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DE RECLAME
Kleding-

inzameling voor
mensen in nood

André Ebbers
Nederlands

kampioen mennen

Opgave
Vo/leyba/toernooi

Steenderen

advertentie

UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswljk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Envefoppenacf/e
Henge/ose Vrijdag-

middagmarkt

Afscheid coördina-
tor Hulpdienst

Henge/o/Kei/'enborg

Lubbers woonwinkel naar Doetinchem

Zoals bij velen in Hengelo Gld. in-
middels al bekend is, gaat Lub-
bers woonwinkel uit Hengelo ver-
dwijnen. Dat wil niet zeggen, dat
Hessel ermee stopt, maar hij zet
de zaak voort in Doetinchem op
de woonboulevard op industrie-
terrein Wijnbergen als bedden-
speciaalzaak en woningstoffering.
Hessel is al wel een jaar of vier/
vijf op zoek geweest naar een an-
dere locatie in Hengelo. Ondanks
de medewerking van de gemeente
is het hem niet gelukt, omdat de
provincie zich nogal star houdt
aan de agrarische bestemming
van Hengelo en het industrieter-
rein grotendeels volgebouwd is.

Toen dan ook de eigenaar van het
pand van de Edah hem aanbood
het pand met een oppervlakte
van 3000 vierkante meter van
hem te kopen, heeft Hessel toege-
stemd. De nieuwe eigenaar wil de
entree naar de Edah zodanig
maken, dat het pand beter gezien
wordt en makkelijker bereikbaar
wordt voor vrachtwagens voor
laden en lossen.

Het doet Hessel wel wat om de
zaak, die al gesticht is door zijn
overgrootvader, daarna door zijn
opa, die een meubelfabriek had,
werd voortgezet, daarna door zijn
vader en nu al tien jaar door hem

wordt geleid los te moeten laten.
Maar een aanbod als hij van de
koper heeft gekregen, kan hij niet
zomaar voorbij laten gaan.

De winkelruimte beneden zal zo-
danig worden verbouwd, dat er
misschien een wat bloeiender
winkelcentrum gevestigd kan
worden, waardoor Hengelo Gld.
de concurrentie met de buurge-
meenten weer aankan. Veel klan-
ten van Hessel hebben al aange-
geven, dat de afstand naar Doe-
tinchem niet zo groot is, dat ze
hem zullen vergeten. Daar komt
nog bij, dat hij wel in Hengelo Gld.
blijft wonen.

Herdenking Frans Roes

Er is weer nieuws van het comité
Herdenking Frans Roes, dat we
de Hengeloërs niet willen onthou-
den. De Hengelose Toneelvereni-
ging HTV gaat een nog nooit eer-
der vertoonde eenakter opvoeren
onder de titel: 'De vri-jgezellen, of
Een rare huusholling'.

Dit stuk zal meerdere malen wor-
den opgevoerd. Ook denkt de
HTV erover om het bekende stuk
'In den olden Berenschot' nog
weer eens op te voeren.

Radio Gelderland zal het dialect-
programma 'Achterhoeks accent'

op zaterdag 16 maart 2002 uit-
zenden vanuit de Hengelose bi-
bliotheek. Deze uitzending zal
worden verzorgd door Jolanda
Beulakker en Arie Ribbers en zal
geheel gewijd zijn aan Herman
van Velzen.

Ook zal de bibliotheek onder
meer pentekeningen, oude ma-
nuscripten en uiteraard ook de
boeken van Herman van Velzen
extra onder de aandacht brengen.
Binnenkort komt er een unieke
kalender uit met foto's en type-
rende gezegdes van Herman van
Velzen. De tekeningen op deze

kalender zijn gemaakt door Piet
te Linthum. De kalender is te ver-
krijgen via de Oudheidkundige
Vereniging, maar ook bij de WV
en de plaatselijke boekhandel.
Dit najaar komt er nog een nieuw
boek uit: 'Staeven Volman' en ko-
mend voorjaar verschijnen de ti-
tels: 'Uut ut laeven van olde be-
kenden' en 'Een mens vindt zien
weg'.

Het comité Herdenking Frans
Roes zal via publicaties ervoor
zorgen, dat het publiek tijdig op
de hoogte wordt gebracht van de
activiteiten die nog gepland zijn.

Verkiezing Boek van het jaar

in Hengelo Gld.

Boekhandel Wolters in de Spal-
straat en de Bibliotheek aan de
Sterreweg nodigen iedere lezer
uit om in de periode van 15 tot en
met 27 oktober zijn stem uit te
brengen voor de NS Publieksprijs
van het Nederlandse Boek 2001.
De lezers kunnen stemmen op een
van de genomineerde titels of op
een ander boek, dat zij dit jaar
het mooiste vinden.

Het boek dat de meeste stemmen
krijgt, mag zich het boek van het
jaar 2001 noemen. De NS Pu-
blieksprijs is de enige nationale
lezersprijs. Vorig jaar won Geert

Mak de verkiezingen met De
eeuw van mijn vader.
Iedereen die zijn stem uitbrengt
maakt kans op een prijs. Stem-
men kan zowel bij boekhandel
Wolters als de Oibliotheeek tij-
dens de openingsuren.

De genomineerde boeken zijn:

Portret in sepia - Isabel Allende,
Onderhuids - Nicci French
De erfpachters - Johan Grisham
Siegfried - Harry Mulisch
Harry Potter en de Vuurbeker

J.K. Rowling
Moederkruid - Carry Slee

(advertentie)

Zondag 21 oktober zijn open in
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Dick Helmink
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KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 21 oktober, 10.00 uur, ds. C. Ferrari,

doopdienst
Goede Herder Kapel
- Zondag 21 oktober, 10.15 uur,

ds. K.H. Reerds, Doesburg
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Donderdag 18 oktober, 19.00 uur,

Eucharistieviering (R.K. Kerk)
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 18 oktober, 19.00 uur,

Eucharistieviering (de Bleijke)
- Zaterdag 20 oktober, 19.00 uur,

Eucharistieviering
- Zondag 21 oktober, 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 Poste/:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

WPG gebouw, Zelhem:

- 2 vieringen per maand,
op zaterdagavond om 17.30 uur

MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:
- Informatie over de huisartsenpraktijk

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op

http://huisartsengroephengelogld. wol web. nl/
Huisartsenpost Slingelandziekenhuis
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 huisartsenpost is buiten praktijkuren altijd
bereikbaar op het centraal telefoonnummer:
(0314)329888.

Telefoonnummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575) 461277
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
dr. Koning, tel. (0575) 461266
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)461010.

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

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,
reïntergratie en medische fitness

'Janssen van Dijke'
- Tel. (0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g.(0314)625150, 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.

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) 4622 79
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Kei j en borg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Quintest Thuiszorg
Bureau voor particuliere Thuiszorg
- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

telefoonnummer (033) 4625678.
Maatschappelijk Werk voor de gem. 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. belan-

genbehartiging in de gezondheidszorg.
- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij proble-

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur

tel. (0314) 34 12 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) 4614 57 (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,

Overgangsverpleegku nd ige

- José la Croix, tel. (0575) 560381
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 72 5083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314)665000 dagelijks van 16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 14.00-17.00 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 10.00-16.00 uur

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

vanaf 19.00 uur kunnen mensen 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) 329911

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur
voor partners en leden van het gezin.
18.30-19.30 uur, op zaterdag, zondag en feest-
dagen ook 15.00-16.00 uur.
Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur
PAAZ-afdeling 18.30-19.30,
op woensdag, zaterdag, zondag en
feestdagen ook 14.00-15.30 uur.
De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen
heeft een aangepaste bezoekregeling.

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes'
ï-s^MMMMMMMMMMMMMMMMMM

HERBALIFE

Voedingsproducten voor:

Onder- en Overgewicht
Sport
Gezondheidondersteunend
Bel voor informatie:
Annie Haaring,
tel. (0575)467381

Hebt u nog bruikbare spulle-

tjes voor de rommelmarkt van
muziekver. Crescendo?
Bel dan (0575) 461782

Te koop: L. Eiken wandmeubel
i.z.g.st. bxdxh 190x53x200
ƒ 450,- Tel. (0575) 45 19 13
na 19.00 uur.

Te koop: aanhangwagens

l x 200 x 110 cm
l x 200 x 90 cm i.g.st.
ƒ 250,-Tel. (0575) 461616

Gevraagd: hulp in de huishou-

ding voor 3 uur per week,
bellen na 18.00 uur.
Tel. (0575) 4613 42.

U kunt voor:

handels-,
reclame-, en

familie-
drukwerk

terecht bij ons
agentschap:

J.B. Eppink

Dorpsstraat 37, 7221 BN

Steenderen

tel. (0575)45 1862

fax (0575) 45 1 6 2 1

Tevens kunt u hier
advertenties en/of

persberichten inleveren
voor plaatsing in

Dierendag 2001

Op donderdag 4 oktober jl was het dierendag. Bij de Welkoop in Hengelo Gld.

lieten deze twee konijnen 'groot en klein' zich lekker verwennen.



Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte

van onze zoon en mijn broertje

Ar j en

Hij is geboren op 9 oktober 2001,

weegt 2805 gram en is 48 cm lang.

Bert, Gerie en Gerben Abbink-van Alphen

Memelinkdijk 10,

7255 LJ HengeloGld.

Wij zijn heel erg blij met de geboorte van

onze dochter en mijn zusje

Lynn Willemijn

10 oktober 2001

Alfred, Ellien Esmée Wopereis-Bannink

Scheiddijk22

7263 SV Mariënvelde

(0573)461378

Op dinsdag 23 oktober a.s. zijn wij

Teunis Lijftogt
en

Annie Lijftogt-te B rake

50 jaar getrouwd.

Wij hopen dit met onze kinderen,

kleinkinderenen u te vieren.

Op 23 oktober a.s. houden wij receptie

van 15.30 tot 18.30 uur in partycentrum 'Langeler',

Spalstraat 5 te Hengelo Gld.

KieftendorpS,

7255 MG HengeloGId.

Bedrijfsbeëindiging

Per 1 oktober jl. hebben wij de bedrijfsactiviteiten

beëindigd en hebben deze overgedragen aan

garagebedrijf Teerink te Zelhem.

Wij danken u voor het vertrouwen en de

prettige samenwerking gedurende al die jaren.

Wij wensen U en de familie Teerink veel succes

bij de verdere samenwerking.

Garagebedrijf Bergervoet B.V.

Nijverheidsweg3-5

Zelhem

Open Huis

Graag nodigen wij U uit om kennis te maken

met ons bedrijf, onder het genot van

een hapje en een drankje,

op één van de onderstaande data:

Donderdag 18 oktober a.s. van 14.00 uur tot 21.30 uur

Vrijdag 19 oktober a.s. van 14.00 uur tot 21.30 uur

Zaterdag 20 oktober a.s. van 10.00 uur tot 18.00 uur

U bent van harte welkom bij:

Garagebedrijf Teerink

Boeninksteeg 14

Zelhem

Tel.(0314)324453

Voor familiedrukwerk
zoals onder andere:

geboortekaarten

huwelijkskaarten

jubilieumskaarten

uitnodigingskaarten

hebben wij diverse
modelboeken ter inzage.
Hef 15 tevens mogelijk
de boeken mee naar
huis te nemen om zo
uw keus te bepalen.

^^^ d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Regelinkstraat 16.
7255 CC Hengelo Gld.

Tel.(0575)463818
Fax (0575) 46 50 88

Herbalife!
wilt u uw ycwicht ^aan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met Je pr<Kluiten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575)464882

prolink.nl
fth

Uw bedrijf
perfect

op internet

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en management
Intra- en extraneï

- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu in voor de cursussen!
voor particulieren «n bedrijven!

PC voor beginners Internet voor beginners HTML

basis HTML pro Website onderhoud Webmaster
PHP basis PHP gevorderden PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 441344

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (ïld.
Tel. 0575-461424

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

iiDE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

Tel.(0575)451656
Fax (0575) 45 26 79

Kledinginzameling voor Mensen in Nood

Ook dit najaar houdt de Kle-
dingactie van Mensen in Nood
in uw gemeente weer een
kledinginzameling.

Draagbare kleding, schoeisel,
huishoudtextiel en dekens zijn
van harte welkom. Deze kunt u
op de aangegeven dagen in geslo-
ten plastic zakken afgeven op de
onderstaande adressen.

De inzamelingsactie voor Mensen
in Nood wordt gehouden in/bij:
Varssel:

Bij de fam. Wisselink op vrijdag
19 oktober 2001.

Hengelo Gld.:
Vrijdagavond 19 oktober van
19.00 tot 21.00 uur en zater-
dag 20 oktober 2001 van 9.00

tot 11.30 uur (oude Pastorie
van de R.K. kerk, Michiel-
straat, achter de R.K. kerk).

Uw gedragen kleding komt altijd
goed terecht bij Mensen in Nood.
Dankzij de verkoop van de kle-
ding wordt een belangrijke bijdra-
ge geleverd aan de projecten van
Mensen in Nood. Ook dit jaar
gaat de opbrengst van kleding
naar 'Kinderstem', het kinderpro-
gramma van Mensen in Nood.
Waarbij dit najaar speciale aan-
dacht wordt besteed aan het
thema 'sport en ontwikkelingssa-
menwerking'.

Kinderen in ontwikkelingslanden
moeten vaak al op jonge leeftijd
het hoofd bieden aan de proble-

men waar volwassenen mee te
maken hebben. Denk hierbij aan
straatkinderen, kindsoldaten of
kinderen die door natuurrampen
worden getroffen.

Mensen in Nood laat deze kinde-
ren weer kind zijn. Bijvoorbeeld
door het steunen van kinderpro-
jecten waar sport en spel een be-
langrijke rol spelen. In sport vin-
den kinderen vaak een uitlaat-
klep, ze leren te ontspannen en
plezier te hebben. Ze leren dat er
ook vriendschap is in de wereld
en respect, ook als je eikaars te-
genstander bent.

Neem bijvoorbeeld de ex-kindsol-
daten uit Liberia. Zij hebben al op
jonge leeftijd de meest gevaarlijke

dingen meegemaakt of moeten
doen. Aan de ene kant heeft de
samenleving hen nu verstoten,
aan de andere kant blijven het
kinderen. Mensen in Nood steunt
deze kinderen via haar lokale
partner en geeft zo onderwijs,
brengt hen opnieuw waarden en
normen bij en zorgt voor hereni-
ging met familieleden. Muziek,
dans én sport vormen een belang-
rijk deel van het project. Hierdoor
leren de kinderen weer te spelen
in een team, leren zo om te gaan
met hun emoties en hun vertrou-
wen in volwassenen wordt her-
steld.

Steun met uw kleding de kwetsbare
kinderen in de wereld en laat ze
weer kind zijn!

Boekenbeurs in

Vorden

Stichting veilig commissie Vorden
houdt op zaterdag 20 oktober a.s.
voor de tweede keer een boeken-
beurs. De stichting heeft de laatste
tijd vele mooie en waardevolle boe-
ken, maar ook gezellige romans,
kinderboeken, naslagboeken en
l.p.'s op mogen halen en hoopt deze
weer aan de man te brengen. U
kunt van 's morgens half tien tot
's middags vier uur komen kijken
en kopen in 'de Voorde' achter de
Dorpskerk in Vorden. Dit alles
wordt omlijst met gebakken wafels
en natuurlijk is er ook weer een
kopje koffie aanwezig. De op-
brengst van deze boekenbeurs is
bestemd voor de restauratie van de
ramen van de Dorpskerk te Vorden.
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soortnieuws

'Keiaosers' sluiten prachtig

wegseizoen af

André Ebbers Nederlands kampioen mennen

Nu de bladeren aan de bomen

weer langzaam hun herfstkleu-

ren aannemen, zit het fietssei-

zoen voor de 'Keiaosers' er weer

op. Voor velen binnen de club is

dit dan ook het startsein om de

racefiets in te ruilen voor de

ATB fiets en het seizoen in het

bos voort te zetten. De fiets

wordt voor de laatste keer ge-

poetst en aan de haak gehangen.

Het eerste seintje krijg ik meestal
van mijn vrouw omdat zij vindt
dat vier fietsen in de garage te
veel van het goede is, waardoor
óf de racefiets, óf de ATB naar
zolder moet. Als ik dan voor me-
zelf mag spreken, is de keus niet
zo moeilijk. Als ik namelijk er-
gens een hekel aan heb, dan is
dat wel fietsen door een kaal
landschap met de wind en regen
pal in het gezicht. Maar afijn, ge-
noeg over mijzelf.

Na de zware fietstocht in de Ar-
dennen werd de opkomst voor
onze wekelijkse clubritten wat
minder. De meesten van ons
maakten zich nog één keer op
voor onze afsluitingstocht.

Traditiegetrouw werd er weer
met een grote groep gezamenlijk
een tocht op de ATB verreden.
We proberen op deze manier meer
leden met het ATB virus te be-
smetten, zodat ook zij de winter
op de fiets zullen doorbrengen en
niet naast de kachel. Ook konden
we deze dag de zes nieuwe leden
verwelkomen, waaronder onze
eerste twee vrouwelijke leden.
Die middag werd er per fiets van-

uit Keijenborg vertrokken om ver-
volgens vanuit Vorden de beweg-
wijzerde Graafschaproute te fiet-
sen. Deze onverharde route be-
staat uit een aantal trajecten met
een gezamenlijke lengte van ne-
gentig km. Hiervan hebben we
deze dag het traject door het
Grote Veld afgelegd en het deel
over de Lochemseberg. De afwis-
selende tocht voerde ons over een
aantal zandwegen en smalle bos-
paadjes naar het drassige Grote
Veld achter Vorden.

Vervolgens zochten we, via het
zware Lochemse motorcrosscir-
cuit, het heuvelachtige landschap
rond de Lochemseberg op. Door
de voortdurende regen en de vele
modder, zagen we er ondertussen
uit als een kudde smerige bees-
ten, maar dat drukte de pret niet.
Toen we dan ook in Barchem
neerstreken voor onze koffiepau-
ze, besloten we maar buiten op
het terras te gaan zitten en het
interieur van het café niet te be-
vuilen.

Het tweede deel van de route, dat
door het Galgengoor leidde, was
wat minder zwaar en de zon
begon er zowaar door te komen.
Doordat iedereen in zijn eigen
tempo kon fietsen, bereikten we
uiteindelijk in verschillende groep-
jes het zwembad in Vorden weer.
Nadat de één zich opfriste in het
zwemwater en de ander zich op-
warmde onder de warme douche,
werd het mooie seizoen gezellig
afgesloten rond de husselpan en
kwamen alweer plannen voor vol-
gend jaar boven tafel.

Damclub Hengelo Gld.

Het tweede team speelde thuis
hun tweede bondswedstrijd tegen
DSD uit Dixperlo/Sinderen. Voor
DCH 2 een sterke tegenstander,
maar DSD mocht halverwege de
wedstrijd de handen dichtknijpen
als zij nog een gelijkspel eruit
zouden halen.
En uiteindelijk lukte hen dit ook
nog doordat H. Tekelenburg door
een combinatie van zijn tegen-
stander het spoor bijster raakte
en verloor in plaats van tenmin-
ste gelijk te spelen. Ook B. Hark-
ink liet punten vallen; terwijl hij
twee schijven voor stond, liet hij
het remise lopen. G. Halfman
speelde goed en won van G. Hee-
zen, die ook uitkomt in de Geld.
Hoofkl. R. Beening wist even-
eeens te winnen. Remises voor:
A. Hoebink, G. Kreunen en H.
Lansink. J. Luiten moest aan het
eerste bord het onderspit delven.

DCH 4 speelde diezelfde avond uit
in Brummen tegen BDV 3. Daar
werd gewonnen door H. Dijkman.
Captain J. Wentink aan het eerste
bord speelde remise, evenals B.

Rossel die naast hem zat.
J. Schabbink verloor zodat DCH 4
met 5-5 gelijk speelde. Zij staan
met 2-2 in de middenmoot van de
derde klasse Oost Gelderland.

Tenslotte DCH l dat vrijdagavond
in Vorden mocht aantreden tegen
DCV3. Gezien de speelsterkte van
beide teams moest DCH dit mak-
kelijk winnen. DCH kwam niet
echt onder druk te staan, maar
een ruime overwinning werd het
ook niet. Winst voor R. Hesselink,
H. Weijkamp en J. Heijink, remise
voor H. Vos, H. Luimes en H. Zon-
nenberg. Verloren werd er door E.
Hoebink en Y. Schotanus. Eind-
stand 9-12.
DCH l staat hiermee gedeeltelijk
eerste in de eerste klasse Oost
Geld. met 2-4.

Onderlinge competitie:

H. Zonnenberg - E. Brummelman 1-1
H. Groeneveld - B. Momberg 3-0
L. Koldenhof - W. Eijkelkamp 0-3
E. Hoebink - H. Vos 0-3
W. Sloetjes - B. Goorman 3-0

Bij de bondskampioenschappen

mennen, die in het weekend van

6 en 7 oktober te Tilburg gehou-

den werden is André Ebbers uit

Zelhem erin geslaagd Nederlands

kampioen te worden. Met de

twee Shetlandpony's Gonnie en

Everlien (twee volbloed-zusters)

is het hem gelukt om als eerste

te eindigen in de klasse 4/5.

Al twee jaar zat André dicht bij
de titel, maar iedere keer kwam
hij net iets te kort, zaterdag ech-
ter zat alles mee en met de onont-
beerlijke hulp van de grooms wist
hij bovenaan te komen.

Een prachtige afsluiting van de
loopbaan van Gonnie en Everlien,
want André gaat nu verder met

twee iets grotere ponny's, om die
weer op te leiden tot kampioenen.
Bij de dressuurwedstrijden en de
marathon van 13 en 14 oktober
in Hengelo Gld zal André te zien
zijn met zijn nieuwe span, Nicky
en Lady.

André, namens 'de Reclame': van
harte gefeliciteerd!

Taxibedrijf Notten verlengt sponsorcontract

SV Steenderen

Wim en Ans Notten van het ge-
lijknamige taxibedrijf hebben de
shirtsponsoring bij SV Steenderen
met drie jaar verlengd. Reden
voor het team om samen met de
sponsor te poseren voor het
maken van een foto.

Op de foto ziet u staand v.l.n.r.: de leider Wim Zents, Martijn Cortumme,
Jos Tennis, Wim Nijkamp, KaiAnsink, Marcel Fontein, Homayoung Atay en
de sponsors Ans en Wim Notten.
V.l.n.r. gehurkt: Sander Scheltens, Remco Saalmink, Roy Nijhuis, Marcel
Tieleman, Bernie Wijers, Rowdy Willemsen en Randolph van Leussen.
De spelers At ze Brander enjelmer Bremer en de leider Theo Giesen
ontbreken op de foto.

Uw persbericht(en) voor 'de Ree l* me 'kunt u ook e -m* i l en

- n l
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Volleybaltournooi in Steenderen

Op 28 oktober wordt in Steende- de organisatoren heten alle ge-
ren weer het volleybaltournooi ge-
organiseerd in sporthal Steende-
ren. Dit recreantentournooi be-
gint 's morgens om 10.00 uur en

mengde teams uit de regio van
harte welkom.
Opgave en inlichtingen bij
Freek Meijennan, tel. 45 1461.

Pax 3 in het nieuw gestoken door

Morgana Slaapkamers

Op zondag 7 oktober vond de uit-
reiking plaats van de nieuwe tenu-
es. Voor de wedstrijd tegen Sp. Lo-
chem mochten we uit handen van
Hessel Lubbers namens Morgana

Slaapkamers (onderdeel van Lub-
bers Wonen en Slapen) deze tenu-
es ontvangen.
Nu bekend is geworden, dat Lub-
ber Hengelo gaat verlaten en toe-

komstig vanuit Doetinchem gaat
opereren, wilde Fa. Lubbers laten
blijken de affiniteit met Hengelo
niet te willen verliezen en stak
daarom Pax 3 in het nieuw!

Waterpolo He-Key

Dames l moest 6 oktober tegen
dames 2 van Schuurman BZ&PC.
Dames l en dames 2 zouden eerst
op de foto gaan, want we hadden
nieuwe badpakken van onze
sponsor gekregen. We stonden al
eventjes opgesteld, maar er ge-
beurde maar niets. Na veel test-
jes kwamen ze erachter dat het
fototoestel kapot zou zijn. Dus dit
hebben we nog tegoed. De spon-
sor heeft al wel vast een mooie
bos bloemen gekregen.

Nu even over de wedstrijd. Het
eerste partje verliep niet hele-
maal soepeitjes. De tegenstander
was heel erg aan het rommelen
en wij namen dat een beetje over.
We kregen een aantal mooie kan-
sen en die werden goed benut.
Met als resultaat een voorsprong
van 3-0.
Het tweede partje hadden we ons
beter in de hand en het liep ook
allemaal wat beter. Met als ge-
volg dat we de doelpunten nog
maar iets opschroefden. De doel-
punten gingen er gemakkelijk in.
We konden een paar keer vrij op-
zwemmen en we maakten het
goed af.
Zo begonnen we het derde partje
met een 8-0 voorsprong. We lie-
ten ons weer even meeslepen met
de tegenstander en we kwamen
niet op tijd terug. Dit met als ge-
volg dat de tegenstander het af
kon maken. Voor de rest gebeurde
dit partje niet zo heel veel.
Het vierde partje was zo romme-
lig dat we maar één doelpunt

scoorden. Iedereen lag op en bij
elkaar. Er werd nog een paar
keer op het doel geschoten, maar
de bal wou er niet meer in.
Maar al met al hebben we hart-
stikke goed gespeeld. Er werd
goed geplaatst, goed samenge-
speeld en goed overgenomen. De
coaches Wendy en Linda waren
ook zeer tevreden.
Dit resulteerde in een mooie over-
winning van 9-1. De doelpunten
werden gemaakt door: Ilse Be-
rentsen 3, Bernadet Geurtsen 2,
Carmen Schiphorst 2, Erzsebet
Wenneke en Marloes Hofenk alle-
bei l.
Op naar de volgende wedstrijd.

De tweede teams van He-Key
moeten dit jaar jonge spelers en
speelsters inpassen.
Voorlopig zijn de tegenstanders
een maatje te groot. Dames 2 ver-
loor van De Whee l met 2-9 en
ook het tweede herenteam moest
het tegen deze vereniging afleg-
gen. De Whee 3 was met 3-10 te
sterk. Gedurende de competitie
zal het waarschijnlijk beter gaan
draaien als ook de nieuwelingen
hun plek vinden in de teams.

Programma zondag 20 oktober:

- Natare l - He-Key Dames l
Aalten 18.25 uur

- Schuurman BZ&PC 2 -
He-Key Dames 2
Borculo 17.45 uur

- Natare l - He-Key Heren l
Aalten 19.55 uur

Staand van links naar rechts: Hessel Lubbers (sponsor), Ernst-Jan Weustenenk leider/coach<\Vilco Lanters, Renzo
Wijnbergen, Gerrit Teerink, Rene Weustenenk, Roei Baakman, Raymond Joly, Gerrit Reusink, Andre Riefel,
Wilbert Harmsen, Marcel Wiegerinck, Willem v/d Akker (leider) Zittend van links naar rechts: Ruud Harmsen,
Niels Wentink, Rolften Kate, Thijs Groot Roessink, Alwin Tannemaat,JeroenJolink, Freddy Thuss, Werner
Weustenenk en Andre Hiddink (leider)

Herfst in 'De Wiersse'

De herfst is een seizoen van ple-
zierige melancholie, nergens be-
ter tastbaar dan in de 'wilde tuin'
van 'de Wiersse'.
Onder hoge bomen, aan de oevers
van grachten, beek en vijvers,
wandelt men langs beelden, fon-
teinen, barokke hekken en brug-
gen, met vergezichten door de
coulissen van het kleinschalige
Achterhoekse landschap.
Geheel onverwachts geeft een
poortje in een heg toegang tot
een ouderwetse moestuin.
Naast het huis is een buxuspar-
terre waarin de rozen nog in bloei
staan. Aan het talud van de slot-
gracht staat een markante oude
tulpenboom (Liriodendron tuli-
pifera), waarvan de goudgele
herfstkleur steevast met de tuin-
opening samenvalt.
In de 'wilde tuin' zijn de heesters
getooid met bessen.

Dit is het seizoen van zaadplui-
zen, spinnenwebben en padde-
stoelen; maar ook van herfstas-
ters en rijpende mispels.

Open dag herfst 2001

zondag 21 oktober

10.00 - 17.00 uur. Entree ƒ 10,-.
Kinderen tot negen jaar gratis.
Honden niet toegelaten. Koffie
onder de luifel van het koetshuis.

Rondleiding 2002

9 mei (Hemelvaart)

om 10.30 en 15.00 uur;
elke donderdag 10.30 uur v/a 16
mei t/m 12 september, voor een
beperkt aantal liefhebbers, € 6,5.
16 ha tuinen om het omgrachte
huis - fonteinen en beelden, moes-
tuin en verdiepte tuin, berceau en
pergola.

31 ha landschapspark in een 300
ha landgoed, bestaande uit klein-
schalige Achterhoekse bossen,
weilanden en akkers, lanen en
beken.
Ingang aangegeven bij km 16.7 aan
de N319 van Zutphen naar Win-
terswijk (tussen Vorden en Ruurlo).
Parkeren gratis. Vanaf NS-station
Ruurlo 5 km lopen (via de lande-
lijke Wiersseweg).
Inlichtingen, reserveringen voor
rondleidingen, afspraken voor een
groepsbezoek buiten de open dagen:
tel. (0573) 451409, fax (0575)
556240 of VW Vorden (0575)
553222.

Grote keus aan dia's, alsmede 'De
Wiersse, beschrijving van de tui-
nen' door Romke van de Kaa, 36
pagina's, beschikbaar. Te bevra-
gen bij (0573) 451409 of fax
(0575)556240.
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Kuipers

Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

Mandarijnen, zoet zonder pit

25 stuks 5.95 (€ 2.7O)

Aardappelen,

5 kilo 3.98 (€ 1.8O)

Romano rolluik

Dagblad 'De Gelderlander' zoekt voor de bezorging van de krant:

Bezorgers in Hengelo Gld.

Voor ± l uur per dag ontvangt u een aantrekkelijke vergoeding, hertst-
en wintertoeslag, een gratis abonnement en nog veel meer. W i j verwach-
ten een correcte be/orging vóór 7.00 uur. /.owel jongeren als volwassenen
zijn van harte welkom. Min imum leef t i jd is 15 jaar.
Bel voor meer informatie: 'De Gelderlander' (024) 365 06 54

• Ruime kcu/.c
• Xomvcring, markic/cn,

rolluiken, raam-
decoraties

• Vakkundig gemonteerd
• • * • Snelle levering

• Romazo-garantie

AMBIANCE D i s b e r c j e n
Z O N W E R I N G Varsselseweg 2? 7255 NN Hengelo (Gld.), Tel. 0575-46 14 25

W W W l A N C E Z O N W E R I N G

Ook raamdecoratie en vloerbedekking!

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845
mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

l \lltCKtl\Mt4

7001 mi Dwtinchcin
(OM4) .Ï44H M)

Fax (0314) 37 85 8i

Maandmenu Oktober

Maxima salade
of

koninginnesoep

hiin> clip
of

steak Alexander

koninginnenrol niet oranjebitter
of

hoffh' niet \\'illu'lmina pepermunt

f 31,50 €14,29

Iedere zondag ontbijten
vanaf 11.00 uur t/m 13.30 uur.

Bezoek ook onze website: www.cafe-jansen.nl

Net tets gezelliger l

öirius 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.

Spalstraat1957255AA Hengelo Gld.

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

Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail: siriu5@dd5.nl

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13.30 tot 10.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Zaterdag 20 oktober
CHR. MUZIEKVERENIGING

x,„.,. „..—

HENGELO GLD.
CRESCENDO

organiseert in samenwerking met
partycentrum 'Langeler' een

Slaatjes-actie
vanaf 's morgens 9.00 uur worden

de heerlijkste slaatjes aangeboden
voor f 6,- per stuk.

Ook zullen er dit jaar grote salades a ƒ 30,- worden gemaakt.

Deze dienen telefonisch besteld te worden op vrijdagavond

19 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur bij C. Zweverink,

tel. (0575)46 I 7 0 I .

Tot slot bestaat er ook de mogelijkheid om de slaatjes op zater-

dag 20 oktober af te halen bij partycentrum 'Langeler1, (aan de

achterzijde van het gebouw ingang Veemarktstraat), zodat U

verzekerd bent van een heerlijk slaatje.

Koop een slaatje en U steunt Crescendo.

vvv hengelo gelderland

Ook hier

0 te koop!

nale

o 6 6 o 6 h h

Het leukste cadeau in het donker.

Nu in leuke cadeauverpakking:

Bioscoopblik ƒ 3,50

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54 '

rauwkostredame:

Spitskool salade
250 gram ƒ 2f98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Andijvie
1 kilo ƒ 1f98 €0,90

Goudreinet
3 kilo ƒ 4f98 € 2,26

Gesneden spitskool
500 gram ƒ 1,98 €0,90

vrijdag - zaterdag:

Blauwe druiven
1 kilo ƒ 3f98 € 1,81

Broccoli
1 kilo ƒ 3,50 € 1,59

Aanbiedingen van de week

Kippenbouten 5 stuks

Gehakt cordon bleu 5 stuks

OntbijtSpek lOOgram

f9,98
€4,53

ƒ 10,-
€5,54

ƒ1,55
€0,70

Wij zijn wegens vakantie

gesloten van 22 t/m 29 oktober

Dinsdag 30 oktober staan wij

weer voor u klaar.

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01
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O e Hengelose Vrijdagmietdagmarkt

Klaas

Groente en Fruit

Jon Koster JKB ondergoed

en nachtkleding

0e Kaasplank

Bleumink

't ft/e/e/

IJsboerderij

Enve/oppenact/e.'
Op de markt worden enveloppen uitgedeeld

waarin waardebonnen zitten.

Tevens zal een kleine attentie worden uitgedeeld.

Deze waardebonnen zijn geldig t/m 9 november a.s.

Karin's

Kleding

't Stoep/e Gerrit Roessink

Bloemenhandel

Hoffman

Poelier

R. Jansen

Vishandel

Cursus 'Druktemakers'
ZorgGroep Oost-Gelderland start
op woensdag 7 november 2001
te Doetinchem met een cursus
'Druktemakers' voor ouders en
verzorgers van een druk kind
tussen l en 4 jaar. Wij denken

vooral aan ouders en verzorgers
die reeds langere tijd tegen het
drukke gedrag van hun kind
aanlopen.

Drukke kinderen, wie kent ze
niet? Elke ouder heeft er wel eens
mee te maken, elk kind is wel
eens druk. Bijvoorbeeld als de ver-
jaardag nadert. Sommige kinderen
zijn wel heel vaak druk. Ze zijn
beweeglijk, altijd in de weer, snel
geprikkeld en snel afgeleid. Ze re-
ageren heftig op de omgeving, ruw
en impulsief, ze hebben snel wisse-
lende stemmingen. Het kind lijkt

geen rem te hebben, heeft altijd
'haast' en kan moeilijk luisteren
en onthouden wat je zegt.
De dagelijkse omgang met druk-
ke kinderen eist veel van ouders.
Druktemakers vragen veel ener-
gie. Het lijkt vaak of alles wat je
als ouder doet of zegt langs je
kind afglijdt. Drukke kinderen
vragen om een speciale aanpak.

Ouders met een druk kind hebben
nogal eens het gevoel de enigen
te zijn met dit probleem. Soms on-
dervinden zij onbegrip vanuit de
omgeving. Bijvoorbeeld omdat het
kind zich bij anderen voorbeeldig
gedraagt, of omdat buitenstaan-
ders de problemen wijten aan een
verkeerde aanpak van de ouders.
Ouders krijgen vaak ongevraagde
en tegengestelde adviezen. In een

dergelijke situatie kan steun van
andere ouders en deskundigen
helpen. Deze oudercursus wil hier-
in voorzien.
In deze cursus wordt aandacht be-
steed aan de achtergronden en
oorzaken van druk gedrag. Het
omgaan met een druk kind staat
centraal. Daarnaast zullen vaar-
digheden worden geoefend en is er
gelegenheid tot het uitwisselen
van ervaringen met andere ouders.

Cursusdata: woensdagen 7, 14,
21, 28 november 2001

Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: 'Hof van Thebe',

Amphionstraat 67, Doetinchem
Aanmelding/informatie: tel. (0900)

8806 (22 ct./min. 24 uur per
dag bereikbaar)

Kosten: ƒ 15,40 per persoon

Tentoonstelling bij Alfonso Wolbert
In het project 'Kunst en Bouwen'
bij architectenbureau Alfonso
Wolbert is weer een nieuwe dub-
bele tentoonstelling ingericht.
Deze is voor het publiek tijdens
de normale kantooruren toegan-
kelijk.

Deze keer worden er gemanipu-
leerde foto's en grafisch werk van

de Zutphense kunstenaar Ron
Derksen getoond. In de vitrines
staan objecten van de keramist
Hans Bijster uit Apeldoorn. Ron
Derksen is fotograaf in hart en
nieren. Hij speelt graag met licht
of schrijft met licht. Als hij lino-
snedes maakt dan is de fotografie
daarvoor ook zijn uitgangspunt.
Ron Derksen werd in Zutphen ge-

boren, maar deed de opleiding Fo-
tografische Vormgeving aan de
Kunstacademie 'Sint Joost' in
Breda. Daar behaalde hij zijn di-
ploma. Nadien heeft hij in tal van
plaatsen in Nederland geëxpo-
seerd, zowel solo als in groepsver-
band. Zelfs al eens met een kera-
mist.
In het project 'Kunst en Bouwen'

Speelgoedbeurs
Speel-O-Theek 'Dribbel-In' organi-
seert zaterdag 27 oktober voor
de vijftiende keer een Speelgoed-
beurs, gecombineerd met een
Bed-Box-Buggybeurs.
Entree ƒ l,- vanaf 12 jaar.
Speelgoed en alles rondom baby
en peuter zoals: kinderstoel, kin-

Kerk en Radio
Voor de komende twee weken zijn
weer studiogasten uitgenodigd
voor het wekelijkse programma
'de Muzikale Ontmoeting' bij
'Radio Ideaal'.
Mevr. Willemien Eelderink uit
Zelhem verleent haar medewer-
king aan de uitzending van 22 ok-
tober. Op maandag 29 oktober is
er een overdenking, dit keer inge-

is voor het eerst keramisch werk
te zien. De objecten bestaan onder
andere uit fraai gestileerde figu-
ren, abstracties en gebruikskera-
miek van Hans Bijster. De naam
'gebruikskeramiek' doet een regel-
matig gebruik vermoeden, maar
daar zijn de stukken toch veel te
mooi voor.De techniek van het ge-
toonde keramiek is een in Ameri-

derwagen, commode, box kan in-
geleverd worden op zaterdag 27
oktober van 9.30 uur tot 11.00
uur.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 2,50.
Plaats: Zaal 'Wolbrink', Bleek-
straat 3 te Hengelo Gld.
Inlichtingen: (0575) 462413.

sproken door pastoor Jacobs van
Keijenborg.
Het "programma 'de Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandag
tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-
zonden via 'Radio Ideaal'.
Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen
er muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden via tel. (0314)
62 40 02.

ka ontwikkelde variant van het
raku stoken. Dit wordt 'naked
raku' genoemd. Dit is een heel
proces. Voor belangstellenden is er
op de tentoonstelling te lezen hoe
dit proces in zijn werk gaat.

Architectenbureau Alfonso Wol-
bert is gelegen aan de Rozen-
straat 16 in Hengelo Gld.
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Volop keus in
heren-, dames- en kindernachtkleding

Lovely damesslips
diverse modellen 2+1 gratis

Sportsokken (effen wit)
maat 39 t/m 47

4paarƒ.10,90 - Spaar/15,-
(sportsokken alleen zondag 21 oktober geldig)

WoMen
Kitty Halma
Raadhuisstraat 6

Hengelo Gld
1(0575)4621 33
F (0575) 46 30 29

Donderdag 18 oktober

gaan wij ons filiaal

in Hengelo Gld.

openen
Vanaf 9.00 uur bent u dan

van harte welkom bij

SPEELGOED ^^ _ - •̂̂ ••••B V^ ̂ ^
HUISHOUD-EN ^^ l

rzïrp o U C l C no
LEKTUUR

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566

RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Fleur Decor
feliciteert BEO en

haar medewerkers

met de nieuwe winkel.

Groen- en Bloembinderij

Fleur Decor
Kerkstraat 5 - 7255 CB Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 41 65

Hengelo Gld.

HERFSTMARKT

Paarden- en Warenmarkt

Zaterdag 20 oktober

Aanvang: 8.00 uur

Aanvoerpremie:
paard: 6 marktloten
pony 4 marktloten

trekking verloting: 31 oktober 2001

Voorkom inbraak!
Wij beveiligen uw woning volgens de eisen

van het Politie Keurmerk Veilig Wonen*

Onze voordelen:

• Politie erkend PKVW bedrijf

• Gediplomeerd Preventie adviseurs

• Gratis vrijblijvend advies/offerte

• Eigen montage service

• Winkel voor vakman en doe-het-zelvers

• Zie tevens op www.politiekeurmerk.nl

voor meer info over het keurmerk

• zeer groot assortiment beveiligingsartikelen

masters^

INBRAAKPREVENTIE

P O L I T I E
KEURMERK

VEILIG

WONEN'

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

PASPOORT
NODIG ?

Pasfoto's
Direct-klaar!

Drogisterij
Parfumerie
Glas-verf-behang
Fotohandel

Kerkstraat 1, 7255 CB Hengelo Gld.

UW afdeling

Hengelo Qtd

'Fancy-Fair'

Neem gezellig uw
familie en vrienden mee.

Woensdag 24 oktober a. s.
aanvang 14.00 uur

Kom kijken, kom kopen,
kom loten .

Donderdag 18 oktober

2001 is het zover! Dan

openen wij onze deuren

van de nieuwe winkel

aan de Raadhuisstraat 8.

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 8

In verband met de verhuizing zijn wij maandag 15, dinsdag 16 en
woensdag 17 oktober gesloten. De officiële opening vindt

plaats begin 2002 als het buitengebeuren ook klaar is.
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CDA informatie- en discussieavond over

dierziekten en voedselveiligheid

Het CDA afdeling Hengelo/Keijen-
borg organiseerde op 8 oktober jl.
een informatie- en discussieavond
over dierziekten en voedselveilig-
heid. In de bijna volle zaal van
Hotel Leemreis werd door dieren-
arts H.J. Ormel uitleg gegeven
over de voedselveiligheid.
Voedsel is een van de elementaire
levensbehoeften, net als water en
licht. Het is de taak van de poli-
tiek om garant te staan voor onze
voedselveiligheid.
Zoönosen zijn dierziekten die van
dier naar mens overgaan via bijv.
voeding, b.v. BSE of via direct
contact b.v. een beet van een
hond. De mond-en klauwzeer en
varkenspest zijn niet gevaarlijk
voor de mens, iemand kan er niet
ziek van worden.
Een dierenarts is niet alleen arts
voor dieren, maar tevens bewaker
van de volksgezondheid. Voedsel-
veiligheid kan bedreigd worden
door de productiewijze o.a. geneti-
sche modificatie en hormoonge-
bruik of door directe verontreini-
ging, zoals dioxines, bestrijdings-
middelen, straling, anti-biotica en
zoönosen.

Hoe groot risico's zijn, hangt af
van de ernst en de kans dat iets
voorkomt. 75% van de dierziekten
is niet infectieus, wel infectieus
zijn parasieten, schimmels, bacte-
riën, virussen en prionen. Soms
vindt besmetting ook plaats tij-
dens de voedselbereiding, b.v sal-
nionoll.q De BSE ( Bovine Spongi-
vorme Encephalopathie) ofwel
'Gekke Koeienziekte' genoemd is
een ziekte die sponsvorming van
de hersenen veroorzaakt. Het
prion-eiwit vermeerdert zich in de
genen van de koe in de hersenen.

Door een gewijzigd destructiepro-
ces t.g.v. privatisering in Enge-
land is de ziekte daar het eerst
ontstaan. Symptomen van zieke
koeien met BSE zijn: gedragsver-
andering, vallen, bang voor licht
en schrikreacties.
Bij mensen geeft de ziekte dezelf-
de verschijnselen als de ziekte
van Creutzfeld-Jacob o.a. coördi-
natiestoornissen, praatstoornissen
en dementie, alleen de variant
van Creutzfeld-Jacob bij BSE komt
bij jonge mensen voor van 10-20
jaar. Sinds in 1997 het eerste
BSE geval is ontstaan in Wilp zijn
er in Nederland nog 21 ziektege-
vallen geconstateerd, waarvan 13
in 2001.

Er is nu een verplichte BSE test
voor runderen ouder dan 30
maanden. Alle runderen in het
slachthuis worden gekeurd en er
wordt geen diermeel meer ver-
werkt in veevoer.

De conclusie van dierenarts H.J.
Ormel was: in Nederland is er een
uitstekende controle op zoönosen,
voedsel is nooit 100% veilig maar
is nog nooit zo veilig geweest als
nu; maak de voedselproductie
niet te ingewikkeld en veterinair-
technisch is er geen enkele reden
om in geval van BSE de hele vee-
stapel te ruimen.

Na afloop nam Henk Jan Ormel de
gelegenheid om toe te lichten,
waarom hij kandidaat is voor de
Tweede Kamer. 'Ik ondersteun
volledig de uitgangspunten van
het CDA. Ik ben altijd al geïnte-
resseerd geweest in de politiek
echter door werk, studie en gezin
was het de tijd nog niet om me er

28 oktober tot en met 3 november 2001:

Geef voor Diabetes!

Van 28 oktober tot en met 3 no-

vember is de twintigste lande-

lijke collecteweek van het Dia-

betes Fonds. Het Diabetes Fonds

financiert het merendeel van al

het wetenschappelijk onderzoek
naar diabetes in Nederland en

gaat samenwerkingsverbanden

aan met het buitenland om gro-

te onderzoeken te verwezenlij-

ken. Centraal doel is het ont-

staan van diabetes stoppen en

bestaande diabetes genezen.

Thema van deze collecte is Dia-
betes en omvang. Er zijn een half
miljoen diabeten in Nederland en
elk jaar worden 60.000 nieuwe
gevallen ontdekt. Verontrustend
is dat diabetes op steeds jongere
leeftijd voorkomt.

Diabetes Type l, waarbij het li-
chaam geen insuline meer produ-
ceert en het lichaam geen energie
meer haalt uit suikers en vetten,
ontstaat met name in de jeugd en
maakt een diabeet levenslang af-
hankelijk van insulinetoediening.

Alarmerend is het toenemend
aantal mensen met Diabetes Type
2, bekend als ouderdomssuiker.
Het is geen ouderdomskwaal
meer. Deze vorm, waarbij het li-
chaam te weinig insuline maakt
of de insulineopname niet goed
werkt, komt niet alleen meer
boven de veertig voor maar treft
nu ook tieners en twintigers. On-
derzoek naar oorzaken en gevol-
gen van deze toename en diabe-
tes in meest brede zin is essen-
tieel. Gebrek aan beweging en
overgewicht zijn factoren maar
de precieze oorzaak van diabetes
is nog altijd niet met zekerheid
aan te geven en het is vooralsnog
niet te genezen.

We komen wel met elk onderzoek
een stap dichterbij. Zo loopt er nu
een onderzoek dat de doorbraak
zou kunnen betekenen op het ge-
bied van transplantatie, niet van
de gehele alvleesklier maar alleen
de insuline-makende deeltjes.
Voorlichten, oorzaken achterhalen
en bij de wortel aanpakken is wat

volledig voor in te zetten. Het
non-vaccinatiebeleid en de manier
waarop tijdens de afgelopen
MKZ-crisis met de dieren en met
boeren om is gegaan is de reden
geweest voor de kandidaatstel-

ling.'

De tweede inleiding werd gehou-
den door de heer Joop Atsma, lid
van de Tweede Kamer voor het
CDA en o.a. verantwoordelijk
voor het Europees landbouwbe-
leid en voedselveiligheid. Hij toon-
de allereerst zijn blijdschap met
de kandidaatstelling van de heer
Ormel. 'Het is goed om een pro-
fessioneel iemand te hebben, die
volledig op de hoogte is van
alles.' Hij gaf een toelichting op
de gebeurtenissen van de laatste
weken binnen het CDA. Daarna
kwamen de standpunten van het
CDA t.a.v. problematiek binnen
de veehouderij aan de orde.

Het CDA staat ervoor dat het
non-vaccinatiebeleid op de helling
gaat. Ook vindt het CDA dat de
vergoeding voor de gederfde in-
komsten van de boeren, die door
de MKZ getroffen zijn niet goed
geregeld is en de vergoeding voor
de niet geleverde melk veel te
laag.
Ook wil het CDA, dat de kosten
van de BSE-test doorberekend
wordt naar de consument, zodat
niet alle kosten voor de boeren
zijn. De nieuwe opkoopregeling,
die al ruimschoots overschreden
is, zorgde voor veel vragen. Het
CDA zal proberen om daar extra
geld voor te krijgen. Het CDA her-
kent problemen die er zijn en
neemt verantwoordelijkheid om
te zorgen voor oplossingen.

het Diabetes Fonds wil. Daar is
tijd en geld voor nodig.
Veel mensen weten dat met dia-
betes goed te leven valt en dat
een diabeet echt niet hoeft op te
vallen of ernstig ziek is. Wat veel
mensen niet weten is dat ondanks
goede behandeling ernstige com-
plicaties aan hart, nieren, ogen
en ledematen kunnen optreden
als gevolg van de constante aan-
slag die diabetes op het lichaam
doet. Vaatvernauwingen en ze-
nuwbeschadigingen zijn dan het
gevolg. Naar deze complicaties en
de mogelijkheden om ze tegen te
gaan wordt ook veel onderzoek
gedaan. Zou het niet mooi zijn als
diabetes verdwijnt en niet de
volksziekte wordt die het nu lijkt
te worden?

Met de opbrengst van de collecte
financiert het Diabetes Fonds het
wetenschappelijk onderzoek dat
oplossingen voor diabetes dichter-
bij brengt. Geef voor Diabetes!
Voor meer informatie kunt u bel-
len naar (033) 462 20 55.

GESTRUCTUREERD BELEGGEN

Beleggen is laveren tussen angst en hebzucht. Elke belegger zal

deze veelgehoorde stelling onderschrijven. Grote teleurstellingen

kunnen echter worden voorkomen door een gestructureerde aanpak

van het beleggingsproces. Hieronder beschrijven we in hoofdlijnen

hoe binnen de Rabobankorganisatie hieraan invulling wordt gege-

ven. Het zijn aandachtspunten bij het aanbrengen van een goede

structuur in de portefeuille.

hoofdsomgarantie tot speculatief.
De doelrisicoprofielen worden
grafisch vaak in de vorm van wy-
bertjes weergegeven, waarmee in
een oogopslag duidelijk wordt
wat het gemiddelde rendement is,
wat het opwaartse potentieel is
en wat het neerwaarts risico in-
houdt.

Assetmix

Met de keuze van een wybertje is
echter nog geen portefeuille inge-
vuld. Een nuttig hulpmiddel bij de
invulling is om een portefeuille
voor te stellen in de vorm van een
boom die uit verschillende ni-
veaus bestaat: de stam^(asset-
mix), de takken (regio-, land- en
sectorverdeling) en tenslotte de
bladeren (individuele titels). In
feite corresponderen de niveaus
van de boom met het keuzeproces
dat een belegger doorloopt bij de
inrichting van een portefeuille.
Dit geldt ook voor de belangrijk-
heid van de keuzes. Op verjaar-
dagsfeestjes wordt vaak alleen
gerept over individuele aandelen:
gaan de 'flippen het beter doen
dan de 'olies', of moeten we toch
'klemmen' hebben?
Voordeel van deze discussie is dat
het onderwerp tastbaar is en dat
de belegger zijn kennis over een
fonds kan etaleren. Maar vanuit
beleggingsoptiek is de discussie
vrij oninteressant. De eerste en
tevens belangrijkste vraag die
een belegger zich moet stellen is:
hoe verdeel ik mijn geld over de
assetcategorieën aandelen, obli-
gaties en kas? Dit is de assetmix.

Uit onderzoek is gebleken dat de
assetmixbeslissing voor een zeer
groot gedeelte van de uiteindelij-
ke performance zorgt. Ongeveer
70% van de performance van een
portefeuille wordt bepaald door
de assetmixbeslissing. Bovendien
leidt een verdeling van de porte-
feuille over de verschillende as-
setcategorieën tot een grote mate
van risicospreiding en tot een be-
tere risico-rendementsverhouding.
Na de bepaling van de assetmix
wordt de verdeling naar regio en
land ingevuld en wordt gekeken
naar de aantrekkelijkheid van de
sectoren. Pas in de laatste plaats
worden, rekening houdend met
land- en sectorgewichten, de indi-
viduele ondernemingen gekozen.

Henk Kreeftenberg, DSI-senior be-
leggingsadviseur Rabobank

Risico-acceptatie

De eerste stap bij het aanbrengen
van een beleggingsstructuur is
het in kaart brengen van wat u
eigenlijk van uw portefeuille ver-
wacht. Niet alleen met betrek-
king tot het verwachte rende-
ment, maar ook gezien uw beleg-
gingshorizon en de mate van risi-
co die u bereid bent te lopen. Op
die manier wordt duidelijk wat
het risicoprofiel van uw porte-
feuille is. Naarmate het verwach-
te rendement hoger ligt, de hori-
zon langer is en de risico-accepta-
tie hoger, ligt een zwaarder ac-
cent op aandelen meer voor de
hand.
Het begrip risico-acceptatie is
overigens nog niet zo eenvoudig.
Vaak wordt gesproken over een
risicozoekende of een risicomij-
dende belegger, alsof het hier
gaat om twee genetisch verschil-
lende typen mensen. We denken
echter dat één belegger best deze
twee uitersten in zich kan vereni-
gen, afhankelijk van de doelstel-
ling van dat gedeelte van zijn por-
tefeuille. We spreken dan ook van
doelrisicoprofielen.
De doelstelling hiervan is overi-
gens niet om aparte doelrisicopro-
fielen te maken voor de ijskast
die over twee jaar en de auto die
over vier jaar vervangen moet
worden. Maar de risico-accepta-
tie kan wel behoorlijk verschillen
tussen bijvoorbeeld een beleg-
gingshypotheek en een (klein) ge-
deelte van het vrije vermogen
waarmee gespeculeerd wordt. De
Rabobank kent in totaal zeven
doelrisicoprofielen, variërend van

Uw persbericht f en J t/oor 'de Reclame '

kunt u ook e- mailen

- n l

pagina



Veel belangstelling voor opening Stal Sueters Slaatjesactie Crescendo

Burgemeester Van Beeck Calkoen tijdens de openingshandeling

Zondag 7 oktober jl. vond de
opening plaats van Stal Sueters
aan de Tentendijk te Hengelo
Gld. Er waren zeer veel belang-
stellenden aanwezig om de
prachtige inrijhal en stallen te
bezichtigen. Burgemeester Van
Beeck Calkoen, die de officiële
openingshandeling verrichtte

noemde de leefbaarheid van het
platteland, die onder druk
staat. 'De leefbaarheid van het
platteland heeft de volle aan-
dacht van gemeente, provincie
en rijk. Denk aan de reconstruc-
tiewet.

Wat echter onontbeerlijk is, zijn
de ondernemers die de leefbaar-
heid een impuls geven. Veel suc-
ces gewenst'. Alex Sueters be-
noemde daarna de heer Gert Wil-
lem Enzerink, de eerste buur van
de familie Sueters, tot bescherm-
heer van Stal Sueters. De heer
Enzerink kreeg een oorkonde

overhandigd. De heer A. van
Ingen sprak namens het overkoe-
pelend orgaan 'Hippisch Hengelo'.
Na zijn felicitatie aan Alex en
Hetty Sueters benadrukte hij de
belangrijke rol van de paarden-
sport. 'De jaarlijkse omzet van de
Nederlandse paardenhouderij gaat
al boven de 2,5 miljard, een be-
lang wat door velen ook binnen de
overheid, nauwelijks wordt onder-
kend.
De paardenhouderij en dan vooral
de fokkerij en paardensport wor-
den steeds belangrijkere facetten
binnen de Nederlandse samenle-
ving. Er zijn ook enorm veel moge-
lijkheden om op ieder gewenst ni-
veau, zowel professioneel, recre-
atief, hobbymatig als theapeu-
tisch (b.v. gehandicapten) paar-
densport te bedrijven. Na de
Olympische successen van onze
topruiters is de vraag naar Neder-
lands gefokte rijpaarden wereld-
wijd enorm toegenomen'.

Na de opening vond er een paar-
denstuntnummer plaats met be-
hulp van 'The Thunderguys' In
een spectaculair nummer haalde
deze stuntgroep allerlei halsbre-
kende toeren uit, op en naast de
paarden, terwijl de paarden gal-
oppeerden. Na dit nummer volg-
den er de gehele dag door meer-
dere optredens. Als eerste een ca-
rousselnummer met vier Belgi-
sche trekpaarden door de familie
Nijman, daarna een kur op mu-
ziek door Chiva Sueters met een
tienjarige vosmerrie van Caritas,
een Zl geklasseerd paard. Haar
instructrice Renee Hijenga. met
de veertienjarige ruin Nureyev,
lichte tour geklasseerd. Een van
de hoogtepunten van het pro-
gramma!

Daarna werd er door Chiva en
Renee een presentatie gehouden
van driejarige dressuurpaarden.
Jorg Beckers is als springruiter
gespecialiseerd in het africhten
van jonge paarden. Hij hield een
demonstratie van het leren toe-
passen van de technieken op een
Metall merrie, de merrie was pas
twee weken zadelmak. Jorg werd
geassisteerd door Henk Buunk,
de bedrijfsleider/instructeur en
zijn vriendin Ellen Rutbeek. Als
laatste was er een optreden van
springpaarden uit eigen stal, ook
een van de hoogtepunten van
deze dag. Jorg Beckers en Henk
Buunk namen met de vierjarige
'For Pleasure' merrie de basisaf-
richting van een jong springpaard
door. De onderdelen van de wed-
strijdsport werden getoond met
een vijfjarige 'Habsburg' ruin,
o.a. het op snelheid nemen van
hindernissen.

Het was een perfect georgani-
seerde dag waar veel mensen
konden genieten van de vele
facetten van de paardensport in
de schitterende accommodatie
van Stal Sueters.
Wij wensen Alex en Hetty Su-
eters samen met hun medewer-
kers heel veel succes.

De Chr. muziekvereniging Cres-
cendo uit Hengelo Gld. houdt op
zaterdag 20 oktober een slaatjes-
actie. De actie wordt normaliter
op de zaterdag voor moederdag
gehouden, maar is dit jaar van-
wege de MKZ-perikelen afgebla-
zen.

In samenwerking met 'partycen-
trum Langeler' zullen de slaatjes
worden gemaakt en vervolgens
door de leden en supporters huis

aan huis worden aangeboden.
Grote salades kunnen uitsluitend
op vrijdagavond 19 oktober tus-
sen 18.00 en 20.00 uur worden
besteld op telnr. (0575) 46 1701.
Als u verzekerd wilt zijn van een
slaatje, kunt u deze ook afhalen
aan de achterzijde van 'Langeler'
(ingang Veemarktstraat).

Crescendo hoopt op een geslaag-
de actie. Tot ziens op zaterdag 20
oktober (zie ook advertentie).

Rome, die mooie stad...

Het komend seizoen bieden de
Nederlands Hervormde gemeente
en de Rooms-Katholieke parochie
van Hengelo weer een program-
ma aan in het kader van de Vor-
ming en Toerusting.

De eerste avond begint op don-
derdag 18 oktober - in tegenstel-
ling tot eerdere berichten waarin
25 oktober genoemd werd - om
20.00 uur in 'Ons Huis', tegen-
over 'De Bleijke'.

We beginnen met een oecumeni-
sche avond: Rome, een boeiende
stad waar veel over te vertellen

is. Rome was meer dan tweedui-
zend jaar geleden het centrum
van de gehele antieke, beschaaf-
de wereld.

Sinds Petrus, de visser uit Gali-
lea, in Rome zijn zetel vestigde en
er de dood vond, kreeg deze stad
er nog een dimensie bij: Rome het
centrum van de christenheid.

In woord en beeld zullen pastor
G.J.B. Zweers en dominee C. Fer-
rari u deze avond meer laten ho-
ren en zien over deze stad. Rome
aan de hand van verhalen en
dia's.

'Passage9, Chr. Maatschappelijke

Vrouwenbeweging

'Passage', afd. Hengelo komt op
17 oktober bij elkaar voor de
volgende ledenvergadering. Deze
avond komen de heren Luimes en

Lubbers met dia's over Hengelo
Gld.
Aanvang van deze avond is om
19.45 uur in 'Ons Huis'.

Collecte verstandelijk

gehandicapten

De nationale collecte verstande-
lijk gehandicapten heeft in de ge-
meente Hengelo/Keijenborg het
mooie bedrag van ƒ 10.121,50

opgebracht. Onze dank gaat uit
naar alle gevers en collectanten,
die zich hiervoor belangeloos voor
hebben ingezet.

Dualisering gemeentebestuur

Zoals het er nu naar uitziet, zal
de wet 'Dualisering Gemeentebe-
stuur' op 7 maart 2002 (dus één
dag na de gemeenteraadsverkie-
zingen) in werking treden.

Dit heeft de nodige gevolgen voor
de gemeenten. Om gemeente-
raadsleden en college van B & W
hier nader over te informeren,
werd op woensdag, 10 oktober
een voorlichtingsbijeenkomst ge-
organiseerd in het gemeentehuis
van Hengelo Gld.

Deze avond werd verzorgd door
het Juridisch en Bestuurlijk Ad-
viescentrum Klaassen B.V. Mr. J.
van den Bosch gaf nadere toelich-
ting en uitleg en wist op duidelij-

ke wijze het wetsvoorstel begrij-
pelijk te maken. College en Raad
zullen zich de komende tijd ver-
diepen in de nieuwe aanpak van
gemeentelijk besturen.

Op 10 november wordt in Utrecht
'De Dag van het Dualisme' geor-
ganiseerd in de Jaarbeurs te
Utrecht. Hier zullen zoveel moge-
lijk leden van Raad en College
naar toe gaan om zich verder te
verdiepen in de bestuurlijke ver-
anderingen.

Eventueel hieruit voortvloeiende
plannen en wijzigingen zullen in
de toekomst aan het publiek wor-
den uitgelegd en verklaard.

IÖ)Pas*na



Jubileum wedstrijd politiehonden vereniging

'De Trouwe Vriend te Zelhem'

Politieteam Zelhem
(Hengelo Gld., Hummelo & Keppel en Zelhem)

De politiehondenvereniging 'De

Trouwe Vriend te Zelhem' orga-

niseert een jubileum politiehon-

denwedstrijd ter ere van haar

25-jarig bestaan op zondag 11

november.

De vereniging is opgericht in
1976. De afgelopen 25 jaar
waren zeker niet gemakkelijk; zo
werd de club in 1991 geconfron-
teerd met het feit dat het clubge-
bouw compleet afbrandde.
Een lange strijd moest er toen
aangegaan worden met de ge-
meente om er weer een nieuwe
kantine neer te mogen zetten.
Veel leden zagen het niet meer
zitten en besloten om een andere
vereniging op te zoeken.
Maar na twee jaar van brieven
sturen en overleggen met alle

fracties en zelfs een ritje naar de
Raad van State in Den Haag
moest er aan te pas komen, kon-
den het bestuur niet weerhouden
om haar gelijk te halen; ze moch-
ten weer een nieuwe kantine
plaatsen.
Het geheel is nu wel weer tien
jaar geleden, dus eigenlijk een
dubbele reden om eens goed uit te
pakken voor een wedstrijd.

Zo organiseren wij op zondag 11
november een jubileum wedstrijd
politiehond l.
De aanvang is om 9.00 uur In de
pauze die om ongeveer 12.00 uur
plaatsvindt, zal er een Flybal - de-
monstratie worden gegeven.

Als het 14.00 uur is zal het spec-
taculaire stelwerk beginnen. Drie

stevige mannen met een speciaal
pak aan gaan de tien deelnemers
met honden op de proef stellen.
De oefeningen: stokstellen, werp-
vastheid, terugroepen, fietsstel-
len en schijnstellen zullen deze
middag de revue passeren.

Na afloop van de wedstrijd is er
speciaal voor het publiek nog een
jackrussel race.
Deelname hieraan is vrij en een
ieder die een jackrussel heeft,
mag dan ook geheel vrijblijvend
meedoen.

Indien u nog vragen heeft dan
kunt u deze wenden tot Marcel
vanOtterloOó-53793827.
Mail detrouwevriendCa'zonnet.nl
of kijk op http://home.zonnet.nl/
detrou we vriend.

Spreekuur CDA Hengelo

Nu de vakantieperiode weer voor-
bij is, begint het CDA afdeling
Hengelo/Keij enborg weer met
haar spreekuur en wel op maan-
dag 22 oktober a.s.
Zoals reeds enkele jaren gebruike-
lijk wordt aan de inwoners de mo-
gelijkheid geboden op gemakkelij-
ke wijze contact te leggen met de
leden van de CDA-fractie voor vra-
gen, opmerkingen of gewoon eens
iets kwijt te willen over gemeen-

telijke zaken. Iedereen die dat wil
kan zich dan tot de CDA-fractie
wenden, hetzij voor zichzelf dan
wel namens een vereniging of in-
stantie. Het CDA ziet het spreek-
uur als een middel om de politiek
dichter bij de mensen te brengen.
Het spreekuur wordt steeds ge-
houden in de week voorafgaand
aan de gemeenteraadsvergade-
ring. Het is wenselijk dat men
zich tevoren telefonisch meldt,

zodat er zonodig nog wat kan
worden voorbereid en in ieder
geval diegene van de CDA-fractie
aanwezig is die ook in de betref-
fende raadscommissie zit.
Het spreekuur op maandag 22 ok-
tober a.s. wordt gehouden in zaal
'Leemreis' 's avonds van half acht
tot acht uur. Telefonische aanmel-
ding kan bij één van de zes frac-
tieleden, waaronder telefoonnum-
mer (0575) 461928.

Afscheid Agnes Hakvoort
als coördinator van De Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Riet Niesink (links], vice-voorzitter van de Hulpdienst met Agnes Hakvoort (rechts)

Agnes begon dertien jaar geleden
als contactpersoon voor de alge-
mene hulpdienst door het opzet-
ten van een Bezoek en Oppas Ser-
vice voor Ouderen, BOSO. Nu al-
weer vijf jaar geleden nam Agnes
hiervoor het coördinatorschap op
zich. Daarna ging in het jaar
2000 de Vrijwillige Terminale
Zorg, de V.T.Z. van start; ook
deze werd ondergebracht bij de

algemene hulpdienst. Agnes werd
hiervan ook coördinator.
Agnes blijft als vrijwilligster ac-
tief.
Het bestuur heeft twee personen
bereid gevonden om de verschil-
lende taken over te nemen. Ria
Jansen is nu contactpersoon voor
de hulpdienst en Marijke Drop-
pers doet samen met Ria Rijpke-
ma de coördinatie van de BOSO

en VTZ voor Hengelo en Keijen-
borg. Wij als bestuur zijn blij met
deze opvolgsters.

Voor informatie kunt u bellen
naar de BOSO/VTZ:
tel. (0575) 462439 of
tel. (0575)462279.
Voor de Hulpdienst te Keijenborg:
tel. (0575) 46 26 27 of
tel. (0575)462937.

I T I E
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

Zondag 30 september t/m dinsdag 9 oktober

Zondag 30 september Zondag 7 oktober

- 's Middags vond er op de krui-
sing Hengeloseweg - Magnolia-
weg in Zelhem een aanrijding
plaats tussen een bedrijfsbus en
een fietser, doordat de bestuur-
ster geen voorrang verleende
aan de naderende fietser die
over de Hengeloseweg fietste.
De fietser raakte hierbij ge-
wond.

Maandag l oktober

- Op de kruising Sliekstraat-
Rijksweg in Hummelo kwamen
's morgens een personenauto
en een vrachtauto met elkaar
in botsing, doordat de chauf-
feur geen voorrang verleende
aan de tegemoetkomende auto-
mobilist.
Aan beide voertuigen ontstond
materiële schade.

Dinsdag 2 oktober

- In Hengelo reed 's morgens een
automobilist met zijn auto van-
uit een uitrit de weg op, zon-
der hierbij eerst voorrang te
verlenen aan een naderende
bedrijfsbus. Hierdoor ontstond
tussen beide partijen een bot-
sing en schade aan de voertui-
gen.

Donderdag 4 oktober

- Op klaarlichte dag werd bij
de kantine van de camping aan
de Handwijzersdijk in Hengelo
ingebroken.
Hierbij werd een hoeveelheid
geld weggenomen. Graag zou
de politie in contact komen met
eventuele getuigen. De politie
is te bereiken via telefoonnum-
mer (0900) 8844.

Vrijdag 5 oktober

- Bij een garage aan de Halse-
weg te Halle vond een poging
inbraak plaats.

- Aan de Pluimersdijk in Halle
werd door onbekende(n) uit
de schuur tuingereedschappen
ontvreemd.

- Tijdens een snelheidscontrole
op de Halle Nijmanweg in Halle
reden tussen 16.30 en 18.00
uur acht automobilisten te
hard.
De hoogst gemeten snelheid be-
droeg 107 kilometer per uur,
terwijl daar niet harder mag
worden gereden dan 80 kilome-
ter per uur.

- Aan de Oldenoord in Zelhem
vond 's nachts een woningin-
braak plaats, waarbij uit de
woning een portemonnee met
inhoud en een personenauto
van de oprit werd gestolen.
Van de dader(s) en de buit ont-
breekt nog ieder spoor. De poli-
tie heeft de zaak volop in on-
derzoek.

- 's Nachts vonden er in Hengelo
zes auto-inbraken plaats en in
Keijenborg één. Hierbij werd
een hoeveelheid cd's, autora-
dio's en gereedschappen ont-
vreemd. Van de dader(s) en de
gestolen goederen ontbreekt
nog ieder spoor. De politie
heeft deze zaken volop in on-
derzoek. Graag zou de politie
in contact komen met getuigen
die iets gezien of gehoord heb-
ben; ze is te bereiken via tele-
foonnummer (0900) 88 44.

Maandag 8 oktober

- In Hengelo vond 's morgens op
de Aaltenseweg een eenzijdig
ongeval plaats, waarbij een
bestuurder met zijn personen-
auto in de naast de weg ge-
legen sloot belandde. De be-
stuurder bleef ongedeerd.

- Een inwoonster uit Zelhem
deed bij de politie aangifte van
diefstal van een fiets. Deze
fiets had ze op vrijdag 5 okto-
ber gestald aan de Vincent van
Goghstraat vlakbij de bushalte.
Toen zij diezelfde dag terug-
kwam, zag ze dat haar fiets
was verdwenen. Het betreft
een Gazelle damesfiets die is
overgeverfd met bonte kleuren.

Dinsdag 9 oktober

- Op de Ruurloseweg in Zelhem
vond 's avonds een zwaar ver-
keersongeval plaats. Een auto-
mobilist, een 20-jarige inwoner
uit Borculo, kwam tijdens een
inhaalmanoeuvre met zijn voer-
tuig in de berm terecht, hij
schampte met de zijkant tegen
een boom en botste vervolgens
frontaal tegen een boom.
De passagier, een 17-jarige in-
woonster uit Borculo, zat be-
kneld en moest door de brand-
weer Zelhem uit het wrak wor-
den gehaald. Zowel de passa-
gier als de bestuurder zijn met
verwondingen per ambulance
naar het ziekenhuis gebracht.

Saskia Visscher
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Lubbers Wonen & Slapen
Woonboulevard

vanaf nurofitee

aat verhuizen
nchem

Banken Fauteuils Kasten Wandmeubelen Eethoeken
Kleinmeubelen Slaapkamers Waterbedden Slaapkamerkasten

Woonaccessoires Cadeauartikelen

Uit voorraad leverbaar:

POCKETVERING MATRAS 90 x 200 cm, van 845, voor 695,-

LATEX MATRAS 90 x 200 cm, van 795,- voor *

LATTENBODEM ELEKTRO 2 motoren, 90 x 200 cm, van 1.025,- voor 695f-

Andere maten op bestelling leverbaar

*) m.u.v. woningtextiel.
Opslag voor latere levering mogelijk.

Ulrrrr rs
iv onen lap en

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00

21 OKTOBER

KOOP-
ZONDAG


