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Dierenarts Ormel kandidaat Kamerlid van het CDA voor de komende verkiezingen

E R ] \ R I

Henk Jan Ormel samen met Amice

Het CDA gaat de komende kamerverkiezingen in met een Hengelo-

se kandidaat. Dierenarts Henk Jan Ormel staat op de voorlopige ad-

vieslijst op plaats 36. Ormel is positief over zijn kansen; hij ver-

wacht dat het CDA goede verkiezingen gaat maken en misschien

wel gaat deel nemen aan een volgende regering.

Al van jongs af aan is Henk Jan
Ormel geïnteresseerd in politiek.
Door zijn studie, zijn gezin, zijn
werk, zijn interesses, was hij er
nog niet aan toe om- zich daad-
werkelijk voor de politiek in te
gaan zetten.
Door zijn werk als dierenarts
komt Ormel uiteraard ook veel in
contact met boeren. De varkens-
pestcrisis in 1997 was een keer-
punt. De manier waarop de rege-
ring (met name de WD- minister
van landbouw van Aartsen) met
boeren en dieren omging was re-
spectloos. Ook tijdens de MKZ-
crisis van afgelopen voorjaar zijn
er volgens hem op menselijk ni-
veau grove fouten gemaakt
waarbij op immorele manier met
dieren en boeren werd omge-
gaan. 'Want ook al heb je dieren
om ze uiteindelijk te slachten,
dan nog is een dier geen ding en
zullen boeren er voor zorgen dat
het aan hen toevertrouwde vee
goed wordt behandeld'. De maat-
regelen die nodig zijn om een vol-
gende MKZ-golf goed op te kun-
nen vangen (vaccinatie dus)
moeten op Europees niveau
voortdurend onder de aandacht
gebracht worden, zodat er niet
weer enorme hoeveelheden die-

ren zinloos gedood moeten wor-
den en boeren hun bestaan
wordt ontnomen. Er is nog een
lange weg te gaan en Ormel wil
daar een bijdrage aan leveren en
waarschuwt tevens voor de nog
steeds aanwezige infectierisico's
vanuit Groot-Brittannië.
Ormel signaleert een grote kloof
tussen boeren enerzijds en bur-
gers uit de Randstad anderzijds.
Ook dit is voor hem een reden om
toe te stemmen in het vermelden
van zijn naam op de voorlopige
kieslijst van het CDA. Hij wil
bruggen bouwen en wederzijds
begrip kweken tussen beide groe-
pen.

Ook andere uitgangspunten van
het CDA worden door hem om-
armd, zoals zorg voor het gezin,
een grotere zorg voor de mede-
mens, beschermwaardigheid van
het leven en stimulansen voor het
onderwijs. Na twee paarse kabi-
netten heeft hij sterk het idee dat
er op het gebied van werkver-
schaffing en inkomen veel is ver-
beterd (dankzij het gunstige eco-
nomische klimaat), maar dat we
bezig zijn met een ik-gerichte in
plaats van een wij- gerichte
maatschappij. Zo komt bijvoor-

beeld de zorg voor ouderen in het
gedrang.
Op het gebied van bio-technologie
is Henk Jan Ormel zeer alert.
'Niet dat we overal tegen moeten
zijn, maar de risico's moeten veel
meer worden onderzocht voordat
genetisch veranderde^organismen
in ons voedsel of in het milieu
komen'. Als hij daadwerkelijk in
de Tweede Kamer komt, zal hij
minder tijd kunnen geven aan de
dierenartsenpraktijk.
Toch wil hij zijn beroep niet opge-
ven. 'Ik hou van mijn vak en de
dieren en mensen waar ik mee
omga en ik vind het noodzakelijk
dat een volksvertegenwoordiger
contact houdt met de samenle-
ving. Ik hoop dat mijn collega's
mijn hulp kunnen blijven gebrui-
ken!'

Op maandag 8 oktober om 20.00
uur houdt Henk Jan Ormel een le-
zing over dierziekten en voedselvei-
ligheid op een bijeenkomst in zaal
'Leemreis' die is georganiseerd
door de CDA-afdeling Hengelo Gld.
Op deze avond is ook het CDA-
Tweede-Kamerlid J. Atsma uit-
genodigd om zijn visie te geven op
de politieke aspecten van voedsel-
veiligheid.

Hengelo9s Veldhoek wil niet bij Ruurlo

Het voorontwerp dat de Gedepu-

teerde Staten van de Provincie

Gelderland bekend maakte, om

het Hengelose gedeelte van de

Veldhoek bij Ruurlo te voegen,

maakte veel los in de hechte ge-

meenschap ui het meest oostelij-

ke deel van de gemeente Henge-

lo. Mede door herhaalde oproe-

pen van het gemeentebestuur in

de wekelijkse rubriek en de actie

van een speciaal protest-comité

kwamen veel inwoners van de
Veldhoek naar café-sportcom-

plex 'de Veldhoek'.

Door de gemeente was voor dins-
dagavond 18 september een spe-
ciale hoorzitting uitgeschreven,
om de stemming van de bevolking
over het uitgebrachte provincie-
voorstel te peilen. Nadat burge-
meester Van Beeck Calkoen in een
beknopt overzicht de voorgeschie-
denis had uitgelegd tot aan de nu
versterkt ingezette gemeentelijke
herindelingsprocedures, kwamen

de gesprekken goed op gang. Het
protest-comité, bestaande uit de
heren A. Abbink, A. Garritsen en
H. Heesen, had een brief laten
rondgaan in de gemeenschap,
waarin duidelijk staat omschreven
dat men voor de volle honderd pro-
cent achter het idee staat om on-
derdeel van de gemeente Hengelo
te blijven. De goede samenwer-
king in tientallen achterliggende
jaren met het gemeentebestuur
hebben de kern Veldhoek geen
windeieren gelegd. Veel voorzie-
ningen en woningbouw kwamen
tot stand. Het begrip kern is dan
ook in bestuurlijk opzicht volledig
gerechtvaardigd. In zijn toe-
spraak, namens genoemd protest-
comité, deed de heer Heesen een
dringende oproep aan de aanwezi-
gen om de officiële protestbrief
massaal te ondertekenen en te
verzenden aan de provincie.
Burgemeester Van Beeck Calkoen
deed een oproep om protesten en
voorstellen richting het provinci-

aal bestuur zo snel mogelijk te
verrichten, met een afschrift rich-
ting de gemeente.
Bestuurders van de vereniging
'Veldhoeks Belang', welke hun
leden hierover niet hadden gecon-
sulteerd, lieten op persoonlijke
titel via de heer Wentink weten,
zeer verschillend te denken over
het provincievoorstel. Zo werd
aangegeven dat ze ook wel wat
voelden voor aansluiting bij Ruur-
lo. De grote opkomst en de grote
bereidheid om de protestbrief te
ondertekenen, geeft echter aan
dat de inwoners van Veldhoek bij
Hengelo Gld. willen blijven.
De eigenaar van het Landgoed
"t Zand' gaf aan dat hij een pro-
bleem voorzag, als straks de voor-
stellen van Gedeputeerde Staten
worden gehonoreerd. De landerij-
en en bossen worden dan verdeeld
over de gemeenten VHS (Vorden,
Hengelo, Steenderen) BREN (Bor-
culo, Ruurlo, Eibergen, Neede) en
Doetinchem/Zelhem.

Het wordt dan net als het vroege-
re kinderspel op het schoolplein
'landhakken', tot je geen grond (ei-
gendom) meer overhoudt.
Hij pleitte ervoor om in gesprek-
ken richting provincie aan te ge-
ven, dat het een goede zaak is om
het Landgoed als een aaneenge-
sloten natuurgebied onder te bren-
gen onder één noemer, dus een en
dezelfde gemeente.
Vanuit de zaal werd dan ook een
idee gericht aan het college, om
pleitbezorger te zijn, dat het Ruur-
lose gedeelte van de Veldhoek
wordt samengevoegd bij de VHS-
gemeente in wording. Burgemees-
ter Van Beeck Calkoen antwoord-
de daarop geen bestuurlijk signaal
te hebben ontvangen, dat Ruurlo
daarvoor voelt of daartoe genegen
zou zijn.
Een hoorzitting met inwoners van
Ruurlo's Veldhoek leverde geen
duidelijkheid op. Een aantal inwo-
ners wilde inzicht hebben hoe de
uiteindelijke grenzen gaan lopen,

zodat duidelijk wordt hoe men
moet reageren op de voorstellen
van de provincie over de gemeen-
telijke herindeling.

De inwoners van de gemeente
kunnen nog tot l oktober a.s. de
plannen van de provincie over het
voorontwerp gemeentelijke herin-
deling bekijken op het gemeente-
huis. Daarna gaat de gemeente-
raad zich buigen over de ingezon-
den reacties, om vóór l november
a.s. een eensluidend advies te rich-
ten aan de Gedeputeerde Staten
van Gelderland.
Het gemeentebestuur van Hengelo
heeft met haar hoorzitting in de
Veldhoek in elk geval bereikt, dat
de inwoners tijdig wakker zijn ge-
maakt en niet zoals in veel .geval-
len reageren, als een besluit een-
maal gevallen is.
Op 16 oktober a.s. is er de re-
guliere hoorzitting in de Veldhoek.
Wellicht dat er dan wat concreter
nieuws is over de herindeling.



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 30 september, 10.00 uur, ds. C. Ferrari
Goede Herder Kapel
- Zondag 30 september, 10.15 uur,

ds. L. Buitenhuis, Hummelo
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 27 september, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 29 september, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag 30 september, 10.00 uur, Eucharistieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 10.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

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

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

NPG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

II 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.

- Informatie over de huisartsenpraktijk
Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op
http://hui5artsengroephengelogld.wolweb.nl/

Laatste normale weekenddienst:
Vrijdag 28 september - Zondag 30 september:
dr. Eyck, tel. (0575) 461277, Kastanjelaan 7
Huisartsenpost SI ingelandziekenhuis
(vanaf 1 oktober) tel. (0314) 329888
Avond- nacht- en weekenddienst
- Tijdens deze diensten dient u eerst telefonisch

contact op te nemen.
- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 8.00 uur. De weekend-
dienst is zaterdags, zondags en op erkende
feestdagen de gehele dag en is uitsluitend
bedoeld voor spoedgevallen.

- De huisartsen post is buiten praktijkuren altijd
bereikbaar op het centraal telefoonnummer:
(0314)329888.

Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10
Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur
- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-
stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient
u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-
len. De dienstdoende persoon neemt dan via de
intercom (naast de deurbel) contact met u op.
Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers

elke donderdag 14.00-16.00 uur,
gaarne vooraf een afspraak maken
via de apotheek (0575) 46 1010.

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

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,
reïntergratie en medische fitness
'Janssen van Dijke'
- Tel.(0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en
mevr. Pasman, 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.

l 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. 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) 46 22 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) 3412 75 of tel. (0314)326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

«DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 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 12.00-17.00 uur en 18.30-20.00 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur,
donderdag 14.00-17.00 uur
vrijdag 14.00-20.00 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 menden goede geb-
ruikte 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) 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.

Te Koop,

Gevraagd,

Aangeboden,

en andere

'kleintjes'

Te koop: massief eiken toog-

kast, L 200, H 200, D 50 +

TV-kast. Tel. (0575)463573

Te huur: opslagruimte ± 650 m2,
betonnen vloer, eigen ingang.
Vanaf eind oktober. Brief onder
nr. 39, 'de Reclame' Postbus 63,
7255 ZH Hengelo Gld.

Verlies gewicht in centimeters
met behoud van energie.
Dat kan met Herbalife!

Bel voor informatie:
Annie Haaring,
tel. (0575)467381

Te koop: 75 Heuga Tappijtte-

gels, half jaar oud, nieuwprijs
ƒ 9,50 p. stuk. Prijs n.o.t.k.
Tel. (0575) 461415.

ie een stem heeft, houdt 11 oktober
vrij voor de

Rabobank Graafschap-West
Rabobank Graafschap-West houdt op donderdag 11 oktober aanstaande haar jaarlijkse
algemene vergadering. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Bakker te Vorden en begint
om 20.00 uur.

Verkorte agenda
- Opening

- Notulen vorige vergadering

- Jaarrekening 2000

- Decharge
- Benoeming leden bestuur en raad van toezicht

- Mededelingen en rondvraag

- Pauze
- Presentatie door Toon Gerbrands

- Sluiting

De volledige agenda, de notulen van de vorige algemene vergadering, de jaarrekening 2000

en de overige stukken liggen vanaf vandaag voor leden ter inzage op onze kantoren.

Het bestuur

Coöperatieve Rabobank Graafschap-West U. A. g e vestig d te Vorden

Kik jaar worden leden

van de Rabobank
uitgenodigd voor de

algemene vergadering.

/.i| k u n n e n d.in kennis-

nemen van de

resultaten van hun

bank. M.iar ook

invloed uitoefenen op

het beleid

dat wi j voeren.

On/e leden hebben

immers een belangrijke

stem in hoe wij de

samenleving van
dienst kunnen /mi.

i.n die SteiT) wordt met

name hoorbaar op de

algemene vergadering.

Horen we \an U.

Rabobank



Voetjes die schopten.

Voetjes die later lopen gaan.

Voetjes die de grote wereld binnen stappen.

Voetjes die stevig in het leven zullen staan.

Robbin
r/co

Wij zijn ontzettend blij en gelukkig met

de geboorte van onze dochter.

Zusje van Stein en Tessa.

Zij is geboren op zaterdag 15 september 2001

om 16.05 uur.

Colette Etienne

Bennie Bouwmeister

Vordenseweg23, 7255BV Hengelo Cld.

Tel.(0575)463981

Hallo, daar ben ik dan!

Max

Max Viggo

Ik ben geboren op 17 september 2001,

om 18.38 uuren weeg3130 gram.

Mijn trotse ouders:

ErikCaertneren EstherWullink

Sterreweg2, 7255 BJ Hengelo Gld.

Tel.(0575)464006

Wilt u mij komen zien,
bel dan even anders slaap ik misschien.

'Beter wonen
9

De actie 'Beter Wonen, Achterhoe-
kers zitten er warmpjes bij',
is een energiebesparingsactie die
door veertien gemeenten met me-
dewerking van Politie Noord- en
Oost-Gelderland, Nuon en Plan-
building georganiseerd wordt. Op
maandag 17 september is de offi-
ciële aftrap bij het gemeentehuis
in Ruurlo gedaan door de burg-
meester.
Door middel van het symbolisch
openen van de toegangsdeur van
een speciaal ingerichte informatie-
bus is de officiële aftrap genomen.
In de bus is ruime informatie aan-
wezig over de maatregelen, die ge-
troffen kunnen worden om het
energieverbruik terug te brengen
en door middel van speciale voor-
zieningen de woningen minder in-
braakgevoelig te maken. Eigena-
ren van woningen zullen door de
gemeenten benaderd worden door
middel van een interessante infor-
matiebrochure. Het betreft vooral
woningen, die voor 1985 zijn ge-
bouwd, omdat in dat jaar het nieu-
we bouwbesluit van kracht werd,
waardoor woningen van na dit
jaar al redelijk energiezuinig en
beveiligd zijn. Echter ook bewo-
ners met een woning welke jonger
zijn dan 1985 kunnen deelnemen.
Bij het Nuon kan men advies vra-
gen hoe men eventueel nog meer
energie kan besparen.
Hiervoor komen deskundigen de
woning bekijken en maken dan
een rapport (Energie Prestatie Ad-
vies), waarin wordt aangegeven
op welke wijze bespaard kan wor-
den op de energiekosten. Dit rap-
port is niet gratis voor de klant,

maar heeft wel weer het voordeel,
dat bij uitvoering van een of meer
van de geadviseerde energiebespa-
rende maatregelen er extra subsi-
dies worden toegekend boven de
reeds bestaande subsidies. De poli-
tie kan ingeschakeld worden om
te bekijken hoe de woning bevei-
ligd kan worden.
Aan het project werken veertien
van de zeventien Achterhoekse ge-
meenten mee waaronder ook Hen-
gelo Gld. Het ligt in de bedoeling,
dat de bus in januari 2002 naar
Hengelo Gld. komt.
Planbuilding uit Apeldoorn is van-
wege zijn ervaring met een derge-
lijke grootschalige energiebespa-
ringsactie gevraagd om het uitvoe-
rende gedeelte door de bedrijven te
coördineren. Het grote voordeel
van het project is het zogenaamde
een loket wat zij bieden: alle aan-
vragen worden centraal geregis-
treerd en verdeel over de deelne-
mende (plaatselijke) bedrijven.
Wanneer er mensen zijn, die rustig
willen nakijken hoe het een en
ander in elkaar zit, dan kan dat op
internet onder www.beterwonen-
achterhoek.nl

Maandagmorgen 17 september
werd voor het gemeentehuis te
Ruurlo de vernieuwde informatie-
bus van het Nuon gepresenteerd.
Onder het motto 'Hou warmte bin-
nen en ongewenste gasten buiten!'
is het Nuon in samenwerking met
de regionale politie een actie ge-
start om het publiek zich bewust
te laten worden van de voordelen
van energiebesparing en verho-
ging van het gevoel van veiligheid.

'Het jaar van de

vrijwilligers9

In het kader van 'Het jaar van de
vrijwilligers' werd er op vrijdag
14 september door de gemeente
Hengelo Gld. een speciale dag
verzorgd, dit keer niet dóór, maar
vóór al die mensen, die anoniem
en op de achtergrond, zonder fi-
nanciële vergoeding, dag-in-dag-
uit klaarstaan voor de medemens.
Gecoördineerd door Angela Hoe-
bink, medewerkster op het ge-
meentehuis, werd het voor de
vrijwilligers een dag om voorlopig
niet te vergeten.

Bij de goed verzorgde lunch had
iedereen de mogelijkheid gezellig
met elkaar te praten, het optre-
den van de Marotten-band was
een groot succes, de film over
Hengelo Gld. werd zeer gewaar-
deerd en het optreden van thea-
tergroep 'Klapstuk' sloeg aan bij
het publiek.

De organisatoren van dit festijn
kijken met voldoening terug op
deze dag. De vraag of zoiets vol-
gend jaar weer georganiseerd zou
kunnen worden, moet helaas ne-
gatief worden beantwoord, maar
het geeft wel aan, dat de waarde-
ring van alle vrijwilligers groot
was.

Hoera, der hef zich een 'mini-mens' ontpopt.

Wie'j hadd'n ut al wel stilletjes e'hopt,

moar dat ut zo kon gruujen dat ut zo kan goan

doar doe'j dan toch wel versteld van stoan.

Wie'j hebt ons deerntjen e'nuumd

. Eline

18 september 2001

Everlien en Albert Janssen

Denise t

Bekveldseweg 5

7255 KG Bekveld

Opening leerpad en overdracht dorpsbos Hengelo Gld.
Op dinsdag 25 september zul-

len de ruilverkavelingscommis-

sie en de Dienst Landelijk Ge-

bied, eigendom en beheer van

het dorpsbos Hengelo officieel

overdragen aan de gemeente

Hengelo. In het dorpsbos is spe-

ciaal voor de jeugd van Hengelo

een leerpad aangelegd. Dit zal

op 25 september feestelijk in

gebruik worden genomen door

de schoolkinderen van groep 5,

6, 7 en 8, van de zes basisscho-

len in de gemeente Hengelo.

Het dorpsbos maakt onderdeel uit
van de ruilverkaveling Hengelo-

Zelhem en is gelegen tussen de
Varsselseweg en Deijenborgse-
straat. Het dorpsbos bestaat uit
een poel, hoogstamboomgaard
met oude fruitrassen, struweel,
boomweide en een bijzondere bo-
menrij. Bij de twee ingangen zijn
informatiepanelen geplaatst met
uitleg en tekeningen over de aan-
wezige elementen. Langs het pad
door het bos zijn zestien kleine in-
formatieborden te vinden met in-
formatie over wat er te zien is.

Op 25 september komen vanaf
9.00 uur, zestien groepen school-
kinderen het dorpsbos bezoeken.

Ze lopen over het leerpad, waar
twee medewerkers van de Dienst
Landelijk Gebied uitleg zullen
geven over het ontstaan van de
ruilverkaveling, het dorpsbos en
de elementen in het dorpsbos.

's Middags om 16.00 uur is de of-
ficiële overdracht van het dorps-
bos, door de voorzitter van de
ruilverkavelingscommissie aan de
Burgemeester van Hengelo. Hier-
bij zijn dorpsbewoners, betrokke-
nen en anderszins geïnteresseer-
den van harte welkom om kennis
te maken met het dorpsbos en het
leerpad.

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) 463818 • fax (0575) 465088
e-mail: drukkerijuiterweerd@pianet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 1920

Kinderboekenweek Bibliotheek Hengelo Gld.
De kinderboekenweek kan dit
jaar weer door vele kinderen in
de bibliotheek worden gevierd.
Voor de peuters is een peuter-uur-
tje georganiseerd op dinsdag 2
oktober a.s. van 10.00 tot 11.00
uur.

Ouders worden met een kopje kof-
fie/thee ontvangen; kinderen hou-
den zich met verschillende kleine
activiteiten bezig. Clown Majolie
zal op deze morgen weer een vro-

lijke clown-act verzorgen. Ook op
woensdagmiddag 3 oktober zal
zij van de partij zijn. Ze verzorgt
dan een optreden voor kinderen
van groep l t/m 4 van 13.30 tot
14.30 uur.

Tenslotte organiseert de biblio-
theek voor kinderen van groep 5
t/m 8 in de maand oktober een
boekenzoekspel. Het spel bestaat
uit vragen die kinderen met be-
hulp van bijbehorende boeken in

de bibliotheek kunnen beantwoor-
den. Er zal een prijs worden ver-
loot onder de goede inzendingen.
(Verschillende scholen werken
klassikaal aan dit project mee).

Tijdens de kinderboekenweek mo-
gen alle kinderboeken gratis wor-
den gereserveerd. Bekroonde boe-
ken zullen, zoals altijd, tentoon-
gesteld worden in de bibliotheek.
De kinderboekenweek loopt van 3
t/m 13 oktober.
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AUTOBEDRIJF

NIESINK
Dambroek 9, 7223 DT Baak

Tel. (0575) 44 20 89

Onderhoud en reparatie
Alle merken auto's

Ruitreparatie
APK-keuringsbedrijf
Nieuw: Airco Service

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Alfa 155 T Spark -1.6 16V, 4-deurs 03-97
VWGolf -1.616V,3-deurs 07-98
VW Golf -1.9 TDi, 110 pk, 3-deurs 01 -99
VW Golf -1.6, 74 kw, 5-deurs 07-97
VWGol f -1 .416V, 5-deurs 01-00
VW Passat -1.9 TDi, 90 pk, 4-deurs 11-97
VW Passat Variant -1.8 20V 05-98
VW Golf Variant -1.8, 5-deurs 03-96
VW Golf Variant-1.9 D, 5-deurs '97
VW Polo-1.9 D i, 3-deurs 01-98
VW Polo-1.0, 3-deurs 04-97
VW Polo-1.4 GL, 3-deurs 01-96
Nissan Primera - 2.0 TD Diesel, 4-deurs 05-97
Nissan Primera -1.6 E, 4-deurs 01 -95
Nissan Almera -1.4 i, 3-deurs 04-98
Peugeot 306 -1.4 i Plus, 5-deurs 08-94
Peugeot 309 - 1 4 i, 3-deurs 11 -91
Fiat Punto55-3-deurs 04-99
Fiat Punto 55 - SX 3-deurs 07-98
Ford KA-1.3 i, 3-deurs 04-98
Ford Fiësta -1.3 i, 3-deurs 02-97
Ford Focus -1.6 i, 5-deurs '99
Ford Escort -1.3 i, 3-deurs 10-94
Honda Civic -1.4 i City, 3-deurs 08-97
Renault Clio -1.4 automaat, 2-deurs 06-96
Toyota Avensis -1.6, 4-deurs 12-98
Opel Vectra -1.8 Hatchback, 5-deurs 10-93
Opel Astra -1.6 i Sedan, 4-deurs 01 -95
Opel Corsa -1.70, 5-deurs 11 -96

Grijs Kenteken Auto's
Ford Courier-1.8 D 05-97
Opel Combo-1.7 D 07-98
Peugeot Partner-1.9 D 12-96
Mercedes Vi to-108 D 06-96
Mercedes Vito -108 D 01-96

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 12 62. Fax (0575) 46 10 94

VWGo/fSD/, / 999
VW Go/f 5 drs, /997
VW Po/o 3 drs, /997
VW Po/o Sedan /997
Peugeot 405, /992
Citroen Saxo, 2000
Citroen Ber/ingo, /999
VW Go/f Variant TD/, /994
VWjetta /.6, /992
VWGo/f/.6, 1989

FordMondeo /.8TD, /996
Ford Sierra 2.0, /992
Suzuki A/to, /992
Suzuki A/to, /999
Mazda 626, 1.8 GLX, 1994

Peugeot Partner, 2000
Nissan Primera, /994
Nissan Sunny, 1989

Opel Corsa Sport, 1998

ƒ 3/.500,-
ƒ / 8.750,-
ƒ / 7.000,-
ƒ / 6.750,-
ƒ 6.500,-

ƒ 2 f.000,-
ƒ /6.250,-
ƒ /2.750,-

ƒ5.750,-
ƒ3.750,-

ƒ / 4.750,-
ƒ 6.000,-
ƒ3.750,-

ƒ //.750,-
ƒ M.250,-
ƒ / 7,500,-

ƒ / /.250,-
ƒ3.750,-

ƒ / 6.750,-

Onderhoud en reparatie alle merken

Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Nissan Primera -1.6 16V, Sedan, blauw, 05-1997, f 26.250,-

Mitsubishi Colt - 1.3 C/./, groen, 09-1998, f 17.500,-

Toyota Corolla -1.6 xu LB Comf., rood, 10-1992, f 11.750,

Toyota Corolla -1.3 LB 5-drs, Terra, groen, 07-1998, f 24.500,

Ford Escort -1.6 16 V CL, rood, 02-1993, f 9.950,-

Nissan Sunny -1.6 Wagon rood 11-1991, f 5.950,-

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 19 74 - Fax (0575) 45 11 89

Nissan Micra -1.2 March, zwart, 11-1992, f 7.250,-

Renault TwingO -1.2 Helios, blauw, 05-1999, f 19.250,-

Opel Sintra - 2.2 CLS, lm velgen, grijs, 09-1997, f 39.950,-

Volkswagen Polo -1.3 3-drs, rood, 09-1995, f 13.250,-

Opel Astra -1.6 CL 3-drs, wit, 01-1995, f 14.250,-

Honda CiviC -1.4 City, rood, 04-1999, f 22.950,-

ook verkoop van
nieuwe auto's

AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Opel Astra-1.6i, 5-drs 1996

Opel Astra -1.4i, 3-drs 1996

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

Nissan Micra -1.2, 3-drs Mare 1992

VW Golf-1.3, 3-drs 1986

Toyota Corolla-1.3i, 3-drs 1997

Toyota Corolla-1.6 r 5-drs 1989

Suzuki Vitara -1.6, Jeep 1990

Mazda Demio -1.3 glx, 5-drs 1998

Citroen Xsara - 2.0 HDI, Prestige 5-drs 2000

VW Polo-3-drs 1990

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

NMNRfoft*TaiWMMMt̂



Als de motor van uw auto ineens gaat piepen, is het goed te weten dat

wij bij u in de buurt zijn. Wij zijn een merkonafhankelijk autobedrijf en lid

van de BOVAG-afdeling ABA. Dat betekent dat we uw auto, ongeacht het

merk of type, feilloos herstellen. Bovendien krijgt u drie maanden BOVAG

reparatiegarantie, vast en zeker! Als de kwaal opnieuw de kop zou opsteken

hoeft ü niet te piepen over de rekening, want uw auto wordt gratis hersteld.

AUTOXKEMP
of écafe service afgestemp!

[ölBOVAG t mi zo goed\t-fö
in dlle auto's m

PEUGEOT

LEEUWEKEUK

GEBRUIKTE

AUTOS

Nationale Auto Pas

OBOVAG

* PEUGEOT
ASSISTANCE

PEUGEOT-RIDDERHOF Selectie OFFICIEEL

PEUGEOT

DEALER

106 3D

I063D

I063D

106 3D

106 3 D

106 3D

205 3 D

205 3 D

206 3D

206 3D

306 3D

306 3D

306 3D

306 3D

306 5D

.0 Accent

. l Accent

.1 XN, Imv.A.spoiler, mlv.

.5 D Accent, trh.stb.elsp.cpv.elr.

.1 Sport, Imv

. l Sport, lmv,A.sp.,sch.k.dak

.4 Géneration, cpv.elr.

.4XR

.4 XR, cpv. el.r. st.bekr.

.4 XS cpv. elr. airb. org.radio

.4 Plus, A.spoiler

.4 Plus, radio.sch.k.dak

.4 SX,cpv.,el.r.,st.bekr.,ab.

.6 XR,afn.tr.haak.

.9 XRD, cpv.erv.reg.s.mlv

406 5D 2.0 ST HDi 90pk Break

605 4D 2.0 SLi , trekh. st.blok.

Partner l .9 170 C

Expert l .9 TD Comfort

48.000 km 1995

120.000 km 1995

81.000 km 1996

77.000 km 1998

26.000 km 1999

21.000 km 2000

60.000 km 1997

175.000 km 1991

14.000 km 2000

15.000 km 2000

91.000 km 1994

72.000 km 1994

25.000 km 1998

87.000 km 1994

72.000 km 1998

53.000 km 2000

156.000 km 1994

125.000 km 1999

101.000 km 1999

Deze moet u beslist gezien hebben!

PEUGEOT 206 I.4XS
Deze Peugeot is oranje metallic en heeft een l .4 Itr.
motor voor sportieve prestaties. Electrische ramen,
centrale portiervergrendeling, stuurbekrachtiging,,
en fraaie 15 inch lichtmetalen velgen en mistlampen
voor maken deze 206 zeer compleet. Deze sportieveling
heeft slechts 41.000 km gereden en is van februari 1999.

Voor f. 24.950,-- bent u de nieuwe eigenaar
inclusief l jaar volledige garantie.

Openingstijden: Maandag-donderdag: 0800 - 18.00 u.: Vrijdag: 08.00 - 20.00 u.: Zaterdag: 09.00 - 16.00 u.

Meer informatie over gebruikte occasions: WWW.PEUGEOT-RIDDERHOF.NL

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

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

in */e regio is volop keus voor

een betrouwbare au f o/

Uitslagen kermis in Steenderen

De Ballade van Antoon van de Bock (Kermisgroep 'Zo maar wat')

Vrijdag 14 september vond in
Steenderen het koningsschieten
voor de veertigste keer plaats op
het weiland van Jan Winkel.
Burgemeester Appeldoorn loste
om 9 uur het eerste schot en
daarna kon de spannende strijd
om de koningstitel (s) beginnen.

Vogelschieten

1ste prijs vogel (koning):
Helmich van de Kolk
kop: Harry Hebben
staart: Jan Achterkamp
rechter vleugel: Roelof Pelgrum
linker vleugel: Wynand Willemsen

Vogelgooien dames:

1ste prijs romp vogel (koningin):
Anita Langenhof

kop: Rieki Wichman
staart: Jolanda Rutjes
rechter vleugel: Lies-Erne Rutjes
linker vleugel: Ina Hoogkamp

Kleine schutterij:

1ste prijs: Daan Hoetink (koning)
2de prijs: Yarn van Bentum
3de prijs: Niels van Amerongen

Meisjes vogelknuppelen:

1ste prijs: Caled Hoes (koningin)
kop: Ilse Harmsen
staart: Elisabeth Bijl
rechtervleugel: Caled Hoes
linkervleugel: Rianne Blom

Vrijdagochtend kreeg de heer
Wim Boerman een koninklijke on-
derscheiding opgespeld door bur-

gemeester Appeldoorn voor zijn
vele werkzaamheden na 35 jaar
lidmaatschap van de kermiscom-
missie.

Zaterdagmiddag 15 september
vond de jaarlijkse kermisoptocht
plaats. Dit jaar was het al weer
de 25ste maal, dat er een kermis-
optocht door Steenderen trok. Om
14 uur vertrok een stoet van wa-
gens, loopgroepen, versierde fiet-
sen en wagentjes. Iedereen had
verschrikkelijk hard gewerkt om
de optocht tot een een succes te
maken. De vele belangstellenden
konden genieten van de prachtige
wagens, die verschillende the-
ma's uitbeelden. Na afloop kon ie-
dereen een stembiljet invullen om
zijn of haar stem uit te brengen
voor de publieksprijs.

De publieksprijs werd gewonnen
door de wagen Land-klus-weg,
gemaakt door de Landlustweg.
De Landlustweg heeft de wissel-
beker gewonnen.
Wordt de publieksprijs drie maal
achter elkaar of vijf maal in to-
taal gewonnen, dan mag de beker
gehouden worden. Dit is echter
nog nooit gelukt.

Prijzen door de jury toegekend:

1ste prijs: Land-klus-weg (Land-
lustweg)

2de prijs: Antoon van de Bock
(Kermisgroep 'Zo maar
wat')

3de prijs: Survivaltocht Steende-
ren (Heezen 2)

Bejaardenzangvereniging

'Jong van Hart'

Dagtocht naar

Neuenkirchen

Op 13 september jl. kon de be-
jaardenzangvereniging 'Jong van
Hart' tijdens een goed georgani-
seerde dagtocht een bezoek bren-
gen aan partnergemeente Neuen-
kirchen. 's Morgens werd de vre-
deszaal in Munster bezocht. Na
de koffie ging de reis naar het
hoofddoel: Neuenkirchen, waar
men bijzonder hartelijk werd ont-
vangen en onder het genot van
een drankje heerste er al spoedig
een goede stemming.
Na een rijk voorziene lunch trad
het koor op onder leiding van me-
vrouw Gerda Gosselink met aan
de piano mevrouw Aage Politiek.
Het afwisselende programma, be-
staande uit Nederlandse en Duit-
se liederen werd door de aanwezi-
gen zeer gewaardeerd.
Na het optreden van het koor zat
de stemming er goed in en samen
werden nog enkele populaire lied-
jes gezongen. Van een taalbarriè-
re was geen sprake, men ver-
stond elkaar prima in het dialect.
Helaas ontbrak het aan tijd om
voldoende aandacht te besteden
aan het pasgeopende 'Heimat-
haus', een museum in Neuenkir-
chen. Een prachtig object voor
een volgend bezoek.
Na een hartelijk afscheid, waarbij
de afspraak werd gemaakt elkaar
bij een volgende gelegenheid in
Hengelo te ontmoeten, keerde het
koor voldaan huiswaarts.

WV-agenda
Hengelo Gld.

Woensdag 26 september:
- 'Tuin kijken'

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

Vrijdag 28 september:
- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Zondag 30 september:
- 'Herfsttocht voor motoren'

Café Evers, Keijenborgse-
weg 27. Aanvang 9.00 uur.
Prijs ƒ 7.50

Woensdag 3 oktober:
- 'Fietstocht'

onder leiding, afstand 25 km
VW Hengelo Gld.,
Aanvang 13.30 uur. Prijs ƒ l

Vrijdag 5 oktober:
- 'Warenmarkt'

Marktplein, 13.00-17.30 uur.

Varssel

Vrijdag 5 t/m
zaterdag 6 oktober:
- 'Varssels Volksfeest'

Varssel, Aanvang 10.00 uur.
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Waterpolo He-Key VarSSel-Ring - Veel lofover nieuw circuit

De kop is eraf, de eerste wedstrij-
den voor het waterpolo zijn ge-
speeld en niet zonder succes.
De dames van Dames l kregen in
Borculo Voila l op bezoek. Met
een complete bezetting en dus
vier meiden op de bank werd de
wedstrijd begonnen. Met 2 doel-
punten kwam Dames l sterk uit
de startblokken. Daarna stokte
de productie enigszins om vervol-
gens in de laatste kwarten weer
op gang te komen. Voila scoorde
een keer tegen waardoor de eind-
stand op 5-1 uitkwam. Een prima
start voor de dames die hopelijk
doorgetrokken kan worden naar
de volgende wedstrijden.

De pupillen van He-Key kenden
hun debuut in de competitie.
Vooraf werd een minuut stilte in
acht gehouden voor Amerika. Dit
overschaduwde het plezier enigs-
zins maar de jeugd kon dan toch

beginnen.
Met volledige inzet zwommen de
jongens en meisjes in het rond en
twaalf seconden voor de periode-
stop scoorde Susan Ter Maat het
eerste doelpunt van de pupillen.
De He-Key pupillen waren iets
ouder dan de tegenstanders uit
Winterswijk, waardoor He-Key
veel kansen creëerde. Een sterk
spelende keepster en de lat voor-
kwam dat He-Key in de dubbele
cijfers terecht kwam. Nu werd
het na doelpunten van Jeanne
Hiddink en Renate Jolink (2x) 0-4
tegen WWV A.

Programma 29 september 2001:

- Schuurman BZ& PC B -
He-Key A
Borculo 15.15 uur

- Schuurman BZ&PC 3 -
He-Key Heren l
Borculo 19.15 uur

Bingo Supportersvereniging Pax

Vrijdag 28 september organiseert
de Supportersvereniging Pax weer
een van haar gezellige bingo's in
het clubgebouw van Pax. Aan-
vang 20.00 uur.

Er zijn fraaie prijzen te verdienen
en tot slot wordt een superronde
gespeeld.

Damclub Hengelo Gld.

Het derde team mocht dit seizoen
de spits afbijten voor DCH wat
betreft de bondwswedstrijden.
Vol overtuiging gingen zij naar
Zutphen - Warnsveld om tegen
DZW 2 te spelen en met weinig
punten kwamen zij terug. Team-
leider Y. Schotanus gaf nog wel
het goede voorbeeld door te win-
nen. Alleen L. Koldenhof trad nog
enigzins in zijn voetsporen door
remise te spelen, de rest verloor.
Dat waren B.Goorman, H.Groene-
veld, E.Brummelman en W.Eijkel-
kamp.

In de derde ronde van de onder-
linge competitie werden de vol-
gende partijen gespeeld:

E. Hoebink - A. Hoebink
H. Vos - H. Zonnenberg
J. Heijink - R. Hesselink

G. Halfman - R. Beening
B. Harkink - H. Dijkman
G. Kreunen - B. Rossel
J. Schabbink - B. Momberg

1-1
3-0
3-0
1-1

H. Tekelenburg - H. Lansink 0-3
A. Gr Kormelink - J. Wentink 3-0

Standen:

Groep A:

1. J. Heijink
2. E. Hoebink
3. J. Vos

Groep B:

1. H. Lansink
2. Y. Schotanus
3. B. Harkink

3-5
2-4
1-3

3-7

2-6

3-6

Groep C:

3-0
1-1
1-1

1.
2.
3.

H. Dijkman
H. Groeneveld
J. Schabbink

3-6
2-4
3-4

R V. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Minderhout 9 september 2001

Aantal duiven: 129, afstand 130 km

Wim Verweijmeren en Koen Kruip (1) zetten hun combinatie in de
Molenbocht brutaal naast die van de broers Jan en Sjaco Bevers

G. Kempers
W. Jansen

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.
5. 10.

Ondanks de matige weersom-

standigheden, waardoor de pu-

blieke belangstelling enigszins

tegenviel, zijn de wegraces op de

Varssel-Ring in sportief opzicht

volledig geslaagd. In alle klassen

werd fel gestreden. De coureurs

waren unaniem positief over de

door de Hamove aangebrachte

wijzigingen van de baan. On-

danks de slechte weersomstan-

digheden deden zich amper onge-

lukken voor, een teken dat de

veranderingen aan de baan aan

het beoogde doel hebben beant-

woord, namelijk het vergroten

van de veiligheid.

Pech Wassink

Het wedstrijdprogramma werd ge-
opend met de Yamaha R6 Cup, een
klasse waarin de deelnemers met
identieke motoren aan de start
verschijnen. Na een spannende
wedstrijd won Bob Withag (Borne)
met minder dan een halve seconde
voorsprong op Robert de Vries (Le-
lystad). Vlak daarachter werd Je-
roen Turkstra (Beilen) derde.
De eerste race van de 250cc-klas-
se moest meteen na de start wor-
den afgebroken, omdat in de Vel-
dermansbocht vier rijders onderuit
gingen. Tussenkomst van de ambu-
lance was noodzakelijk voor Rob
Filart en Bram Appelo. Bij beiden
vielen de verwondingen mee.
Er werd opnieuw gestart en de
Limburger Arnold Litjens voerde
twee ronden het veld aan. Daarna
werd hij als koploper afgelost door
Nederlands kampioen Henk van de
Lagemaat (Everdingen). In de ze-
vende ronde moest de race worden
afgebroken vanwege een regenbui.
In de wegrace kent men meerdere
soorten banden. Met een droog-
weer-band (een profielloze slick)
kan niet op een natte baan worden
gereden.
Na een korte onderbreking ging
deze klasse voor de derde keer van
start voor de resterende vier ron-
den. De tijden van beide gedeeltes
werden bij elkaar opgeteld en toen
bleek Litjens de snelste te zijn
voor Jaap Hoogeveen (Smilde) en
Van de Lagemaat. De Hamove-
leden Hans Smees (Harreveld) en

Jarno Boesveld (Drempt) werden
vijfde en zesde. Bestuurslid Tonny
Wassink had de achtste plaats
voor het grijpen, maar had de pech
dat bij het aanremmen voor de Mo-
lenbocht een medecoureur onder-
uit schoof, waardoor hij gedwon-
gen was rechtuit te gaan. Bij te-
rugkeer op de baan schoof Was-
sink in het natte gras onderuit.
Toch werd hij over beide gedeeltes
samen nog twaalfde.

Aantrekkelijk

De dertigjarige 'Belg' Wim van
Achter werd derde in de klasse Su-
perstock (een klasse waarin met
nagenoeg standaard motoren
wordt gereden) en dat was vol-
doende voor hem om de Nederland-
se titel te veroveren. De race werd
gewonnen door Bert Klompmakers
(Nieuw-Weerdinge) voor Robert
van der Molen (Haarlem).
Nederlands kampioen 125cc Pat-
riek Lakerveld (Wijk en Aalburg)
zette de race in zijn klasse volledig
naar zijn hand. Met ruime voor-
sprong zegevierde hij voor Harold
de Haan (Hattem), de kampioen
van een jaar geleden. De beslissing
omtrent de Nederlandse titel in de
Supersport 600 viel eigenlijk al op
zaterdag. Toen besloot namelijk
Wim Theunissen (Horssen) na een
val niet in de race van start te
gaan. Dat bracht automatisch de
titel in het bezit van Harry van
Beek (Wezep). Dat weerhield Van
Beek er echter niet van hard te
gaan in de wedstrijd. Toch was hij
niet snel genoeg voor een plaats
op het podium en daar baalde de
kersverse kampioen van.
Van Beek eindigde als vierde,
maar kwam nog wel op het podi-
um, omdat de Hamove zo attent
was de nieuwe kampioenen op de
Varssel-Ring meteen te huldigen.
De race werd gewonnen door Kyro
Verstraeten (Echt). Enkele secon-
den achter hem werd een geweldig
duel om de tweede plaats gestre-
den. Met minder dan een halve se-
conde verschil besliste thuisrijder
Torleif Hartehnan de strijd met
René Winkel (Vriezenveen) in zijn
voordeel. Hamove-lid Mile Pajic
werd als vijfde afgevlagd.

Foto :Jan Boer - Moto '73

Geweldige uitsmijter

In de tweede race v^n de 250cc
had Henk van de Lagemaat aan
een paar punten genoeg om Neder-
lands kampioen te kunnen wor-
den. Zo ver kwam het niet, want
Van de Lagemaat parkeerde na de
verkenningsronde zijn Aprilia in de
pits. Van de Lagemaat: 'Op de pa-
rallelweg merkte ik dat ik niet
terug kon schakelen. Dan heeft
het geen zin van start te gaan.'
Jaap Hoogeveen benutte de hem
geboden kans optimaal door na
een felle strijd met Gert Pieper
(Putten) de race te winnen. Hans
Smees deed het voortreffelijk met
een fraaie derde plaats. Jarno
Boesveld eindigde als vijfde. Tonny
Wassink kende een niet al te beste
start en werd elfde.
De zijspannen zorgden voor een
geweldige uitsmijter. Door de bre-
dere bochten kon er nu gemakke-
lijker worden ingehaald. Dat de-
monstreerden Wim Verweijmeren
(Geertruidenberg) en zijn Vordense
bakkenist Koen Kruip. Aan het
eind van de derde ronde zetten de
regerende Nederlandse kampioe-
nen hun span bij het aanremmen
voor de Molenbocht brutaal naast
de combinatie van de broers Jan en
Sjaco Bevers (Helmond). Met de
kuipen tegen elkaar aan kwamen
de beide combinaties door de
bocht, met Verweijmeren wel als
.de nieuwe koploper. In de slotron-
de zette Bevers een alles of niets
poging in. Hij remde veel te laat,
moest te hard remmen en kwam
achterste voren te staan. De zege
van Verweijmeren en Kruip kwam
zodoende niet meer in gevaar. De
broers Bevers konden snel weer
verder en werden nog tweede.

Opening

Omdat het TT-circuit in Assen
wordt veranderd zullen er tijdens
de paasdagen (31 maart/1 april)
geen races in Assen op de kalen-
der staan. Daarom is het zo goed
als zeker dat de opening van het
Nederlandse wegraceseizoen in
2002 in het weekend van 27 en 28
april op de Hengelose Varssel-Ring
zal zijn.
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Politieteam Zelhem
(Hengelo Gld., Hummelo & Keppel en Zelhem)

L I T I E
WERKNEMËRSSPAARRÊGELINGEN

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 be-

zocht 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

Maandag 10 september

- Op de kruising Zaarbelinkdijk-

Hogekampweg in Hengelo vond

's morgens, doordat één van de

bestuurders geen voorrang ver-

leende, een aanrijding plaats

tussen twee personenauto's.

Aan beide voertuigen ontstond

materiële schade.

- In Zelhem op de Ruurloseweg

stak een loslopende pony de rij-

baan over. Helaas kon een na-

derende automobilist een aan-

rijding met het dier niet meer

voorkomen. De pony overleed

ter plaatse en de auto raakte

hierbij total loss.

Dinsdag 11 september

- Een automobilist reed 's mid-

dags over de Ruurloseweg te

Zelhem, komende uit de rich-

ting Ruurlo. Doordat de be-

stuurder in de bocht niet vol-

doende rechts hield, ontstond

een botsing tussen hem en

een tegemoetkomende automo-

bilist. Aan beide voertuigen

ontstond materiële schade.

Woensdag 12 september

- 's Middags reed een automobi-

list vanuit een inrit de Dorps-

straat op. Bij deze manoeuvre

liet de bestuurster een nade-

rende personenauto niet voor-

gaan. Hierdoor ontstond tussen

beiden een botsing en schade

aan beide voertuigen.

- Op de Keijenborgseweg te Zel-

hem vond 's avonds een aan-

rijding plaats tussen een au-

tomobilist en een loslopende

hond. De hond overleefde de

aanrijding niet.

Donderdag 13 september

- In Drempt belandde 's avonds

een bestuurder met zijn perso-

nenauto in een naastgelegen

sloot van de Zomerweg. De be-

stuurder verklaarde dat hij

moest uitwijken voor een onbe-

kend gebleven scooter of brom-

mer, hierbij tegen een' boom

botste en vervolgens in de sloot

terecht kwam. De bestuurder

raakte hierbij gewond en aan

de auto ontstond forse schade.

- Aan de Venneweg in Hengelo

vond 's middags een auto-in-

braak plaats, waarbij waarde-

papieren en persoonlijke spul-

len werden ontvreemd. Van de

dader(s) en de buit ontbreekt

nog ieder spoor.

Zaterdag 15 september

- 's Morgens vond in Halle op

Zanddijk een aanrijding plaats

tussen een landbouwtractor

met oplegger en een bedrijfs-

bus. Beide bestuurders hielden

zoveel mogelijk rechts, maar in

de bocht kwamen ze toch met

elkaar in botsing. Hierbij raak-

ten beide voertuigen in de sloot

en moesten eruit getakeld wor-

den; de bestuurders bleven on-

gedeerd.

Maandag 17 september

- 's Middags reed een automobi-

list over de Halseweg in Halle,

uit de richting van Zelhem;

voor haar reden nog twee an-

dere personenauto's. Op "het

moment dat de personenauto

voor haar remde, kon zij haar

voertuig niet meer o'p tijd tot

stilstand brengen. De bestuur-

ster kwam hierbij in de berm

en in een poging haar voertuig

te corrigeren, kwam ze daarna

op de weghelft van tegemoet-

komend verkeer terecht en bot-

ste tegen een vrachtwagen.

Aan beide voertuigen ontstond

schade; de bestuurders bleven

verder ongedeerd.

Saskia Visscher

Sinds 1994 kent Nederland een

aantal fiscaal voordelige werk-

nemersspaarregelingen, waar-

van de spaarloonregeling en de

premiespaarregeling verreweg

het populairst zijn. De doelstel-

ling van de regelingen is: bevor-

dering van duurzaam bezit bij

werknemers. Dat wij Nederlan-

ders een spaarzaam volk zijn,

bleek weer eens uit de enorme

deelname aan de regelingen. In-

middels bieden de meeste werk-

gevers hun werknemers de mo-

gelijkheid om aan één of beide

regelingen mee te doen.

Onderstaand worden de twee be-

kendste regelingen op hoofdlijnen

behandeld.

Spaarloonregeling

Werknemers die aan een spaar-

loonregeling deelnemen, sparen

een deel van hun brutoloon. Het

gespaarde bedrag wordt geduren-

de vier jaar op een geblokkeerde

rekening 'geparkeerd'. Per jaar

geldt een maximum spaarbedrag

van ƒ 1.736. Over het gespaarde

bedrag zijn geen loonbelasting

en sociale premies verschuldigd,

waardoor een voordeel ontstaat

voor zowel de werkgever als de

werknemer. Ter indicatie: een

spaarbedrag van ƒ 144,66 per

maand kost de werknemer, afhan-

kelijk van de branche waarin hij

werkzaam is, ongeveer ƒ 75.

Premiespaarregeling

Werknemers die aan een premie-

spaarregeling deelnemen, sparen

een deel van hun nettoloon. De

werkgever geeft de werknemer

een spaarpremie van maximaal

100% over het gespaarde bedrag.

De toegekende spaarpremie mag

per kalenderjaar niet hoger zijn

dan ƒ 1.158. Over de spaarpremie

zijn geen loonbelasting en sociale

premies verschuldigd. Het ge-

spaarde bedrag vermeerderd met

de premie wordt net als bij de

spaarloonregeling gedurende vier

jaar op een geblokkeerde reke-

ning gezet.

Indien maximaal gebruik kan

worden gemaakt van beide rege-

lingen heeft men aan het eind van

het kalenderjaar dus ƒ 1.736

(spaarloon) -f ƒ 1.158 (inleg net-

toloon bij premiesparen) -l- ƒ

1.158 (premie werkgever) = ƒ

4.052 op geblokkeerde spaarreke-

ningen staan. Genoemde maxima

gelden per werkgever. Bij twee

dienstbetrekkingen kan men dus

dubbel profiteren.

In principe staan de gespaarde

bedragen uit beide regelingen vier

jaar op een geblokkeerde reke-

ning alvorens belastingvrije uitke-

ring plaatsvindt. Het is echter in

een aantal gevallen mogelijk dat

de werknemer tussentijds geld

van de rekening opneemt:

• de aankoop van een eigen wo-

ning die hoofdverblijf is, dus

niet de tweede woning;

• de aankoop van effecten;

• de betaling van premies voor

bepaalde lijfrente- op kapitaal-

verzekeringen;

• de betaling van vrijwillige pre-

mies voor een pensioenrege-

ling;

• de start van een onderneming

die de werknemer voor eigen

rekening drijft;

• de opname van onbetaald of

gedeeltelijk onbetaald verlof;

• de financiering van bepaalde

studiekosten.

Daarnaast biedt de premiespaar-

regeling nog de mogelijkheid van

tussentijdse opname in verband

met aflossing van de hypotheek

die rust op de eigen woning.

Naast de twee genoemde werk-

nemersspaarregelingen hebben

werkgevers de mogelijkheid een

winstdelingsregeling in de vorm

van spaarloon of een aandelenop-

tieregeling (NV's en BV's) aan

hun werknemers aan te bieden.

Voor beide regelingen gelden de-

zelfde voorwaarden als bij de 'ge-

wone spaarloonregeling'. De mo-

gelijkheid bestaat om de spaar-

loonregeling, de winstdelingsrege-

ling en de aandelenoptieregeling

te combineren, echter de totale

vrijstelling kan nooit meer bedra-

gen dan ƒ 1.736.

Gevolgen belastingherziening

2001

Ook in het nieuwe^belastingstel-

sel is het de moeite waard ge-

bruik te maken van de werkne-

mersspaarregelingen indien u de

mogelijkheid hebt.

In plaats van de tot en met 2000

geldende extra rente- en dividend-

vrijstellingen geldt vanaf 2001

voor uw spaartegoeden op uw

werknemersspaarregelingen een

extra vermogensvrijstelling in box

3 tot een gezamenlijk bedrag van

ƒ 37.518 (2001) per belasting-

plichtige. Deze vrijstelling is niet

overdraagbaar aan uw eventuele

partner.

Deze column werd verzorgd door

Accountantskantoor

Th J. Sloot b. v.

(advertentie)

ru i Iers pon
Sueiers

LAATSTE WEEK, LAATSTE KANS!

OM TE PROFITEREN VAN ONZE ZOMEROPRUIMING

KORTINGSBON
tegen inlevering van deze bon ontvangt u éénmalig op één artikel,

50% korting
van de afgeprijsde zomercollectie.

U ontvangt derhalve 50% korting op de oorspronkelijke verkoopprijs en niet van de actieprijs.

Naam: Postcode/Woonplaats:

Per klant kan één kortingsbon ingeleverd worden.

pagina ( J



Kuip
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Elstar nieuwe oogst, 3 kilo

5.98 (€2.71)

Zuurkool uit het vat,

1/2 kilo 0.99 (€O.45)

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54 .

rauwkostredame:

Kerrie salade
250 gram ƒ 2,98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Koolrabi
2 stuks ƒ 1f98 €0,90

Conference Handperen
2 kilo ƒ 5,98 €2,71

Zuurkool uit het vat
500 gram ƒ 1f50 €0,68

vrijdag - zaterdag:

IJsbergsla
1 krop

COX Handappels nieuwe oogst

2 kilo ƒ 4f 98 € 2,26

ƒ 1f98 €0,90

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Zonnestraat 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

Sirius Systems Service
Reparatie van a\\e merken elektrische

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

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spal5traat19,7255AA Hengelo Gld.

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

Fax. (0575)46 20 15- E-mail:

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13.30 tot 13.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Huishoudelijke

hulp gevraagd

voor 1 of 2 ochtenden

per week.

ƒ 60,- per ochtend.

Mw. Schreuder

tel.(0575)461988

Gevraagd nette
medewerk(st)er

voor de weekenden.

Scholier of student

(min. 16 jaar).

Je werkt volgens een

vast rooster 1 dag per

weekend tussen

12.00 en 20.00 uur.

Cafetaria
Langeler

Spalstraat 5 - Hengelo Gld.

Voor reacties of info:

Dhr. Langeler

tel.-(0575)461212

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A

Vloertegels

Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

••

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

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies

ontwerpen

aanleg

onderhoud

sierbestrating

kwekerij

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

Uilenesterstraat 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 Plattelandswinkel'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,
werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

Aanbiedingen van de week

Riblappen soogram ƒ9,98-
€4,53

Gehaktballen 5 halen - 4 betalen

Ontbijtspek 100 gram ƒ1,65
€0,75

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

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

PASPOORT
NODIG ?

Pasfoto's
Direct-klaar!

Drogisterij

Parfumerie

Glas-verf-behang

Fotohandel

Kerkstraat 1, 7255 CB Hengelo Gld.

€23 per man per dag
Ja, u leest het goed. Wij steken uw huis deze winter op vakkundige wijze in een nieuw jasje en

geven u daarbij ook nog eens fikse winterkorting op behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.

€ 23 per man per dag! En als u dan ook bedenkt dat u daarbovenop nog profiteert van het

verlaagde BTW-tarief van 6% (i.p.v. 19%) voor binnen én buitenwerk aan woningen ouder dan

15 jaar, dan kunt u maar één ding concluderen: deze winter is dé periode om ons in te huren.

de niemand anders

Informeer ook eens naar onze eigen
aantrekkelijke kortingen!

REGELINK SCHILDERSBEDRIJF v.o t
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 16 55

voor 'da Reclame '

kun f u ook e -ma i l en naar

- n l


