waren gesneuveld. Een vete-

ranen-dominee uit Canada, ds.
Dijkman, heeft vorig jaar in Rha
aandacht gevraagd voor deze ge-
sneuvelden.

Afgelopen half jaar is door het
'Comité Herdenking Monument

Gevallen Canadezen', waarin be-
woners van de gehele gemeente

Steenderen vertegenwoordigd zijn,
druk gezocht om een compleet

verhaal te reconstrueren.

De Canadese nabestaanden wa-
ren sinds 27 april 2001 al in de
gemeente Steenderen in diverse
gastgezinnen aanwezig. Ook wer-
den zij geconfronteerd met drie

dames uit Rha, die in de bewuste

nacht van 5 op 6 april 1945 in de
kelder zaten onder de deel van de
boerderij, waar de fatale gebeur-

tenis heeft plaats gevonden.

Een emotionele bijeenkomst, waar-
bij een van de nabestaanden zei

dat hij eindelijk na 56 jaar iets

meer wist dan alleen maar: 'killed
in action'. Het onthullen van het
monument was voor hem bijzaak,
maar wel een hele mooie.

Collecte epilepsiebestrijding start 5 juni 2001

In de week van dinsdag 5 juni
tot en met zaterdag 9 juni gaan
45.000 vrijwilligers op pad om
huis-aan-huis te collecteren voor
de collecte van het Nationaal
Epilepsie Fonds. Het thema is:
'Laat haar niet vallen'. De op-
brengst is bestemd voor weten-
schappelijk onderzoek, voorlich-
tingsactiviteiten, het organise-
ren van begeleide vakanties en
individuele hulp.

Epilepsie is een tijdelijke functie-
stoornis in de hersenen. Het the-

ma 'Laat haar niet vallen' is een
oproep om mensen met epilepsie
te steunen.

Die steun is nodig omdat mensen
met epilepsie problemen kunnen
hebben op hun werk, bij het vin-

den van een baan, in het onder-
wijs of bij sport en spel. Het is be-
langrijk dat iedereen weet wat

epilepsie is. Zodat iedereen goed

kan reageren wanneer hij of zij te

maken krijgt met iemand die epi-
lepsie heeft.

Het Nationaal Epilepsie Fonds
helpt mensen met epilepsie op vele
terreinen. Om dit te kunnen blij-

ven doen is geld nodig. Daarom
komen de collectanten de tweede
week van juni om een vrijwillige
bijdrage aan de deur.

De ontmoeting van oud-strijders
ieder jaar op bevrijdingsdag in
het gemeentehuis te Hengelo
Gld. heeft een grote 'gevoels-
waarde' voor de betrokkenen.
Ook zeker ditmaal op zaterdag
5 mei.

Op uitnodiging van het gemeente-
bestuur en de leden van het 'Co-
mité '40-'45' (de heren B. Harm-

sen en G.J. Harmsen) komen zij,

die het nu nog kunnen navertel-
len, bijeen. Tal van herinneringen

komen naar boven aan die inkt-
zwarte periode uit onze samenle-
ving, welke tientallen landgeno-

ten tot slachtoffer maakte. De
terreur door de bezetting van het

Duitse nazi-regime heeft voor al-
tijd diepe wonden geslagen.

Al is het zesenvijftig jaar geleden

dat de bevrijding plaats vond
(voor Hengelo en omgeving was

dat l april 1945), toch mag die

herinnering niet vervagen en
moet de boodschap 'levend' blij-
ven en worden doorgegeven.

Burgemeester Van Beeck Calkoen

refereerde aan de gedachtenis-
dienst van 4 mei in de 'Remigius-

kerk'. Pastoor H. Jacobs gaf daar-
in aan, dat de boodschap moet

worden doorgegeven aan de gene-
ratie die na ons komt.

Door de heer B. Harmsen werd de

waardering getoond, dat het col-
lege zich blijft inspannen en het
voortouw blijft nemen om de ont-
moetingen van 'oud-strijders'
warm te blijven houden. Het 'Co-
mité '40-'45', dat als zodanig

enige jaren terug ontbonden
werd, heeft het resterende 'fonds-

engeld' aan de gemeente ter be-
schikking gesteld.

Hiermee werd gewaarborgd dat
ieder jaar op 4 mei ook een bloe-

menkrans wordt gelegd bij de
graven van Hengelose militairen,

welke sneuvelden in de oorlogs-
dagen: J. Rouwenhorst (overleden

11 mei te Wilp) en H.W. Enzerink

(overleden 15 mei te Driebergen).

De bijeenkomst waarin zowel vele

herinneringen werden opgehaald,
als ook vrolijke anekdotes, weer-

spiegelde een groot stuk dank-

baarheid dat de bevrijding er ein-
delijk kwam, na vijf lange en zeer
moeilijke jaren.

Tallozen lieten hun leven in de

oorlogsperiode.

Het is een indrukwekkend mo-
ment wanneer 's avonds op 4 mei,
de namen van hen die vielen tus-

sen 1940 en 1945 worden voorge-
lezen, gevolgd door het trompet -

signaal 'The Last Post'.

Op zaterdag 5 mei jl. hadden ze,
behoudens verhindering, allemaal

de gelegenheid te baat genomen,

om als oud-strijders elkaar weer

een hart onder de riem te steken.

De aanwezigen^waren als volgt

(met vermelding van leeftijd als-

mede mobilisatiebestemming en/of
legerplaats):

B. Harmsen, (91) - Rotterdam
B. Haaring, (85)-Kesteren/Rhenen

J. Lubbers, (85) - Amsterdam
H. Gotink , (84) - Voorst

J. Harmsen, (83) - Harderwijk
H. Bosman, (82) - Arnhem

G.J. Harmsen, (82) - Soesterberg
E.J. Hukker, (82) - Naarden

H. Maalderink, (81) - Hoogkarspel
H. Olthof, (81) - Amersfoort

Het College van B. en W. werd
vertegenwoordigd door: burge-
meester A.W.J. van Beeck Cal-

koen, wethouder H.P. Meurs, wet-
houder N.H. van Petersen en se-

cretaris J.J. van Gijssel.
Zij waren een en al oor voor
de rijke schat aan verhalen uit

1940-1945, welke voeding moe-
ten geven aan de waarschuwing

tegen overheersing.

Aan alle belangstellenden voor

de Mantelzorg

Op 16 mei is er een thema-
avond in zaal 'Leemreis', Spal-
straat 40 te Hengelo om 19.30
uur. Deze avond wordt georga-
niseerd door de Stichting Hulp-
dienst Hengelo/Keijenborg. Me-
vrouw Anita Smeets, coördina-
tor Steunpunt Mantelzorg Oost
Gelderland zal deze avond ver-
zorgen.

'De Mantelzorger Centraal'

Als u voor een zieke, gehandicap-
te of chronisch zieke uit uw direc-
te omgeving zorgt, dan bent u een
mantelzorger.

De hulp wordt veelal verleend
vanuit liefde of persoonlijke be-
trokkenheid. Mantelzorg kan van
tijdelijke aard zijn, maar kan ook

oplopen tot 24 uur per dag.
Meestal is de zorg voor de ander

geleidelijk gegroeid en een vast

onderdeel geworden van uw da-
gelijks leven. Mantelzorg is niet

altijd een keuze. Het is een taak
die veel voldoening geeft, maar
ook veel van u vraagt en vaak in-

tensief en ingewikkeld is.

Er even tussenuit gaan en ont-
spannen, kan u de mogelijkheid
geven om de toch zware taak aan
te kunnen.

Het praten met mensen die in een
vergelijkbare situatie zitten, kan
helpen. Door het delen van emo-

ties en ervaringen, ontdekt u dat

u niet alleen staat met uw gevoe-
lens, maar bent u eikaars steun.
Herkenning bij elkaar en er-
kenning van ieders situatie is de

eerste stap om de zorg beter aan
te kunnen.

Voor meer informatie over deze
avond: T. Stapelbroek-Meijerink,
tel. (0575) 46 32 53.



'HelpatHome9 in Keijenborg bestaat l jaar

Jeroen Brummelman

'HelpatHome' bestaat deze
maand alweer een jaar. Daarom
even de geschiedenis van het
ontstaan van 'HelpatHome'.

Na een degelijke opleiding in
de Computer Interface Techniek
is Jeroen Brummelman eerst
enige tijd werkzaam geweest
als assistent-hoofd Technische
Dienst bij een computerbedrijf.
Daarna heeft hij een aantal
jaren als fulltime systeembe-
heerder gewerkt, wat hij nu nog
parttime vervult.

Uit ervaring van het computerbe-
drijf, waar Jeroen werkzaam was

geweest, kon hij merken dat voor-
al de mensen, die hun computer
voor persoonlijk gebruik hebben,
veel moeite hadden met het ter
reparatie aanbieden.

Altijd moesten klanten de compu-

ter zelf afkoppelen, naar de com-
puterzaak brengen en later thuis

weer aankoppelen, soms met alle
problemen van dien. Een ander

probleem dat opviel was dat men-

sen vaak de PC weken lang kwijt

waren voor soms maar een hele

kleine storing.

Uit deze ervaringen ontstond
begin mei 2000 dan ook 'Helpat-

Home'. Het idee was vrij eenvou-
dig: de klanten komen niet naar

'HelpatHome' toe, maar 'Helpat-
Home' komt bij de klanten aan

huis of aan de zaak.

Computers worden zoveel moge-
lijk ter plekke gerepareerd, tenzij

de reparatie te ingrijpend wordt.
Dan wordt de computer meegeno-
men en later weer aangesloten en

getest afgeleverd. Zo kan de
klant, ook in geval van een kleine

storing, zo lang mogelijk blijven

door werken op de PC. Al snel
bleek dat deze dienst niet alleen

door particulieren gewaardeerd

werd, maar ook door het midden-

en kleinbedrijf.

Overigens is installatie en repara-
tie niet het enige waar 'Helpat-

Home' zich mee bezig houdt. Zo

worden er ook nieuwe computers
en aanverwante artikelen gele-

verd, waarbij goed rekening
wordt gehouden met de wensen

van de klant.

De klant stelt dan ook, met enig
advies van 'HelpatHome', zijn

eigen PC op maat samen. Daar-
naast doet 'HelpatHome' ook nog

systeem- en netwerkbeheer, web-

ontwerp en heeft 'HelpatHome'

ook nog een helpdesk voor de

kleinere vragen.

Het telefoonnummer hiervan is:

(0575)465057.
Wil je algemene informatie, dan

kun je tel. (0575) 460361 bellen.

De 'do's and don'ts' in het kader van MKZ

Ik ga op vakantie en neem mee...

Ook nieuwe computers worden eventueel thuisbezorgd en geïnstalleerd

Concert projectkoor 'DodicV

Vorig jaar heeft projectkoor
'Dodici' haar eerste concert ge-
geven in 'De Kapel' te Bronk-
horst. De opzet was een 'leuk
en gezellig concertje' voor een
kleine groep mensen. Dat hier-
voor meer belangstelling was
dan verwacht, bleek uit het feit
dat 'De Kapel' geheel vol zat.
Op verzoek werd er dan ook een
tweede concert gegeven in
Driel.

Voor de organisatie was het
geenszins de bedoeling om hier
een jaarlijks terugkerend iets van

te maken. Echter, toen zowel
deelnemers als bezoekers hen ver-

zochten om hier toch mee door te
gaan, begon het te kriebelen.

In augustus 2000 werd dan ook
'Stichting Projectkoor Dodici' op-
gericht, met als doel om eenmaal

per jaar een a-capella concert te
organiseren, bij voorkeur in 'De

Kapel' in het kleinste stadje van

Nederland, Bronkhorst.

Dit jaar was het helaas niet mo-
gelijk om een concert te geven in
'De Kapel', vandaar dat gekozen

is voor de N.H.-kerk in Steende-
ren en de Kapel van de St. Willi-

brorduskerk te Arnhem. Evenals

vorig jaar werd diligente Saskia
Regtering bereid gevonden om de

artistieke leiding van dit koor op
haar te nemen.

Dit jaar zal het koor bestaan uit

achttien deelnemers, afkomstig
uit heel Nederland, variërend van
Amsterdam tot Groningen en één

deelneemster uit Bonn, Duitsland.

Nieuw dit jaar is de medewerking
van vier koperblazers. Zij zullen

samen met organist J. van Cleef
uit Zutphen het koor ondersteu-

nen tijdens een van de werken
van Purcell, t.w. 'The Funeral
Sentences'.

Van Purcell zal nog een aantal
werken ten gehore worden ge-
bracht waaronder het 'Magnifi-

cat' en 'Nunc Dimittis'.
Het tweede deel van het concert

zal bestaan uit werken van
Brahms, o.a. 'Warum ist das
Licht gegeben dem Mühseligen'
en de 'Fünf Gesange'.

Bijzonder is de begeleiding van de
organist te noemen, aangezien hij
geen gebruik zal maken van het

aanwezige kerkorgel, maar van
een zgn. kistorgel.

Evenals vorig jaar is het weer een
uitdaging om in een relatief korte

tijd het gehele concert in te stu-

deren. Alle deelnemers studeren
de werken thuis in en tijdens een
aantal korte oefensessies wordt

het geheel op elkaar afgestemd.

De musici daarentegen hebben
hiervoor slechts één avond en

zien de koorleden pas voor het
eerst tijdens de generale repeti-

tie, voorafgaand aan het concert
op zaterdagavond.

Al met al dus zeker reden voor u,
als liefhebber van klassieke a-ca-

pella zang, om dit concert bij te
wonen.

Het concert in Steenderen vindt

plaats op zaterdag 19 mei om
20.00 uur in de N.H.-kerk aan het
Burg. Budding'plein (v/h Markt-

plein) en op zondag 20 mei zal

het concert nogmaals worden uit-
gevoerd om 16.00 uur in de Kapel
van de Willibrorduskerk aan de
Oude Velperweg 54 te Arnhem.

Indien u voor een van deze con-
certen kaarten (a ƒ 15,-) wilt

reserveren, dan kunt u contact
opnemen met: Pieter en Mieke
Kappeyne van de Coppello, tel.
(0575)441731.

De vakantie staat voor veel
mensen voor de deur. Maar wat
mag je nu wél meenemen en
wat niét naar aanleiding van de
maatregelen in het kader van
Mond- en Klauwzeer?

Nederland

Wanneer je in Nederland op va-

kantie gaat, zijn er een aantal
zaken waar je rekening mee moet

houden.
Ga je naar een plaats in het vac-

cinatiegebied, dan mogen bepaal-

de producten niet worden ver-

voerd. Die mag je dus ook niet
meenemen als je uit dat gebied
reist.

Het gaat hierbij om:

a. rauwe (ongekookte) melk of
rauwmelkse producten (zoals
sommige boerenkaassoorten)

b. onverpakt diervoer

Je hond of kat (en verpakt diervoer)

kun je dus gewoon meenemen.

Het is niet verstandig om honden
nu los te laten lopen op het plat-

teland of in een natuurgebied.
Honden kunnen weliswaar geen

MKZ krijgen, maar ze kunnen de
ziekte wel meeslepen en daardoor

overbrengen.
Ze mogen daarom niet op plaat-

sen komen waar evenhoevigen
worden gehouden.

Buitenland

Wanneer je naar het buitenland
gaat, mag je sommige producten
niet meenemen. De douane con-

troleert reizigers op de volgende
producten:

• vers vlees

• niet gesteriliseerde vleespro-
ducten (zoals worst en vlees-
waren). Producten die in blik of

pot zitten zijn gesteriliseerd,
die mag je dus wél meenemen.

• Dagverse melkproducten, zoals

melk, yoghurt en vla. Houdba-

re melk mag dus wel!
Denk hierbij zeker aan je lunch-

pakket voor onderweg. Kaas is
geen probleem. Een broodje kaas

mag dus wel, een broodje ham
niet! Houdt er ook rekening mee

dat het land waar je naar toe
reist haar eigen voorwaarden

kan stellen en sommige producten

door het betreffende land dus niet
worden toegestaan.

En als je dan terugkomt uit het
buitenland?

Ga je op reis naar het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk, Turkije of

Argentinië dan moet je er reke-

ning mee houden dat je uit die
landen bepaalde producten niet

mee mag nemen naar Nederland.

Het gaat om:
• vlees en vleesproducten (zoals

worst) van runderen, schapen,

geiten of wild;
• melk en melkproducten (zoals

kaas en yoghurt) van runde-
ren, schapen of geiten;

• etenswaren waarin dierlijke

producten (zoals vlees, melk,
boter en vet) zijn verwerkt;

• huid, vellen en onbewerkte wol.

Vindt de douane deze producten
toch in je bagage dan worden ze
in beslag genomen.

Vermijd verder in deze landen zo-
veel mogelijk het contact met die-
ren die gevoelig zijn voor het
MKZ-virus (de evenhoevigen: run-

deren, schapen, geiten, varkens

en sommige dieren in dierentui-
nen). Mocht je toch in contact

komen met zulke dieren, blijf dan
in Nederland minimaal een week

weg van dierentuinen, kinder-

boerderijen, veehouderijbedrijven,
natuurterreinen met schapen,
runderen etc.

(advertentie)
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Kwekerij de 'Witte Brink9 in Keijenborg

Wanneer je met Gerrit Roessink
aan de praat komt over zijn
kwekerij en plantenverkoop en
alles wat daarmee samenhangt,
ga er dan maar voor zitten: Ger-
rit vertelt aan een stuk door
over zijn fascinatie van jongs af
voor planten en bomen.

Bij zijn opa mocht hij al meehel-
pen in de bloemen- en groente-
tuin. Zijn ouders verhandelden
thuis geraniums en zomerbloeiers
en ook daarin had hij veel plezier.
Op vakantie met zijn ouders in
Duitsland, werd hij helemaal ge-
fascineerd door het kweken van
zaaibegonia's op turfwallen.
Na de HAVO ging Gerrit naar de
tuinbouwschool en in Nijmegen
heeft hij enige tijd gewerkt bij de
grondlegger van de hydro-cultuur,
waar hij veel geleerd heeft over
dit onderwerp.

Op l april 1983 kon hij de markt-
plaats in Hengelo Gld. overnemen
van een bloemenhandelaar. Sinds
5 jaar staat hij ook in Zelhem op
de markt. Zijn vrouw, Monique,
maakt prachtige boeketten en is
dus ook veel in touw voor de
zaak.In 1989 is er gestart met de
verkoop van geraniums en zomer-
bloeiers onder de naam 'De Witte
Brink'.

In de loop der jaren heeft Gerrit
bewezen prachtige planten te
verkopen van een uitstekende
kwaliteit en het is dan ook niet
bij geraniums gebleven, al zitten
die uiteraard nog steeds in het
assortiment. Gerrit vermeldt de
uitstekende samenwerking met
kwekers, die ervoor zorgen, dat
hij zijn voorraad vlot kan aanvul-
len. Hij verzorgt voor kantoren en
zaken planten in hydro-cultuur,
vandaar ook de naam: 'Roessink-
hydroculture'. Ook is hij heel
trots op het origineel Toscaans

aardewerk: grote potten, waarin

de prachtigste planten.
Bij 'De Witte Brink' zijn voor
Moederdag, maar ook voor ande-
re gelegenheden kleurrijke plan-

ten en bossen bloemen te koop.
Gerrit laat enthousiast zien waar
hij, zijn vrouw en vier man perso-
neel mee bezig zijn. Hij heeft nog
heel veel toekomstplannen, waar-
van de aanleg van een boeren-
tuin, overgaand in een natuurlijke
tuin en dan overgaand in de na-
tuur een van is. Verder wil hij in
borders laten zien hoe de planten
moeten staan en hoe groot ze
worden, zodat de klant zich een
idee kan vormen wat hij allemaal
bij elkaar kan zetten, in de zon of
in de schaduw, enz.
Plannen genoeg en gezien het en-
thousiasme van Gerrit, zal het er
ook van komen.
Er moet echter wel heel hard
voor worden gewerkt. Van een
acht-urige werkdag heeft Gerrit
nog nooit gehoord, maar dat hin-
dert niet. Hij heeft het er voor
over.

We twijfelen er niet aan, dat 'De
Witte Brink' een goede toekomst
tegemoet gaat.

PGB en PVB, wat moet ik ermee?
Informatie-avond van SPD Oost-Gelderland

De SPD Oost-Gelderland organi-
seert op maandag 21 mei a.s.
vanaf 20.00 uur een thema-
avond over het PersoonsGebon-
den en PersoonsVolgend Budget
en de stand van zaken wat be-
treft de wachtlijst in Oost-Gel-
derland. De avond is bedoeld
voor mensen die op de wacht-
lijst staan of sinds kort een bud-
get hebben en overige geïnte-
resseerden. Tijdens de avond
zullen sprekers van de SPD, het
zorgkantoor Arnhem, een oude-
renvereniging en een ouder iets
vertellen over het onderwerp.
De avond wordt gehouden in de
Gruitpoort aan de Hofstraat 2
in Doetinchem.

Mieke Janssen, beleidsmedewer-
ker SPD Oost-Gelderland, geeft
aan het begin van de avond uitleg
over PersoonsGebonden en Per-

soonsVolgend Budget. Wat kunt u
ermee? Wat zijn de verschillen
tussen de beide budgetten?

Frank Feliks van het zorgkantoor
Arnhem zal daarna uitleg geven
over de procedures bij zijn zorg-
kantoor. Welke weg moet u vol-
gen om in aanmerking te komen
voor een budget?

Een vertegenwoordiger van de
ouderenverenigingen vertelt ver-
volgens iets over wat deze belan-
genverenigingen in dit hele proces
voor ouders kunnen betekenen.

Na een korte pauze is het woord
aan Mark Bussing, zorgconsulent
SPD Oost-Gelderland. Hij geeft
uitleg over de ondersteuning die
een zorgconsulent kan bieden bij
het hele traject van indicatie tot
het inkopen van zorg.

Als laatste vertelt een ouder iets
over zijn eigen ervaringen. Deze
ouder zal vertellen hoe hij het
budget nu inzet en hoe dat gaat.
Tijdens de avond is er daarnaast
ook volop de gelegenheid om on-
derlinge ervaringen uit te wisse-

len.
De thema-avond wordt gehouden
in de Gruitpoort aan de Hofstraat
2 in Doetinchem. (Dat is schuin
tegenover het SPD-gebouw. U
kunt uw auto parkeren op de par-

keerplaats bij de SPD).

Het programma begint om 20.00
uur en duurt tot 22.00 uur. Men-
sen die belangstelling hebben om

de informatie-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.

S. V. Steenderen

'Herman Lebbink jeugdvoetbal

toernooi9

De voetbalvereniging heeft het
voornemen om op zaterdag 19
mei, zondag 20 mei en zaterdag
26 mei a.s. weer haar jaarlijks
jeugdvoetbal toernooi te organi-
seren. Voor dit toernooi hebben
zich maar liefst 72 teams inge-
schreven, zodat wij wederom
kunnen spreken van een uitste-
kend bezet toernooi.

Onder de deelnemers zitten ook

weer enkele Duitse teams, waar-
onder onze partnergemeente Leg-
den en een team uit Engeland, te
weten St. Alban Rangers, zodat
wij ook dit jaar weer een interna-
tionaal toernooi kunnen presen-
teren.

Het programma ziet er als volgt
uit:

Zaterdag 19 mei

's morgens
's middags

Zondag 20 mei

's morgens
's middags

Zaterdag 26 mei

's morgens

E-Pupillen
C-Junioren

F-Pupillen
B-Junioren

D-Pupillen

Dit toernooi draagt voor de vijf-
tiende maal de naam 'Herman
Lebbink toernooi'.

Herman Lebbink was secretaris
van de voetbalvereniging van
1967 t/m 1985. Hij was ook al-
tijd zeer betrokken bij de vereni-

ging als er andere werkzaamhe-
den moesten worden gedaan, zo-
dat wij in hem een zeer groot
voorbeeld zien. Hij had zelf geen
actief voetbalverleden, maar werd
als lid en bestuurder zeer ge-
waardeerd om zijn rustige maar
toch zelfverzekerde optreden.
Herman Lebbink is overleden op
24 december 1985 op de leeftijd
van 73 jaar.
Wellicht mogen wij ook u deze
dagen begroeten op het sportcom-
plex van S.V. Steenderen.

Tevens heeft de vereniging het
voornemen om op zondag 27 mei
weer een familiedag te houden.
Deze dag, die als afsluiting van
het seizoen kan worden gezien,
zal in het teken staan van alle

leden met hun ouders, broers en
zussen, partner, vriendin of vriend
die er gezamenlijk een leuke en
gezellige dag van zullen maken.
Er zullen weer verschillende voet-
balwedstrijdjes zijn tussen de kin-
deren en hun ouders, een zeep-
voetbalveld, buikschuiven en daar
om heen zullen er door de Activi-
teitencommissie verschillende ac-
tiviteiten op touw worden gezet.

Het geheel hopen wij te laten on-
dersteunen door stralende weers-
omstandigheden. Al met al hopen
wij dan ook op een zeer geslaag-
de dag en wellicht tot ziens op
onze accommodatie op zondag 27
mei a.s.

EK Motocross Lichtenvoorde

afgelast

Zoals zo veel grootschalige buite-
nevenementen is ook de Interna-
tionale motocross meetellend
voor het Europees Kampioen-
schap 250/ 500 cc, die op eerste
Pinksterdag 2 juni in Lichten-
voorde verreden zou worden voor-
lopig afgelast. Na Paaspop in
Zieuwent, Harreveld on Wheels
en Dynamo Open Air is dit het
vierde evenement in de gemeente
Lichtenvoorde dat slachtoffer is
geworden van het heersende
MKZ- virus.

De Lichtenvoordse motorclub
MACL is zelf na nauw overleg
met omliggende grondeigenaren
en de gemeente tot de conclusie
gekomen dat het op dit moment
niet verantwoord is het evene-
ment door te laten gaan. Voorzit-
ter Karel Bonsen: 'We hebben tot
nu toe met al onze evenementen

goed samen kunnen werken met
onze buren, die hoofdzakelijk in
de agrarische sector actief zijn.
Die in jaren opgebouwde goede
relatie willen we door het laten
doorgaan van het Europees kam-
pioenschap motocross niet op het
spel zetten. De gemeente heeft
ons geen verbod opgelegd, maar
het zou natuurlijk ongeloofwaar-
dig zijn om een week na Dynamo
Open Air, dat niet door mag gaan,
op hetzelfde terrein wel een
ander groot evenement te organi-
seren.'
De MACL, de Nederlandse motor-
bond (KNMV) en de Europese
bond zijn op dit moment in over-
leg met de motorsportbond van
San Marino. Daar staat voor 29
juli een EK, op het programma en
de vraag aan hen is of ze genegen
zijn die datum met Lichtenvoorde
te ruilen.

Geef het door,
rechts gaat voor


