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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) 4638 18, fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Expositie
mandala's
bibliotheek

Tachtig jaar
bijenvereniging
'de Vooruitgang'

Sinterklaas in
Keijenborg

Informatieavonden

structuurvisie

Hengelo-Kom

Groots opgezette

New Yearsparty

in Hengelo Gld.

Nieuwbouw autobedrijf Herwers

eind november klaar

Film over Hengelo in het jaar 2000

Eind november is het dan einde-

lijk zover: het autobedrijf Her-

wers zal dan worden opgeleverd

en half december zal dit prachti-

ge gebouw worden opengesteld

voor publiek. Jos is er duidelijk

heel trots op en leid je graag

rond.

Het eerste, dat opvalt is de grote

hoeveelheid glas en het bijzondere

ontwerp van J. van Geenhuizen.

De schuine, glazen wanden van de

showroom, de enorme ruimte hier-

van (700 vierkante meter), de up-

to-date werkplaats (400 vierkan-

te meter), waar tien auto's tege-

lijk gerepareerd kunnen worden,

de kantoren, die middenin liggen,

zodat er contact blijft bestaan

tussen kantoorpersoneel en de

mensen op de vloer. Ook de perso-

neelsruimte, de wachtruimte voor

de klanten, de balie zijn licht en

prachtig afgewerkt. Er is een

extra ruimte voor het archief,

waar alles overzichtelijk en bin-

nen handbereik kan worden opge-

ruimd. Er zal nog veel moeten ge-

beuren, maar het is al wel te zien,

dat we er in Hengelo een gebouw

bij krijgen, dat gezichtsbepalend

gaat worden.

Wanneer het geheel van de Hum-

meloseweg zal zijn overgeplaatst

naar de Hengelosestraat, het par-

keerterrein is afgewerkt, de grote

hekken rond de bouw weg zijn, de

nieuwe auto's in de showroom

staan te glimmen, de medewer-

kers van Jos Herwers niet meer

met gevaar voor eigen leven

steeds de weg moeten overste-

ken, zal er een krachtige impuls

uitgaan van dit bedrijf. We mogen

als Hengeloërs trots zijn zo'n on-

derneming binnen onze gemeente

te hebben.

We wensen Jos en zijn medewer-

kers heel veel succes toe in het

nieuwe pand én met de marathon

van New York, waarheen ze don-

derdag jl. zijn vertrokken.

Toen in 1998 enige Hengeloërs de

oude film 'Rond Hengelo's Boeren-

erf' bekeken, die zo'n veertig jaar

geleden werd gemaakt, zagen ze

een manier van 'boeren', die van-

daag de dag weer geheel anders is

dan toen. Ook viel het op hoeveel

karakteristieks er inmiddels uit

Hengelo verdwenen is, zoals b.v.

de oude boterfabriek en de mu-

ziekkoepel. In juli 1998 werd er

door de besturen van de Oudheid-

kundige Vereniging en de Vereni-

ging voor Bedrijfsvoorlichting be-

sloten om het jaar 2000 van begin

tot eind in beeld te brengen en dan

vopral geënt op de Hengelose sa-

menleving.

Er werd begonnen met het vuur-

werk voor Oud en Nieuw en daar-
na zijn door het hele jaar opnamen
gemaakt. De filmers hebben zo-

veel mogelijk onderwerpen weer-

gegeven, waarin het leven en wer-

ken in Hengelo en Keijenborg cen-

traal staan, zoals het leven op de

boerenbedrijven, dat als een rode

draad door de film loopt. Eveneens

is er aandacht besteed aan de

markten, de verenigingen, de

scholen, de kerken en de buurt-

schappen met hun specifieke fees-

ten en tradities. Een enorme klus,

maar de film nadert inmiddels zijn

voltooiing en een speciale commis-

sie is druk bezig met monteren.

Op 10 en 11 december worden

mensen persoonlijk uitgenodigd,

die aan de film meegewerkt heb-

ben, om het resultaat te bekijken

bij zaal Langeler. Op 12 december

zal hij nog eens vertoond worden-

voor belangstellenden. Inlichtin-
gen over de film kunnen worden
ingewonnen bij Dinie Maalderink,

telefoon (0575) 46 1684.

Openingsklassieker op de

'Varssel-Ring'

Circuit 'Varssel-Ring' te Hengelo

Gld. is de plaats waar op zondag

28 april 2002 de eerste wedstrij-

den om het Open Nederlands Kam-

pioenschap worden gehouden.

Bij de gehouden kalendervergade-

ring van de KNMV op sportcen-

trum 'Papendal' in Arnhem kreeg

Hamove de datum 28 april toege-

wezen voor de organisatie van de

wegraces. Deze wedstrijden zijn

het begin van het wegrace-seizoen

in Nederland en Hamove heeft dus

de primeur met de organisatie van

deze Openingsklassieker. Op het

vernieuwde circuit 'Varssel-Ring'

komen alle belangrijke klassen

aan start. En zoals te doen gebrui-

kelijk worden de trainingen op za-

terdag 27 april gehouden.

(advertentie)

Jos Herwers met het team van medewerkers bij het vertrek naar New York, waar ze de marathon gaan lopen

vvv hengelo gelderland

In de vorige advertentie stond dat

de nieuwe openingstijden van

maandag t/m vrijdag

10.00 tot 12.30 uur zijn.

Dit had moeten zijn:

Maandag t/m zaterdag van

10.00 uur tot 12.30 uur.



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Woensdag 7 november, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, dankstond
- Zondag 11 november, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert, Jeugddienst
Goede Herder Kapel
- Woensdag 7 november, 10.15 uur, ds. J. Stein
- Zondag 11 november, 10.15 uur,

ds. C. Gros, Aalten
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Zondag 11 november, 10.00 uur, ds. C. Ferrari
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Dpnderdag 8 november, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)
- Zaterdag 10 november, 19.00 uur,

Eucharistieviering
- Zondag 11 november, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 10.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

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

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

NPG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

ü 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) 4612 66
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.

QiëOste:
- Mevr. F. Lamers elke donderdag 14.00-16.00

uur, gaarne vooraf een afspraak maken via de
apotheek (0575) 461010.

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

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,
reïntergratie en medische fitness
'Janssen van Dijke'
- Tel. (0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo 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)3291 60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 4622 79
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te 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 Usselstreek)
- 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) 341275 of tel. (0314) 326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

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) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelof s, Wich mond, tel. (0575) 441942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 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 12.30 uur
Openingstijden Wereldwinkel
- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdagvan 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

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

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede geb-
ruikte kleding inleveren op het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal
- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45 -19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.
PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur
zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis
- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 329911

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

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes'
. • mmmmmum

HERBALIFE

Voedingsproducten voor:

Onder- en Overgewicht

Sport

Gezondheidondersteunend

Bel voor informatie:

Annie Haaring,

tel. (0575)467381

Gevraagd per l december

Hulp in de huishouding

3 a 4 uur per week

Tel. (0575)462562

Champagnefles blikvanger in de Spalstraat

^ÊjRRP

Te koop: hh. garagedeur/2-

delig, ± 2.20x2.40, ƒ 100,- +

hh. voordeur met glas,

80x2.10,5 ƒ 50,- + antieke

eiken/wortelnoten secrétaire,

recht model, 1.60x1.00x0.50

vr.pr. ƒ 1250,-

Tel. (0575)462778

Gevraagd: interieurverzorg-

ster! Werkdagen/tijden/uren in

overleg. Tel. (0575)462664

Ter gelegenheid van de opening

van de vernieuwde zaal bij party-

centrum 'Langeler' stond er

woensdag 31 oktober jl. een reus-

achtige champagnefles aan de

Spalstraat in Hengelo Gld. Vanaf

19.00 uur kon iedereen de zaal

bekijken.

Er was zeer veel belangsteling en

de reacties waren uitermate posi-

tief. De sfeervolle uitstraling en

het hergebruik van de glas-in-

loodramen in het plafond oogstten

veel bewondering. We wensen

Hans en José veel succes!

Van de Wereldwinkel

Afspraken

maken

Er worden al weer afspraken

gemaakt en notities vastgelegd

voor het volgende jaar, vaak op de

laatste bladen van onze huidige

agenda.

lp de Wereldwinkel zijn de agen-

da's voor 2002 al te koop. In zak-

en bureauformaat, met twee pagi-

na's per week, een opgave van de

feestdagen in de Europese landen,

internationale toegangsnummers

voor het telefoonverkeer en ver-

schillende omrekeningstabellen.

Kerst- en nieuwjaarskaarten zijn

er ook te kust en te keur en mid-

den in de winkel staat een tafel

met suggesties en ideeën voor

kerstpakketten.

En natuurlijk staan de rekken en

schappen verder vol met de

gebruikelijke food-artikelen en de

steeds wisselende cadeau- en

gebruiksartikelen.

De voordeur staat tijdens de ope-

ningstijden (zie dienstmededelin-

gen bovenaan deze pagina) altijd

open en zomaar rondkijken kan

altijd!



Bokaal en pendule als fraaie herinneringen

Jong koningspaar blijft nagemeten

Meidlijn voor klachten op 13,14 en 15 november

Geldopname bij banken voor oude-

ren en slechtzienden problematisch

Koning Dennis Spiegelenberg (midden) met zijn vriendin Renate Leisink (links)

In hun woning aan de Lindeslaak,
hoek Hackforterweg, prijkt een
fraaie bokaal in de vorm van een
schutter op het dressoir. Het is de
ultieme herinnering, dat Dennis
Spiegelenberg met een welgericht
schot onverwacht koning werd
tijdens de Oranjefeesten van Vier-
akker en Wichmond.
Eindelijk eens een jong konings-
paar, Dennis Spiegelenberg en
Renate Leisink. Zij zag er wel een
beetje tegen op om een week na
het gelukte schot op de vogel, te-
zamen met Dennis in de koets te
moeten rondrijden op de lange
route door het dorp.

Achteraf bezien was ze toch wel
blij met de vele huidebetuigingen
langs de route en dat zij - net als
het kroonprinselijk paar -- het
zwaaien naar het publiek goed
onder de knie konden krijgen.
Omdat Dennis als geboren Zut-
phenaar het doel verdedigt bij

Baakse Boys, werd hem veelvul-
dig gevraagd: 'Nu kom je toch bij
Socii voetballen?' Er was ook een
spandoek vervaardigd met de
tekst: 'Dennis de keeper van
Baak, schiet in Wichmond raak.'
Nu ruim 2

l
lz jaar wonen Dennis

(28) en Renate (27) samen. Eigen-
lijk vond hij dit jaar voor het eerst
de tijd om aan het vogelschieten
deel te nemen. Het inschrijven
daarvoor liet hij aan de buurman
over, die er ook op gehoopt had
dit jaar koning te worden.
Het koningspaar heeft ervaren
dat de dorpengemeenschap van
Vierakker en Wichmond een
hechte band heeft en men de han-
den vierdubbel uit de mouwen
steekt en goed samenwerkt met
het bouwen van een praalwagen.
Alhoewel hun huis net aan de an-
dere kant van de Lindeslaak
staat, hebben zij ijverig meege-
bouwd aan de praalwagen voor
de optocht namens de Hackforter-

weg. De voorstelling 'Ossyrische
begrafenis en de latere ontdek-
king van Toetanchamon' won ook
nog eens de hoofdprijs.
Met genoegen kijken ze telkens
weer naar de video-opnamen van
de optocht, waarin de praalwa-
gen schitterde. Dit konden zij op
de dag zelf niet zien, omdat ze als
koninklijke gasten plaats moes-
ten nemen in de sierlijke koets
van de heer Roosendaal.

Het koningspaar Dennis en Rena-
te wordt nog regelmatig aange-
sproken op de behaalde titel 'Ko-
ning Vierakker-Wichmond 2001'.
Naast de gebruikelijke eer hield
Renate Leisink ook nog een
fraaie prijs over aan het 'gulden
schot' van Dennis Spiegelenberg.
Vol trots laat zij de pendule zien.
Op de weekmarkt in Vorden zei
een klein meisje vol trots tegen
haar oma: 'Daar heb je de konin-
gin.'

Veel ouderen en slechtzienden on-
dervinden hinder bij hun gang
naar de bank. Er blijven steeds
minder bemenste balies over en
er komen steeds meer pinautoma-
ten. Bovendien hanteren veel ban-
ken zeer hoge minimumbedragen
voor kasopname of verwijzen au-
tomatisch naar de pinautomaat.
De ouderenbonden ANBO, PCOB,
Unie KBO, de FNO en de Federa-
tie Slechtzienden- en Blindenbe-
lang maken zich zorgen over deze
ontwikkeling en voerden hierover

gesprekken met verschillende
banken.

Overleg

De regels die banken nu hanteren
bij geldopname aan de balie va-
riëren nogal per bank en regelma-
tig per filiaal. Zo is er soms een
mogelijkheid om een permanente
ontheffing voor het pinnen aan te
vragen in de vorm van een balie-
pas, worden mensen geholpen bij
de bediening van de geldauto-
maat en is het in een aantal ge-
vallen mogelijk om geld thuis te
laten bezorgen. Opvallend is ech-
ter dat het landelijke beleid van
het hoofdkantoor niet altijd door
alle filialen op een en dezelfde
wijze wordt uitgevoerd. Ook ont-
breekt het vaak aan goede ver-
lichting. Uit de gesprekken tussen
de ouderenbonden en de banken
blijkt voorts dat er in de toe-
komst uit efficiencyoverwegingen
nog honderden loketten zullen
dichtgaan. De bezochte banken
zijn allen bereid om mee te den-
ken over een bevredigende oplos-
sing voor het probleem van de
niet-pinnende ouderen en gehan-
dicapten. Inmiddels zijn er ook in
de Tweede Kamer vragen gesteld
over deze problematiek. Minister
Zalm zal contact opnemen met de
Nederlandse Vereniging van Ban-
ken en gaat de Kamer nog nader

informeren over 'de maatschape-
lijke effecten over het betalings-
verkeer'.

Meldlijn banken

Op 13, 14 en 15 november organi-
seren de ouderenbonden samen
met de FNV en de Federatie
Slechtzienden- en Blindenbelang
een landelijke meldingsactie over
een persoonlijke kasopname van
contant geld, de sluiting van lo-
ketten en de toegankelijkheid en
veiligheid van pinautomaten. Het
telefoonnummer van de 'meldlijn
banken' op 13, 14 en 15 novem-
ber is (030) 2330066, bereik-
baar tussen 10 en 17 uur. De re-
sultaten van deze actie worden
gebruikt voor de inventarisatie
van de meest voorkomende pro-
blemen en voor het maken van
een overzicht van de handelswij-
ze van de diverse banken en hun
respectievelijke filialen. Na de
meldingsactie nemen de initiatief-
nemers opnieuw contact op met
de banken en de politiek.

Klachten

De afgelopen maanden is er bij de
ouderenbonden een constante
stroom van klachten binnengeko-
men over filialen die loketten of
hun persoonlijke geldopnameser-
vice verder inkrimpen.
Uit de klachten kan worden opge-
maakt dat de banken hun filialen
beter moeten aansturen en de
klanten beter moeten voorlichten
over hun beleid. Voor veel oude-
ren en gehandicapten vormt het
pinnen een grote of zelfs onneem-
bare hindernis. Met name oude-
ren voelen zich onveilig bij het
pinnen en zijn bang voor bero-
ving. Bovendien storen veel men-
sen zich gewoonweg aan het ver-
loren gaan van de persoonlijke
service aan het loket.

Openbare Bibliotheek Hengelo Gld.:

Expositie van mandala's

De muren van de bibliotheek kre-
gen een nieuwe laag verf en die
verf was net op tijd droog, toen
een expositie van mandala's werd
ingericht. Het begrip mandala zal
echter eerst wat toelichting be-
hoeven om de nieuwsgierigheid
op te wekken.

Het woord mandala stamt uit het
Sanskriet en betekent heilige cir-
kel of magische kring, wiel, cen-
trum. Op het gebied van religieu-
ze gebruiken en m de psychologie
wordt met een mandala een cir-
kelvorm bedoeld, die getekend,
geschilderd of gedanst wordt. In
het dagelijkse leven zien we man-
dala's in bijvoorbeeld putdeksels,
wielen, klokken, paraplu's, ge-
brandschilderde ramen van ka-
thedralen, een kruidentuin, etc.
Bij nadere beschouwing blijkt, dat

al deze dingen diverse aspecten
van het leven symboliseren.

Langs de muren van de biblio-
theek hangen tot en met 23 no-
vember een aantal grotere, gete-
kende mandala's, terwijl in het
midden de kleinere, eveneens ge-
tekend, opgehangen werden.
Eén van de exposanten geeft de
volgende toelichting:
... in deze tijd bloeit de mandala
weer op omdat zij in al haar uit-
drukkingsvormen geschikt is om
de microscopische aard van de
ziel te weerspiegelen.
De mandala biedt een veilige plek
om met jezelf in gesprek te
komen, je uitersten te herkennen
en in balans te brengen en oude
patronen te doorbreken.

De mandala kan gezien worden als

een plattegrond van het menselijk
bewust zijn, door een mandala te
maken komen we in contact met
onszelf en ontdekken we hoe onze
plattegrond in elkaar zit...

De twee exposanten, Bertha Rue-
sink en Maartje de Jonge, volgden
cursussen, oefenden zich in het
naar zichzelf luisteren, probeer-
den zichzelf te ontdekken en te-
kenden zo de mandala's. Inmid-
dels overweegt Bertha haar ken-
nis en gaven door te geven door
zelf cursus te gaan geven. Inlich-
tingen daarover zijn op de biblio-
theek te verkrijgen.

De expositie is vrij toegankelijk
tijdens de openingsuren (zie
dienstmededelingen op pagina 2)
van de bibliotheek, gelegen aan
de Sterreweg (tel. 463920).

Op de foto: Maartje de Jonge en Bertha Ruesink die een van haar
chakra-mandala's vasthoudt
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Een club voor jong en oud

Tachtig jaar bijenvereniging 'De vooruitgang'

Op de foto: Eddy Geurtsen, Tennis Roenhorst, Wim Wissink met op de voorgrond Hylke Politiek en Michiel Uiterweerd

Feike Politiek was niet aanwezig

Vlakbij de ingang van het nieu-
we leerpad aan de Dijenborgse-
weg ligt, een beetje verstopt in
het bos, het verenigingsgebouw-
tje van de bijenvereniging 'De
Vooruitgang'. Echt een club,
waar iedereen lid van kan zijn,
jong en oud.

Dat is te zien aan de samenstel-
ling van het ledenbestand. Het
oudste lid is Teunis Roenhorst, 86
jaar en nog steeds actief betrok-
ken bij de vereniging en de jong-
ste leden, Feike elf jaar, Michiel
en Hylke beiden tien jaar.
Achter het gebouwtje met de
naam 't Bi-jenschoer' staan de
kasten met bijen. Bijenvereniging
'De Vooruitgang' is inmiddels een
vereniging met 19 leden, die uit
liefhebberij met de bijen bezig
zijn. Dat was vroeger wel anders,
vertelde Teunis Roenhorst. Toen
werden de kasten met een vracht-
autootje naar de polder gebracht.

Dat deed je na je werk en dan
was je daar toch wel een paar
dagen mee bezig. De fruittelers
waren maar wat blij met de bijen,
want zonder deze ijverige honing-
zoekertjes, zou er van de oogst
niet veel terecht komen.
Eddy Geurtsen vertelt, dat er na
de oorlog wel zo'n 68 leden waren
bij de vereniging, maar dat was
niet zozeer uit liefde voor de bijen,
maar imkers kregen extra suiker
en tabak toegewezen. Bij de sui-
ker werd wel getracht door het
toevoegen van allerlei kruiden,
zoals peper, de smaak niet zo
prettig te maken, maar toch werd
de extra suiker zeer op prijs ge-
steld.
Uiteraard verdwenen de leden, die
het alleen maar om de extra's te
doen was, al snel van de lijst en
bleven de echte imkers over. In-
middels bestaat de vereniging al
80 jaar. Gezien de saamhorigheid
en gezelligheid gaat het op naar

Huize 't Kervel nagebouwd van legostenen

Staaltje van huisvlijt

Vanwege het derde lustrum van
buurtvereniging 'Bekveld' werd
er door de spelletjescommissie
iets speciaals bedacht voor het
jaarlijkse raadspel. Albert Jans-
sen kwam op het idee om 'Huize
't Kervel', dat ook in de buurt-
schap Bekveld ligt, na te bouwen

uit legostenen. Albert nam con-
tact op met het beheerdersecht-
paar van 't Kervel; ze stelden het
idee zeer op prijs.
Hij kreeg de bouwtekening ter be-
schikking uit de periode dat 't
Kervel werd verbouwd tot kloos-
ter 'St Clara'. Albert ging aan de

de 100 jaar. Het is geen liefhebbe-
rij, waar ook nog veel aan ver-
diend kan worden. Om echt een
beetje beroepsmatig bezig te zijn,
moet je als imker wel zo'n vijftig
volken of meer hebben.

Door de verschraling van de na-
tuur wordt het voor de imkers
vaak moeilijk om genoeg bloei-
ends te vinden voor hun bijen.
Daarom wordt door hen het berm-
mengsel, dat door de gemeente
aan de Zelhemseweg is aange-
bracht, zeer op prijs gesteld. Ook
het nieuw aangelegde leerpad
met de hoogstam-fruitbomen, zijn
geweldig voor de bijen. Ook al is
het zelfgebouwde onderkomen
van de bijenvereniging niet al te
groot, toch is het groot genoeg
om af en toe een excursie te ver-
zorgen voor schoolklassen of voor
de Scouting. Wij willen 'De Voor-
uitgang' van harte feliciteren met
haar 80-jarig bestaan.

slag voor het nabouwen van 't
Kervel en zette alles minutieus op
papier. Samen met zijn vrouw
Everlien, Daan Koel en Karin Hai-
tink werd er in 14 dagen, ruim
zestig uur aan gewerkt. Na vol-
tooiing van de 'bouw' kwam Al-
bert tot ontdekking, dat het
bouwwerk niet door de deur kon.
Ten einde raad werd het raamko-
zijn eruit gesloopt om 'Huize 't
Kervel' naar de feesttent te kun-
nen vervoeren. Er was veel be-
wondering voor het legobouw-
werk. In totaal waren er 4950
legostenen in verwerkt! Het
dichtstbijzijnde getal wat gera-
den werd was 5000 stenen. Hoe-
wel de viering van het lustrum op
7 en 8 september jl. heeft plaats-
gevonden, vinden wij het zo'n ge-
weldige prestatie om zoiets te
maken, dat wij het u niet willen
onthouden.

'Avondje-Uit-Cadeau'

Het juiste geschenk,
... de juiste snaar!
Of het nu gaat om een Sinter-
klaas- of Kerstgeschenk voor uw
cliënten, personeel of een uitzon-
derlijk persoon, wij hebben voor u
het juiste geschenk.
Met gepaste trots vragen wij uw
aandacht voor: 'Avondje-Uit-Ca-
deau', verrassend lekker uit!
U kunt de ontvanger laten genie-
ten van een onbezorgde avond,
die naar eigen wens kan worden
ingevuld.
Het 'Avondje-Uit-Cadeau' bestaat
uit een Nationale Diner Cheque in
combinatie met een Bioscoopbon
of Theater-Concertbon.

Men geniet eerst van een diner
naar eigen keuze, waarna de
avond wordt voortgezet in een
bioscoop of theater.
Het geheel wordt in een hand-
zame en stijlvolle verpakking ge-
presenteerd, inclusief een smaak-
volle CD.
'Over de juiste snaar gesproken

U bepaalt zelf de samenstelling
en waarde (vanaf ƒ 75,-) van het
Avondje-Uit-Cadeau'.
Voor meer informatie kunt te-
recht bij het VW, Kervelseweg
la, tel. (0575)463857.

Tachtig jaar St. Jan in Keijenborg

Zaterdagavond, 27 oktober werd
in zaal Winkelman in Keijenborg
een concert gegeven door muziek-
vereniging 'St. Jan'. Het publiek
kreeg een mooi programma voor-
geschoteld, waar het enorm van
heeft genoten. Na enige jaren van
terugval zit 'St. Jan' weer hele-
maal in de lift. Vooral het aantal
jeugdige muzikanten is toegeno-
men. Tijdens de uitvoering trad
ook de blokfluitgroep op, geleid
door Johan Giesen, die dit al jaren
pro deo doet. Het grote orkest en
het jeugdorkest staan onder lei-
ding van de dirigent Ronald Bui-
tink. Wat vooral opviel bij 'St.

Jan' was het enthousiasme en de
concentratie van de muzikanten,
waardoor de muziekstukken goed
uit de verf kwamen. Pastoor
Thuis, die in 1921 'St . Jan' heeft
opgericht, zal zich niet hebben
kunnen voorstellen, dat de door
hem opgerichte muziekvereniging
na tachtig jaar nog zo springle-
vend zou zijn.

Muziekvereniging 'St Jan" zal op
16 december medewerking verle-
nen aan het kerstconcert in de
R.K. kerk, waaraan ook zullen
meewerken Rejoice, The Keys en
het herenkoor.

op reis in de Remigiuskerk

Ga je mee...?
Ik zoek een mens

die vrede is,

die ons een weg

tot leven is

en die de mensen

op doet staan,

de handen aan

de ploeg laat staan.

Het leven van mensen is één
grote zoektocht. We zijn op zoek
naar een land en stad waar we
ons veilig voelen, een huis waar
we willen wonen en mensen om
ons heen bij wie we ons prettig
voelen en die ons bagage, waar-
onder geloof, hoop en liefde, in
onze rugzak meegeven voor on-
derweg. Zoals een ieder van ons
bagage ontvangt, geven we die
ook weer aan anderen door.

11 November is, zoals je waar-
schijnlijk wel weet, is de dag van
Sint Maarten.
Veel mensen kennen het verhaal
achter Sint Maarten echter niet.
Hij was ook op weg en kwam een
arme man tegen waaraan hij een
deel van zijn 'bagage' gaf.

In de jeugddienst op 11 november,
die we samen met de bewoners
van 'De Es' hebben voorbereid,
gaan we op reis en op zoek. Tij-
dens de zoektocht worden we mu-
zikaal begeleid door het koor 'Os-
mose' uit Drempt.
Ga je mee op reis op zondag 11
november in de Remigiuskerk te
Hengelo GId.?

De Jeugddienstcommissie

de nieuwenu

collectie

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16 - Hengelo GId. - Tel. (0575) 4638 18
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Sinterklaas en de Pieten komen in
Keijenborg bij KIK

'Hij komt,... hij komt,...

hij komt de goede Sint.'

Voor alle jongens en meisjes heeft de Regel-
piet ons een mailtje gestuurd dat de Sinter-
klaas en zijn Zwarte Pieten op zaterdagmid-
dag 17 november als eerste naar Keijenborg
komen. De reis met de boot is erg lang, dus is
de Sint vast moe. KIK heeft daarom gezorgd
dat er een koets is waarmee de Sint rustig
rond kan rijden.
Om 15.00 uur zal de Sint met zijn Zwarte Pie-
ten op het Booltinkplein aankomen dus ...
zorg dat jullie er allemaal met je vader en/of
moeder zijn en breng je kleine broertje en/of
zusje natuurlijk ook mee.

Met de muziek en de schutterij houden we
dan een korte optocht via de Past. Thuis-
straat, Geltinkweg en de Koldeweiweg, waar
de muziek en de schutterij bij Maria Postel
een vendelhulde zullen geven. We gaan dan
verder via de Teubenweg, St. Bernardusstraat
rechtsaf de Pastoriestraat in en via de Kerk-
straat gaan we naar partyrestaurant 'de
Smid'. In de zaal zullen Sint en de Pieten naar
jullie Sinterkiaasliedjes luisteren, tien prijswin-
naars van de kleurplaat krijgen een prijsje en
kinderen mogen bij Sinterklaas komen.

Er is verder een leuk programma, wat te drin-
ken en natuurlijk ... pepernoten voor alle kin-
deren, ook voor de allerklèinsten! Sint en de
Pieten hebben er veel zin in, dus kom alle-
maal dan maken we er samen met de men-
sen van KIK een gezellig feest van!

Een berichtje van de Prijzenpiet

Alle kinderen kunnen meedoen met de kleur-
wedstrijd voor Sinterklaas. De kleurplaat staat
in 'de Klepper', wordt op de scholen meege-
geven en is te krijgen bij de KIK-winkeliers.
Zorg dat je hem zo mooi mogelijk kleurt, dan
zal de Prijzenpiet de tien mooiste eruit zoeken
en die krijgen van Sinterklaas een prijsje.

Je moet natuurlijk wel duidelijk je naam,
adres, telefoonnummer en je leeftijd erop zet-
ten dan weet de Prijzenpiet wie er gewonnen
heeft.
Donderdag 15 november is de laatste dag
dat je de kleurplaöt bij de KIK-winkeliers in
kunt leveren, dus vergeet dat niet!

Groeten de Regeipiet.

SINTERKUAS IN KEUENB
Zaterdag 17 november om 15.00 uur komt Sint met zijn zwarte pieten aan op het Booltinkplein.

Vandaar vertrekt de stoet met muziek van de Schutterij en Muziekvereniging St.Jan v îr een

optocht door Keijenborg. Deze eindigt bij Partyrestaurant" De Smid ". Daar gaat he/feest van

Sinterklaas en zijn pieten verder.

Route: Booltinkplein, Past.Thuisstraat, 6eltinkweg,

Koldeweiweg, Teubenweg, St. Bernardusstiptf

Pastoriestraat, Kerkstraat.

Georganiseerd door de KIK ondernemers

Bonnie Keuben Kwaliteitsschilder - Sloot uw warme bakker - Rabobank Graafschap West - Fluit Tweewielers - Goossens Atomica

Bloemsierkunst Jolanda - Installatiebedrijf Janssen - Café Winkelman - Smederij Besselink & Zonen - Autobedrijf G. Schiphorst
Garagebedrijf Auto Kemp - Partyrestaurant De Smid - Frans tosschier haarmode - Troefmarkt Alfred en Dorothé
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Voor aanleg en onderhoud van uw tuin,

naar het vanouds bekende adres!
Uit voorraad leverbaar:

• Diverse soorten dakgevormde bomen
• Diverse soorten leigevormde bomen
• Bolbomen: catalpa, acacia, prunus en esdoorn

• Fruit- en laanbomen
• Coniferen en sierheesters
• Beuken, ligustrum voor hagen

Tip: plant een echte moerbeiboom (zwarte vruchten)

Ook voor een cadeaubon kant u bij ons terecht!

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN »v
Rond weg 2a, Hengelo GId. • Tel. (0575) 461424

St. Janstraat 3
Keijenborg
Telefoon 0575-461267

Het juiste adres voor al uw feesten en partijen met o.a.:
>

Koude - warme buffetten
Div. diners
Hapjes buffetten
Barbecue
Koffietafeis enz. enz.
Zaal van 25 tot 300 personen
met airconditioning
Gezellige accomodatie en uitstekende keuken.

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Winkelman

Wie gaat er mee ?

Op zondagmiddag 10 november 2OO1
in de St. Willibrorduskerk te Vierakker
met Reborn en het Ulfts Mannenkoor

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

öpeelgoed-huishoud-kadoshop Sueters te Hengelo (GId) 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 E3osrand

Polycomp E5.V. Rubbercompounds

Timmerbednjf Maandag

Helmink Meubelen

Atomica Plastics Vorden

Autorijschool 5. van der Linden

Camping Kleine Steege

Installect I5.V.

En vele subsponsors voor hun bijdrage.

ind* 1957

Structuurvisie Hengelo-Kom

Hengelo ziet zich regelmatig

geconfronteerd met ontwikke-
lingen die direct van invloed

zijn op de functie en de ver-

schijningsvorm van de kern.

Functies van gebouwen wijzi-

gen of gebouwen verdwijnen en

maken plaats voor nieuwbouw.

Nieuwe ontwikkelingen bieden

nieuwe kansen voor de ontwik-

keling van Hengelo, maar kun-

nen tegelijkertijd ook bedreigin-

gen vormen.

Om de ontwikkelingen optimaal

te benutten en de kansen te kun-

nen grijpen heeft het gemeente-

bestuur het zinvol geacht een

kader te scheppen waarbinnen

deze ontwikkelingen een plaats

krijgen. Een structuurvisie is

zo'n kader. Hierin worden de

ruimtelijke hoofdlijnen voor de

gewenste toekomst vastgelegd.

Een structuurvisie biedt voor ie-

dereen een stuk duidelijkheid

over welke ontwikkelingen wel

of juist niet gewenst zijn.

Het plangebied van de structuur-

visie wordt gevormd door de di-

recte omgeving van de Spal-

straat, de Raadhuisstraat en de

Kerkstraat. Het plangebied be-

gint in de Spalstraat op de krui-

sing met de St. Michielstraat en

op de Raadhuisstraat op de krui-

sing met de Schoolstraat.

Onderwerpen die in de structuur-

visie aan de orde komen zijn

bouwprojecten, verkeersmaatre-

gelen en kwalitatieve verbeterin-

gen van de openbare ruimte. Bo-

vendien legt de structuurvisie

een koppeling met het onlangs

door de gemeenteraad vastge-

steld 'Recreatief toeristisch ac-

tieplan' en draagt daarmee bij

aan een versterking van de re-

creatieve kwaliteiten van de

kern.

De ontwerp-structuurvisie ligt

met ingang van woensdag 31 ok-

tober 2001 tot en met dinsdag

27 november 2001 in het kader

van de inspraak ter inzage in het

gemeentehuis bij de afdeling

Grondgebiedszaken alsmede in

de bibliotheek.

Gedurende deze termijn kunnen

ingezetenen en in de gemeente

een belanghebbende natuurlijke

en rechtspersonen hun zienswij-

zen omtrent de ontwerp-struc-

tuurvisie naar voren brengen bij

het college van burgemeester en

wethouders (postbus 200, 7255

ZJ Hengelo GId.).

Informatie-avonden

Speciaal voor de Hengelose win-

kels, horeca en dienstverlenende

bedrijven is er op woensdag 7

november 2001 een informatie-

avond in het gemeentehuis. Op

deze avond zal een toelichting op

de visie worden gegeven, waarbij

met name aandacht besteed zal

worden aan de belangen van

deze doelgroep. Deze avond be-

gint om 20.00 uur. Een ieder die

tot deze doelgroep behoort wordt

hierbij voor deze informatie-

avond uitgenodigd.

Op donderdag 15 november 2001

is er een algemene, voor iedereen

toegankelijke informatie-avond

in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3.

Ook deze avond begint om 20.00

uur.

Belangstellenden worden hierbij

uitgenodigd voor deze algemene

informatie-avond.

Stolt zesde ronde i;an

bevolkingsonderzoek borstkanker

in de gemeente Hengelo GId.

Half november a. s. start de zesde

ronde van het bevolkingsonder-

zoek borstkanker voor de vrou-

wen van de gemeente Hengelo.

Het onderzoek duurt tot half de-

cember 2001. Alle vrouwen in de

leeftijd van 50 tot en met 75 jaar

(geboortejaren 1926 t/m 1951)

krijgen twee weken voor de on-

derzoeksdatum een persoonlijke

uitnodiging via de post. Voor de

vrouwen die nu 50 of 51 jaar zijn

is het onderzoek voor de eerste

keer. Het bevolkingsonderzoek is

georganiseerd door de Stichting

Vroege Opsporing Kanker Oost-

Nederland (SVOKON).een samen-

werkingsverband tussen het Inte-

graal Kankercentrum Oost en de

vijf GGD-en, waaronder de GGD

Regio Achterhoek.

In de uitnodiging voor het onder-

zoek staan de datum en tijd ver-

meld, waarop vrouwen zich kos-

teloos kunnen laten screenen. Het

onderzoek vindt plaats in een mo-

biel onderzoekcentrum dat wordt

geplaatst aan de Raadhuisstraat

20 te Hengelo GId. (op de par-

keerplaats naast het gemeente-

huis). Tijdens het onderzoek wor-

den in principe twee röntgenfo-

to's van elke borst gemaakt. De

foto's worden opgestuurd en be-

keken door een arts. De uitslag

(wel of geen afwijkingen te zien)

.ontvangt de vrouw binnen twee

weken thuis, via de post. Bij ge-

middeld twee op de honderd vrou-

wen is een afwijking de foto

zichtbaar.

Deze vrouwen worden verzocht

contact op te nemen met de huis-

arts. Meestal is verder onderzoek

nodig om na te gaan of het om

een goed- of kwaadaardige afwij-

king gaat. Een afwijking op de

foto hoeft nog geen borstkanker

te betekenen. Voor het verzetten

van afspraken of voor informatie

kan men elke werkdag bellen van

9.00 tot 13.00 uur met de cliën-

tenservice te Nijmegen; telefoon

(024) 356 66 60. Heeft u verder

nog vragen neem dan contact op

met uw huisarts of met de GGD

Regio Achterhoek, telefoon

(0314) 321239.
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sportnieuws

Waterpolo He-Key 'Café Heezen1 blijft sponsor van SV Steenderen

Dames l moest zaterdag 27 ok-

tober tegen de dames van WWV.

Het begin was moeizaam. Er

werd veel gezwommen maar wei-

nig doelpunten gemaakt.

Wat al snel bleek was dat we de

scheidsrechter niet echt mee had-

den en dat de tegenstander aar-

dig aan het vechten was.

Het eerste partje werd dan ook

afgesloten met 1-1.

Het tweede partje liepen ze van

ons weg. We kregen wel een aan-

tal kansen, maar ze wilden er

niet in. Met als gevolg dat WWV

uitliep tot 1-5. We hadden ook

een aantal keer een man minder

en daar maakten ze dankbaar ge-

bruik van.

Het derde partje liep wel iets

beter, maar we konden aan de

achterstand weinig meer doen.

We kregen nog wel hoop, want

we kwamen toch aardig terug tot

4-5. Maar helaas knalde de te-

genstander er ook nog een in. We

hadden ook een paar keer een

man meer, maar het mocht niet

baten.

Het vierde partje moest er bij ons

nog iemand uit, omdat ze er drie

keer uit was gestuurd. Gelukkig

hadden we wel wissels, zodat we

niet met zes vrouwen hoefden te

spelen. Marloes Hofenk werd

voor het doel van de tegenstander

onder geduwd, maar we kregen

geen vier meter. De tegenstander

hield het hoofd koel en knalde
nog een paar ballen in ons doel.

We hebben zelf ook nog een paar

mooie doelpunten gemaakt door

goed samenspel.

Maar het mocht niet baten en we

verloren deze wedstrijd met 6-8.

Hopelijk gaat het de volgende

wedstrijd beter.

Dames 2 haalde het 3e punt van

het seizoen binnen. Zonder wis-

sels trok het naar Borculo voor

de thuiswedstrijd tegen VoiLA 2

uit Laren/Vorden. Hier werd een

verdiend punt uit de strijd ge-

sleept ondanks dat de dames

twee minuten voor tijd met een

dame minder moesten spelen. Dit

kwam door 3 persoonlijke fouten

van een van de speelsters. Met 6-

6 bleef l punt in Hengelo Gld.

De pupillen verloren kansloos van

Livo A uit Lichtenvoorde. De te-

genstander was technisch en ook

tactisch al erg ver waardoor de

He-Key jeugd ditmaal niet veel

kon uitrichten. Het was erg leer-

zaam voor de pupillen en de vol-

gende keer zal het weer beter

gaan.

Programma zondag 11 november

Pupillen:

He-Key A - Roderlo B

Borculo 15:00

Dames:

Roderlo 2 - He-Key l

Borculo 16:00

He-Key 2 - De Berkelduikers 2

Borculo 16:45

Damclub Hengelo Gld.

Voor de vierde ronde van de

bondscompetitie moest DCH 4

naar Almen om daar te strijden

tegen het tweede van Almen.

De strijd werd daar tussen DOG 2

en DCH 4 eerlijk verdeeld, beide

partijen kregen twee winstpartij-

en op het bord en twee verlies-

partijen. B. Rossel en J. Schabbink

wonnen beide en J. Wentink en H.

Dijkman moesten het onderspit

delven.

Na dit gelijkspel tegen DOG 2 van

6-6 staat DCH 4 in de midden-

moot van de derde klasse (11

teams) Oost Gelderland.

Onderlinge competitie:

E. Hoebink - J. Heijink 3-0

B. Goorman - L. Koldenhof 0-3

H. Groeneveld - H. Dijkman 0-3

H. Vos - R. Hesselink 3-0

G. Wentink - A.Gr. Kormelink 3-0

H. Zonnenberg - J. Luiten 0-3

B. Momberg - W. Sloetjes 3-0

G. Halfman - W. Eijkelkamp 1-1

B. Harkink - G. Kreunen 1-1

H. Tekelenburg - R. Beening 3-0

H. Lansink - Y. Schotanus 0-3

Standen:

Groep A:

1. H. Vos 6-10

2. J. Heijink 6-9

E. Hoebink 6-9

4. J. Vos 3-6

Groep B:

1. H. Lansink 7-14

2. Y. Schotanus 6-13

3. B. Harkink 7-12

4. G. Kreunen 6-9

5. W. Eijkelkamp 4-8

Groep C:

1. B. Momberg 7-11

2. H. Dijkman 6-10

3. B. Goorman 7-10

H. Groeneveld 7-10

5. W. Sloetjes 5-9

We hebben ook kerstkaarten
Unicef in onze collectie/

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 4638 18

Gerrit Heezen van 'café Heezen'

heeft het shirtsponsorcontract met

drie jaar verlengd. Reden voor het

damesteam om in het café, dat dit

jaar genomineerd is voor de ver-

kiezing van 'het café van het

jaar' in Nederland, samen met

Gerrit te poseren voor het maken

van een foto.

V.l.n.r. op de achterste rij: de trainer

Rinie Roufs, leider Rein

Linnenbank, grensrechter Meindert

Beulenkamp, Berna ter Horst en

Marjolein van Hal.

Op de middelste rij: Marieke van

Zeist, Saskia Obbink, Dieuwke

Rietberg, Daniëlle Lebbink, de

Groots opgezet feest in sporthal 'de Kamp'

New Yearsparty in Hengelo Gld.

Chris van Dijk, Remge Vink en Rob Harmsen

Van diverse kanten hoorden

Remge Vink en Rob Harmsen van

Sportcentrum Aerofitt en Chris

van Dijk van Sportkantine 'de

Kamp', dat er met Oud-en-Nieuw

vaak een hoop herrie en narig-

heid was in Hengelo, maar dat er

in feite niets werd georganiseerd.

Omdat Remge, Rob en Chris meer

tot de doeners dan tot de klagers

horen, kwamen zij op het idee om

een grandioos feest te organise-

ren in sporthal 'de Kamp' op l ja-

nuari 2002 van 0.30 uur tot 6.30

uur. Het moet een spetterend

feest worden waar niet alleen de

jeugd, maar ook ouderen veel ple-

zier aan kunnen beleven. Samen

zijn de drie heren aan het werk

gegaan.

Ze zijn begonnen met contact op

te nemen met de gemeente, de po-

litie en de brandweer. Die re-

ageerden positief op de plannen

zodat ze verder konden gaan. Ze

zijn bij de omwonenden van de

sporthal langs geweest met een

brief, waarin ze uitlegden wat de

sponsor Gerrit Heezen, Ina Tijken,

Francis Smit, Sharon Wolbrink en

Bianca Vermeulen.

Op de onderste rij: Bianca Teunis,

Egbertdien Hekkelman, Josca

Taken, Margriet Knipping, Kim

Wolbrink, Elles Hoogerheijde, Ferris

Boender en Babs Cornelissen.

bedoeling van het feest was. Ook

hierop werd positief gereageerd.

Er is inmiddels een bekende DJ

gecharterd en Kas Bendjen heeft

z'n medewerking toegezegd. Met

de ramp van Volendam nog in het

hoofd, wordt er veel aandacht be-

steed aan de veiligheid.

Zo zal er gecontroleerd worden

op het in bezit hebben van vuur-

werk. Dit moet dan worden inge-

leverd, waarna het later wordt

vernietigd. Ook is het niet moge-

lijk om naar believen in en uit te

lopen. Eenmaal naar buiten,

wordt de bezoeker niet meer bin-

nengelaten.

De jongerengroep Roemenië ver-

leent bij opbouw en opruimen van

de sporthal zijn medewerking

Verder zorgt deze groep voor toe-

zicht bij de garderobe.

Remge, Rob en Chris hopen, dat

die mensen, die anders bij elkaar

in de buurt rondgaan met oud-en-

nieuw nu richting sporthal komen

om daar op een gezellige manier

het nieuwe jaar te begroeten. Als

het goed bevalt, kan het mis-

schien een traditie worden in Hen-

gelo, waarmee dan maar weer

eens zou worden bewezen, dat

door inzet en enthousiasme er wél

het een en ander van de grond

kan komen in Hengelo Gld. Kaar-

ten zijn verkrijgbaar in de voor-

verkoop bij sportcentrum 'Aero-

fitt' en Sportkantine 'de Kamp'.

Remge, Rob en Chris: veel succes!
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

Zoete sinaasappels,
18stuks 5.98 (€2.71)

2 grote kroppen sla,

1.98 (€0.90)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Aanbiedingen van de week

Satéschnitzels 5 stuks f 10,-
€4,54

Runderschnitzels 4 stuks ƒ 11,-
€4,99

Coburger rauwe ham 100 gram ƒ 2,98
€1,35

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

C H I N E E S - I N D I S C H R E S T A U R A N T

DE CHINESE MUUR

Raadhuisstraat 1
7255 BK HENGELO (Gld.)

Telefoon 0575-463722

Afhaalmenu
3 i/m 30 november

Pisang Goreng
Tjap Tjoy

Babi Pangang
Babi Ketjap

Met nasi, bami
of witte rijst.

Voor 2 personen.

ƒ33,75
(€ 15,32)

Deze aanbieding is niet geldig op zondag.

PS. vanaf november t/m februari
zijn wij elke dinsdag gesloten!

Qinus öysteme Service
Reparatie van alle merken elektrische

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

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

5palstraat19,7255AA Hengelo Gld.

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

Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail: sirius^dds.nl

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461054

rauwkostredame:

Kerrie salade
250 gram ƒ 2,98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Andijvie
1 kilo ƒ 1,98 €0,90

Rode grapefruit
10 stuks ƒ 5,98 €2,71

Witte kool gesneden

500 gram ƒ 1,98 €0,90

vrijdag - zaterdag:

Sperziebonen
500 gram ƒ 2,50 € 1,13

Navelsinaasappels
nieuwe oogst 14 voor ƒ5,98 €2,71

Geschrapte worteltjes
1 zak, 500 gram ƒ 1,98 € 0,90

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

A. W. W. WEIJERS
Poelsweg 47 - Keijenborg - tel. 0575-461307

UW

£

UW afdeling
Hengelo Qld

woensdag 14 november a.s.
om 14.00 uur in 'Ons Huis'

'Molen-excursie
door Nederland'

met o.a. wonen ("n een molen,
wat houdt dat in?

door dhr. K. Jensen,
molenaar te Bronkhorst

wie afgehaald wil worden kan
bellen, tel. (0575) 46 27 28

K T U l S B E T G

Hotel Café Restaurant
Partycentrum

Nu in het restaurant:

Boerenkarbonade f 22,50 r

Varkenshaas

Schnitzel

Speciale prijs:

Zeetong

f 24,50 (€ n 12)

f 22,50 (€10.21)

f 37,50 (€17.02)

Geserveerd met aardappelen, groenten en rauwkost.

Restaurant geopend:
woensdag t/m zondags

vanaf 17.00 t/m 21.00 uur

Voor diverse partijen:
Restaurant t/m 50 personen

Serrezaal 20 t/m 120 personen

Zaal 50 t/m 350 personen

Hotel 'De Kruisberg'
Reserveringen tel. (03 14) 32 41 23

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

UIT DE WEERD

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

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

HARMSEN
IJZERWAREN

GEREEDSCHAPPEN
MACHINES

Banninkstraat 4 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461220

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
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 ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:
Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

HC&MAN
••G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

V.O.F. Klomp«nfah

/étë
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 Plattelcmdswinkel'
Kwalliteitsklompcn,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Jtttijd voordeel!
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