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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstroat 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

New Foresf Pony

keuringen op

'de Hietmaat'

Recreatieve touw-
trelcwedstri/den

'Bekveld'

Smederij Oldenhave

gespecialiseerd in

monumentenzorg

Column;

BOX 3; Sparen

en beleggen

Klassementsrit

'Stap en Draf7

Hengelo Gid.

Droom wordt werkelijkheid voor Danny Bruntink

Nieuwe eigenaar videotheek Hengelo Gld.

Uitgestelde Supertenttoer 2001 van start

Normaal Maximaal

In de dertien jaar, dat Danny
Bruntink in een timmerfabriek
heeft gewerkt, heeft hij altijd ge-

droomd van het runnen van een
videotheek. Hij wist veel van
films en ook het omgaan met
mensen trok hem aan.

Daarom heeft hij in diverse plaat-
sen pogingen gedaan een video-
theek te starten of over te
nemen, maar door allerlei om-

•

standigheden lukte het hem niet.

Tot hij hoorde, dat in Hengelo Gld
iemand gezocht werd voor de

daar al bestaande Videotheek
aan de Spalstraat.

In korte tijd was hier de zaak be-

klonken en met ingang van l au-
gustus jl. is Danny aan het werk
gegaan. Door zijn ervaring in de

timmerfabriek is in staat veel ver-

anderingen zelf uit te voeren,

maar ook de inventarisatie van
de in voorraad zijnde banden en

DVD's wordt grondig aangepakt.

Het hele systeem wordt in de
computer gezet, zodat het geen

enkele moeite kost om uit te zoe-

ken of bepaalde banden wel of

niet in voorraad zijn, wie er wat
geleend heeft en nieuwe aanko-
pen in te voeren. Eerst wil Danny
dit onderdeel goed voor elkaar

hebben, waarbij hij wordt gehol-
pen door zijn vriendin.

Hierna zal de voorraad goed wor-
den doorgelicht, waarbij oude
banden, waar weinig of geen be-
langstelling voor is, zullen wor-
den verwijderd en nieuwe toege-

voegd.
Ook de indeling van de zaak

wordt veranderd, maar dit alles
kost natuurlijk enige tijd, zodat
Danny nog geen heropenmgsda-

tum kan vaststellen, maar dat die
komt, is zeker.

De loop zit er al wel in en Danny
kent al heel wat namen van de
vaste klanten. De sfeer is ont-

spannen en hij spreekt heel waar-
derend over de vriendelijke ont-
vangst van hem in Hengelo. Hij

voelt zich geaccepteerd en ge-
waardeerd. Voorwaarden om er

wat van te maken en dat is hem
wel toevertrouwd. We wensen

Danny veel succes.

Tot l september zullen de oude
openingstijden worden aangehou-

den, daarna gelden de volgende
tijden van 'Videoshop Movies':

maandag van 16.00 tot 21.00
uur, dinsdag t/m vrijdag van

14.00 tot 21.00 uur, zaterdag
van 13.00 tot 21.00 uur en zon-
dag van 14.00 tot 20.00 uur.

Nog maar amper hersteld van het

succesvolle 'Oerkracht festival' of

het volgende 'Normaal-spektakel'
staat al weer voor de deur, want
op zaterdag 8 en vrijdag 14 sep-

tember zal 'Normaal' de Super-
tent alsnog opslaan in Toldijk en

Dalfsen voor de 'Normaal Maxi-
maal Toer 2001'.

Hoogtepunten van 'Oerkracht

2001' waren natuurlijk de aparte
optredens van 'Oud-Normaal' op
de vrijdagavond en de knaller op
zaterdag in de nieuwe bezetting.
Wie wil kan nog een keer van

deze beide optredens genieten,
want tijdens de 'Normaal Maxi-
maal Toer' in Toldijk (zaterdag 8

september) en Dalfsen (vrijdag 14
september) zal zowel het 'oude'
als het 'nieuwe Normaal' het po-
dium betreden.

Tijdens de eerste set is het de

beurt aan Jan Manschot en Ferdi
Jolij om Bennie Jolink en Willem

ter Horst te vergezellen op het
immense podium. Vervolgens zal
de band 'Riverflow' in de koepel

op het voorplein spelen, waarna
Bennie, Willem, Fokke, Alan en
Jan met een lange tweede set de
avond zullen afsluiten.

Zoals men gewend is van de Su-

pertent-optredens zal de speciale
geluid- en lichtshow natuurlijk

niet ontbreken en ook Hendrik

Haverkamp zal beide dagen van
de partij zijn.

•N
Dus wil je dit jaar nog een keer

genieten van zowel het 'oude' als

het 'nieuwe Normaal', kom dan
naar Toldijk of Dalfsen (beide

mag natuurlijk ook) en geniet van

een geweldige 'Normaal'-avond!

De kaartverkoop voor Toldijk is
intussen in volle gang bij:

J.J.C. Flophouse, Hoogstraat 15,
Toldijk, (0575) 45 17 73

Slagerij Aalderink, Hoogstraat 8,
Toldijk, (0575) 45 12 05
Café de Bierkaai, Wichmondse-
weg 30, Baak, (0575) 44 13 15
Café de Tol, Keijenborgseweg l,
Zelhem, (0314) 64 13 39

Of via de Ticketservice
0900 300 1250 (99 c/pm),

de 151 grotere postkantoren,
de 33 GWK stationskantoren

en de 11 grotere VW kantoren,

www.Ticketservice.nl en de be-
kende voorverkoopadressen.

Nog enkele kaarten beschikbaar

E.M.M, speelt in Ponypark Slagharen

Op zondag 9 september gaan de

Drumband en Majorette Vereni-
ging E.M.M, naar Slagharen om

daar in het Ponypark een aantal
optredens te verzorgen. Er zijn
nog een aantal kaarten voor deze

dag. De kaarten kosten ƒ 10,-
,per stuk. Hebt u interesse, dan

kunt u de kaarten afhalen op
Prunusstraat 17. U moet wel
voor eigen vervoer zorgen.

Optreden 'Kasbendjen9 en 'Gewoon Jansen'

Zaterdagavond 15 september a.s.

vanaf 20.00 uur is het groot feest
in een tent naast het renners-
kwartier aan circuit 'Varssel-

Ring' te Hengelo Gld., want dan
gaan de remmen los bij de Hamo-

ve-party.
Na afloop van de trainingen voor

de Int. wegraces van zondag 16
september a.s. op circuit 'Varssel-
Ring' te Hengelo Gld., zullen de

regionaal zeer bekende bands
'Kasbendjen' en 'Gewoon Jansen'

een optreden verzorgen tijdens de

Hamove-party.

'Kasbendjen', de band uit Vorden,
die dus een thuiswedstrijd spelen

en de band 'Gewoon Jansen' zul-
len een spetterende show wegge-

ven.

'Kasbendjen' die onlangs hun
nieuwe CD 'Uut eigen deuze' pre-
senteerde, zal ongetwijfeld num-
mers van deze CD laten horen,

iets wat door de vele fans zeer op

prijs zal worden gesteld.
'Gewoon Jansen', bekend om haar

feestmuziek, zal alles op alles zet-

ten om de stemming te verhogen.

Kaarten a ƒ 20.- voor dit optre-

den, op zaterdag 15 september,
zijn aan de kassa bij de tent ver-
krijgbaar. Hamove-party, zorg

dat u erbij bent!

Rechts op de foto: Kasbendjen



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

II KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 2 september, 10.00 uur,

ds. C.C. Flobbe, Halle
Goede Herder Kapel

- Zondag 2 september, 10.15 uur, ds. A.B. Elbert

Verzorgingscentrum 'de Bleijke'

- Geen dienst.

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 30 augustus, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)

- Zaterdag 1 september, 19.00 uur,
Eucharistieviering

- Zondag 2 september, 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

l 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 31 augustus - Zondag 2 september:

dr. Koning, tel. (0575) 461266, Kastanjelaan 1

Avond- en nachtdienst

- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 8.00 uur en is

uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.

- Maandag 3 sept., dr. v/d Beek, tel. 06-53738359

- Dinsdag 4 sept, dr. Koning, tel. (0575) 4612 66

- Woensdag 5 sept., dr. v/d Beek, tel. 06-53738359

- Donderdag6 sept., dr. Eyck, tel.(0575)461277

Spoednummers huisartsen

dr. Eyck, tel. (0575) 462904

dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444

dr. Koning, tel. (0575) 463010

De actuele dienstlijst is ook te vinden op internet:
http://huisartsengroephengelogld.wolweb.nl/

Apotheek Hengelo Gld.

Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10

Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur

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

- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-

stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient

u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-

len. De dienstdoende persoon neemt dan via de

intercom (naast de deurbel) contact met u op.

Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:

- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,

gaarne vooraf een afspraak maken

via de apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

'Jentha'

- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.

Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness

'Janssen van Dijke'

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

B.g.g. (0314) 6251 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.

m HULPDIENSTEN

Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Contactpersonen Hengelo:

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

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

Contactpersonen Keijenborg:

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

- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937

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. M. Droppers.tel. (0575) 4622 79

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) 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)

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) 441942

Diëtiste

- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige

- José la Croix, tel. (0575) 560381

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314) 665000 dagelijks bereikbaar van

16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

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

woensdag 10.00-12.00 uur en 15.00-17.00 uur,

vrijdag 15.00-20.30 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 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) 5925^92.

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) 32 99 11

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.

Pedicure

- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes'

Verlies gewicht in centimeters

met behoud van energie.

Dat kan met Herbalife!

Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575)467381

ichten

Zondag 2 september,

Grote Bingo
met vele geldprijzen

Café-rest. 'D'n Olde Kriet'

Wichmond, aanvang 19.30 uur

te l . (0575)441600

Te huur gevraagd:

woonruimte

Vanaf eind september,

voor jong echtpaar

in buitengebied van

Vorden, Ruurlo of

Hengelo Gld.

Tel. 06-13270542

1963 Johan 2001

Na 38 jaren voor ons werkzaam te zijn geweest heeft

Johan KI. Bluemink

bij u beter bekend als 'Johan uut Reurle' gebruik gemaakt

van de hem geboden gelegenheid vervroegd uit te treden.

Ter gelegenheid hiervan bieden wij hemeen
receptie aan. Wilt u hem hiermee feliciteren dan

wordt u bij deze van harte uitgenodigd.

Gelegenheid daartoe is op zaterdag 8 september 2001

Van 20.00 tot 22.00 uur bij partycentrum 'Langeler'
Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

Loonbedrijf Hissinkv.o.f.

Slotsteeg 9, Hengelo Gld.

Graag willen wij een ieder bedanken die ons
50-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag

hebben gemaakt. Het was overweldigend.

Der/c en Aartje Regel i nk

Sterreweg1a,7255BJ Hengelo Gld.

Enige en algemene kennisgeving

leder leven is er één
dat is't unieke

blijf van mijn leven af
ik laat het niet verzieken

er zijn er twee die zeggen
nee we doen het samen
dan moet het liefde zijn
in alle eeuwen amen.

Bedroefd geven wij kennis dat geheel onverwachts is
overleden, mijn lieve dochter, zus, schoonzus en tante

Ineke Rietman

op de leeftijd van 46 jaar.

Ma Rietman
HansenWilma
Tom en Ellen

18 augustus 2001

Correspondentieadres:
Middenweg 19,7255 WR Hengelo Gld.



Verhuizing de Grift, Gelders

Centrum voor Verslavingszorg
New Forest Pony keuringen op 'De Hietmaat9

De Grift is een centrum voor ver-

slavingszorg.waar iedereen te-

recht kan met vragen of proble-

men rond gokken, alcohol en

drugs. De dienstverlening is in

principe gratis.

De Grift is in vijf regio's werk-

zaam: Arnhem, Nijmegen, Rivie-

renland, Oost -Gelderland en

West-Veluwe.

Het aanbod van diensten kan per

regio verschillen, maar bestaat in

het algemeen uit: individuele ge-

sprekken, groepsgesprekken en

vaardigheidstrainingen, gezinsge-

sprekken en gesprekken met part-

ners, verstrekking van vervangen-

de middelen zoals methadon, be-

perkte medische en verpleegkun-

dige zorg, woon-, werk en dagbe-

stedingsprojecten, reclasserings-

activiteiten, verwijzing naar klini-

sche opname en behandeling.

Met ingang van 27 augustus ver-

huist het centrum naar Frielinks-

traat 3, 7000 AD Doetinchem.

Het telefoonnummer blijft onge-

wijzigd (0314) 34 56 77

Passage vrouwenreisje op

woensdag 5 september

We gaan naar het 'Pluimveemu-

seum' in Barneveld. Daar is een

rondleiding en nog veel meer. Ook

is er een lunch. De tuin van Ampi

Bouw wordt bezichtigd. Het ver-

trek is om 8.30 bij 'Ons Huis', de

terugkomst is rond 18.00 uur.

Echtgenoten, vrienden, vriendin-

nen of buren kunnen ook nog

mee. Al bent u geen lid u kunt ge-

rust mee, hoe meer zielen hoe

meer vreugd.

Opgeven kan tot 28 augustus bij:

Janet Grootbod, Vordenseweg 54,

tel. (0575) 461778 en Gerrie

Bossenbroek, Ruurloseweg 49,

tel. (0575)463132.

'Partycentrum Langeler'

gaat verbouwen

Na een bijzonder jaar 2000,

waarin 'Partycentrum Langeler'

haar vierhonderdjarig jubileum

vierde, wordt dit jaar in oktober

de grote zaal van 'Partycentrum

Langeler' geheel gerenoveerd.

Drie weken lang zal de zaal het

domein zijn van vaklieden, die

'Partycentrum Langeler' een ge-

heel nieuw eigentijds gezicht

geven.

En na het succes van de renova-

tie van de gelagkamer mag u er

op rekenen dat ook de zaal een

bijzonder sfeervolle locatie wordt

voor uw feesten en partijen. Zo

blijft 'Partycentrum Langeler'

een zaak waar je graag blijft

komen. De kunst van goed actief

ondernemerschap: oud worden en

jong blijven.

Familie Langeler gaat er voor!

Kerk en Radio

In het interkerkelijke programma

'de Muzikale Ontmoeting', bij

'Radio Ideaal', zijn binnenkort

weer interessante opnames te be-

luisteren.

Op maandag 3 en maandag 10

september staat Halle centraal

met zang, muziek en vraagge-

sprekken met leden van diverse

werkgroepen die zich via de radio

zullen presenteren.

Maandag 17 september zal het

commissielid Gerrie Bossenbroek

uit Hengelo een bijdrage leveren.

Er kunnen ook liederen op ver-

zoek ten gehore gebracht wor-

den; hiervoor kan men op de

maandagavond tussen 20.00 en

20.30 uur bellen met de studio,

tel. (0314) 62 40 02.

Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' wordt iedere maandag

tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-

zonden via 'Radio Ideaal'.

Correspondente van 'de Reclame'

Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

tel. (0575) 4638 18 • fax (0575) 465088
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 1920

Zaterdag, 18 augustus werden op

'De Hietmaat' in Hengelo Gld de

regionale premie-keuringen ge-

houden van de New Forest pony.

Door de MKZ-crisis zijn veel keu-

ringen afgelast, zodat het ritme

er een beetje uit was. Maar zater-

dag kon de draad weer opgeno-

men worden, ondanks het feit,

dat vele paarden door de MKZ te

weinig beweging hadden gehad.

Kijkend naar deze keuringen, kom

je tot de conclusie, dat niet alleen

de paarden een topconditie moe-

ten hebben, maar ook hun bege-

leiders, die bij het voorgeleiden

zelf 'hun beste beentje voorzet-

ten' Drie keurmeesters letten op

exterieur en goede bewegingen in

stap en draf.

Uitslagen van de diverse categorieën:

Ie premie-ster werd toegekend aan de volgende

pony's:

Driejarige stamboekmerries, zonder veulen, grote maat:

- Rossum's Naomi, eig. A.H. van Rossum, de Goorn

- Koetsiershoeve Rising Star, eig. J.A. Kamphuis,

- Nijbroek Hoppenhof's Jaenette, eig. J. Groenen-

boom, Poortugaal

- Rosita, eig. J. Paalman, Holten

- Anoek, eig. G.J. Slotboom, Hengelo Gld.

Driejarige stamboekmerries, zonder veulen, kleine maat:

- Grevenrits Golden Queen, eig. F. Schoneville-v.d.

Kamp, Kamperveen

- Wielgerma's Dido, eig. G.W. Reindsen, Hengelo Gld

Vier-of vijfjarige stamboekmerries, met veulen, grote maat:

- Silverlea, G.J. Rensink, Enschede

- Nieland's Kellie, eig. B.W.A. Kerkemeijer, Rekken

Vierjarige of oudere stamboekmerries, kleine maat:

- Verona, eig. A.J.M. Wientjes, Lievelde

Driejarige of oudere stamboekruinen, grote of kleine maat

- Elshof'sjulian, eig. C.H.M. Schepers-v. Ginneke,

Soesterberg

Driejarige stamboekmerries, met veulen, grote maat:

- Nieland's Marion, eig. B.H. Scholl, Eibergen

Driejarige stamboekmerrie met veulen, kleine maat:

- Hoppenhof's Julliette, eig. G. Karnebeek,

Haaksbergen

Zesjarige of oudere stamboekmerries grote maat:

- Casita's Sandra, eig. Fam. Zevenhoeken-Hieben-

daal, Vorden

Sportmerk 'Quick' maakt een comeback

In aanmerking voor het voorlopige keurpredikaat

kwamen de volgende stermerries:

Vier-tot tienjarige stermerries, met veulen, grote maat:

- Polsbury Pirouette, eig. H. Schoone, Ijsselstein

- Elshofs Liberty, eig. W. Schepers, Sinderen

- Iris, eig. W.J. Jacobs, Herveld

- Tessa, eig. J.A.G. van Keerde, Oldebroek

- Hassendonck's Olga, eig. J.J. den Hertog, Velp

De volgende hengstveulens kregen een eerste

premie:

- Timo, eig. G.J. Slotboom, Hengelo Gld.

- Reekamp's Saladin, eig. Fam. Zevenhoeken-Hie-

bendaal, Vorden

- Brendan, eig. W.J. Jacobse, Herveld

- Polsbury Pirelli, eig. H. Schoone, Ijsselstein

- Solid Black Stone, eig. H. van de Steege, Kamper-

veen

- Bas, eig. J. Boom, Bredevoort

De volgende merrieveulens kregen een eerste

premie:

- Westerveld's Florentine, eig. P. Vissinga, Elden

- Westerveld's Jasmine, eig. P. Vissinga, Elden

- Wielgerma's Mayke, eig. G.W. Reindsen, Hengelo Gld

- Popping's Mariëlle, eig. B.W.A. Kerkemeijer, Rekken

- 't Weikes Annet, eig. J.J. Martens, Stokkum

- Valerie, eig. J.A.G. van Keerde, 't Loo Oldebroek

- Wielgerma's Femke, eig. G.W. Reindsen, Hengelo Gld

- Sylvanah, eig. G.J. Rensink, Enschede

- Elshofs Miranda, eig. W. Schepers, Sinderen

Het verblijdt ons om u kenbaar

te maken dat het roemrijke Ne-

derlandse sportmerk 'Quick'

bezig is met een come-back. U

ontvangt als enige een officieus

bericht, aangezien de gemeen-

schap Hengelo Gld. en omstreken

een grote bijdrage heeft geleverd

aan het sportmerk 'Quick'.

We zijn druk bezig met de ontwik-

keling van 'Quick' voetbalschoe-

nen. De productie vindt in Italië

plaats. Helaas niet aan de Kruis-

bergseweg... (voorheen Humme-

loseweg).

De verwachting is om in januari

2002 de collectie aan te bieden

aan de betere sportspeciaalzaken.

Wat reeds actief verkocht wordt

aan de sportzaken en in januari

geleverd wordt, zijn de 'Quick'

gympen. Voor het trimmen, trai-

nen en sporten, zoals dat zo mooi

gepresenteerd werd in de goede

oude tijd...

Verder willen we vragen aan de

inwoners van de gemeente en om-

geving of men nog oud 'Quick'

promotie- of sportmateriaal heeft.

Het aangeleverde materiaal wordt

gebruikt voor een tentoonstelling

in het najaar van 2002. Deze ten-

toonstelling wordt georganiseerd

in samenwerking met het Schoe-

nenmuseum in Waalwijk.

Men kan contact opnemen met de

volgende telefoonnummers:

(0575) 4625 12 of 0622 907857.
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Galia meloenen

2 stuks 2.5O

2 kilo Delbare handappels

nieuwe oogst 4.98

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

Maandag 3 september

hervatting van de lessen

Nieuwe leden van
harte welkom bij
meisjes, dames en
Aerobicsgroepen.

Gymnastiekvereniging Achilles

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

UIT DE WEERD

Tel. (0575) 46 1806
Zonnestraat 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

Videotheek 'Zelhem'
gaat per 31 augustus verhuizen naar

Mozartlaan S te Doetinchem
Tegenover ESSO-tankstation

(Varsseveldseweg)

Tel. (0314) 3600 36

Openingstijden iedere dag
van 13.00 tot 21.00 uur

Waardebon *
J ^C/»~ (vijftig gulden)

Tegen inlevering van deze waardebon en uw pasje

huurt u de tweede film gratis.

Het saldo wordt op uw nieuwe pas bijgeschreven.

Tevens grote opruiming videofilms

' vraag naar de voorwaarden (1 waardebon per klant)

Je kunt overal softijs kopen.

Maar 'Hazelnootsoftijs' is wat?

Op Texel hebben ze er nog nooit van gehoord.

In Amsterdam kennen ze 't niet.

In Vorden praot ze d'r over.

In Doetinchem kunt ze ut niet maken.

Alleen in 'Hengel' kun ie 't kopen.

Exclusief bij Cafetaria 'Langeler'.

Hazelnootsoftijs is verslavend lekker,

u bent gewaarschuwd!!!

Cafetaria

Langeler
Spalstraat 5

Hengelo Gld.

G R O E N S P E C l A L l S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

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

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Uiienesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

tel. ( 0 5 7 5 ) 4 6 3 0 3 0 / 4 6 2 5 4 8
fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'De Plattelandsw'mkel'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Jtttijd voordeel!

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein
Westland

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

Rauwkostreclame

Ijsberg vruchten
250 gram 2.98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Gesneden spitskool

1 zak, 500 gram

Delbare handappels

nieuwe oogst, 2 kilo

Bospeen 1 bos

vrijdag - zaterdag:

Bloemkool per stuk

Zoete pruimen 1 kilo

1.98

4.98

1.50

2.50

2.98
StOOfschotel 1 zak, 400 gram 2.98

Sirius Systems Service

Reparatie van alle merken elektrische

apparatuur zoals TV's, Video's en Audio's.

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53704373

Fax. (0575)46 20 15-E-mail:5iriu5@dds.nl

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13.50 tot 10.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

TAXI BERT LAMMERS

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 46 30 05

Voor al uw:
Handels-,
Reclame-
en Familie-
drukwerk

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Vraag vrijblijvend een offerte.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88

E-mail: drukkerijuiterweerd(a planet.nl
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RV. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: La E Bernard 21 juli 2001

Aantal duiven: 61, afstand 590 km

W. Jansen

E. Koers

R. Koers

G. Duitshof

L. te Stroet

G. Braakhekke

G. Reulink

1.

2.

3.

4.

6.

8.

10.

Wedvlucht: Tessenderloo 22 juli 2001

Aantal duiven: 312, afstand 131 km

A.H. Kamperman 1. 7. 8.

G. Kempers 2. 3. 4.

B. Ankersmit 5. 6. 9.

A.H.J. Peters 10.

Wedvlucht: Peronne 28 juli 2001

Aantal duiven: 164, afstand 332 km

A.H. Kamperman

W. Jansen

L. te Stroet

B. te Stroet

1. 2. 3.

4.

7.

8.

5. 6. 9. 10.

Wedvlucht: Strombeek 28 juli 2001

Aantal duiven: 385, afstand 183 km

G. Kempers

B. Ankersmit

L. te Stroet

A.H. Kamperman

1.
2.

3.
5.

7.

4.

6.
9.
8. 10.

Wedvlucht: Bergerac 3 augustus 2001

Aantal duiven: 61, afstand 906 km

A.H.J. Peters

V.C.J. v. Melis

J. Teunissen

E. Koers

W.H. Bretveld

1.
2.

3.
6.

7.

4. 5. 9.

8.

10.

Wedvlucht: Houdeng 4 augustus 2001

Aantal duiven: 351, afstand 225 km

G. Kempers

L.te Stroet

B. Ankersmit

A.H. Kamperman

1. 2. 3.

4. 6.

5.

7. 8.

9. 10.

Wedvlucht: München 4 augustus 2001

Aantal duiven: 27, afstand 566 km

R. Koers

A.H.J. Peters

J. Teunissen

W. Jansen

E. Koers

Wedvlucht: St. Quentin 11 augustus 2001

Aantal duiven: 344, afstand 320 km

B. Ankersmit

B. te Stroet

A.H. Kamperman

G. Kempers

L. te Stroet

E. Koers

1. 7.

2.

3. 6.

4. 5.

9.
10.

Correspondente van 'de Reclame' mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen via drukkerij Uiterweerd:
tel. (0575) 4638 18 • fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 19 20

Touwtrekvereniging Bekveld

Een van de teams in actie

Vrijdagavond, 17 augustus. Een

prachtige zomeravond. Aan de

Wichmondseweg staat een grote

tent, enige auto's en veel fietsen.

Touwtrekvereniging Bekveld heeft

een geweldige accommodatie en

dito avond uitgezocht om de re-

creatieve touwtrekwedstrijden te

houden.

In de lucht hangen een paar grote

ballonnen, een zelfs in de vorm

van een gigantische bierfles, die

uiteraard niets met de wedstrij-

den te maken hebben, maar wel

voor een nog plezieriger decor

zorgen. Voor de wedstrijden had-

den zich zes ploegen aangemeld.

Omdat het recreatieve wedstrij-

den zijn, heeft TTV Bekveld de re-

gels enigszins versoepeld, wat

niet inhoudt, dat er maar raak ge-

trokken kon worden. Waar in offi-

ciële wedstrijden de ploegen uit

acht man bestaan, was het voor

deze avond voldoende om met zes

man te verschijnen. Ook de dames

deden mee, waarbij als regel gold,

dat in plaats van twee heren drie

dames mochten meedoen.

Wanneer er onvoldoende opgaven

voor een ploeg waren, was het

toegestaan, dat één lid van de

touwtrekvereniging x meedeed.

Onder strakke leiding van

scheidsrechter André Dickmann

werd er fel, maar sportief gestre-

den. Voor de eerste drie winnaars

waren bekers beschikbaar ge-

steld, de andere deelnemers kre-

gen consumptiebonnen voor hun

meedoen.

De uitslagen zijn als volgt:

1. 't Hoekje (9 punten), 2. Baok-

se Bekke I (8 punten), 3. De Nao-

bers (na beslissing 7 punten). Ijs-

koud, De Graafschap Dierenart-

sen en Baokse Bekke II werden

resp.vierde, vijfde en zesde.

Gezellig optreden 'Trekkebuuls' en

'The North Hul Country Dancers'

'The North HUI Country Dancers' in actie

Woensdagavond, 22 augustus op

het plein tegenover de Rabo-

bank. Het was een prachtige zo-

meravond en weer was er een ge-

zellig optreden van een muziek-

en een dansgroep.

Dit keer waren het de Trekke-

buuls, een harmonicagroep met

drummer en zanger en een line-

dance groep, The North Hill

Country Dancers. Met duidelijk

plezier werd er opgetreden voor

flink wat publiek, dat zelf stoelen

had meegenomen of zittend op de

bagagedrager van de fiets het op-

treden kon volgen.

Een groep line-dancers uit Zut-

phen reageerde spontaan door

mee te dansen.

Er kon een drankje of een ijsje

worden genuttigd en de sfeer was

ontspannen en gezellig. Een leuk

initiatief, dat voor herhaling vat-

baar is.
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Restauratie monumenten vereist inzicht en doorzettingsvermogen

Smederij Oldenhave specialist in monumentenzorg

Smeden, als het ijzer heet is, dat doet Erik Oldenhave, tezamen met een collega.

De liefde voor het vak, het no-
dige inzicht en doorzettingsver-
mogen zijn voorwaarden om goed
te kunnen functioneren als res-
taurateur van monumenten, als
het op smeedwerk aankomt. Wij-
len Jan Oldenhave - in 1955 ge-
start aan de Spiekerweg in de
Vordense buurtschap Delden -
was een veelzijdige smid. Restau-
ratie smeedwerk vormde maar
een onderdeel van het totaal pak-
ket aan werkzaamheden.

Bij de splitsing van het bedrijf,
waarbij zoon Gerrit koos voor het

onderdeel installatiewerk, pakte
de oudste zoon Willem energiek
het onderdeel monumentenrestau-
ratie op en ging zich hierin volle-
dig specialiseren.
Inmiddels is Smederij Oldenhave
een zeer vertrouwd adres bij Rijks-
monumentenzorg en andere in-
stanties. De 'Stichting Vrienden
van de Gelderse Kastelen' - welke
een zevental monumenten onder
haar beheer heeft - is ook zeer
vertrouwd met het vakmanschap
van Smederij Oldenhave, eenvou-
dig gevestigd in een mooie buurt-
schap en niet op een industrieter-

rein. Voor eigenaar Willem Olden-
have, enthousiast ondersteund
door zijn echtgenote Wilma, is het
een groot genoegen dat zoon Erik
gekozen heeft voor het ambacht
van smid en dus ook voor het mo-
numentenwerk.
Tijdens een open demonstratie in
de eenvoudige, doch goed geoutil-
leerde, smederij kreeg men als toe-
schouwer een duidelijk inzicht
hoeveel energie men er in moet
steken om opdrachten effectief te
kunnen uitvoeren.
Momenteel wordt het team van
Smederij Oldenhave gevormd door

In Euregio-verband wordt het
zeer op prijs gesteld, dat er op al-
lerlei niveaus grensoverschrijden-
de contacten zullen ontstaan. De
gemeenten Steenderen en Henge-
lo Gld. hebben banden aange-
knoopt met plaatsen in Westfalen
(Duitsland). Steenderen ging 26
jaar geleden vriendschapsbanden
aan met Legden in de Kreis Bor-
ken en Hengelo Gld. vanaf 31 au-
gustus 1997 met het noordooste-
lijk daarvan gelegen Neuenkir-
chen in de Kreis Steinfurt.

Voor woensdag 15 augustus jl.
hadden de ouderenbonden uit Hen-
gelo Gld., Keijenborg en Steende-
ren een aardige trip georganiseerd
naar beide partnergemeenten. Wij
zijn vertrokken vanaf 'de Welkoop'
in Hengelo Gld. met twee bussen
van touringcarbedrijf Morren uit
Doetinchem, bestuurd door de
chauffeurs Jan Arendsen en Jan
van Es. De tocht naar Neuenkir-
chen voerde ons onder andere
door het natuurrijke gebied Zuid-
Eschmarke, ten zuiden van de
stad Enschede. Het gezelschap
werd in Neuenkirchen ontvangen
door Burgermeester Huppe en
medewerkers van het 'Kar-Gleis-
ner Haus', dat verbonden is aan
de St. Anna-kirche. De gastheren
en -dames hadden gezorgd voor

een stevig ontbijt met belegde
broodjes en koffie, om versterkt
de reis te kunnen vervolgen.
Pastoor Drs. Langenfeld van de
St. Anna-kirche gaf aan belang-
stellenden uitleg over het interi-
eur van deze prachtige Romaanse
kerk, die op 3 oktober 1999 haar
honderdjarig bestaan herdacht.
Enkele anderen wandelden even
door de omgeving of verkenden
het prachtig ingerichte centrum.
Ruim na het middaguur kwamen
de reislustigen aan bij het farmïie-
Gasthof 'Zur Waldkrone', in het
bosrijke gebied rond Legden. Hier
werd genoten van een smaakvolle
lunch.
De temperatuur was inmiddels al
behoorlijk opgelopen, zodat me-
nigeen verkoeling zocht in de
schaduw van de bomen. De
chauffeurs hadden hun bussen
goed voorgekoeld, zodat het een
prettige rit werd naar het drie ki-
lometer verder gelegen waterslot
Billerbeck.
De heer Antonius Bruggeman uit
Legden, die meer dan 25 jaar in
dienst was van het Slot Biller-
beck als rentmeester-landopzich-
ter, gaf uitleg over het monu-
ment, dat stamt uit de beginjaren
van de vijftiende eeuw. Het slot is
nog steeds in het bezit van het
geslacht Oer. De huidige eigenaar

is Clemens van Oer, belastingad-
viseur en makelaar.
Een kleine wandeling door de
bossen rond het slot zorgde voor
enige rust op deze overigens
drukke dag.
De parochiekerk van Legden, ge-
wijd aan de patrones St. Brigade,
werd met bewondering van bin-
nen bekeken. Een prachtig kunst-
stuk is het gebrandschilderde
hoofdraam aan de oostzijde. Het
bisdom Munster wilde het graag
in haar hoofdkerk plaatsen, maar
de parochie Legden zei nee en
schonk het bisdom een kopie
daarvan.
Tijdens een bezoek aan het even-
eens rustieke Asbeck (drie kilo-
meter noordelijk van Legden),
werd in de verbouwde boerderij
'Mappy's Tenne' genoten van kof-
fie of thee met heerlijk gebak,
smakelijk ijs en een pot bier of
frisdrank. Een heel sfeervolle om-
geving.
Met een voldaan gevoel werd om
17.30 uur de thuisreis aanvaard
via Stadtlohn, Vreden, Zwill-
brock, Groenlo en Ruurlo. Om
18.45 uur arriveerden de bussen
weer in Hengelo Gld. Allemaal te-
vreden reizigers, in de overtui-
ging dat zij nog wel eens vaker
een bezoek zullen brengen aan
Neuenkirchen en Legden.

de volgende personen: Willem Ol-
denhave (ontwerp, begroting, ver-
koop), Wilma Oldenhave (adminis-
tratie en RR.-zaken) en op het on-
derdeel smeden en koperslaan
Erik Oldenhave, Laurens Bouw-
meister, Dennis Bouwmeester,
Bert Krabbenborg, Joost Bosman,
Bertus Coobs, Frank ten Barge en
Rinus Pelgrum. Vanuit haar taak
als erkend leerbedrijf komen ook
diverse malen jongelui een kijkje
nemen in het bedrijf, naast hun op-
leiding technische school op het
onderdeel smidsvak.

Smederij Oldenhave uit Delden
(Vorden) is aangesloten bij het Ne-
derlandse Gilde voor Kunstsmeden
(N.G.K.).
In Nederland zijn tegenwoordig
slechts veertig smeden werkzaam
als authentieke metaalbewerker.
Bij de Deldense smederij worden
behalve ijzer ook andere metalen,
zoals staal en brons gebruikt. Bo-
vendien worden nog metalen ver-
werkt zoals tin, roest vrij staal,
zink, lood, koper, messing, giet-
ijzer en aluminium.
In het orderpakket komen uiteen-
lopende opdrachten voor: sier-
hekken, buitenlampen, bruggen,
deursloten, ijzerbeslag voor eiken
deuren, vlaggenmasten, torenkrui-
sen, ornamenten enz. Nog onlangs
werd het ijzeren kruis van de kerk
te Gramsbergen volledig gerestau-
reerd.
In het kantoor, annex showroom,
naast de smederij zijn diverse kant

en klare producten te zien en tien-
tallen fotoboeken met opnames
van reeds uitgevoerde opdrachten.
Op de achterwand van het kan-
toor is een fraaie spreuk op de
muur geschilderd:
De smid

Besteed uw vlijt
Ter rechter tijd.

Het eiser gans doorgloeid van vuur

Is nu bewerchsaam, van natuur.

Vanwege degelijk en duurzaam ge-
leverd werk heeft Smederij Olden-
have bij tal van instanties en ook
particulieren zeer goede referen-
ties opgebouwd. Dit alles werd be-
reikt door eenvoud en vakman-
schap.

Willem Oldenhave in gesprek met

zoon Erik over een gesmede poort
naar eigen ontwerp.

Grensoverschrijdende contacten maken vriendschapsbanden

Hengelo Gld. en Steenderen bezoeken Duitsland

Cursussen en

Genezend Licht behandelingen

Na ruim 5 jaar gooit Erika Klein
Klouwenberg uit Drempt het roer
om met haar praktijk in alterna-
tieve geneeswijzen en spirituele
groei. De eerste jaren legde zij
zich vooral toe op het geven van
kleurenpuntbehandelingen (een
soort accupuntuur, zonder naal-
den, met licht en kleur) en readin-
gen.Vanaf nu legt Erika zich
voornamelijk toe op het geven
van behandelingen met Eeuwig
Helend Licht. Een krachtige be-
handelvorm op het gebied van ho-
listisch genezen. In Amerika be-
staat deze behandelvorm sinds
een half jaar, in Nederland sinds
deze maand. Hij is geschikt voor
fysieke klachten. Ook bij depres-
siviteit, vermoeidheid, angsten of
trauma's kun je er baat bij heb-
ben. Erika blijft werken vanuit de

holistische visie, dat wil zeggen
dat een behandeling een bijdrage
levert tot het heel-worden en
heel-zijn van de cliënt. Een be-
handeling is er niet alleen op ge-
richt om een klacht te verhelpen,
maar draagt bij tot persoonlijke
groei en ontwikkeling.
Naast de consulten zijn ook de
cursussen vernieuwd. In septem-
ber start Erika de cursussen:
'Spiritualiteit in het dagelijks
leven' een ervaringsgerichte cur-
sus van tien bijeenkomsten en
workshops 'Het maken van je
eigen voorspoeddoos. Een ge-
schenk om onbeperkt te manifes-
teren'.
Voor informatie over de consulten
en/of cursussen, kunt u bellen
naar Erika Klein Klouwenberg,

tel.(0313)476309.

Correspondente van 'de Reclame'

Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16. 7255 CC Hengelo Gld.

tel. (0575) 4638 18 • fax (0575) 465088
e-maii: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 1920
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L I T I E
Politieteam Zelhem

(Hengelo Gld., Hummelo & Keppel en Zelhem)

BOX 3: SPAREN EN BELEGGEN - DE VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING

Alarmnummer Politie

- Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend

- overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden

bezocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

- Telefoonnummer 0900-8844

Periode maandag 13 t/m maandag 20 augustus

Op zaterdag 4 augustus jl. kwam

's morgens bij de Meldkamer een

melding binnen van een getuige

die een aanrijding had zien gebeu-

ren op Achter de Hoven in Zel-

hem. De veroorzaker had tegen

een geparkeerd voertuig gereden

en is vervolgens doorgereden.

Graag zouden we in contact

komen met deze getuige en hem/

haar willen verzoeken te bellen

met de politie in Zelhem via tele-

foonnummer 0900-8844.

Maandag 13 augustus

- In Laag Keppel reed 's avonds

een landbouwtrekker met voor-

op een machine gemonteerd

door de Dorpsstraat. Hierbij

raakte hij met zijn voertuig een

geparkeerde personenauto en

reed door in de richting van de
Rijksweg.

Dit alles was door een onbe-

kende getuige gezien en hij

belde aan bij de woning van de

eigenaresse van de auto om

haar dit mede te delen. Graag

zou de politie Zelhem in con-

tact komen met deze getuige

en de bestuurder van deze trac-

tor. De politie is te bereiken via

telefoonnummer 0900-8844.

Woensdag 15 augustus

- Aan de Kerkhoflaan in Zelhem

werd een tas, waarin waarde-

papieren en persoonlijke spul-

len zaten, ontvreemd.

Donderdag 16 augustus
i

's Middags werd een automobi-

list aangehouden terzake tan-

ken zonder te betalen bij het

tankstation in Halle.

- Bij Garage Venderbosch in

Halle werd 's nachts door onbe-

kende^) een etalageraam met

straatklinkers ingegooid.

Vrijdag 17 augustus

- In Halle op de Halle-Heideweg

stak 's middags een loslopende

hond plotseling de rijbaan over,

helaas kon een naderende auto-

mobilist de aanrijding niet

meer voorkomen. De hond over-

leefde de aanrijding niet.

Zaterdag 18 augustus

- Op de Eldrikseweg te Eldrik

vond 's middags een zwaar ver-

keersongeval plaats. Een auto-

mobilist reed over de Eldrikse-

weg, komende uit de richting

Angerlo, reed in de bocht met

zijn voertuig op de verkeerde

weghelft. Een tegenligger na-

derde en de bestuurder, die op

de verkeerde rijbaan reed, pro-

beerde de tegemoetkomende au-

tomobilist te ontwijken. Hierbij

kwam de bestuurder met zijn

voertuig in de berm waardoor

hij het macht over het stuur

verloor en vervolgens dwars op

de rijbaan terecht kwam. Op

dat moment kon een naderde

automobilist een aanrijding he-

laas niet meer voorkomen. Een

inzittende, een 30 jarige vrouw,

overleed ter plaatse. Beide be-

stuurders werden met zware

verwondingen per ambulance

naar het ziekenhuis gebracht.

Zondag 19 augustus

- 's Nachts werd in Halle aan de

Halsedijk een bijl, dat deel uit

maakte van een zonnewijzer,

door onbekende(n) afgebroken

en weggenomen.

Maandag 20 augustus

- Aan de Dorpsstraat in Halle

werd 's middags een portemon-

nee en een mobiele telefoon uit

een bedrijfsbus ontvreemd.

Saskia Visscher.

Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo Gld.

Tel.(0575)463818

Fax (0575) 46 50 88

E-mail:

drukkerijuiterweerd(a)planet.nl

d r u k k e r i j

r w e e rd

Voor de belastingheffing over inkomsten uit vermogen is vanaf

2001 een geheel nieuw systeem opgenomen. Uitgangspunt bij deze

heffing is het nettovermogen (saldo van de bezittingen minus de

schulden die in box 3 vallen) welke jaarlijks een forfaitair rende-

ment oplevert van 4%. Dat forfaitair rendement wordt belast tegen

een vast tarief van 30%, hetgeen uitkomt op 1,2% van het netto-

vermogen. Een negatief nettovermogen leidt niet tot een negatief

forfaitair rendement. De forfaitaire vaststelling van het rendement

heeft tot gevolg dat de kosten van verwerving van deze inkomsten,

zoals rente en onderhoudskosten, niet meer aftrekbaar zijn.

Hieronder volgt een beperkt overzicht van de regelingen in Box 3.

Peildatum

De grondslag voor de vermogens-

rendementsheffing wordt gesteld

op het gemiddelde van het vermo-

gen aan het begin én aan het

einde van het kalenderjaar. In-

dien de belastingplicht in de loop

van het jaar ontstaat of eindigt

worden de peildata dienovereen-

komstig aangepast.

Het forfaitaire rendement wordt

dan naar tijdsgelang berekend.

De heffingsgrondslag

De vermogensrendementsheffing

is van toepassing op alle vermo-

gensbestanddelen (bezittingen

minus schulden) die niet in Box l

of 2 vallen.

Bezittingen bestaan onder andere

uit:

- (rechten op) onroerende zaken:

Hieronder vallen onder andere

tweede woningen, verhuurde on-

roerende zaken, percelen bouw-

grond, natuurterreinen etc. Dus

niet de eigen woning die als

hoofdverblijf ter beschikking

staat. (Box 1)

Recht van vruchtgebruik, ap-

partementsrecht, een recht van

opstal enz.

- (rechten op) roerende zaken:

Hieronder vallen onder andere

roerende zaken die belasting-

plichtige en zijn huisgenoten

niet voor persoonlijke doelein-

den gebruiken of verbruiken.

De privé-personenauto, een

boot, de huisraad enz. vallen

derhalve niet onder de vermo-

gensrendementsheffing.

- Vermogensrechten:

Hieronder vallen onder andere

geld, spaartegoeden, aandelen,

obligaties, vorderingen, rech-

ten op kapitaalsuitkeringen uit

levensverzekeringen (voorzover

deze niet in Box l vallen) enz.

Op deze bezittingen kunnen de

schulden in aftrek worden ge-

bracht, mits deze niet in Box l of

2 vallen. Zo kan de hypothecaire

schuld op de eigen woning-hoofd-

verblijf niet in aftrek worden ge-

bracht. Wel zijn aftrekbaar schul-

den die zijn aangegaan ter finan-

ciering voor de aankoop van de

privé-auto of jacht. Voor aftrek

van de schulden geldt een drem-

pel van ƒ 5.509 (€ 2.500)

Vrijstellingen

Diverse bezittingen en schulden

zijn vrijgesteld voor de vermo-

gensrendementsheffing.

Vrijgesteld zijn onder andere:

* bossen, natuurterreinen en

landgoederen (excl. opstallen);

* voorwerpen van kunst en we-

tenschap tenzij die hoofdzake-

lijk als belegging dienen;

* vorderingen en schulden die

voortvloeien uit de belasting-

wetten;

* geblokkeerde spaartegoeden,

zoals 'spaarloonregelingen tot

maximaal ƒ 37.518 (€ 17.025);

* 'groene'en 'sociaal-ethische' be-

leggingen tot ƒ 103.539

(€ 46.984) per persoon;

* leningen aan startende onder-

nemers tot ƒ 103.539

(€46.984) per persoon

Heffingvrij vermogen

Voor de vermogensrendements-

heffing geldt een heffingvrij ver-

mogen van ƒ 38.785 (€ 17.600)

per persoon. Dit bedrag wordt

jaarlijks geïndexeerd. Gehuwden

en partners kunnen dit bedrag

onderling overdragen. Minderjari-

ge kinderen hebben geen heffing-

vrij vermogen

Voor ouders wordt het heffing-

vrije vermogen verhoogd met een

toeslag van ƒ 5.000 (€ 2.349 per

minderjarig kind. Belastingplich-

tigen van 65 jaar en ouder krij-

gen een beperkte ouderentoeslag

op het heffingsvrije vermogen.

Tot zover een kort overzicht van

de vermogensbestanddelen en

vrijstellingen in Box 3

Deze column werd verzorgd door

Accountantskantoor Th.J. Sloot b.v.

Drie nieuwe Achterhoekse fietsgidsen verschenen

Wie aan de Achterhoek denkt,

denkt aan fietsen. Weinig andere

streken in ons land bieden zo veel

afwisseling in landschap en be-

zienswaardigheden. Daarom zijn

hier de afgelopen jaren ook zo

veel fietsroutes bewegwijzerd.

Het 'Achterhoeks Bureau voor

Toerisme' heeft zojuist drie luxu-

eus uitgevoerde fietsgidsen op de

markt gebracht met in elke gids

tien routes.

De drie gidsen beschrijven elk een

ander deel van de Achterhoek:

Oost-Achterhoek (Winterswijk en

omgeving), Doetinchem-Montfer-

land en De Graafschap (de streek

rond Zutphen en Lochem).

De gidsen kosten elk ƒ 12,50, c.q.

€ 5,75 en zijn verkrijgbaar bij de

VW's of via internet

www.achterhoektoerisme.nl.

Luxueus uitgevoerd

De drie routegidsen kennen een

luxueuze uitvoering. Elke pagina

is op hoogwaardig papier gedrukt

en apart gelamineerd.

Dankzij de laminering is het pa-

pier bestand tegen een kleine re-

genbui. In de gidsen worden niet

alleen de routes zelf aangegeven,

maar ook de bezienswaardighe-

den onderweg krijgen alle aan-

dacht. Van iedere tocht is een

kaartje met ingetekende route en

een tekst met beschrijving van

bezienswaardigheden aan de

route opgenomen. De gidsen heb-

ben elk een formaat van 2 1 x 2 1

cm en een omvang van 28 pagi-

na's. Tot slot is elke routegids

voorzien van een ringband.

Routes

De opgenomen routes hebben ver-

schillende afstanden, zodat voor

elke fietser wel een route naar

zijn smaak voorhanden is.

Er zijn zogenaamde lokale omme-

tjes (routes van twintig kilometer

rondom een stad of dorp) en

ANWB-bewegwijzerde routes ver-

meld. Die routes hebben afstan-

den tussen de dertig en zestig ki-

lometer en kunnen in veel geval-

len halverwege worden ingekort.

Bovendien is per editie een twee-

tal themaroutes opgenomen, met

een exacte routebeschrijving.

Thema's zijn kastelen, musea,

boerderijen en 'even de grens

over'.

De overzichtelijke kaarten com-

pleteren het geheel. Tot slot is

voor de gebruiker nuttige infor-

matie over horecagelegenheden

onderweg vermeld.

AIDS IS R KILLER/

WLL AIDS

VSO]
Aids Preventieplan Zuidelijk Afrika
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SUPERTENTSHOW 2001

TOLDIJK
Zaterdag 8 september 2001

VEURVERKDC*»: *Tbldiek: slager
Aalderink, café Den Brèmer,

Floptnius. *Steend'ren; café De
Zeuven Steene. *Boak: café De
Bierkaai, rZellem: cafó>»lhl.

dansschool

BOUMAN

stijldansen & country line-dance

Vanaf september starten wij weer met onze

nieuwe danscursussen, in de volgende plaatsen:

Steenderen, Hengelo Gld., Wehl en Zutphen.

Met cursussen voor tieners en paren,

voor zowel beginners als gevorderden.

Hengelo Gld.

zaal 'Wolbrink'

Inschrijven stijldansen vrijdag

31 augustus & 7 september

van 19.00 tot 20.00 uur

Zutphen, gebouw

'Dobro Dosli'

Start country line

dinsdag 4 september

aanvang 19.45 uur
•MMMMMMMMMMMMMMMM

Steenderen, zaal

'De Seven Steenen'

Inschrijven stijldansen

zondag 2 & 9 september

van 19.00 tot 20.00 uur

Steenderen

zaal 'Heezen'

Start country line

maandag 3 september

aanvang 19.45 uur

Telefonische inschrijving vanaf 20 augustus

dagelijks na 18.00 uur op tel. (0575) 572462

Inschrijfgeld ƒ 10.00

Klassementsrit 'In Stap En Draf9 Routebeschrijving klassementsrit

te Hengelo Gld. 'In Stap En Draf9

Het Gelderse Hengelo staat be-
kend om zijn prachtige omge-
ving en het bijzonder mooie cou-
lissen landschap.
Een nauwelijks mooier decor be-
staat er niet in deze omgeving
om een klassementsrit te orga-
niseren. De vereniging van het
aangespannen paard 'In Stap en
Draf' te Hengelo Gld. organi-
seert voor de 22e maal een
klassementsrit op zondag 2 sep-
tember a. s.

De jurering voor de authentieke
aanspanningen zal worden ver-
zorgd door de NBVAP, welke be-
oordeling zal meetellen voor de
Nationale Kampioenschappen, ook
voor de niet authentieke aanspan-
ningen is er een prijs te verdienen.
De jurering zal beginnen om 8.30
uur, naar verwachting zullen on-
geveer zeventig aanspanningen
deelnemen aan deze tocht.

Tussen 10.00 en 10.30 uur zal er
gestart worden vanaf het terrein
'de Hietmaat',voorafgegaan door
enkele aanspanningen voor de
verkoop van programmaboekjes
met routebeschrijving.

Rond 11.00 uur zal er een sherry-
stop worden gehouden bij "t Proat-
huus' aan de Lindeseweg in Vor-
den.

De middagpauze zal worden ge-
houden in Hengelo Gld. op het
terrein 'de Hietmaat' om onge-
veer 12.30 uur, tijdens deze mid-
dagpauze zullen tevens de prijzen
van de jurering bekend gemaakt
worden, dan is er ook voldoende
gelegenheid om de aanspannin-
gen van dichtbij te bekijken.

Om 13.30 uur zal het middagrit
starten, deze gaat richting Keij-
enborg voor een sherrystop, om
ongeveer 14.30 uur, aan het Bool-
tinkplein, na deze stop zal het rit
in gesloten formatie richting Hen-
gelo Gld. gaan en om ongeveer
15.30 uur arriveren op het terrein
'de Hietmaat'.

De deelnemers zullen zich hier
nog eenmaal opstellen en krijgen
van de vereniging 'In Stap en
Draf' een attentie aangeboden als
aandenken van dit rit.

De vereniging 'In Stap en Draf'
hoopt op een succesvol evenement
zodat een ieder enthousiast en
voldaan huiswaarts kan keren. U
bent van harte welkom in Hengelo
Gld. op 2 september a.s.

Voor inlichtingen en opgave kunt
u terecht bij mevr. W. Steenblik,
Dennendijk 13, 7231 RD Warns-
veld, tel. (0575)552810.

Start terrein 'de Hietmaat' - ra
Zelhemseweg - la Berkenlaan - ra
Hummeloseweg - la Kastanjelaan
- ra Banninkstraat - la Raadhuis-
straat - ra Schoolstraat - la Hof-
straat - de Heurne oversteken
Hofstraat overgaand in Regelink-
laan - la Beatrixlaan - Slotsteeg -
Memelinkdijk oversteken blijft
Slotsteeg - ra Maalderinkweg - la
Berkendijk - ra Zomervreugdweg -
Zomervreugdweg volgen - ra Hel-
derboomzijweg - la Het Stapel-
broek - ra Lindeseweg,
Sherrystop bij "t Proathuus'
ra Lindeseweg - ra Vosheuvelweg
- ra Zelledijk - la 't Steegje rich-
ting camping Hietbrink ra
Beunksteeg - Ruurloseweg over-
steken - Zelledijk - ra Scharfdijk -
la zandweg richting Berendsen,
Buunk - ra Handwijzersdijk - la
Roessinkdrijfdijk - ra Hazenhut-
weg - ra Kieftendorp - la Kieften-
dorp - Varsselseweg oversteken -
Venneweg - ra Heideweg - ra Win-
kelsweg - Aaltenseweg oversteken

- Winkelsweg - Gompertsdijk over-
steken - Winkelsweg - ra Nijver-
heidsweg rechtdoor Winkels-
kamp - ra Zelhemseweg - ra ter-
rein 'de Hietmaat'
Middagpauze op terrein 'de
Hietmaat' met prijsuitreiking
gejureerde aanspanningen.
la Zelhemseweg - ra Kroezerijweg
- la Boeijinkweg - rechts aanhou-
den Heerinkdijk - Remmelinkdijk
oversteken Korenschoofweg
Kruisbergseweg oversteken Wee-
ninkweg - ra Wiendelsweg - la
Remmelinkdijk ra Hengelo-
sestraat - la Kerkstraat - ra Kol-
deweiweg - la Geltinkweg - la
Past. Thuisstraat,
Sherrystop 'Booltinkplein'.
ra. Past. Thuisstraat - ra Kerk-
straat - Bronkhorsterstraat - ra

Branderhorstweg - la Steenderen-
seweg - ra Veermansweg - la Ho-
genkampweg - ra Banninkstraat -
Rondweg oversteken Bannink-
straat - ra Kastanjelaan - ra Fok-
kinkweg - Hummeloseweg over-
steken - Berkenlaan - ra Zelhem-
seweg - la terrein 'de Hietmaat'.
Opstellen van de aanspanningen
en in ontvangstnemen van een
attentie van de organiserende
vereniging.
Een vriendelijk verzoek van de
organisatie aan de aanwonen-
den van de route om geen auto's
langs de rijweg te parkeren!

VW-agenda
Hengelo Gld.

Vrijdag 31 augustus:
- Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zondag 2 september:
- Open Dag 'In Stap en Draf'

de Hietmaat, Zelhemseweg 13a.
Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 5 september:
- 'Tuin kijken'

Oude fruit- en notenbomen,
hagen, bloeiende heesters en
borders. Dijenborghs Hof,
Dijenborghsestraat 4.
11.00-17.00 uur. Prijs/ 5.-

- 'Fietstocht'
onder leiding, afstand 25 km
VW Hengelo Gld.,
Aanvang 13.30 uur. Prijs ƒ 1.-

Keijenborg

Donderdag 6 september:
- 'Fietstocht'

onder leiding, afstand 25 km
Booltinkplein,
Aanvang 13.30 uur. Prijs ƒ l,-
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