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DE RECLAME
Benefietconcert

ten behoeve van
Were/dkinderen

Café Heezen
in Sfeenderen
genomineerd

6-7

Themopogina's

Automobiel

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-moil: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:
Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Mensen houden
van zingen,..

'Galerie F 87' van Gerda Wisselink

Gerda Wisselink met het schilderij waarmee ze de eerste prijs won met 'Achterhoeks Palet'

In het prachtige buitengebied van

Hengelo Gld., vlak bij de golfbaan,

ligt een beetje verscholen, een

mooie, grote boerderij. Niet meer

in gebruik als boerderij, maar een

gedeelte ervan is verbouwd en in-

gericht tot galerie. De eigenares

van deze tentoonstellings- en

werkruimte is Gerda Wisselink.Al

jaren schildert ze , maar tot nu

toe was ze er nog niet zo zeker

van, dat ook anderen haar pro-

ducten zouden kunnen waarde-

ren. Van haar zuster hoorde ze,

dat er een soort schilderwedstrijd

werd gehouden, genaamd Achter-

hoeks Kleurenpalet'.

De eerste keer, dat Gerda eraan

meedeed was in Zelhem. Eerst

was ze langs de route gefietst,

waaraan de onderwerpen lagen,

waarover ze iets kon schilderen.

Ze nam zich toen voor er een col-

lage van te maken. Toen de slui-

tingstijd aanbrak, was Gerda nog

lang niet klaar met haar ont-

werp. 'Dan neem ik het maar mee

naar huis en maak het daar wel

af ', dacht ze toen. Maar op aan-

raden van een van de andere

deelnemers heeft ze haar aquarel

toch maar laten ophangen en tot

haar verbazing won ze daarmee

een derde prijs.

Hierdoor aangemoedigd deed ze

in Ruurlo ook weer mee met het

'Achterhoeks Palet'. Rustig is ze

aan het werk gegaan en had het

dit keer binnen de tijd klaar. Re-

sultaat: de eerste prijs! Dit was

een flinke opsteker voor haar.

Om een jarenlange wens in ver-

vulling te laten gaan, opende ze

vorig jaar haar eigen galerie

onder de naam 'Galerie F 87'. Dit

was het vroegere straat-en huis-

nummer. Tegenwoordig heet het

Reerinkweg 1.

De onderwerpen, die Gerda schil-

dert zijn heel gevarieerd: bloe-

men, bomen, kinderen, het interi-

eur van een kerk.. Misschien gaat

ze nog wel eens abstracter aan

het werk, maar ze is er nog niet

zeker genoeg over. Om ook ande-

ren van haar werk te laten genie-

ten is 'Galerie F 87' op woens-

dag-, donderdag- en zaterdagmid-

dag open van 14.00 tot 17.00

uur. De bezoekers kunnen ook

nog even een kijkje in de tuin

nemen of een kopje koffie drin-

ken. Want Gerda schildert niet al-

leen graag, ze heeft ook groene

vingers en wil dat ook best aan

anderen laten zien.

Kerk en Radio
Voor de komende drie weken zijn

weer studiogasten uitgenodigd

voor het wekelijkse interkerkelij-

ke programma 'de Muzikale Ont-

moeting', bij 'Radio Ideaal'.

Op maandag 5 november zal Alice

Nijenhuis uit Halle enkele gedich-

ten lezen. Ds. Dunnewold uit Doe-

tinchem zal 12 november een

overdenking houden in het dia-

lect. Op maandag 19 november

zullen er gedichten worden gele-

zen door Genie Bossenbroek uit

Hengelo. Het programma 'de Mu-

zikale Ontmoeting' wordt iedere

maandag tussen 19.00 en 20.00

uur uitgezonden via 'Radio Ide-

aal'. Van 20.00 tot 20.30 uur kun-

nen er muzikale verzoekjes aange-

vraagd worden via het tel. (0314)

62 40 02.

ANBO Hengelo Gld./Steenderen
bezoekt Aviko j Steenderen

Op woensdag 17 oktober werden

zeventig leden van de ANBO in de

kantine van de Aviko te Steende-

ren ontvangen door de heer L. Ku-

perij, productieleider van deze fa-

briek. Na de koffie volgde een film,

waarin getoond werd hoe en met

welke grondstoffen tot het eind-

product werd gekomen en werd er

ingegaan op de groei van Aviko in

de loop der jaren. Omdat de fa-

briek zich niet leent voor bezoek

ter plekke, kon op deze manier

toch een indruk gekregen worden

van het productieproces van zo'n

25 producten. Na afloop werd zaal

'De Seven Steenen' aangedaan,

waar nog een uurtje bingo werd

gespeeld. Bij het naar "huis gaan

werden de deelnemers verrast met

een pakket Aviko-lekkernijen. Het

was een leerzame middag bij een

bedrijf van wereldfaam, waar we

trots op mogen zijn.

Concert Chr. muziekver. 'Crescendo'
De christelijke muziekvereniging

'Crescendo' uit Hengelo Gld. houdt
op zaterdag 3 november in sa-
menwerking met fanfare 'DES'

uit Nieuw-Dijk een najaarsconcert

in sporthal 'De Kamp', Sarink-

kamp 7 te Hengelo. Onder leiding

van W. Beudel zullen de leden van

de harmonie hun kunnen ten ge-

hore brengen. De harmonie speelt

in de afdeling uitmuntendheid.

Enkele nummers die te horen zijn,

zijn onder andere Titanic Medley,

Spiritual Rhapsody en Anthem.
'DES' is één van de andere orkes-
ten van onze dr
dezelfde afdeling. De volgende dag

gaan zij op concours en deze

avond is voor hen een try-out. De

malletband staat onder leiding van

de heer B. Rietman. Enkele num-

mers die zij spelen zijn Russian

Medley en Encore.

De avond begint om 20.00 uur,

terwijl de zaal vanaf 19.30 uur

open is. De toegang is gratis.

diabetes
Collecteweek 28 oktober t/m 3 november 2001

Jaarlijks krijgen 60.000 mensen in Nederland te

horen dat ze diabetes hebben. Nederland telt nu

al meer dan een half*miljoen diabeten.

Medicijnen en/of een voedingsadvies maken

een goed leven mogelijk. Desondanks kunnen na

verloop van tijd problemen ontstaan met hart-

en bloedvaten, met de

ogen of nieren.

Problemen die soms

ingrijpend zijn voor dia-

beten en de naaste

omgeving. Verder

onderzoek moet oplos-

singen brengen.

Help het onderzoek. Geef aan de collectant!

Uw bijdrage op giro 5766 is ook welkom.

/ Diabetes Fonds

GIRO 5766
Een actie van het Diabetes Fonds

info@diabetesfonds.nl - www.diabetesfonds.nl



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 4 november, 10.00 uur, ds. C. Ferrari
Goede Herder Kapel
- Zondag 4 november, 10.15 uur, ds. A.B. Elbert
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Zondag 4 november, 10.30 uur,

ds. Jansen, Apeldoorn
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 1 november, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)
- Vrijdag 2 november, 19.00 uur,

Gebedsdienst i.v.m. Allerzielen
- Zaterdag 3 november, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering
- Zondag4 november, 10.00 uur,

Eucharistieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 10.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

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

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

NPC gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

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

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op
http://huisartsengroephengelogld. wol web. n\l

Huisartsenpost SI ingelandziekenhuis
Tel.(0314)329888
Avond- nacht- en weekenddienst
- Tijdens deze diensten dient u eerst telefonisch

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

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

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

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

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en
mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314) 32 91 60

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772
ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:
tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:
Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67
Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6
Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)
Hameland van Nispenhof
- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo Gld., Zelhem,
Hummelo & Keppel en Doetinchem.
Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal
Kantoor, tel. (0315)336333.

«ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)
Politiebureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een
politieagent.
Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844
(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)
van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844
De Graafschap Dierenartsen
- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons
- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)
u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-
doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:
- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur
- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak
Paardenspreekuur:
- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak
Dierenapotheek:
- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur
- zaterdag 08.30 - 12.00 uur
Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp
- tel: (0575) 452020 dag en nacht bereikbaar.

m HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 46 22 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) 462 5678.
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)

m 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) 52 7246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond.tel. (0575) 44 1942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.
Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 5603 81
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 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 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 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.

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

Hebt u nog bruikbare spulle-
tjes voor de rommelmarkt van
muziekver. Crescendo?
Bel dan (0575) 461782

Te koop gevraagd:
inklapbare tafeltennistafel
tel. (0575)461387

Te huur: sint- en pietpakken

tel. (0575)461669
tussen 18.00 en 19.00 uur

Allround schilder biedt zich
aan, binnen- en buitenwerk,
ook behangen, glasweefsel,
decoratief en toscaans.
Tel. 06-18663209

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.

CHR. MUZIEKVERENIGING

c-
HENGELO GLD.

CRESCENDO

Najaarsconcert
op zaterdag 3 november a.s.

in sporthal 'de Kamp'

m.m.v. fanfare DES uit Nieuw-Dijk

Aanvang 20.00 uur - Zaal open 19.30 uur

Entree vrij

prolink.nl
Zutphen - Doetinchem - Winterswijk

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 b«drijv«.n!

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

Wij hebben alles
voor uw klus!

Ijzersterk in
technisch materiaal!

Hout en Plaat
op maat!

ii

H O U W M A t X T

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

Tel. (0575)451655
fax (0575) 4526 79



Jubileumconcert 'Reborn'

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon en broertje

Jordy

Geboren op woensdag 17 oktober 2001
om 21.02 uur, weegt 3490 gram

en is51 cm lang.

Hans, Anja, Niels en Arjan Eggink

Varsselseweg51a,
7255 NR Veldhoek
Tel.(0573)461525

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje

EstherAnne

Zij is geboren op dinsdag 23 oktober 2001.

Hannah en Jeroen Kool
Laurens

Hofstraat38,7255CJ HengeloGld.
Tel.(0575)465330

Correspondente van 'de Reclame'
Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

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

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 19 20

d r u k k e r i j

U i t e r we 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 3818 - Fax (0575) 46 50 88

Enige tijd geleden hebben we
ons aan u voorgesteld: het koor

'Reborn'. De datum van ons eer-

ste jubileumconcert komt steeds
dichterbij. In tegenstelling tot

eerdere berichtgeving kan het

geplande concert op 3 november
niet plaatsvinden. Dit concert

zal verplaatst worden naar het
voorjaar of de zomer van 2002.

Daarentegen gaat het concert ter

gelegenheid van ons eerste lus-
trum, op zondagmiddag 18 novem-

ber 2001, wel door. De voorberei-
dingen zijn in volle gang. Vanwege

de zwangerschap van onze diri-
gente Sabine Schijf, staat ons

koor nu onder leiding van de heer

Eric Horstman uit Hengelo (0.).

Tijdens het concert zal het Ulfts
Mannenkoor een gastoptreden

verzorgen. Het Ulfts Mannenkoor

werd in 1957 opgericht door een

aantal enthousiaste zangers en is
inmiddels uitgegroeid naar een

ledental van meer dan honderd

zangers. Op het repertoire staan
werken in zes talen, waaronder
volksliederen als ook klassieken,

opera en operette. In de loop der
jaren trad het veelvuldig op in bin-

nen- en buitenland. Het koor staat
sedert 1984 onder leiding van Piet
van der Sanden.

Het repertoire dat gezongen wordt

op het jubileumconcert van 'Re-
born', is afkomstig uit diverse lan-

den. 'Alround the World' is dan

ook het thema van ons concert.
Alle elementen zullen aanwezig

zijn om de middag te doen slagen.
Het optreden wordt gepresenteerd

in vier blokken van elk twintig mi-
nuten, waarvan afwisselend ge-

zongen wordt door het Ulfts Man-
nenkoor en 'Reborn'.

Hierbij nodigen wij u uit om deze

'wereldreis' op zondagmiddag 18
november 2001 met ons te maken.
Het concert wordt gehouden in de
St. Willibrorduskerk te Vierakker.

Aanvangstijd is 15.00 uur en het
eindigt rond 16.30 uur. Na afloop

is er gelegenheid om koffie te drin-

ken in het Ludgerusgebouw, even-
eens te Vierakker (naast de kerk).

Toegangskaartje benefietconcert Jan Ottink

in Steenderen meer waard

Het gaat nu door! Het door MKZ
in april uitgestelde benefietcon-
cert van Jan Ottink in Steenderen

vindt nu plaats op zaterdag 10
november om 20.00 uur in de
'Seven Steenen' in Steenderen.

Een concert dat er voor moet zor-
gen dat de kinderen van een

school in de Dominicaanse Repu-
bliek weer veilig onder dak kun-
nen. Hun huidige schoolgebouw,
vijf huisjes met kleine kamertjes,

weinig licht en lucht én met een
grote zendmast voor mobiel tele-
foonverkeer op de stoep, geeft de
kinderen stroomschokjes langs
muren en vloeren. Een zeer on-
prettige en ook gevaarlijke situ-

atie.
Wereldkinderen is begonnen een

nieuwe school te bouwen op een

veilige plek en die is bijna af.
Bijna, want voor de afwerking
ontbrak het geld, dat zou met dat

benefietconcert ... Dus na de va-
kantie was er geen nieuwe school

voor de Dominicaanse kindertjes.
Maar nu hopen we dat iedereen
een kaartje koopt en komt. En u
komt niet alleen! Wilde Ganzen
vliegt mee!

Zij verdubbelen elke gift, die voor
dit doel overgemaakt wordt:
40000 Wilde Ganzen Hilversum
t.b.v. Wereldkinderen en de op-
brengst van de avond wordt ook
gesubsidieerd. Dubbele reden om
te gaan.

De avond heeft een ongedwongen
tintje want in de pauze kunnen
we de bezoekers een lekker stuk-

je Fricokaas van de kaasfabriek

Gezellige fancy-fair UW

Afgelopen woensdag 24 oktober

was het gezellig druk in 'Ons
Huis' te Hengelo Gld. De jaarlijk-
se fancy-fair van de UW werd er
gehouden. Maar liefst 33 vrijwilli-

gers waren aanwezig om de
fancy-fair te laten slagen. Ieder-
een had tijdens deze middag een
eigen taak. Er werden wafels ge-

bakken én in een hoek van de
zaal stonden de oliebollen al

klaar. Bij binnenkomst was er al
een leuke verloting, 'een verloting
zonder nieten', dus altijd prijs! Op

8 cent na werd het juiste bedrag
geraden van de mand met levens-

middelen, een knappe prestatie.
(ƒ 115,88 was de waarde, gera-

den werd ƒ 115,80).
De naam voor de pop werd helaas

niet geraden. De prijzen van de
grote verloting vielen op de vol-
gende nummers; nummer 603,
een geborduurd tafelkleed; num-

mer 873, een dinerbon van party-
centrum Langeler, nummer 962,
een geborduurd schilderij; num-
mer 904 een geborduurd kussen

en nummer 863, gebreide sokken.
Er was een rommelmarkt, een
kledingbeurs en een stand met al-

lerlei handwerken gemaakt door

vrijwilligers.
Ook de prijzen waren veelal van
eigen makelij. Er waren diverse
activiteiten, zoals een rad van
avontuur, sjoelen, een vragenlijst

met oude gezegdes en een loten-
boom.

De UW kijkt terug op een ge-
slaagde middag, mede dankzij de

inzet van de vrijwilligers en an-
dere medewerkers. 'Er is een lich-
te stijging in de opbrengst', ver-

telt mevrouw Verhoeff 'we zijn te-
vreden over het resultaat. 'De

sfeer was dit jaar erg gezellig',

aldus mevrouw van Dijke. De
UW of Unie van Vrijwilligers be-
staat al meer dan 55 jaar in Hen-

gelo Gld. Het unieke is, dat er
geen contributie betaald hoeft te

worden. De vereniging is self-sup-
porting, de gelden komen binnen

uit o.a de fancy-fair, een verloting
tijdens een middag etc. Iedereen

kan en mag komen. De UW orga-
niseert een maal per maand een
gezellige middag, een maal per
veertien dagen is er een soos met

bingo en kaarten, er is een zang-
middag met het koor 'Jong van

presenteren en de Rabobank, ook
uit Steenderen, heeft een reische-
que van ƒ 500,- ter beschikking
gesteld waardoor het toegangs-

kaartje van ƒ15,- plotseling een
nog grotere meerwaarde krijgt ...

In het voorprogramma speelt een
ouderwets lekkere band met 70-
er jaren muziek: 'Zuid', een for-
matie uit Nijmegen, die voor een
geweldige sfeer zorgt en goede
swingmuziek maakt.
Daarom roepen we alle reünisten
uit Steenderen op: Is je partner
geen reünist? Laat die naar Jan
Ottink gaan, dan heb je beiden
een leuke avond in Steenderen!
En natuurlijk verwachten we veel

volk uit het buitengebied: Jan Ot-
tink én Wereldkinderen zijn het

waard!

hart', een dansmiddag met de
'Klepperklumpkes'.De 'Maratten-
band' kan gevraagd worden voor
een optreden bij diverse gelegen-
heden of festiviteiten Naast al

deze activiteiten wordt er koffie
geschonken op de Bleijke en hulp
geboden op de dagopvang. Ook

het winkeltje op de Bleijke, 'de
Toko' wordt beheerd door vrijwil-

ligers van de UW
Het vriendschappelijk contact on-
derling wordt als het belangrijk-
ste ervaren. 'Sinds een paar jaar

is er een samenwerking tussen
zeven verenigingen, die voor ou-
deren werken in Hengelo en

Keijenborg. Er is een leuke ver-
houding onderling en we weten

elkaar te waarderen', aldus me-

vrouw van Dijke. Mevrouw Ver-
hoeff benadrukt de jaarlijkse ge-
slaagde vakantieweek. 'Afgelopen

jaar hebben we met 49 mensen

een zeer geslaagde vakantieweek
gehad in Driebergen. Nu al willen
sommigen hun plaats reserveren',

vertelt ze. De UW is een zeer ac-
tieve vereniging, waar de onder-
linge band hecht is en iedereen

graag komt.
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Geef de VVD de ruimte! 11
Ruimte voor

Een sterke plattelandsgemeente VHS++
Hengelo G ld., samen met Vorden, Steenderen, Hummelo & Keppel en Zei hem
Hervorming van de landbouw
Een leefbare gemeente
Veiligheid op straat en in het verkeer
Gelijke behandeling voor mannen en vrouwen in onze samenleving in alle geledingen
Beheersing van de financiële druk
Groen- en waterbeheer
Recreatieve doelen
Stimulering industrie en middenstand

tel. (0575) 46 1997 - e-mail: a.smeitink@wolmail.nl

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

Bezorgers in Hengelo Gld.

Voor + l uur per dag ontvangt u een aantrekkelijke vergoeding, herfst-

en wintertoeslag, een gratis abonnement en nog veel meer. Wij verwach-

ten een correcte bezorging vóór 7.00 uur. Zowel jongeren als volwassenen

zijn van harte welkom. Minimum leeftijd is 15 jaar.

Bel voor meer informatie:'De Gelderlander' (024) 365 06 54

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 12 04

Vrijdag 9 november

Big Generator
support act

Natural Science
aanvang 21.30 uur - voorverkoop

Zondag 18 november

Tröckener Kccks
Afscheidsconcert

aanvang 17.00 uur - voorverkoop

Zaterdag 15 december

Julian Sas

Donderdag in Hengelo Gld.
GRATIS* RUIT REPAREREN

ItKfcN GRAVER

Let op de gele tent van Automark

Donderdag 1 november kunt u terecht op de parkeerplaats

van het marktterrein in Hengelo Gld en wel van 9.00 tot

17.30 uur.

Bij regen kunt u rustig in de auto blijven zitten. N.B.: Kenteken

Graveren kost tegenwoordig ƒ 35,- (€ 15,88) per auto. Voor ƒ 10,-

(€ 4,54) extra kunt u een speciale reflectielaag over de gravures

laten aanbrengen, waardoor de gravures 's avonds en bij regen

goed zichtbaar blijven: betere preventie. Graveren helpt tegen dief-

stal: wil een dief een gestolen auto verkopen, dan moet hij alle rui-

ten met het oude nummer vervangen!

STER IN VOORRUIT:

BIJ VORST MEER DAN

50% DOORSCHEURKANS!

Vrieskou zorgt voor grote spanningen in voorruiten: ijs-
en zoutkristallen (pekel!) zetten uit en doen kleine barst-
jes/sterretjes doorscheuren tot een grote barst. Volgens
technisch onderzoek is de doorscheurkans zelfs meer
dan 50%! Dit doorscheuren kan onveiligheid en afkeu-
ring bij de APK tot gevolg hebben. U kunt dit voorkomen
door de voorruit door middel van harsinjectie te laten re-
pareren. Tijdige reparatie voorkomt een dure (eigen risi-
co!) en tijdrovende vervanging van uw voorruit. Laat uw
ruit niet barsten!

* Reparatie van een sterretje / breukje in de voorruit door middel

van harsreparatie is daarom voor WA-Plus, Casco en All-Risk ver-

zekerden zonder kosten. Reparatie is namelijk veel goedkoper dan

vervangen! De rekening gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar. U

heeft geen eigen risico en u heeft geen no-claim verlies. U moet

voor de juiste verzekeringsgegevens bij reparatie wel uw laatste

groene kaart meenemen. Let op: deze aanbieding geldt niet voor

verzekerden van Centraal Beheer. Bent u verzekerd bij een van de

andere verzekeraars dan bent u welkom bij de Mobiele Service van

Automark, specialist in hars reparaties. Meldt u zich bij aankomst

direct voor een gratis voorruitinspectie: u krijgt ter plekke een vrij-

blijvend en deskundig advies.

('Reflectielaag', 'Automark', het 'Stop'logo, de kleur geel, de 'vorm tent'
en 'Safe Sight' zijn gedeponeerde merken van Automark-Röst)

nu naar de nieuwe

collectie kerstkaarten/

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 38 18
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'Café Heezen' te Steenderen Big Generator in zaal Heezen
op vrijdag 9 november

Acht jaar geleden begon Misset
Horeca met het instellen van een
prijs voor het beste Café van
het jaar. Gerrit Heezen van 'Café
Heezen' uit Steenderen vond zijn
etablissement zo uniek en goed,
dat hij zich opgaf voor de wed-
strijd.

Om in aanmerking te komen
voor een nominatie komen eerst
enige juryleden anoniem een
drankje of hapje halen. Hierna
volgt de eerste selectie. Vijfen-
dertig van de meer dan tweehon-
derd café's bleven er over. Weer
gingen de juryleden anoniem op
pad om te kijken naar bediening
en sfeer. Na deze ronde bleven er
tien café's over. En tot groot ple-
zier van Gerrit hoort zijn café
hier ook bij.

Hierna volgde nog een ronde,
waarbij de juryleden zich wel
bekend maakten, de bedrijfsvoe-
ring onder de loep namen en een

praatje aanknoopten met de per-
soneelsleden.
En dan komt het grote wachten!
Hoewel Gerrit al blij is bij de
eerste tien te horen, zou het
toch geweldig zijn om als eerste
uit de bus te komen.

Op 19 november is het café ge-
sloten, omdat op die dag Gerrit
met alle medewerkers en zijn
vader (van vijfentachtig!) naar
Rotterdam gaat, waar in 'Mexi-
canWay' de uitslag zal worden
bekend gemaakt.

Wanneer je bij 'Café Heezen' bin-
nenkomt, onderga je direct de
nostalgie en de gezelligheid van
een bedrijf, dat al sinds 1836 be-
staat en dat van vader op zoon
is overgegaan. Oorspronkelijk
was er een klein café, een win-
keltje en achter was nog een
boerderij. Zo hield men zich in
die tijd in het leven. Gerrit heeft
alles ondergeschikt gemaakt

aan de horeca en exploiteert nu
een café, zaal en hotel. Daar-
naast heeft hij echter zoveel mo-
gelijk van vroeger behouden:
voorwerpen, die werden ge-
bruikt, staan overal, prachtige
oude foto's hangen aan de muur
en zelfs de bordjes van 'volledige
vergunning', die in het verleden
buiten naast de entree moesten
hangen zijn allemaal bewaard
gebleven.

Hoewel 'Café Heezen' van alle
kanten goed bereikbaar is, ligt
het niet aan een drukke ver-
keersweg, maar aan een ruim
parkeerterrein, zodat ook gezin-
nen met kinderen hier even bin-
nen of op het terras kunnen
neerstrijken na een eindje fiet-
sen of wandelen.
De hond Jackie en de haan Her-
man zorgen voor een extra
vriendelijk decor.
Gerrit, op 19 november zullen
we met z'n allen voor je duimen!

Thin Lizzy, U2 en The Cran-

berries zijn enkele landgenoten

die hen voorgingen. Als het aan

de vier mannen van Big Genera-

tor ligt zijn zij de volgende ta-

lentvolle rockgroep uit Ierland,

die internationaal doorbreken.

Het begin hiervan is al gemaakt,
Big Generator toerde al meerdere
malen door Nederland, Duitsland,
Zweden en België. Ook was de
band al zes keer in de Verenigde
Staten voor een optreden. De
band verzorgde een aantal voor-
programma's bij The Michael
Schenker Group, Joe Satriani en
Whitesnake. Optredens, die bol
staan van zowel professionaliteit
als enthousiasme en energie.

Aanvankelijk speelde Big Genera-
tor veel covers. De band is in
1992 in het Ierse Portumna opge-
richt. De band zet net zo makke-
lijk perfecte imitaties neer van
moderne rockbands als Radio-
head, Red Hot Chili Peppers,
Manie Street Preachers en Off-
spring als van oude rotten zoals
Rainbow, AC/DC, Guns N' Roses
en Aerosmith. Big Generator
biedt voor elk wat wils. In een
soepele en spettende rockshow
wisselen de gitarist/toetsenist, de
bassist en de drummer elkaar af
als leadzanger. Big Generator
speelt steeds meer eigen werk.

De band heeft wat dat betreft ook
de nodige vakkennis. De eerste
single 'Don't Walk Away' heeft
zeven weken in de Ierse Top 20
gestaan in 1996.
Sindsdien is Big Generator een
veel gevraagde live-act. Op de
Ierse radio worden ze al de beste
live-band van het land genoemd.
De band treedt al ruim zeven jaar
lang, gemiddeld vijf dagen per
week op. De eigen melodieuze
rocknummers 'Angels Don't Cry'
en de hitsingle 'Don't Walk Away'
hebben veel belangstelling ge-
wekt. Big Generator heeft in
1998 een contract getekend met
de Nederlandse platenmaatschap-
pij Green Street Records, die een
CD met de band heeft opgeno-
men. Het album 'On The Line' is
in april uitgebracht in Nederland
en België. De eerste single van dit
album heeft in Ierland vier weken
in de Ierse top 20 gestaan. In
september 1999 is de tweede
single 'Long Way Home' en het
album in Ierland uitgebracht.
Door de diverse Ierse radio-sta-
tions zijn de single en het album
goed ontvangen met als gevolg
een derde hitsingle voor de band
in eigen land. De verwachting is,
dat de band niet alleen in Ierland
en Nederland nog groter zal wor-
den, maar vooral een grote inter-
nationale carrière tegemoet zal
zien.

Stichting Welzijn Ouderen

Steenderen

De handwerk- en pergamano-
groep en dagopvang zijn ook dit
jaar weer erg druk bezig geweest
met allerlei dingen te maken.

Nu willen wij op zaterdagmiddag
24 november a.s. een bazar hou-
den in 'de Bongerd' te Steenderen
van 14.00 tot 16.30 uur. Dan
kunt u bekijken wat er zoal op de
woensdagmorgen gemaakt wordt.
Wij kunnen u aanbieden: kaarten,
schilderijtjes en andere dingetjes
gemaakt van perkamentpapier,
schorten, tafelkleden, sokken,

borduurwerk, pannelappen enz.
Ook is er dit jaar weer veel ge-
breid voor de 'Stichting Dorkas',
voornamelijk dekentjes, die naar
landen worden gebracht waar dat
nodig is. De mensen die ons wol,
soms heel veel wol hebben ge-
bracht, hartelijk dank hiervoor.

Op 24 november hopen wij dat er
veel mensen komen, voor de ge-
zelligheid, om te sjoelen en voor
een kop koffie of thee. Tot ziens.
Voor inlichtingen, telefoon (0575)
45 22 70.

Modelvoorschriften grondwaterbe-

schermingsgebieden.

Gerrit Heezen met de haan Herman en twee kippen

De provinciale site over grondwa-
terbescherming is uitgebreid met
modelvoorschriften voor milieu-
vergunningen.
De provincie heeft de voorschrif-
ten gemaakt als service voor ge-
meenten die een grondwaterbe-
schermingsgebied binnen hun
grenzen hebben.
Aan de bedrijven in zo'n gebied
worden extra strenge eisen ge-
steld om te voorkomen dat het
water verontreinigd raakt.Dit is
uitermate belangrijk, omdat het
grondwater een bron is voor ons
drinkwater.

Gemeenten zijn meestal het be-
voegd gezag voor de bedrijven.
Dat betekent dat zij de vergun-
ningvoorschriften opstellen of
aanvullende maatregelen kunnen
eisen wanneer het gaat om een
Algemene Maatregel van Bestuur.

Er zijn modelvoorschriften voor
verschillende onderwerpen, zoals
tanks, parkeerplaatsen en scha-
delijke stoffen.

De modelvoorschriften zijn te vin-
den op www.gelderland.nl/grond-
waterbescherming
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AUTOBEDRIJF

NIESINK
Dambroek 9, 7223 DT Baak

Tel. (0575) 44 20 89

Onderhoud en reparatie
Alle merken auto's

Ruitreparatie
APK-keuringsbedrijf
Nieuw: Airco Service

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Audi A4 -1.9 TDi 110 pk, 4-deurs 08-97
Audi A4 Avant -1.9 TDi 90 pk, 5-deurs 01 -97
VWGolf -1.616V, 3-deurs 07-98
VW Golf -1.9 TDi, 110 pk, 3-deurs 01 -99
VW Golf -1.9 TDi, 90 pk, 5-deurs 06-97
VW Golf -1.9 TDi, 110 pk, 3-deurs 09-97
VW Golf Variant -1.9 TDi, 5-deurs 07-97
VW Golf-1.4 16V, 5-deurs 01-00
VW Passat -1.9 TDi, 90 pk, 4-deurs 11 -97
VW Passat Variant -1.8 20V 05-98
VW Golf Variant -1.8, 5-deurs 03-96
VW Polo-1.9 D i, 3-deurs 01-98
VW Polo-1.0, 3-deurs 04-97
VW Polo-1.4 GL, 3-deurs 01-96
Nissan Primera - 2.0 TD Diesel, 4-deurs 05-97
Nissan Primera -1.6 E, 4-deurs 01 -95
Nissan Almera -1.4 i, 3-deurs 04-98
Peugeot 306 -1.4 i Plus, 5-deurs 08-94
Fiat Punto 55 - 3-deurs 04-99
Fiat Punto 55 - SX 3-deurs 07-98
Ford Fiësta -1.3 i, 3-deurs 02-97
Ford Focus -1.6 i, 5-deurs '99
Ford Escort -1.3 i, 3-deurs 10-94
Honda Civic -1.4 i City, 3-deurs 08-97
Renault Clio -1.4 automaat, 2-deurs 06-96
Renault Cl io-1.2, 3-deurs 01-98
Opel Vectra -1.8 Hatchback, 5-deurs 10-93

Grijs Kenteken Auto's
Ford Courier-1.8 D 05-97
Opel Combo-1 .7 D 07-98
Peugeot Partner-1.9 D 12-96

^^^H ̂ ^^^B^M^^^k ^^ff^^^ ^ •̂•̂ ^^ j ^^* A^^^^^fc ̂ 1 m .^^ÊF

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

VW Golf SDI, grijs met.

VW Polo 1.4, rood met.

VW Polo 1.4, zwart met.

VW Golf 1.6, rood

VW Golf TDI Variant, blauw met.

VW Golf 1.8, rood

VW Polo 1.4 Sedan, blauw met.

79.000 km- 1999

50.000 km- 1997

60.000 km- 1996

140.000 km- 1997

2 10.000 km- 1994

170.000 km- 1992

66.000 km - 1997

Nissan Primera Sedan, groen met. 130.000 km - / 994

Nissan Primera HB, grijs met.

Nissan Sunny Florida, grijs met

Ford Mondeo 1,8 TD, rood met.

Ford Sierra 2,0 out., grijs met.

Peugeot Partner I,9D, wit

Citroen Berlingo I,9D, wit

Suzuki Alto 1,0, rood

Opel Astra 1,6, blauw met.

Mazda 626 1,8, zwart

Onderhoud en reparatie

77.000 km- 1997

196.000 km- 1989

177.000 km- 1996

93.000 km- 1992

66.000 km - 2000

39.000 km- 1999

36.000 km- 1999

79.000 km- 1994

163.000 km- 1994

alle merken
Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Ford Escort - 7.6 16 V Q, 02-1993, f 9.950,- (€4.515)

Honda CiviC -1.4 City, 04-1999, f 22.950,- (€10.414)

Nissan Micra - 7.2 March, 11-1992, f 7.250,- (€3.290)

Nissan Primera - 7.6 76V Sedan, 05-1997, f 26.250,- (€11.912)

Nissan Sunny - 7.6 Wagon 77-7997, / 5.950,- (€2.700)

Opel Astra - 7.6 CL 3-drs, 01-1995, f 14.250,- (€6.466)

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen

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

Opel Astra G - 7.7DR, Diesel, 03-1999 f 24.950,- (€11322)
Opel Sintra - 2.2 CLS, lm velgen, 09-1997, f 39.950,- (€18.129)
Peugeot 206 - XR, 03-2000, f 24.950,- (€11.322)
Renault 1 9 - 7 . 4 3-örs, 03-1994, f 7.250,- (€3.290)
Renault Twingo - 7.2 Helios, 05-1999, f 19.250,- (€8.735)
Toyota Corolla -7.6 xu LB Comf., 10-1992, f 77.750,- (€5.332)
Toyota Corolla -1.3 LB 5-drs Terra, 07-1998, f 22.500,- (€ 10.210)

ook verkoop van
nieuwe auto's

G. SCHIPHORST
Hoegenstraat 3, 7021 LX Zelhem

Tel. (03 J 4) 64 1700

OCCASIONS

Citroen Berlingo l .9D 600 l 998

Nissan Micra 1.3 CX 1996

Nissan Micra 1.2 March 1992

Mercedes Benz C200 Diesel l 995

Opel Ast raGT2.0TD 1993

Opel Omega 2.0 LPG 1993

Peugeot 405, 1.6 GR 1992

Peugeot 205, 1.1 Ace 1994

Peugeot 205, 1.1 1990

Renault 5C 1986

Renault Nevada l .8 1991

Seat Marbella Special 1992

Suzuki Alto GA 1995

Volvo S40, l 6V Europa 1998
Volvo 440 DL 1991

Volvo 440 GLE 1989

Verkoop alle merken auto's
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AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Citroen Xsara - 2.0 HDI, Prestige 5-drs 2000
Citroen Jumpy Bestel -1.90, 3-zits 1997
FordFiësta-1.1i ,3-drs 1996

Mazda Demio-1.3i, 5-drs 1998

Nissan Micra -1.2, 3-drs March 1992
OpelAstra-1.6i , 5-drs 1996

OpelAstra-1.4i , 3-drs 1996

Toyota Corolla -1.31, 3-drs 1997
Toyota Corolla -1.3, 5-drs 1989
VW Polo-Coupé 1.3i, 3-drs 1990

Bovag-lid Bovag garantie

A.P.K. keuringsbedrijf
Erkend inbouwbedrijf van SCM-TNO

goedgekeurde autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.

Voor al uw reparaties en onderhoud.
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
Tel.(0575)441621

ruimen op! i.v.m. nieuwbouw superscherpe prijzen

Actie NU of NOOIT
f « . -
f 16.250,-
, 18.960 •
,18.500,
',22.850, €10.369,

,23.950, €10.868,

N'ssanl 1991
,18.950

,23.950

,24.950,

,23.500,

. €8.599,-

€10.868,-

€406V

/7.9bü,-

ƒ 9.950,-

ƒ 9.500,-

ƒ U.950,-
ƒ 19.950

ƒ 28.950,

Prime'

€4.515,-

€4.3U,-

€6.784,-

. €9.053,-

€13.137,-

'ƒ26.500,- '
{2A.500,- €U.^8-'
ƒ34.950,- €15.860,

ƒ37.500,-

,29950-f,,,g50.

',"--
Niet in combinatie met Herfstactie!

A U T O B E D R I J F Hengelo Gld. - Hummeloseweg 10

Tel. (0575) 46 22 44(A) HERWERS
W W W . H E R W Hét team van autospecialisten!

ërfecte redenen q ^ haar

aar/OnzeiïtiecIëwerkers staan tevens
^^aar ém een passende financiering voor u
""'"" Tot ziens!

3000
^H gulden meer

tnruHer!

Scherp

Gratis
$^£P^
/VrïA?^

Keuze

4 extra voordelen bij aankoop
van een Q-Linc occasion:
+ Radio/CD-speler, 4 x 40 w. GRATIS

•f Alle occasions zijn voorzien van VIER NIEUWE BANDEN

t 3000 GULDEN MEER voor uw inruiler boven de ANWB-koerslijsl

T Extra financieringsvoordeel: 6,9%

Informeer naar de voorwaarden.

Waarom u kiest voor Quality-Line Occasions:

• 1 jaar/20.000 km garantie • Op 88 punten

gecontroleerd • Gratis mobiliteitspas • 24-

uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij irrrrrirTm
pech • Omruilgarantie • APK-gekeurd •

6,9% rente
voor max. 48 mnd. of

9 mnd. uitgestelde betaling

voor maximaal fl. 15.000

Kom nu zaken doen bij Herwers!

CQCIHGCB

HERWERS
Hét team van autospecialisten!

DOETINCHEM Plakhorstweg 14

HENGELO C. Hummeloseweg 10

ZEVENAAR Ampèrestraat 6

Tel. (0314) 333 055
Tel. (0575)462 244

Tel. (0316) 529 320

Niet in combinatie met andere acties. Geldig tot l novembei 2001
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Mevrouw Blom zorgt al voor haar partner
sinds hij een hersenbloeding heeft gehad.

Dat heet mantelzorg. Mantelzorgers
zorgen voor iemand die langdurig ziek,
gehandicapt of bejaard is. Bijvoorbeeld

voor de echtgenoot, een kind, vader
of moeder. Maar je kunt ook intensief

zorgen voor een vriendin of een buurman
natuurlijk. Ook dat is mantelzorg.

Mantelzorg is onbetaalde zorg
Mevrouw Blom is één van an-
derhalf miljoen mantelzorgers
in Nederland. Samen geven al
deze onbetaalde verzorgers 80
procent van de zorg thuis. De
professionele zorginstellingen
en vrijwilligers doen de rest.
Mantelzorg is vaak intensief.
Het betekent soms 24 uur per
dag klaar staan. 'Ik vond het

doodnormaal dat ik de zorg op
me nam, maar ik kwam op een
gegeven moment de deur niet
meer uit. Zonder mijn hulp
kan mijn man zich helemaal
niet redden', vertelt mevrouw
Blom. 'Voor mij is het ook
zwaar geworden, daarom heb
ik aangeklopt bij het Steun-
punt Mantelzorg.'

Erkenning en steun
'Via het Steunpunt Mantel-
zorg komt een vrijwilliger om
mijn'man gezelschap te hou-
den'. Het steunpunt heeft
mevrouw Blom tips gegeven
over de zorg voor haar man en
haar ook doorverwezen naar

een organisatie voor Vrijwil-
lige Thuishulp in haar regio.
Zij hebben ervoor gezorgd dat
er nu een middag per week
een vrijwilliger komt die haar
man gezelschap houdt en de
zorg overneemt. Zo kan zij

voor een ander zorgt

Volop activiteiten
Op 10 november bezoekt me
vrouw Blom voor de vierde
keer de Dag van de Mantel-
zorg. 'Op de Dag van de Man-
telzorg merk je dat je er niet
alleen voor staat'. Dit keer is
het thema: 'ik zorg, ik werk:
zorg dat het werkt'. Ze weet
dat ze op deze dag andere
mantelzorgers tegenkomt om
haar verhaal mee te delen en
met wie ze iets kan onderne-
men. Op bijna honderd plaat-
sen in het hele land organise-
ren steunpunten en de belan-
genorganisaties informatieve
en ontspannende activiteiten.

Personages in de tekst komen niet over-
een met de personen op de foto's.

Dag van de Mantel-
zorg in Gelderland

De volgende organisaties or-
ganiseren op of rond de 10e
november activiteiten voor
mantelzorgers. Een simpel
telefoontje en u weet wat er
bij u in de buurt wordt geor-
ganiseerd.

zich dan een paar uur ont-
spannen in het zwembad.
Het Steunpunt Mantelzorg in
de buurt geeft informatie en
advies over mogelijkheden
voor hulp en de medewerkers
bieden een luisterend oor en
steun. Er zijn circa 90 steun-
punten overal in Nederland.
'Mantelzorgers krijgen weinig
erkenning voor wat ze alle-
maal doen', vindt mevrouw
Blom. Ze is dan ook lid gewor-
den van de LOT, de landelijke
vereniging van mantelzorgers.
De vereniging komt op voor de
belangen van mantelzorgers
bij de landelijke politiek en in
de gezondheidszorg. De LOT
wil bijvoorbeeld bereiken dat
een mantelzorger zelf kan
bepalen hoeveel zorg hij of zij
geeft. Ook zet de LOT zich in
voor zorgverlof en voor finan-
ciële regelingen als je langdu-
rig voor een ander zorgt.

De Mantelzorglijn
Behalve bij de steunpunten, kan de

mantelzorger ook bij de Mantel-

zorglijn terecht voor informatie en

steun.

De mantelzorglijn is met name be-

doeld voor informatie over regelin-

gen, wetten en voorzieningen die

voor mantelzorgers van belang zijn.

De mantelzorglijn is op werkdagen

bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur,

daarbuiten wordt er doorgeschakeld

naar de SOS Telefonische Hulpdienst

voor eerste opvang en een luisterend

oor. Telefoon 0900 - 20 20 496 (22

et. per minuut).

Meer informatie
Voor vragen over de Dag van de

Mantelzorg, de Steunpunten Mantel-

zorg, de hulp van vrijwilligers of de

vereniging van mantelzorgers (LOT),

bel dan: 030-659 22 22, of e-mail:

lot lovt§euronet.nl. Of kijk op

www.demantelzorger.nl en

www.handjehelpen.nl.

Apeldoorn
De Kap
mw. J. Roosenschoon
055-5211794

Beltrum
Steunpunt Mantelzorg

Oost Gelderland

mw. A. Smeets
0544-481821

Ede
Steun- en informatie-
punt Mantelzorg
mw. Y. van Silfhout
0318-672229

Harderwijk
Steunpunt Mantelzorg

Noordwest Veluwe
mw. A.v.d.Werf/
mw. N. Huisman
0341-463420/0900-8833

Nijmegeq
Steunpunt Mantelzorg
Zuid Gelderland
mw. H. Overbeeke
024-3792249

Tiel
Steunpunt Mantelzorg

Rivierenland
mw. M. van Os
0344-679431

Wageningen
Stichting Welzijn
Ouderen
mw. R. van Schooneveld
0371-414792

Open huis partycentrum Langeler

Hans en José Langeler brengen een toast uit in de verniewde zaal

Na drie weken hard werken is het

zover! De grote zaal van partycen-

trum 'Langeler' heeft een complete

metamorfose ondergaan. Bij bin-

nenkomst voel je gelijk de warme

sfeer. Alles is in warme kleuren op

elkaar aangepast in toch een rus-

tig geheel. De sfeer van de gelag-

kamer is doorgetrokken in de en-

tree en de feestzaal.

De verlichting is zeer sfeervol, de

lampen aan de muur zijn zelfs spe-

ciaal ontworpen voor partycen-

trum 'Langeler'. De oude glas-in-

lood ramen, die vroeger het pla-

fond vormden boven de bar, zijn

weer van de zolder gehaald en ge-

bruikt in het huidige plafond. In de

zaal, die ruimte biedt aan 250 per-

sonen is het eerste feest de afgelo-

pen week weer geweest. 'De reac-

ties waren allemaal zeer positief',

vertelt Hans trots. 'Voor een klei-

ner gezelschap kunnen wij de zaal

verkleinen door middel van scher-

men, die volledig in dezelfde stijl

als de rest zijn uitgevoerd.' Naast

het partycentrum biedt 'Langeler'

u nog meer faciliteiten; de gelag-

kamer is uitstekend geschikt voor

kleine gezelschappen, b.v. verjaar-

dagen of een diner. Er is een eet-

café en een cafetaria. Ook voor de

catering kunt u uitstekend bij

'Langeler' terecht. Woensdag 31

oktober bieden Hans en José Lan-

geler u de gelegenheid om het

prachtige resultaat van de renova-

tie te bekijken. U bent van harte

welkom van 19.00 tot 22.00 uur.

Burenruzies over bomen:
nieuw boekje helpt ze te voorkomen

De boom in uw tuin is voor u

een waardevol bezit. Hij biedt

schaduw op zonnige zomerda-

gen, zorgt voor privacy en is

het hele jaar door mooi om naar

te kijken. Maar dezelfde boom

is uw buurman wellicht een

doorn in het oog. Hij wil zelfs

dat u hem onmiddellijk snoeit of

kapt. Een nieuwe uitgave van

de Bomenstichting biedt in dat

geval uitkomst.

'Bomen met je buren' is de titel

van dit praktische boekje. Het be-

handelt aan de hand van spreken-

de voorbeelden de problemen die

tussen buren kunnen ontstaan,

als gevolg van een boom in de

tuin.

Van overhangende takken tot

wroetende wortels. Stap voor

stap wordt duidelijk wat uw rech-

ten als boomeigenaar zijn. Mag

uw buur zomaar zijn zaag in uw

linde zetten? En moet u op iedere

vraag om verwijdering van uw

boom ingaan?

Bij de beantwoording van deze

vragen spelen verschillende

zaken een rol. De afstand van de

boom tot de erfgrens bijvoorbeeld.

Maar ook het aantal jaren dat de

boom er al staat en de ernst van

de klachten.

Helpende hand

Natuurlijk hoeft niet ieder me-

ningsverschil over een boom op

een burenruzie uit te lopen. Al bij

het planten van de boom kunt u

duidelijke afspraken maken en op

schrift stellen. Heeft u dat des-

tijds nagelaten, dan kunt u als-

nog samen om de tafel gaan zit-

ten en proberen een compromis te

sluiten. Wanneer uw buur echter

niet voor rede vatbaar is, biedt

'Bomen met je buren' u de helpen-

de hand bij het oplossen van een

(dreigend) burengeschil. Hoe kunt

u het beste op de klachten van

uw buur reageren? Welke vragen

dient u zich te stellen? En welke

stappen moet u zetten?

Aanrader

'Bomen met je buren' is al met al

een aanrader voor iedereen die

een boom in de tuin heeft of over-

weegt er één te planten.

De uitgave kost ƒ 22,- of € 10,-

(exclusief ƒ 7,- of € 3,20 ver-

zendkosten) en is te bestellen

door dit bedrag over te maken op

girorekening 2108755 ten name

van Bomenstichting, Utrecht,

onder vermelding van 'Bomen

met je buren'.
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Waterpolo He-Key

Heren l en Dames l trokken naar

Aalten, waar Natare de tegen-

stander was. Natare was voor de

heren jarenlang een onneembare

vesting, maar vorig jaar werd

voor het eerst een overwinning

weggesleept.

Dit jaar leek het in het eerste deel

de verkeerde kant op te gaan. Al

snel kwam He-Key met 2-0 ach-

ter. Van de schrik bekomen nam

He-Key het initiatief en in de

tweede periode werd de achter-

stand knap omgebogen naar 2-2

en door een scherpe achterwaart-

se worpen van Geert Memelink en

Andre Luesink werd het zelfs 2-4.

In de resterende tijd ontspon zich

een mooie en sportieve wedstrijd,

waarbij de midvoorspelers van

beide teams een belangrijke rol

speelden. Natare vocht zich terug

tot 4-4 in de derde periode. Roger

Wesselink verzilverde in de vierde

periode een strafworp en met nog

l minuut op de klok scoorde Her-

bert Eggink de belangrijke 4-6.

He-Key bewaarde daarna de rust

en speelde de resterende zestig se-

conden uit en won voor de tweede

keer op rij in Aalten. Natare werd

daarmee definitief uit het rijtje on-

overwinnelijk geschrapt.

Het tweede team van de dames

haalde haar eerste twee pun-

ten. In Borculo werd het tegen

Schuurman BZ&PC 2 3-6. Marie-

ke Rouwenhorst had met drie

doelpunten een groot aandeel in

de productie. De voorspelling van

vorige week dat indien de ge-

lijkwaardige ploegen zouden

komen, ook de punten zouden val-

len werd daarmee snel waarheid.

Programma 4 november 2001

- He-Key Heren l - Livo 3

Borculo 17.15 uur

- He-Key Heren 2 - De Maarkei 4

Borculo 19.30 uur

- Livo B - He-Key Pupillen A

Lichtenvoorde 16.00 uur

Damclub Hengelo Gld.

DCH 2 speelde haar derde bonds-

wedstrijd in Terborg, tegen DVT.

Wat op papier een tegenstander

van ongeveer dezelfde sterkte zou

zijn, bleek niet uit de uitslagen.

Remises waren er voor R. Bee-
ning, A. Hoebink, G. Halfman en
H. Tekelenburg. Verlies voor G.

Kreunen, J. Luiten, H. Lansink en
B. Harkink.

DCH 2 zakt na deze nederlaag

(16-4) naar de negende plaats

van de elf teams in de eerste

klasse Oost Gelderland.

Het eerste team boekte haar

derde zege in diezelfde klasse,

thuis tegen VADAC uit Varsse-

veld. Ook in deze wedstrijd was

A. Hoebink van de partij en open-

de de score door te winnen. Ver-

der werd er gewonnen door H.Vos

en H. Zonnenberg. Remises voor
H. Weijkamp, R. Hesselink en J.

Vos. Verloren werd er door H. Lui-
mes en E. Hoebink. Na deze derde
wedstrijd gewonnen te hebben,

staat DCH l alleen bovenaan om-

dat de medekoploper verloor.

Onderlinge competitie:

G. Halfman - G. Kreunen 1-1

H. Lansink - B. Rossel 3-0

B. Goorman - H. Groeneveld 1-1

H. Tekelenburg - H. Dijkman 3-0

E. Brummelman - B. Harkink 1-1

J. Wentink - W. Sloetjes 0-3

Verkiezing Gelderse Sportvrijwïlliger

Voor de vijfde maal organiseren

de Gelderse Sport Federatie, Vi-

tesse, de Gelderlander en Radio

en TV Gelderland de verkiezing

Sportvrijwilliger van het jaar. De

finale vindt plaats op 26 novem-

ber in het Gelredome te Arnhem.

Dit jaar is het Internationale Jaar

van de Vrijwilliger met als thema

'vernieuwing en verjonging van

het vrijwilligerswerk'. Aan dit

thema wil de organisatie natuur-

lijk niet voorbijgaan. Daarom

vindt dit jaar, naast de verkiezing

van vrijwilliger, gemeente en ver-

eniging van het jaar, ook de ver-

kiezing plaats van de talentvolle

jonge sportvrijwilliger (tot 18

jaar) van Gelderland. Sportvrij-

willigers zijn van onschatbare

waarde voor hun sportclub en zij

mogen wel eens extra in het zon-

netje worden gezet. Ook de ver-

kiezing van gemeente en sport-

vereniging is belangrijk, voor vrij-

willigers spelen gemeenten en

verenigingen een belangrijke rol.

Door het voeren van een actief

beleid door deze instanties, voe-

len vrijwilligers zich meer ge-

waardeerd en kan dit een positie-

ve bijdrage leveren aan de groei

van het vrijwilligerswerk. Via zes

voorrondes worden ook zes vrij-

willigers genomineerd. Dit ge-

beurt op een sport-cafe-achtige

manier. Daarnaast wordt de Vrij-

willigersquiz gehouden met leuke

prijzen, aangeboden Martinair

Partyservice.

De finalisten mogen uitkomen in

de finale op 26 november 2001 in

het Gelredome te Arnhem. De

winnaar krijgt een vakantie aan-

geboden door Connexxiontours.

Daarnaast ontvangen de vereni-

gingen van de finalisten een geld-

prijs dat door hoofdsponsor NUON

wordt aangeboden.

Tonnie Bergervoet

In de uitgave van vier weken

geleden heb ik aangegeven dat

ik nog terug zou komen op het

onderdeel van de oudedags- en

nabestaandenvoorziening van de

zelfstandig ondernemer in de

lijfrente sfeer.

De materie van de lijfrenteverze-

keringen is met ingang van 1-1-

2001 fors veranderd. In de Wet
IB 2001 zijn onder meer premies

voor lijfrenten, die dienen ter

compensatie van een pensioente-

kort als uitgaven voor inkomens-

voorzieningen, aftrekbaar van het

progressief belaste inkomen in
box 1.

Als zodanig kwalificeren we sinds

1-1-1992 de volgende lijfrenten:
de oudedags-, de nabestaanden-,
de overbruggings- en de tijdelijke

oudedagslijfrente.

De hoogte van de

lijfrentepremieaftrek

De belangrijkste wijzigingen op

het gebied van de lijfrentepremie-

aftrek in de Wet IB 2001 ten op-

zichte van de Wet IB 1964 zijn

het verlagen van de vaste aftrek

voor iedereen, het introduceren

van een inhaalregeling op grond

waarvan een niet gebruikte jaar-

ruimte in één van de afgelopen

zeven jaren alsnog kan worden

benut.

In de Wet IB 2001 worden de

volgende aftrekmogelijkheden ge-

noemd:

- basisruimte

- jaarruimte

- reserveringsruimte / inhaaljaar-

ruimte

- omzetting fiscale oudedagsre-

serve (FOR)

- omzetting stakingswinst

Basisruimte

ledere belastingplichtige kan als

basisruimte ƒ 2.283,- in aftrek

brengen voor 2001. Deze basis-

ruimte mag niet worden opgeteld

bij de jaarruimte, maar wordt -

voor zover benut - op de jaar-

ruimte in mindering gebracht. Bo-

vendien is de basisruimte niet

overdraagbaar en niet terug te

wentelen naar een vorig kalen-

derjaar.

Jaarruimte

Belastingplichtigen die op l janu-

ari van het kalenderjaar nog niet

de 65-jarige leeftijd hebben be-

reikt en in het kalenderjaar een

aantoonbaar pensioentekort hebben

mogen extra premies in aftrek

brengen ter compensatie hiervan.

De formule hiervoor is:

17% (IG - AF) - 7,5 A - F - (BL

+ BS)

In deze formule staat:

IG = inkomensgrondslag
(maximaal/314.397,-)

AF = AOW - franchise

(f 21.808,-)

A = pensioenaangroei in het
jaar

F = toevoeging (per saldo)

aan de fiscale oudedagsre-

serve (FOR) door zelfstan-

dige ondernemers.

BL = basisruimte (benutte)

BS = gedeblokkeerde vrijwillige

pensioenpremies

Om er zeker van te zijn dat de

juiste interpretatie is gegeven

aan de verschillende factoren,

kan het geheel voorgelegd wor-

den aan een deskundige.

Reserveringsruimte /

inhaaljaarruimte

Belastingplichtigen die in aan-

merking komen voor de jaarruim-

te, maar daar om welke reden

dan ook - meestal gebrek aan li-

quide middelen - geen gebruik

van hebben gemaakt, kunnen

deze aftrek later inhalen. In de

Wet IB 2001 wordt als oplossing

voor het inhalen van tekorten de

reserveringsruimte als instru-

ment aangeboden.

Op grond van de reserverings-

ruimte krijgt de belastingplichti-

ge die in de direct aan het kalen-

derjaar voorafgaande periode van

zeven jaar minder lijfrentepre-

mies heeft voldaan een herkan-

sing.

De formule hiervoor is:

17% (PI - AF) - 7,5 A - F - LP

In deze formule staat:

PI = persoonlijk inkomen

AF = AOW franchise

A = pensioenaangroei

F = toevoeging aan de FOR

LP = in dat jaar afgetrokken

lijfrentepremie

Omzetting fiscale

oudedagsreserve (FOR)

Deze aftrekmogelijkheid kenden

we al in de Wet IB 1964 als de af-

trek in de vierde tranche. In de

Wet IB 2001 is niet beoogd inhou-

delijk iets aan de systematiek te

wijzigen. Door gebruik te maken

van deze aftrekmogelijkheid kan

de FOR fiscaal geruisloos worden

omgezet in één of meer van de

eerder genoemde lijfrentevormen.

Op het saldo van de FOR rust een

latente IB-claim. Door de omzet-

ting verschuift deze claim naar de

lijfrentetermijnen. De omzetting

verloopt fiscaal geruisloos, tegen-

over de belaste afname van de

FOR staat een even grote aftrek-
bare lijfrentepremie. In de Wet IB

2001 behoort de FOR tot het on-

dernemersvermogen en is derhal-

ve op de balans terug te vinden.

Het al dan niet doteren (toevoe-
gen) aan de FOR heeft invloed op

de maximaal in aftrek te brengen
lijfrentepremie.

Omzetting stakingswinst

(in lijfrente)

Ook de omzetting van de sta-

kingswinst in een lijfrente is al-

leen van toepassing op belasting-

plichtigen ondernemers. Een on-

dernemer kan bij een gehele of

gedeeltelijke staking van de on-

derneming, door bijvoorbeeld

beëindiging of verkoop, gebruik

maken van de faciliteit de belas-

te stakingswinst te verminderen

met de koopsom voor een lijfren-

te. Deze aftrekmogelijkheid biedt

de ondernemer de mogelijkheid

om belastingheffing te voorkomen

(uit te stellen) door de winst be-

haald met of bij de staking aan te

wenden voor de aankoop van een

lijfrente. Dit kan echter niet onge-

limiteerd tot het bedrag van de

stakingswinst. Afhankelijk van de

leeftijd van de ondernemer en het

feit of de lijfrente direct ingaat of

uitgesteld is, gelden bepaalde

maximale bedragen.

De onderdelen over de basisaf-

trek, jaarruimte en reserverings-

ruimte (inhaalaftrek) gelden ook

voor de particulier en zijn of haar

pensioenopbouw. Zijn er over

deze materie vragen, neem dan

contact op met ons voor een goed

advies.

Memelink en Bergervoet

assurantiën en financiële diensten
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OOK VOOR UW TUIN f

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18, 7223 DV Baak
Tel. (0575) 44 11 23 - Mob.: 06-53212132

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei

bestratingsmateHalen voor uw tuin en erto.a.

- Oude gebakken stenen in verschillende formaten;
- Alle soorten getrommelde stenen;
- Betonklinkers alle soorten en maten;
- Tegels in veel kleurige soorten en maten;
- Siergrind in zakjes en big bags;
- Sierelementen voor water, stapelbakken enz;
- Tuinhuisjes en tuinpriëlen.

Geopend: vrijdag van 10.00 -18.00 uur - zaterdag van 8.00 -16.00 uur

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wan d- 1
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen
en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat kan met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

Partycentrum

A

Na drie weken van hard werken
is het moment nu daar.

De renovatie van onze
feestzaal is klaar.

Met veel trots willen
wij u dit laten zien
op woensdag 31 oktober
van 19.00 tot 22.00 uur

U bent van harte welkom

Partycentrum Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld,
Telefoon (0575) 46 12 12

Wie gaat er mee ?

Op zondagmiddag 10 november 2OO1
in de St. Willibrorduskerk te Vlerakker

met Reborn en net Ulfts Mannenkoor

Aanvangstijd: 15:OO uur
Kaartverkoop bij het VW-kantoor te Hengelo (Gld) en

Speelgoed-huiöhoud-kadoshop Suetere te Hengelo (Gld) en Vorden

Voorverkoop: volwassenen ƒ 10,00 - kinderen t/m 12 jaar ƒ 5,00

Aan de ingang: volwassenen ƒ 12,50- kinderen t/m 12 jaar ƒ 7,50

Wij bedanken onze hoofdsponsors:

Café de I3osrand Atomica Plastics Vorden
•v

Polycomp I3.V. Rubbercompounds Autorijschool 3. van der Linden

Ti m m e r bed rijf Maandag Camping Kleine Steege

Helmink Meubelen Installect B.V.

En vele subsponsors voor hun bijdrage.

.

TV *• ULFTS
MANNENKOOR

Teramo screen

HET FRAAISTE FILTER VOO
Kom naar onze showroom

• Ruime keu/e
• Zonwering, markicx.cn,

rolluiken, raam-
decoraties

• Vakkundig gemonteerd
• Snelle levering
• Roma/o-garantie

AMBIANCE D isberqen
Z O N W E R I N G Varsselseweg 2^7255 NN Hengelo (Gld.), Tel. 0575-46 14'

W W W A M l A N C E

Ook raamdecoratie en vloerbedekking!

Informeer naar onze winterzonkorting.

TAXI BERT LAMMERS

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 46 30 05



Donderdag l november in Hengelo Gld:

Gratis* ruit repareren
* Gratis Voorruit Repareren en Ruit Inspecteren vanaf WA +

Ideeën ter stimulering Hengelose markt

Redelijke aanvoer van paarden

Een sterretje zit er zo in. Vroeger
knalden de ruiten er in zijn ge-
heel uit. De huidige gelaagde
ruiten doen dat weliswaar niet,
maar scheuren veelal in een later
stadium alsnog door, ook nog na
een of twee jaar!
Dat betekent uiteindelijk toch
weer een tijdrovende ruitvervan-
ging en het betalen door verze-
kerde van een eigen risico van
normaal ƒ 300,-. Echter, bij een
WA-Plus, WA-Extra, Casco of All-
Risk verzekering is harsreparatie
van de ster zonder kosten. Sterre-
paratie is daarom veel aantrekke-
lijker dan vervanging! Verzeke-
raars hebben dan ook voorkeur
voor harsreparatie boven vervan-

ging.

Technisch Onderzoek:

Vorst en Pekel geven 3000

maal grotere doorscheurkans!

Op gelijmde voorruiten staan
enorme spanningen. De stijfheid
en daarmee de sterkte van de
carrosserie wordt voor 40% be-
paald door een goede, verlijmde
voorruit. Een zwakkere voorruit
betekent dus een zwakkere auto.
Breuken in het glas verzwakken
de voorruit. Water en zout in
breukjes zetten uit bij nachtvorst
en zorgen voor grote spanningen,
die doorscheuren van de voorruit
veroorzaken. Ook het dichtgooien
van een deur (luchtdruk) veroor-
zaakt extra spanning.
De kans op doorscheuren is meer
dan 50%. Tijdige reparatie van
een ster is daarom zeer aan te
raden: laat de ruit niet barsten!
Bent u voor ruitschade verzekerd
en wordt u doorverwezen naar
een ruitschadespecialist, dan
kunt u bij Automark terecht. Au-
tomark werkt voor iedereen die
voor ruitschade verzekerd is en
stuurt de rekening rechtstreeks
naar de verzekeraar. Voor de
klant zijn er geen kosten of moei-
te verbonden aan ruitreparatie.
De klant betaalt geen eigen risico
en heeft geen no-claim verlies (be-
halve bij Centraal Beheer). Auto-
mark gebruikt voor reparatie de
meest moderne harsinjectie me-

thode. Bij ruitreparatie moet de
laatste groene kaart worden mee-
gebracht voor de juiste verzeke-
ringsgegevens.

Goedkoop Kenteken Graveren

Graveren van het kenteken met
NL in alle ruiten kost tegenwoor-
dig slechts ƒ 35,- per auto, inclu-
sief twee waarschuwingsstickers.
Voor ƒ10,- extra wordt een spe-
ciale reflectielaag over de gravu-
res aangebracht, waardoor de
gravures bij regen en 's avonds
goed zichtbaar blijven.

Graveren helpt tegen diefstal: wil
een dief een gestolen auto verko-
pen, dan moet hij alle ruiten met
het oorspronkelijke kentekennum-
mer vervangen!

Gratis Voorruitinspectie op de

parkeerplaats van het

marktterrein

Deze week komt de Mobiele Ser-
vice van Automark in Hengelo
Gld. voor een actie Ruit Repare-
ren / Kenteken Graveren. Op ver-
zoek van de klant wordt de voor-
ruit ter plekke gratis geïnspec-
teerd en krijgt men een deskun-
dig en vrijblijvend advies m.b.t.
eventuele beschadigingen. Men
hoeft niet van te voren een af-
spraak te maken: voor Voorruit-
inspectie of Ruitreparatie meldt
men zich direct bij de reparateur.
Reparatie van de voorruit is voor
WA-Plus, Casco en All-Risk verze-
kerden geheel zonder kosten.
Voor de juiste verzekeringsgege-
vens moet bij reparatie wel de
laatste groene kaart worden mee-
genomen.

Klaar terwijl u wacht/winkelt!
Let op: deze aanbieding geldt niet
voor verzekerden van Centraal
Beheer.

Donderdag l november kunt u te-
recht van 9.00 tot 17.30 uur op
de parkeerplaats van het markt-
terrein. Bij regen kunt u rustig in
de auto blijven zitten. Let op de
gele tent van Automark.

Thomas en Laurie ten Kate vertroetelen een pony op de najaarsmarkt

Ondanks de MKZ-crisis is het

geloof in de Hengelose paar-

denmarkten niet teruggelopen

ten opzichte van de periode

daarvoor. Dit viel te constate-

ren op de op 20 oktober jl. ge-

houden najaarsmarkt, met een
redelijke aanvoer van paarden

en pony's.

Ondanks gunstige prijzen kwam
het niet altijd tot een gesloten
koop. Wel was er veelvuldig
het traditionele 'handjeklap' om
eventueel tot elkaar te komen
met de prijs en soms behoorlijk af
te dingen. Dat is markt in optima
forma.

De voorzitter van de Hengelose
Marktvereniging liet zich niet on-
betuigd om de laatste loten van
2001 aan de man te brengen. De
trekking vindt plaats op woens-
dag 31 oktober a.s.

Al vroeg in de ochtend komen de
handelaren met hun levende have
naar Hengelo om ze daar aan het
touw te spannen voor een eventu-
ele koper. De handel begint dan
ook al vroeg te draaien, zodat op
het tijdstip waarop eventuele
dagjesmensen zich op de markt
vertonen, er al veel lege plekken
zijn. Hierdoor is de wisselwerking
met de warenmarkt ook niet al-
tijd gunstig.

De stemming onder de paarden-
handelaren en bezoekers van de
paardenmarkt was gunstig. Als
er toch koopjes waren gesloten,
ging men snel een 'pintje' drinken
op het succes. Een oudere man
uit Warnsveld, die vroeger veel-
vuldig aanwezig was als hande-
laar op de Hengelose markten,
zei: 'Ik had gehoopt hier nog wat
oude bekenden en oud-collega's te
treffen'.

Mensen houden van zingen

Dat blijkt uit de vele verschillen-
de zanggroepen en koren die Ne-
derland en ook Hengelo en omge-
ving rijk is. Eén van die koren is
de cantorij van de Remigiuskerk.
Wij stellen ons graag even aan u
voor.

De cantorij van de Remigiuskerk
bestaat reeds vijfentwintig jaar.
Zij werd opgericht tijdens de in-
voering van het Liedboek voor de
Kerken. De huidige bedoeling is
enerzijds de kerkgangers tijdens
de vieringen voor te gaan in be-
kende en onbekende liederen en
anderzijds de viering te verrijken
met verschillende onderdelen.
Soms wordt er 4-stemmig gezon-
gen, dan weer 1-stemmig of een
canon.
De laatste jaren wordt in de
vormgeving van de viering een
nadrukkelijke rol voor de cantorij

weggelegd, zonder dat daarbij
sprake is van een concert of een
uitvoering. De liedkeuze wordt in
overleg met predikanten mede be-
paald door het kerkelijk jaar en
het leesrooster.

De cantorij bestaat uit twintig
enthousiaste vrouwen en man-
nen, die met uitzondering van de
zomermaanden, een keer per
week op woensdagavond een uur
bij elkaar komen om te oefenen.
Dat doen wij in 'Ons Huis'.
De cantorij verleent een keer per
maand haar medewerking in de
zondagse viering, met name ook
rond de grote feestdagen en ook
tijdens doop- en Avondmaalsdien-
sten.

Houdt u van zingen?

Bij ons bent u van harte welkom.

Een stille hint om eens ideeën
aan te dragen om de paar mark-
ten in het jaar te stimuleren en
om ze tot een echte ontmoetings-
plaats voor paardenmensen te
maken. De Marktvereniging staat
er open voor.

Paarden en pony's hebben grote
aantrekkingskracht op kinderen.
Als de gelegenheid er even voor
is, moet zo'n paardje natuurlijk
'geknuffeld' worden. Een aan-
doenlijk gezicht voor de toeschou-
wers.

De verkoop van paarden staat
onder een heel goed toezicht.
Mocht een handelaar zijn papie-
ren niet kunnen tonen (eventueel
vergeten), dan komt er ook geen
verkoop tot stand. Regels zijn er
om te handhaven. Dat geldt ook
voor de Hengelose paardenmark-
ten.

Om mee te kunnen zingen hoeft u
niet uitgebreid muzikaal onder-
legd te zijn; een positieve belang-
stelling is reeds voldoende.

U bent hierbij uitgenodigd een
keer te komen luisteren of mee te
zingen tijdens een repetitie op
woensdagavond in 'Ons Huis'. Wij
zingen van 19.00 tot 20.00 uur.

Er zijn verder geen kosten of con-
tributies aan verbonden.
Meestal drinken we na afloop nog
een kopje koffie.

Doet u mee?

U kunt meer voor informatie con-
tact opnemen met Mevr. Politiek
tel: (0575) 461202 of met dhr.
K.van Marie, cantor-organist, tel:
(0314)623913.
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit
Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Mandarijnen, zoet zonder pit

25 stuks It.BB (€2.26)

Mooie blanke witlof,

1 kilo2.5O (€1.13)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK
Inname van:

• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

Varsselseweg 49, 7255 NR Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 74 74 - fax (0575) 46 74 20

- ook op zaterdag -

PASPOORT
NODIG ?
r l

Pasfoto's ™
Direct-klaar!

Drogisterij
Parfumerie
Glas-verf-behang
Fotohandel

Kerkstraat 1, 7255 CB Hengelo Gld.

Fila heren sportslip
2 Stuks ƒ 29,75 (€ 13,50) wit, grijs en zwart

Fila heren boxershort
2 Stuks ƒ 40,77 (€ 18,50) wit, grijs en zwart

Ten Cate heren
'Sensitive' ondergoed

3 + 1 gratis (geldig t/m 15 december)

Diverse gekleurde BH's
met ƒ 10,-(€5,54) en ƒ 15,-(€6,81) korting

Diverse gekleurde slips
met ƒ 5,- (€ 2,27) en ƒ 7,50 (€ 3,40) korting

(geldig t/m 3 november)

WoMen
Kitty Halma
Raadhuisstraat 6

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

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

LOCK
masters

INBRAAKPREVENTIE

P O L I T I E
KEURMERK

VEIL IG
WONEN'

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

ANNO 1994

Waterstraat^
7001 mi Doctinclicin

Telefoon (OM4) .14 4K .H)
Fax (0314} 37 85 81

Maandmenu November

bospaddestoelensoep
of

itjc kipragout

victoriabaan
of
varkensrib

vmchtenbavarois
of

koffie nier honhon

f 31,30 €14,29

ledere zondag ontbijten

vanaf 11.00 uur t/m 13.30 uur.

Bezoek ook onze website: ivww.cafe-janscn.nl

Net iets gezelliger!

Sirius Systems Service
Reparatie van a\\e merken elektrische

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

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.
lel (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53704373

Fax. (0575)46 20 15- E-mail: sirïus$dds.nl

Open: Maandag t/m Vrijdag van 15.30 tot 10.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 W 54

rauwkostreclame:

Jimp slank salade
250 gram ƒ 2,98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Verse rode en witte kool
naar keus nu 2 stuks ƒ 2,50 €1,13

Mandarijnen zonder pit
22 stuks ƒ 5f98 €2,71

vrijdag - zaterdag:

Harde spruiten
1 kilo ƒ 1f25 €0,57

Goudreinetten
3 kilo ƒ 4f98 €2,26

Een hele kist goudreinetten -.
voor ƒ 17f95 €8,15

U WILT
KORTING?

...NOU, DIE KRIJGT U!
Vanaf november krijgt u een behoorlijke korting op
behang- en schilderwerk. Winterschilderkorting noemen
we dat. Neem vandaag nog contact op voor een offerte!

». TIP

Heeft u een huis
ouder dan 15 jaar?

Profiteer dan nu
5EKSE van een BTW-tarief

KLU
DE A<:HTERH

SSENDI NST

Telefoon (0575) 46 10 64
VOOR ÜW ZEKERHEID AANGESLOTEN BIJ:

van slechts 6%
in plaats van 19%!

luw*
• • ' . < • r • - •

Cadeau-Tip

Cadeau
D*/*<

OSMAN
OROiNSMCIAt l tT

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

Uwpefsberichtfen)

voor 'de Reclame'

kunt u ook e-mailen


