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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Optocht oude

legervoertuigen

in Hengelo Gld.

Hef platteland
verandert

Daar komen de Ecfïfe Bakker

euro's en hoe gaan Slui/fer blijft sponsor

we ze noemen Steenderen 4

Hengelo Gld.

heeft een Keizer

D'n Draejer in de Velswijk

Op 19 februari jl. heeft Eddie de

Gier uit Hengelo Gld 'D'n Drae-

jer' in de Velswijk overgenomen

en sindsdien is hij er hard tegen-

aan gegaan om van het gebouw

een ontmoetingscentrum te ma-

ken met lage drempel. Zoals oor-

spronkelijk ook de opzet van 'D'n

Draejer' was, moet het weer een

buurthuis worden, zoals het vroe-

ger ook is geweest. Waar je voor

de gezelligheid komt en waar ook

personeelsfeesten, recepties en

buurtfeesten kunnen worden ge-

houden. De zaal is uitgebreid tot

± 230 vierkante meter en de

eiken vloer nodigt nu al uit tot

een dansje. In de zaal kan wor-

den gebarbecued en ook een

smulpan is aanwezig, zodat de

gasten zelf aan de slag kunnen.

Bij mooi weer kan de schuifpui

open en kan men op het ruime

terras plaatsnemen.

Eddie heeft het pand gehuurd van

de stichting 'D'n Draejer' op voor-

waarde, dat hij ook de sporthal

zal verzorgen. Deze heeft name-

lijk een duidelijke functie, wat

mag blijken uit het feit, dat er

bijna iedere avond iets te doen is.

Ook overdag wordt de sporthal

gebruikt, bv. door de school uit

de Velswijk en de school uit Wolf-

ersveen. Woensdag 17 oktober

werd de nieuwe zaal al gebruikt

als stemlokaal voor het referen-

dum.

Zondag 21 oktober is 'D'n Drae-

jer' al weer open voor publiek,

maar de feestelijke heropening

vindt plaats op zaterdag 27 okto-

ber van 15.00 tot 18.00 uur.

Eddie, we wensen jou en 'D'n

Draejer' een goede toekomst toe.

Zegelactie Roemenië

Hierbij willen wij de zegelac-

tie Roemenië, van de Stichting

Commissie Oost Europa Hengelo

(COEH), weer extra onder uw

aandacht brengen. Deze actie

houdt in, dat men zo veel mogelijk

zegels, bonnen en stempelkaarten

bij elkaar verzamelt.

Deze worden uitgezocht, opge-

plakt en verzilverd door de deel-

nemers van het Seniorentrefpunt

(dagopvang voor ouderen met een

handicap), Spalstraat 21 Hengelo,

tel. (0575) 46 02 78.

De uiteindelijk opgespaarde arti-

kelen/middelen komen ten goede

aan de nieuw geopende winkel

'Holland Helpie' in Ocna Mures,

Ziekenhuizen en minder bedeel-

den in Roemenië.

Vandaar hier een oproep aan u:

heeft u nog ergens in de la of in

een kast zegels en dergelijke lig-

gen waar u niets mee doet, dan

zijn wij er heel blij mee en kunt u

deze inleveren bij onderstaande

adressen:

Keijenborg:

- Buurtsuper Troefmarkt

- Bloemwinkel Jolanda

- Verzorgingshuis 'Maria Postel'

Hengelo Gld.:

- N.H. Remigiuskerk

- Verzorgingshuis 'de Bleijke'

- Klein Westland

- de Welkoop

- Dorpscentrum 'Ons Huis'

- Ds. J.L. Piersonschool

Hierbij geven wij een overzicht

van welke zegels, bonnen en

stempelkaarten welkom zijn:'

- Koffie- en Theezegels (punten)

ook eigen merk

- Zegels tankstations

- HKM-zegels

- Boterzegels

- Allerlei spaarkaarten

- Stempelkaarten van o.a. kap-

salons, drogisterijen en bloe-

menzaken

- Babyvoeding

- Koek

- Zegels van supermarkten

- Zegels van de markt

Alles wat maar aan zegels, bon-

nen en stempelkaarten aanwezig

is, is bij ons welkom (ook van bui-

ten Hengelo en Keijenborg).

Na drie avonden lichtroute kun-

nen we (GLTO Zelhem) al gerust

spreken van een groot succes.

Het aantal bezoekers is nu al het

dubbele van waar we van te

voren op gerekend hadden.

Op de eerste twee avonden heb-

ben we ruim 800 bezoekers

gehad. We horen ook overwegend

alleen maar positieve reacties.

We hopen de laatste avond ook

nog een keer een groot aantal be-

zoekers te mogen verwelkomen.

Op 27 oktober kunt u starten tus-

sen 20.00 en 21.00 uur, per fiets

of met de auto.bij de Fam. Menk-

veld aan de Hogeveldweg 2 in de

Oosterwijk en bij de Fam. Jansma

aan de Heidenhoekweg 7 in de

Heidenhoek.

Dus als u nog een zaterdagavond

vrij hebt, hebben wij een mooie

ontspanning voor het hele gezin.

Uw komst is de beloning voor de

energie, die al de bewoners langs

de route's, ruim 400 adressen, in

de verlichting hebben gestoken

om dit evenement tot een succes
te maken.

De kosten zijn ƒ 7,50 per per-

soon. Hiervoor ontvangt u een

route beschrijving en drie con-

sumptiebonnen, die op de eindlo-

catie kunnen worden verbruikt.

Kinderen kunnen gratis mee.

Voor meer informatie: Henk

Rouwhorst Tel. (0544) 35 1208

Live-muziek in Keijenborg op vrijdag 26 oktober

Johnny goes classic in de Eikeboom

De coverband 'Johnny goes clas-

sic' speelt de allerbeste pop- en

rockklassiekers van de afgelopen

vier decennia. Er komen onder

andere nummers van: ZZ-Top,

Rolling Stones, Golden Earring en

Iggi Pop langs bij hun optredens.

De band bestaat uit zeer ervaren

musici, die hun muzikale kwali-

teiten weten te combineren met

een flinke dosis humor en gezel-

ligheid.

'Johnny goes classic' is ontstaan

toen, de twee overgebleven leden

van de rockcoverband 'The Rack-

eteers', bassist André Landkroon

en gitarist Siegfried Heitman in

januari gingen samenwerken met

drummer Ronald Roerink (van

'Noar de bliksem') en zanger Fred

Ueffing (van Party-Time).

Tachtig jaar

muziekvereniging St. Jan

Op 21 september jl. was het al
weer tachtig jaar geleden dat
muziekvereniging St. Jan in
Keijenborg voor het eerst van
zich liet horen.
Dit willen we op zaterdag 27 ok-

tober a.s. vieren met een jubi-

leumconcert. Het concert zal wor-

den verzorgd door de harmonie

St. Jan en het Jeugdorkest.

Beide orkesten staan onder leiding

van de heer Ronald Buyting.Te-

vens zullen enkele leerlingen laten

horen hoe ver zij gevorderd zijn in

de muziek. Het belooft dus een ge-

varieerde avond te worden die u

zeker niet mag missen. Het con-

cert begint om 20.00 uur en wordt

gehouden in Zaal Winkelman, St.

Janstraat 3 te Keijenborg.

Giro 5766

Diabetes Fonds
collecteweek 28 oktober t/m 3 november 2001

Welp liet onderxoelc,

geef voor diabetes.'
Voor meer info: www.diabetesfonds.nl



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 28 oktober, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert,

Goede Herder Kapel
- Zondag 28 oktober, 10.15 uur, ds. Jeugddienst
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'

- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 25 oktober, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)
- Zaterdag 27 oktober, 19.00 uur,

Eucharistieviering
- Zondag 28 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

NPG 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) 6251 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.

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, HJ. 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 Keijenborg:
- 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) 5603 81
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
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
Met ingang van 21 oktober:

- maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 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 Sp'fttaal
- 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.

'kleintjes'

HERBALIFE
Voedingsproducten voor:
Onder- en Overgewicht

Sport

Gezondheidondersteunend

Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575)467381

Te koop:
NCRV-kalender 2002
Prijs/ 14,95 (€6,78)
R. Ooms, tel (0575) 461981

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Optocht van militaire voertuigen
bij het Achterhoeks museum 1940-1945

Zaterdag 13 oktober jl. waren er
tussen de middag tal van militaire
voertuigen te bewonderen rondom
het Achterhoeks Museum 1940-
1945 te Hengelo Gld.

Een groep liefhebbers van de
Veluwe had rondom Hengelo een

tocht uitgezet met het doel het
museum te bekijken.
Toen de chauffeurs binnen alles
bekeken, waren er vele toeschou-
wers buiten de bijzondere voertui-
gen aan het inspecteren.
Een bonte collectie met de overbe-
kende Jeep in zowel Ford als Wil-

ly's uitvoering. En wat te denken
van een enorme Diamond kraan-
wagen. Bijzonder waren ook de
Chevrolet Hup - een soort officie-
ren camper - en de blauwe Royal
Air Force Bedford MW van Engel-
se makelij.

De colonne werd besloten met

diverse uitvoeringen van de Dodge
en Chevrolet vrachtwagens. Altijd
weer indrukwekkend, al die geal-
lieerde militaire voertuigen.

Volgend jaar zullen er zeker weer
een keer voertuigen bij het muse-
um te bewonderen zijn.



Receptie jubilerende EHBO in Keijenborg

Dank U voor deze nieufae morgen...

Intens gelukkig zijn wij met de geboorte

van onze zoon en broertje

Hylke
Hylke Brent

Hij is geboren op 8 oktober 2001 in het

Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Gerhard en Heidi Glastra

Brent t

Thirza

Julianalaan4, 7255 EE Hengelo Gld.

Dankbetuiging

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar ziekte en

na het overlijden van onze liefdevolle moeder, fijne

oma en mijn vriendin

Hendrika Aleida Raterink-Wentink

betuigen wij onze oprechte dank.

Gerard en Rikie Raterink
Bert en Anita Raterink
Hetty en Dick Vlogman
Kleinkinderen
Herman Grootbod

Op de foto vlnr: Anita Buunh, Henk Schwartz, Dorie Tolkamp en Mini Giessen

De EHBO-vereniging in Keijen-

borg vierde 13 oktober jl. haar

vijftig jarig bestaan. Tijdens de

druk bezochte receptie werd er

teruggekeken op de afgelopen

jaren. De heer Tolkamp stond stil

bij de oprichting van de EHBO.

'Het was zes jaar na de oorlog.

Een kleine actieve groep, waarbij

o.a de heer Van Uum hier aanwe-

zig, richtte op 15 oktober 1951

een goed functionerende EHBO

op. Het is prettig dat in dit jaar

van de vrijwilliger, ook de EHBO

haar vijftig jarig bestaan viert'.

Burgemeester Van Beeck Calkoen

sprak namens de gemeente Hen-

gelo. 'Het gemeentebestuur hecht

veel waarde aan het in stand hou-

den van een goede voorziening,

zoals de EHBO. In deze maat-

schappij, die steeds verandert, is

het belangrijk dat er mensen zijn,

die voor het voetlicht durven tre-

den en niet terugdeinzen bij cala-

miteiten. Het diploma en *de ver-

plichte bijscholingen zorgen voor

een goede kwaliteit van de hulp-

verlening.'

Uniek in Keijenborg is, dat groep

acht van de basisschool de eerste

beginselen van 'Eerste Hulp Bij

Ongelukken' leert. Het is voor mij

dan ook iedere keer weer een

grote eer om de diploma's aan de

kinderen uit te reiken', aldus bur-

gemeester Van Beeck Calkoen.

Mevrouw Roes van het hoofdbe-

stuur van de afdeling Gelderland

benoemde de veiligheidsfunctie

van de EHBO-er.

'In de huidige maatschappij zal er

steeds vaker een beroep worden

gedaan op de vrijwilliger van de

EHBO; we denken aan de rampen

van de afgelopen tijd.' Henk

Schwartz mocht als voorzitter

voor de vereniging de 'Mgr. Ve-

ningsmedaille in Brons' met een

oorkonde in ontvangst nemen.

Mevrouw Roes mocht namens het

hoofdbestuur drie Bondsinsignes

uitreiken. Dr. B.A.M. Eijkelamp

was verhinderd, de heer Henk

Schwartz, bestuurslid van 1976-

1985 en vanaf 1985 voorzitter,

kreeg het Bondsinsige in Goud

uitgereikt en mevrouw Mini Gie-

sen, bestuurslid sinds 1978 en

vanaf 1979 penningmeester,

kreeg ook het Bondsinsigne in

Goud uitgereikt. Tijdens de terug-

blik op de afgelopen vijftig jaar
bleek hoe belangrijk het is om,

voor een gemeenschap als Keijen-

borg, een goed functionerende

EHBO-afdeling te hebben. Van

harte gefeliciteerd!

Denkt u met ons mee?

Ledenbestand 2001 staat op 326 gezinnen.

Hengelose ijsbaanvereniging

'Steintjesweide'

Het platteland verandert!

'Ijs en weder dienende' zijn ge-

vleugelde woorden in de ogen van

bestuur en leden van de Hengelo-

se ijsbaanvereniging 'Steintjes-

weide'.

Zodra gunstige weersomstandig-

heden zich aandienen voor ijsvor-

ming begint het werk voor de

baancommissie om alles up-to-

date te hebben als de eerste jeug-

dige schaatsers zich aandienen.

Men gaat als eerste voor de

jeugd, omdat zij qua afstand en fi-

nanciën minder mogelijkheden

hebben om de grote goed geoutil-

leerde ijsbanen te kunnen bezoe-

ken. Het ledental staat monenteel

op 326 gezinnen, dus schaatsers

genoeg, wanneer de ijsbaan daad-

werkelijk geopend is.

In de afgelopen winter waren het

slechts enkele dagen dat er ge-

schaatst kon worden. De kasposi-

tie van de vereniging is momen-

teel gunstig; dit is ook nodig, ge-

zien de voorgenomen verbete-

ringsplannen. Zo wordt in het

midden van de baan een extra

spuitstuk geplaatst om de opgelo-

pen scheuren in het ijs sneller te

kunnen dichten. Het ligt in de be-

doeling om langs de inrit vanaf de

Bleekstraat meerdere lichtpunten

te plaatsen.

In het verleden zijn zowel het

clubgebouw als de baan ingrij-

pend verbeterd.

Het gebouw dient momenteel een

dag per week ook als ontmoe-

tingsplaats voor vluchtelingen-

werk met daaraan gekoppeld een

spreekuur.

De komende maanden kunnen de

leden bezoek krijgen voor inning

van de contributie voor het ko-

mende jaar.

Laat nu het ijs maar komen, ijs-

baanvereniging 'De Steintjeswei-

de' is er klaar voor.

Vraagt u zich ook wel eens af:

- Waar ga je als oudere straks

wonen en is er voor jongeren

ook nog voldoende woonruimte?

- Blijft dat wonen op het platte-

land zelf nog wel aantrekkelijk?

Zijn er voldoende voorzieningen

zoals winkels voor je dagelijkse

boodschappen, scholen voor de

kinderen en een huisarts in de

buurt?

- Kun je je nog veilig genoeg voe-

len in het buitengebied en nog

genieten van de charmes en

aantrekkelijkheden die het plat-

teland ons biedt?

- Maar is er ook nog bestaans-

recht en toekomst voor de

agrariërs in het buitengebied?

Allemaal zaken die zullen gaan

veranderen en waar wij als direct

betrokkenen invloed op uit kun-

nen oefenen. Denk en praat met

ons mee zodat de mensen die

straks de beslissingen nemen,

weten wat wij vinden.

Dat kan op maandag 29 oktober

2001 om 20.00 uur in het dorps-

huis in Vorden.

Deze avond zal de heer Ligten-

berg, kringvoorzitter van de GLTO

(de Gewestelijke Land- en Tuin-

bouworganisatie), uitleg geven

over de beleidsmaatregelen die in

de komende jaren van belang zul-

len zijn in het buitengebied.

Welke veranderingen brengt dat

voor ons mee? In zijn verhaal zal

hij speciale aandacht aan de re-

constructie schenken. De recon-

structieplannen zijn de nieuwste

plannen over de toekomstige in-

richting van ons gebied.

Daarna licht mevrouw Van Dijk-

De Wit, voorzitter van de Vereni-

ging voor Kleine Kernen, toe wel-

ke regelingen vooral belangrijk

zullen zijn voor de dorpen en klei-

ne kernen. Tevens vertelt zij hoe

bewoners daar zelf invloed op uit

kunnen oefenen.

Tijdens de tweede helft van de

avond praten we verder over de

ideeën die u daarover heeft.

Deze bijeenkomst wordt georgani-

seerd door een werkgroep, die be-

staat uit vrouwen van verschillende

organisaties uit Vorden, Hengelo,

Ruurlo, Harfsen en Eefde.

Hun doelstelling is het platteland

levend te houden om te wonen, wer-

ken en te genieten.

Correspondente van 'de Reclame'Mevr. G. Kolden hof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd: tel. (0575) 463818 • fax (0575) 465088
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl - of rechtstreeks: tel. (0575) 46 1920
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

Mooie Els tor, 3 kilo

4.98 (€2.26)

Zoete sappige sinaasappels,

18stuks 5.98 (€2.71)

vvv hengelo gelderland

Met ingang van

29 oktober 2001

zijn de nieuwe

openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van

10.00 uur tot 12.30 uur.

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

Bezorgers in Hengelo Gld.

Voor ± l uur per d.ig ontv.ingt u een aantrekkelijke vergoeding, hertst-

en wintertoeslag, een gratis abonnement en nou; veel meer. Wij \ e r \ \ .u h

ten een correcte be/or^ing vóór 7.00 uur . /owel jongeren als volwassenen

zijn van harte welkom. Minimum leeftijd is l 5 jaar .

Hel voor meer informat ie : "De ( ie lder lander ' (024) 365 ( ) ( > 54

V.O.F. Klompenfabrigk

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'
Kwalliteitsklompcn,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

De nieuwe collectie

kerstkaarten
is er weer!

Wij hebben diverse modelboeken ter inzage.
Het is tevens mogelijk de boeken mee te

nemen om zo uw keus te bepalen.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88

Eddie de Gier
D'n Draejer Velswijk

Heropening:
De verbouwing van D'n Draejer \e> klaar!

Op zaterdag 27 oktober a.e>.

'Open Huis'
van 15.00 tot 10.00 uur

U bent van harte uitgenodigd!!

Onder net genot van een hapje en een drankje

presenteren wij u onze nieuwe feestzaal.

Barbecue/e>mu\pan/buffetten/recepties/

feeeten/partijen/sportevenementen/

buurtfeesten enz.

Info: Eddie de Gier D'n Draejer, Vel&wijk

rei. 06-533 622 30 - fax (0575) 46 44 95

€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.

niemand anders

Informeer ook eens naar onze eigen
aantrekkelijke kortingen!

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

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan bel

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Bel voor informatie:
Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

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

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

Kervelseweg 23

7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 2619

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

rauwkostredame:

Deze week elke dag een andere salade

250 gram ƒ 2,98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Mooie bospeen
per bos ƒ 1f50 €0,68

Elstar nieuwe oogst

3 kilo ƒ 4f98 € 2,26

Rode kool vers gesneden

per zakje ƒ 1f98 €0,90

vrijdag - zaterdag:

Malse sla
2 krop ƒ 1f98 €0,90

Kiwi'S vol vitamine C

10 stuks ƒ 5,98 €2,71

Perssinaasappels
20 stuks ƒ 5f98 €2,71

Er is ook weer kant en klare
stamppot verkrijgbaar!

Reparatie van alle merken

wosoutomoten, koe/kosten en diepvriezers

U/T DE WEERD

Tel. (0575) 46 18 06
Zonnestraal 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

Sirius Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

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

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

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

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

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13.30 tot 10.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!
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BEO bloembinders opent nieuwe winkel
OVERIGE WERKZAAMHEDEN EN DE

TERBESCHIKKINGSTELLINGSREGELING (BOX 1)

Op de foto van links naar rechts: EefLoman, Annika, Dieneke, Trudie, Alice, Erna, Ome Jan, Annie en Helma Loman

'Beo bloembinders' opende don-

derdag 18 oktober jl. haar nieu-

we zaak aan de Raadhuisstraat,

nummer 8 in Hengelo Gld.. In de

mooie nieuwe winkel is een

prachtige presentatie van plan-

ten, diverse potten en cadeauarti-

kelen.

De opstelling is zo gekozen, dat

alles overzichtelijk is. Er is voor

iedereen wat te vinden, in iedere

prijsklasse. Bij 'BEO bloembin-

ders' is er maar liefst een keus uit

150 soorten snijbloemen. Deze

worden door de eigenaar Eef

Loman zelf uit Aalsmeer gehaald,

ze zijn op deze manier snel en

vers in de winkel.

Uniek is de koeling voor snijbloe-

men in de nieuwe winkel. De koe-

ling is speciaal ontworpen voor

"BEO bloembinders.' De snijbloe-

men staan continue in de koeling,

een ruimte gescheiden door een

glazen wand. 's Avonds gaat de

wand dicht en wordt automatisch

de juiste temperatuur ingesteld.

Alles in de nieuwe winkel is er op

gericht om zo efficiënt mogelijk te

werken. 'BEO bloembinders in

Hengelo Gld. is een van de vier

bloemenzaken van Eef en Helma

Loman. De andere winkels zijn in

Doetinchem, Varsseveld en Zel-

hem gevestigd.

Drieentwintig jaar geleden begon

Helma met een klein bloemenwin-

keltje en dit is gegroeid tot vier

florerende bloemenwinkels. 'Dit

was ons nooit gelukt zonder zo'n

fantastisch team van medewer-

kers' aldus Eef. De officiële ope-

ning vindt in 2002 plaats als bui-

ten ook alles klaar is.

Dag 'meier', dag 'joet', dag 'geeltje', dag 'knaak'

Daar komen de euro's en hoe gaan we ze noemen?

De verschillende munten en biljet-

ten van de 'gulden' hebben door

de jaren heen een eigen bijnaam

gekregen. Een tientje heet ook

wel 'joet', duizend gulden is een

'rug'. Al is het briefje van vijfen-

twintig gulden rood, toch wordt

hij een 'geeltje' genoemd en een

'knaak' is twee gulden vijftig.

Zoals iedereen inmiddels wel

weet, krijgen we met de euro al-

lemaal nieuwe munten en biljet-

ten. Tien euro heeft een waarde

van 22,04 gulden. Heet dat dan

straks nog steeds een 'joet' of

komt daar een nieuwe naam voor.

Honderd euro, dat 220,37 gulden

waard is blijven we dat 'meier'

noemen? Een briefje van duizend

hebben we straks niet meer, wel

een biljet van 500 euro wat ruim

1100 gulden waard is. Wordt het

echt moeilijk of zal het een kleine

omschakeling zijn?

Op vakantie lukt het de meeste

mensen om binnen twee dagen te

wennen aan de buitenlandse valu-

ta, dus waarom straks niet met

de euro!

Om u toch een beetje te laten

wennen aan de waarde van de eu-

romunten en -biljetten, hebben we

de komende weken voor u een

aantal voorbeelden met daarbij

de waarde in guldens.

Resultaat uit overige
werkzaamheden

Een onderdeel van de inkomsten

in box l (inkomen uit werk en

woning), is het resultaat uit ove-

rige werkzaamheden.

Hieronder vallen onder andere

freelance werkzaamheden. Ook

vallen onder deze categorie van

inkomsten voordelen die worden

behaald door 'ervaring, relaties

en deskundigheid' te benutten.

Dit speelt bijvoorbeeld als arbeid

wordt verricht bij transacties met

onroerende zaken of effecten. In

de wettekst worden in dit ver-

band de termen voorkennis en

uitponden van onroerende zaken

met name genoemd.

Nadeel van de positionering van

deze inkomensbestanddelen in

box l is, dat de transactiewinst

belast is met het progressieve ta-

rief van maximaal 52%. De ge-

maakte kosten zijn dan wel vol-

ledig aftrekbaar. Bij belasting-

heffing in box 3 (inkomen uit spa-

ren en beleggen) is niet het trans-

actieresultaat belast. In deze box

vindt belastingheffing plaats over

het gemiddelde vermogen in een

jaar (l,2%).

Het kan dus van groot belang zijn

in welke box bepaalde inkomens-

bestanddelen worden belast. On-

getwijfeld zal in een aantal geval-

len de belastingrechter hierover

uitspraak moeten gaan doen.

De terbeschikkingstellings-
regeling

Nieuw in de belastingwetgeving

is de terbeschikkingstellingsrege-

ling. Deze houdt in dat het ren-

dabel maken van vermogensbe-

standdelen, die normaal in box 3

vallen, in bepaalde situaties toch

in box l terecht komen als inkom-

sten uit overige werkzaamheden.

Dit heeft onder andere tot gevolg

dat de waardemutatie van deze

vermogensbestanddelen belast is

in box l.

Achterliggende gedachte van de

regeling is om te voorkomen dat

er transacties worden afgesloten

met de eigen BV en/of familie-

leden die het doel hebben om af-

trekbare kosten op te voeren in

box l en de opbrengsten belast te

krijgen tegen het veelal voorde-

ligere tarief van box 3.

Het betreft vermogensbestandde-

len die ter beschikking worden

gesteld aan een onderneming van

een verbonden persoon, de eigen

BV, een BV van een verbonden

persoon, of een samenwerkings-

verband waarin zo'n verbonden

persoon of BV als vennoot winst

uit onderneming verkrijgt. Onder

een verbonden persoon wordt ver-

staan de partner van belasting-

plichtige en hun minderjarige kin-

deren. Het begrip partner is ruim

gedefinieerd in de wet.

Als er sprake is van een ongebrui-

kelijke terbeschikkingstelling is

de kring van verbonden personen

veel ruimer, namelijk alle bloed-

en aanverwanten in de rechte

lijn. Ten aanzien van de terbe-

schikkingstelling moet beoordeeld

worden of hetgeen is overeenge-

komen maatschappelijk gebruike-

lijk is.

Bij de terbeschikkingstellingsre-

geling geldt het winstregime. Dit

houdt in dat bij verhuur van een

pand aan een eigen BV of aan (de

BV van) een verbonden persoon

gemaakte kosten op de huurop-

brengst in mindering kunnen wor-

den gebracht. Aftrekbare kosten

zijn bijvoorbeeld afschrijvingen,

rente en onderhoudslasten.

Nadeel is dat de boekwinst op het

pand die wordt behaald bij ver-

koop ook belast is tegen het

progressieve tarief van box 1. Dit

is ook aan de orde als het- pand

niet meer aan de eigen BV of aan

(de BV van) een verbonden per-

soon wordt verhuurd maar aan

een derde. Ook als de aandelen

van de BV worden verkocht komt

er een einde aan de terbeschik-

kingstellingsregeling en dient er

te worden afgerekend met de fis-

cus over de meerwaarde van het

pand. In deze situatie wordt er

dus niet verkocht en dus ook geen

geld ontvangen. Voor deze geval-

len is er een betalingsregeling ge-

troffen waarin is geregeld dat de

belasting in maximaal tien jaar

dient te worden betaald. Hiervoor

gelden wel een aantal voorwaar-

den. Het begrip 'ter beschikking

stellen' is ruim gedefinieerd in de

wet. Zo vallen onder andere le-

vensverzekeringsovereenkomsten,

schuldvorderingen en koopopties

in relatie tot de eigen BV of (de

BV van) een verbonden persoon

hier onder.

Onder voorwaarden geldt de re-

geling niet voor de werkruimte in

de eigen woning die ter beschik-

king wordt gesteld.

Vermogensbestanddelen die per l

januari 2001 onder deze regeling

vallen, moeten op deze datum te

boek worden gesteld op de waar-

de in het economisch verkeer

(step-np). Hierdoor blijven de

waardemutaties vóór l januari

2001 buiten de heffing.

Voor een aantal vermogensbe-

standdelen wordt geen step-up

verleend, zoals vergunningen,

concessies, quota en zogenaamde

'turbovorderingen' op de eigen BV.

Het gaat te ver om in deze co-

lumn diep op deze materie in te

gaan. Indien het u (be)treft is het

raadzaam hier bij stil te staan.

De belangen kunnen zeer groot

zijn.

Deze column werd verzorgd door

Accountantskantoor

Th.J. Sloot b.v.

50 euro = 110,19 gulden
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Landelijke menwedstrijden in Hengelo Gld. Waterpolo He-Key

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober was Hengelo weer echt 'het
paardendorp'. 'In Stap en Draf' had in dat weekend de organisatie
in handen van de landelijke menwedstrijden met de onderdelen
dressuur, vaardigheid en marathon, waaraan tachtig aanspannin-
gen deelnamen Hiervoor was het terrein 'De Hietmaat' en de lande-
lijke omgeving van Hengelo uitermate geschikt. De narigheid in
verband met de M.K.Z., waardoor keuringen en wedstrijden niet ge-
houden konden worden, werd geheel gecompenseerd door het
prachtige weer.

Waar de afgelopen vier jaar de

menwedstrijden werden tegenge-

werkt door regenbuien en mod-

derpartijen, was het dit keer per-

fect voor elkaar. De zon scheen,

de temperatuur was meer dan

aangenaam, waardoor vooral de

buitenrit van 19 km door het

prachtige, landelijke Hengelo nos-

talgische gevoelens opriep.

Er heeft zich geen enkel ongeval

of incident voorgedaan, zodat de

organisatie met veel plezier kan

terugkijken op een perfecte dag.

De regionaal / plaatselijke kam-

pioenen (dus leden van 'In Stap

en Draf') zijn geworden in de dres-

suur: mevrouw H. Kroese, in de

vaardigheid: de heer B. Hobelman

en op alledrie de onderdelen: Hans

Boerboom.

Uitslagen marathon:
l-span, pony/paard, klasse 1,2,3:

M. Huijer, Heerjansdam

l-span pony/paard, klasse 4/5:

L. v. Gestel, Eindhoven,

2-span paard klasse 1:

F. Kamphuis, Heerde,

2-span paard klasse 2/3:

A. Jochems, Etten/Leur

2-span paard klasse 4/5Z:

R. Letteboer, Geesteren (Ov)

2-span pony klasse 1,2,3:

T. Viets, Wageningen

2-span pony klasse 4/5Z:

T. v. Arem, Heelweg,

4-span paard klasse 4/5:

P. Groenen, Luyksgestel

4-span pony klasse 1-5:

D. Neerincx, Eist,

Hobby-klasse:

P. Wormgoor, Zelhem.

Echte bakker Sluijter blijft sponsor SV Steenderen 4

Hans en Astrid Sluijter van de ge-

lijknamige bakkerij hebben de

shirtsponsoring met drie jaar ver-

lengd.

Reden voor het vierde elftal om

samen met de sponsor te poseren

voor het maken van een foto.

Op dejoto ziet u vlnr staand: Leider nans en Astria

Maikel Harmsen, trainer Jeroen

Borgonjen, Michel van de Berg,

trainer Dick Bulten, Erik

Witteueen, Huub van de Berg, Nick

Berns, Oege Wouda, David Klein

Gehurkt: Jesse Wolbrink, Tomas

Zwerink, Bob Wagenvooort,

Mayckel Verhoeven en Yorick van

Spanje.

Thom Harmsen ontbreekt op deze

De He-Key heren l stonden voor

een belangrijke wedstrijd. Na het

verlies van vorige keer was het

zaak om te winnen om de aanslui-

ting met de subtop te behouden.

Hetzelfde gold voor de tegenstan-

der uit 's-Heerenberg: Montfer-

land 1. Een prima uitgangspunt

voor een leuke pot waterpolo.

Het eerste partje waren er kan-

sen over en weer maar bleef de

teller op O steken, vooral omdat

de lat en paal He-Key goed gezind

waren. Het tekort aan doelpunten

werd in het twee partje geheel

goed gemaakt. De doelpuntenma-

chine kwam bij beide teams op

gang en na 5 minuten netto

speeltijd was de tussenstand 4-3.

Geert Memelink nam de gehele

productie voor zijn rekening.

Het derde partje gaf een zelfde

beeld He-Key nam telkens een

voorsprong maar zag de tegen-

stander ook even zo vaak langs

zij komen. Dit resulteerde in een

spannende en aantrekkelijke wed-

strijd. Met een 7-6 voorsprong

ging He-Key de laatste rustpauze

in. Montferland drong steeds ster-

ker aan en maakte 7-7 via een

strafworp vanaf 4 meter. De

scherpte voor het doel nam af en

beide teams wisten vervolgens

moeilijk tot scoren te komen. Het

bleef spannend tot de laatste se-

conde maar het bleef 7-7 en daar-

mee kregen beide teams een ver-

diend punt.

De tweede teams behaalden an-

dermaal geen punten. Heren 2

miste enkele belangrijke spelers,

maar bood lange tijd goed tegen-

spel. Uiteindelijk won Schuurman

BZ&PC 4 verdiend met 4-10.

Tegen Dames 2 van het Ruurlose

Roderlo was er lange tijd geen

eer te behalen. Het duurde tot in

het vierde partje totdat Dames 2

twee eretreffers wist te scoren.

Dames 2 van He-Key verloor met

2-11 van de concurrent van

Dames l om de eerste plek in de

4e klasse B. Het gaat elke week

beter en het is wachten op de eer-

ste punten als meer gelijkwaardi-

ge teams op het programma

staan.

Damclub Hengelo Gld.

DCH 4 speelde alweer de derde

ronde voor de bondscompetitie

van het nieuwe seizoen.

Thuis ontvingen zij VADAC 2 uit

Varsseveld. Het feit dat het vier-

de van DCH tegen het tweede van

VADAC speelt, zegt niet zozeer

iets over de sterkte van de spe-

lers, maar over de grootte van de

verenigingen.

Wel is het zo, dat er bij kleine

verenigingen spelers zijn die bui-

ten het eerste team vallen en dan

aan het eerste bord van het twee-

de spelen.

Dat ondervond J.Wentink ook,

want hij ging kansloos ten onder.

H. Dijkman kreeg eveneens geen

kans en verloor. J. Schabbink en

B. Rossel speelden remise.

Onderlinge competitie:

E. Hoebink - G. Halfman 1-1

H. Luimes - H. Zonnenberg 3-0

H.Tekelenburg -W. Eijkelkamp 0-3

Y.Schotanus-J.Vos 0-3

L. Koldenhof - E. Brummelman 0-3

R. Beening - H. Groeneveld 1-1

H. Vos - J. Luiten 3-0

A. Hoebink - H. Lansink 1-1

B. Harkink - J. Heijink 1-1

G. Wentink - B. Momberg 0-3

G. Kreunen - B. Goorman 3-0

Standen:

Groep A:

1. J. Heijink

2. H. Vos

3. J. Vos

Groep B:

1. H. Lansink

2. Y. Schotanus

B. Harkink

4. R. Beening

Groep C:

1. B. Goorman

H. Groeneveld

3. B. Momberg

4. H. Dijkman

5-9

5-7

3-6

5-11

5-10

5-10

5-9

5-9

5-9

6-8

4-7

Persoonlijke kampioenschap:

J.Heüjnk speelde onlangs zijn

zesde en laatste ronde van de

persoonlijke Gelders kampioen-

schap in Huissen.

• In de eerste klasse waar hij mee-

speelde, kon hij nog eerste wor-

den als de koploper D. Dix uit

Brummen in die laatste ronde nog

in de fout zou gaan.

Maar dat deed hij niet en ook al

won J. Heijink zijn laatse partij,

hij bleef op de tweede plaats

staan, wat hem meteen recht

geeft om volgend jaar weer mee

te doen in de Gelderse finale.

Lenderink, René Aal en de sponsors foto.
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Huishoud- en Kadoshop Sueters geopend (Hengelo Gld., Hummelo &, Keppel en Zelhem)

Hengelo Gld. heeft een Keizer

Op zaterdag 13 oktober is de
eerste Keizer van de gemeente
Hengelo Gld. gekroond bij het
Keizerschieten op de Steintjes-
weide.

Voor het eerst in de geschiedenis

van Schutterij EMM is er Keizer-

schieten georganiseerd in de ge-

meente Hengelo Gld., waar alleen

inwonende koningen aan deel

mochten nemen.

De koningen kwamen van de

twee schutterijen St. Jan Keijen-

borg en Schutterij EMM uit Hen-

gelo, aangevuld met de koningen

en koninginnen uit de buurtschap-

pen Bekveld, Dunsborg, Noabers

en Varssel. In totaal waren 52

'hoogheden' aangetreden om de

vogel van de pin te jagen.

Om exact 11.00 uur opende Cees

van Staalduinen het festijn.

Burgemeester Van Beeck Calkoen

nam hierna het woord. Hij me-

moreerde dat dit geweldige initia-

tief van de jubilerende vereniging

EMM zeer te huldigen was. Het

hoofddoel van dit alles is toch

om de Broederschaps- en Vriend-

schapsbanden aan te halen.

Mede door de prachtige weersom-

standigheden zijn de woorden van

de burgemeester zeker bewaar-

heid.

Het eerste schot werd gelost door

burgemeester Van Beeck Calkoen.

Hierna schoten de koningen en de

koningin van het huidige jaar.

In de eerste twee ronden werd

geschoten op de onderdelen waar-

bij de uitslag was: Henk Luesink

(Varssel) kop, Theo Jaaltink

(EMM) linkervleugel, Jan Groten-

huis (Varssel) staart en Henk

Wissink (EMM) rechtervleugel.

Op het gezellige terrein van de

Usvereniging 'Steintjesweide'wer-

den zes volle ronden afgewerkt,

voordat in de zevende ronde bij

het 333ste schot de vogel het

opgaf en in twee stukken ter

aarde stortte.

Theo Jaaltink van EMM werd

onder luid applaus de eerste kei-

zer. Theo was de koning van

EMM uit het jaar 1991. De nieu-

we keizer koos zijn vrouw Annie

als keizerin.

De huidige koning van EMM,

Martie Jolij, kreeg de eer om

Theo de versierselen om te han-

Woensdagavond 17 oktober jl.

vond de officiële opening plaats

van Sueters huishoud-en kados-

hop aan de Raadhuisstraat 9 in

Hengelo Gld. Sueters heeft al een

soortgelijke winkel in Vorden. 'Ik

ben trots op het bedrijf en op

onze familie' aldus mevrouw Su-

eters tijdens de officiële opening.

'Dit is de achtste uitbreiding van

ons bedrijf en de eerste keer bui-

ten de gemeentegrenzen van Vor-

den'!

Sueters huishoud- en kadoshop is

een echt familiebedrijf en ook nu

heeft iedereen van de familie Su-

eters meegeholpen om samen met

de medewerkers alles voor elkaar

te krijgen'. Suzan Sueters zal van

de familie het meest in Hengelo

aanwezig zijn.

In de prachtige winkel staat alles

op het gebied van huishoudelijke

artikelen ruim en overzichtelijk,

zodat iedereen op zijn gemak

alles kan bekijken. Ook voor een

leuk kado kan men prima terecht.

Op de foto: Suzan (rechts) met

Thara tijdens de openingshandeling

gen. Zijn vrouw Gré Jolij hing

Annie de versierselen om van de

nieuwe keizerin.

Helaas kon er geen vendeliershul-

de worden gebracht door afzeg-

ging van de vendeliersgroep. Ech-

ter de pret was er niet minder

om. Geluiden als 'dit moet een

traditie worden' waren alom te

horen en Cees van Staalduinen

zal dan ook zeker niet de laatste

zijn die hierin gaat meedenken.

Hij zal de deelnemende verenigin-

gen namens de jubilerende vereni-

ging EMM uitnodigen om alles op

een rij te zetten, zowel organisa-

torisch alsmede het financiële

plaatje.

Dat er in Hengelo een traditie

kan worden toegevoegd is eigen-

lijk een feit.

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

Donderdag 11 t/m maandag 15 oktober

Donderdag 11 oktober

- Op de kruising Hof straat-Sa-

rinkkamp vond tussen twee

automobilisten een aanrijding

plaats, doordat één van de be-

stuurders op de kruising voor-

rang nam. Hierdoor ontstond

aan beide voertuigen schade.

Zaterdag 13 oktober

- Een inwoner van Zelhem deed

aangifte van poging tot auto-

inbraak. De eigenaar had zijn

personenauto tussen 8 en 12

oktober geparkeerd aan de

Prinses Marijkestraat.

- Tussen l en 12 oktober stond

aan de .Kerkekamp in Hengelo

een personenauto geparkeerd.

Ook hier is geprobeerd in te

breken; er ontstond braakscha-

de aan het voertuig.

- In Hengelo werd op de Beek-

straat, buiten de bebouwde

kom, tussen 14.00 en 15.00

uur een snelheidscontrole ge-

houden. Tijdens deze controle

viel het de politie op dat de

weggebruikers zich goed aan

de maximumsnelheid hielden.

Op één motorrijder na, hij

kwam met een snelheid van

107 km per uur voorbij.

- Op de Spalstraat in Hengelo

reed 's nachts een automobilist

tegen een geparkeerde perso-

nenauto. Er ontstond schade

aan beide voertuigen.

- Aan de Johannes Vermeerstraat

in Zelhem vond 's nachts een

auto-inbraak plaats.

Hierbij werd een autoradio met

cd-speler gestolen. Van de da-

der(s) en de buit ontbreekt nog

ieder spoor.

- Bij een sigarenzaak aan de

Ruurloseweg in Zelhem vond

's nachts een poging tot in-

braak plaats.

Maandag 15 oktober

- Aan de Stationstraat in Zelhem

werd 's middags een 53-jarige

inwoonster uit Zelhem aange-

houden wegens het rijden on-

der invloed.

Het rijbewijs werd ter plaatse

in beslag genomen en tegen de

vrouw werd proces-verbaal op-

gemaakt.

- Een inwoner van Zelhem kwam

aan het politiebureau aangifte

doen van een auto-inbraak,

- waarbij o.a. geluidsboxen wer-

den ontvreemd. De auto stond

tussen zaterdag 13 oktober en

maandag 15 oktober jl. gepar-

keerd aan de Rembrandtstraat

te Zelhem. Van de dader(s) en

de buit ontbreekt nog ieder

spoor.

- In de schildersbuurt van Zel-

hem werden diverse auto's ver-

nield. Deze zaken heeft de poli-

tie volop in onderzoek.

Saskia Visser

Brandwonden Stichting bedankt

gevers en collectanten

Op de foto vlnr: keizerin Annie met de keizer Theo en voorzitter

Cees van Staalduinen.

In de week van 7 t/m 13 oktober

2001 gingen in heel Nederland

meer dan 50.000 collectanten de

straat op om geld bijeen te bren-

gen voor de Nederlandse Brand-

wonden Stichting.

Ook in Hengelo en Keijenborg gin-

gen de collectanten langs de deu-

ren. En niet zonder succes! Ge-

zamenlijk werd er een bedrag van

ƒ 5.139,80 opgehaald.

De opbrengsten van de collecte

stellen de Brandwonden Stichting

in staat om haar belangrijke werk

voort te zetten.

Brandwonden zijn één van de

meest ernstige verwondingen die

een mens kan overkomen. Naast

de pijn en de langdurige behande-

ling zijn het vooral de ontsierende

littekens die het leven van brand-

wondenslachtoffers moeilijk ma-

ken.

Al meer dan dertig jaar trekt de

Brandwonden Stichting zich het

lot van deze mensen aan en helpt

door middel van onderzoek, het

verbeteren van de behandeling,

het geven van nazorg en preven-

tie van brandwonden.

Zonder de collecte zou de Stich-

ting al deze activiteiten niet kun-

nen organiseren. Mede namens de

plaatselijke collecte - organisator

dankt de Nederlandse Brandwon-

den Stichting de collectanten en

gulle gevers in Hengelo en Keijen-

borg voor het mooie bedrag dat

bijeen werd gebracht voor de

strijd tegen de littekens.
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- presenteert -

rockformatie

vrijdag 26 oktober
aanvang 21.30 uur
entree ƒ 7,50 <€

St. Janstraat 69, Keijenborg - Tel. (0575) 46 55 30

Eddie de Gier
D'n /elswijk

Exploiteert en beheert sporthal/café/zaal/buurthuis 'D'n Draejer' in Velswijk.

Organiseert feesten, partijen, recepties en vergaderingen. Beschikt over

zaalfaciliteiten voor barbecue/smulpan/warme en koude buffetten.

Vraagt per direct een:

Zelfstandige Horeca Medewerker M/V
(parttime)

Binnen Eddie de Gier D'n Draejer is plaats voor een zelfstandige medewerker m/v,

die ons enthousiaste en gemotiveerde team wil komen versterken.

U hebt:

- een klantvriendelijke instelling,

- verantwoordelijkheidsgevoel, zelfinitiatief en enthousiasme,

- een flexibele instelling m.b.t. werkuren,

- affiniteit met bereiding van cafetariaproducten.

Herkent u zichzelf in bovenstaand profiel en wilt u Informatie of een afspraak

maken, dan kunt u contact opnemen met Eddie de Gier.

Eddie de Gier D'n Draejer, p/a Hummeloseweg 31, 7255 AG Hengelo

Tel. (0575) 46 34 95, fax: (0575) 46 44 95, mobiel: 06-533 622 30

Inwoners blijven geïnteresseerd in overheidsbeleid

Veldhoek Hengelo waardeert gemeente

Tijdens de reguliere hoorzitting
van 16 oktober jl. werden opti-

mistische geluiden geuit ten aan-
zien van de gemeente Hengelo

Gld. Het college van B. en W.
werd vertegenwoordigd door
wethouder H.E Meurs.
Verder waren aanwezig secreta-
ris JJ. van Gijssel en directeur
gemeentewerken G.J. Oosterhuis.

Gelet op de protestbrief, welke een
speciaal comité naar aanleiding

van een voorstel van het provinci-
aal bestuur had verzonden, werd

gevraagd hoe nu de verdere afhan-
deling in z'n werk gaat.
Volgens de ingestelde anti-proce-
dure gaat het voorstel van Gede-
puteerde Staten naar de Provin-
ciale Staten, voorzien van amen-

dementen en protesten van de ge-
meenten afzonderlijk. Via politieke
kanalen kan dan nog enige invloed
worden uitgeoefend op de besluit-
vorming van de Provinciale Sta-

ten. Via inspraakprocedures kan
men zijn stem nog laten horen.
De dertig km-instelling binnen de
bebouwde kom kan op redelijk
korte termijn worden ingevoerd.

Dat houdt in dat bv. de Varsselse-
weg binnen de kern Veldhoek

onder die restrictie komt te vallen.
Voor de zestig km-trajecten wordt

nog overlegd via de gemeentelijke

commissie en dit wordt dan voor-
gelegd aan de gemeenteraad.
Enkele zandwegen zijn afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer, ver-

oorzaakt door'wildcrossen' op on-
der andere de Hertenweg. Aanwo-
nenden moeten nu voor ontheffing
legesgelden betalen.

In de onlangs gehouden raadsver-
gadering is al aandacht gevraagd

voor dit probleem. Gevraagd werd
om de bereikbaarheid van het ten-
nispark aan de Kapersburgerweg
met motorvoertuigen mogelijk te

maken door de verbodsgelding een
klein eindje te verschuiven.
Fietspaden over 'het Zand', onder

andere op de Vierblokkenweg,
worden voorzien van afscheidings-
paaltjes en verhard.
Het overige tracé wordt wat te
smal voor elkaar passerend land-
bouwverkeer. Gevraagd werd aan

het college daar wat aan te doen,
omdat het landbouwverkeer vrij
intensief is.
Voor het bezorgen van partijen as-

best, is de gemeente in onderhan-
deling met een particulier bedrijf
binnen de gemeentegrenzen.

De riolering in het buitengebied is
bijna geheel afgerond. Nu zal men
zich richten op verbeteringen en

vervanging van defecte onderde-
len.
Voor de bouw van woningen in de

plattelandsgemeenten - zeker in
het buitengebied - wordt weinig

ruimte gelaten in de vijfde ruimte-
lijke nota.
Over vragen ten aanzien van ach-
terstand in het onderwijs op de
school Veldhoek (op grondgebied
Ruurlo), kon het college aangeven,
dat er vermoedelijk, net als in de
gemeente Hengelo, een duidelijk

beleid wordt gevoerd om achter-
standen weg te werken.
Bij de Onroerend Goed Zaakbelas-
ting (OZB) is een voordelig saldo

opgetreden in de begroting. Het
saldo zal worden gereserveerd

voor eventuele tegenvallers.
De bal ligt bij de provincie, als het

gaat om de verbetering van het
fietspad langs de provinciale weg
Zelhem-Ruurlo. De gronden hier-
voor zijn beschikbaar, maar geld
voor de uitvoering is er nog niet.

Er werd aangegeven, dat de plat-
tegrondsborden aanpassing behoe-

ven en dat bijvoorbeeld grotere
projecten, zoals de kampeerboer-
derij 'de Haverkamp' en sportcom-

plex 'de Veldhoek' niet staan aan-
gegeven. De gemeente Hengelo

gaat dit onderzoeken.
Het college heeft ervaren dat de

leefbaarheid van de kern Veld-
hoek, zeker door goede gemeente-
lijke ondersteuning, duidelijk is

verbeterd.

Zelhem wil een plattelands-

gemeente blijven

Open middag ouders van een overleden kind

Als de wereld doorgaat, terwijl
je eigen wereld instort, hoe
moet je dan verder. Wie begrijpt

hoezeer de pijn je leven omver
gooit als je als ouders een kind

verliest.

De zelfhulpvereniging 'Ouders van
een overleden kind' regio Achter-
hoek/IJsselstreek organiseert op
zaterdag 27 oktober 2001 een

open middag in de Streekschool
'Het Kompas', Boddens Hos-

angstraat 98 te Doetinchem. In-
leidster; Renate Klomp, zelfstan-
dig maatschappelijk werkster, ge-
specialiseerd in rouw en rouwver-

werking. De school is open om
13.00 uur. Aanvang 13.30 uur.

De druk op de ketel opgevoerd
door de overheid, vanwege ge-
meentelijke herindeling, heeft

vele plaatsen in de Achterhoek en
Liemers niet onberoerd gelaten.
Terwijl de vorming van een VHS-
gemeente steeds duidelijker werd,
dreigde Zelhem een beetje buiten
de boot te vallen, om aansluiting
te kunnen zoeken bij een platte-
landsstructuur. In het voorjaar
van 2000 werd zonneklaar dat
een raadsmeerderheid zou gaan
kiezen voor aansluiting bij de

grote 'broer' Doetinchem. Dit
bracht al enige onrust onder Zel-
hemse bevolking teweeg, zodat
ruim 500 protestbrieven de weg

naar het Gemeentehuis vonden.

Met inzicht in de problematiek,
stelde het college van B en W de
raad voor een uiteindelijke keuze
om een referendum uit te schrij-
ven voor woensdag 17 oktober
2001. Ook gingen ruim duizend

handtekeningen richting Gedepu-

teerde staten. Via een speciale re-
ferendumkrant werd de bevolking

op de hoogte gebracht van de
plussen en minnen van beide op-

ties, aansluiting bij Doetinchem

of bij VHS plus-plus. Een speciaal
actie-comite liet al weken van te
voren blijken, voor welke keuze
zij zou kiezen. Langs de invalwe-
gen stonden grote borden met als
opschrift 'Wij gaan voor de vijf. U
ook.' De Achterhoekse zanger
Bennie Jolink had een deuntje
ontwikkeld met als tekst,'Zelhem
wil verder met de bengel van
Hengel en de lummel van Hum-
mel, en Steenderen en Vorden d'r

bi'j.'De gestelde kiesdrempel van
64 procent werd ruim overschre-
den. 75% van de bevolking ging
haar stem uitbrengen. De span-
ning zat er duidelijk in. Radio

Ideaal was regelmatig in de lucht
om de 'stemmingen' op de diverse

stembureaus te goed te kunnen
peilen. Bij het bekendmaken van
de totaal uitslag van het referen-

dum bleek de bevolking met een
opkomst van 85% massaal had
gekozen voor de optie; aanslui-
ting bij de VHS plus-plus. De
Raad van Zelhem zal de uitslag
van het referendum zeker respec-
teren en dit meenemen in haar

visie richting provincie.

Vervoersvoorzieningen voor men-

sen met handicap

De SPD Oost-Gelderland organi-

seert op dinsdagavond 30 okto-
ber vanaf 20.00 uur een thema-

avond over het onderwerp 'Ver-
voersvoorzieningen voor men-
sen met een handicap'.
De avond wordt gehouden in het

SPD-gebouw aan de Keppelseweg
15 in Doetinchem. Het program-

ma begint om 20.00 uur en duurt

tot 22.00 uur. Vanaf 19.45 uur is
er ontvangst met koffie en thee.
Mensen die belangstelling hebben
om de thema-avond bij te wonen,
kunnen zich telefonisch opgeven
bij nummer (0314) 34 42 24. Dit
om in te kunnen spelen op de te

verwachten opkomst.
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