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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

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

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Slechte verlich-
ting b// fietsers

basisscholen

4-8-10

Advertenties
Koopzondag

25 november

Decemberacfie
Sfeenderense

winkeliers

Sinterklaas

in Steenderen

op 24 november

Zonnebloem
Keijenborg

25 jaar

l

P.C.B.S. De Veldhoek

In de Veldhoek, een klein puntje van Hengelo Gld en Ruurlo, ligt aan
de Kapersweg, heel romantisch, de PC.B.S. 'De Veldhoek', een basis-
school die nog aardig in de illustraties van 'Ot en Sien' zou passen.
Kom je eenmaal binnen, dan overkomt je een nostalgisch gevoel. Je
bent hier in een oude school, maar dan wel geheel aan de eisen van
de nieuwe onder wijsinzichten aangepast. Er heerst rust en de kinde-
ren zijn met hulp van de leerkrachten bezig met de taken, die voor
deze dag zijn gepland. Bij het binnenkomen in de lokalen, valt op,
dat de kinderen spontaan reageren en het niet ongewoon vinden, dat
er zomaar een vreemde komt binnenstappen. Je bent er welkom en
ze laten je spontaan zien waar ze mee bezig zijn.

In een gesprek met de directeur,

de heer Jans Huttinga, blijkt, dat

deze kleine buurtschool kan we-

dijveren met de grotere scholen in

de omgeving. Er zijn twaalf com-

puters in de school, die gericht

worden gebruikt, de kinderen

werken zo veel mogelijk zelfstan-

dig en zelfs de kleuters werken al

met een planbord, waarop ze

door middel van een symbooltje

aangeven waar ze mee bezig zijn.

De school heeft 38 leerlingen en

er werken vijf parttimers en een

fulltime kracht. Daarnaast is er

anderhalve dag per week een vrij-

williger aanwezig en uiteraard is

de schoonmaakster ook van groot

belang. In groep 1/2 staat Juf

Sylvia Jolink, die als extra taak

heeft de zorg te coördineren.

Hiervoor krijgt ze twee uur per

week en wordt dan vervangen

door Juf Cécile Dijkman. In groep

3/4/5 staat Juf Marije Jansen,

(tevens muziekjuf], groep 6/7/8

wordt onderwezen door Juf Judith

Helmink, die dit samen doet met

meester Jans Huttinga.

De directeur praat met veel en-

thousiasme over zijn team en de

voordelen van een kleine school

binnen een buurt. Er is veel infor-

meel overleg, zodat de officiële

vergaderingen kort kunnen wor-

den gehouden.

Hij prijst de enorme inzet van de

ouders, die b.v. de lokalen hebben

geschilderd, een heel aparte

speelhoek in de kleutergroep heb-

ben gemaakt en zelfs de opa, die

voor de kleutergroep een prachti-

ge kraam heeft gebouwd, die ge-

bruikt wordt als kleine tentoon-

stelllingsruimte. De ouders zor-

gen ook voor onderhoud van de

tuin en de speeltoestellen. Je

merkt aan alles, dat hier zeer be-

wust wordt gewerkt naar een

wijze van lesgeven, waarbij de

kinderen zoveel mogelijk tot hun

recht komen.

Kinderen, die door wat voor oor-

zaak dan ook een achterstand

hebben, worden met een eigen

leerplan geholpen.

Zo zijn er enige leerlingen, die 's

morgens al om acht uur op school

komen, daar een kwartiertje vast

een voorinstructie krijgen, dan

nog even buiten kunnen spelen en

aan het begin van de school di-

rect aan het werk kunnen.

Geen hulp na, maar voor school-

tijd. Aan alles is te merken, dat

er op deze school zeer gericht en

intensief met de kinderen wordt

gewerkt. Verder is er een goede

samenwerking met de peuter-

speelzaal, die is gehuisvest in het

verenigingsgebouw 't Gebouw,

dat achter de school ligt.

Al met al een school, die draait

als een trein, waar de leerlingen

zich veilig voelen en waar peda-

gogisch, didactisch en naar P.C.

inzichten wordt lesgegeven.

Zwarte pietenconcert op

hoopzondag 25 november

Wist u, dat er bij 'Concordia' af

en toe Zwarte Pieten komen oefe-

nen om mee te kunnen spelen op

straat tijdens de Koopzondag op

25 november?

Ze vinden het zo gezellig in Hen-

gelo Gld, dat ze hun muziekins-

trument hebben meegenomen.

Voor alle winkelende mensen is

dat natuurlijk leuk om te horen.

De meeste winkels zijn deze dag

open van 12.00 tot 17.00 uur,

zodat iedereen kan kijken en

kopen en ideetjes kan opdoen om

nog aan Sinterklaas te vragen..

Misschien komt u Sinterklaas

daar ook nog tegen en die kennis

die u al een tijd niet meer gezien

hebt, want één ding is zeker: op

koopzondag gaan veel mensen al-

leen maar voor de gezelligheid

naar Hengelo Gld.

Passage, Chr. Vrouwenbeweging
Passage, afd. Hengelo Gld., komt

op 21 november bij elkaar. Het on-

derwerp is deze avond 'Dementie'.

De dames Seesink en De Wijs, bei-

den werkzaam in verzorgingscen-

trum 'de Bleijke', zullen ons hier-

over vertellen. De avond begint

om 19.45 uur. Op 13 december

brengt men een bezoek aan kas-
teel Middachten in kerstsfeer.

(advertenties)

ROOIEOAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Tegen inlevering van deze bon:

1 Nike voetbal (zwart)

Geo Tiempo

van ƒ 49,95 (€22,67)

voor ƒ 39r95 (€isri3)
geldig t/m 8 december 2001

PAX 3X THUIS

Zondag 18 november: Pax - Doetinchem

Zondag 25 november: Pax - SDOUC (beker)

Zondag 2 december: Pax - Longa '30

Aangeboden door Supportersvereniging Pax



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 25 november, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert - ds. Ferrari - mevr. Rekswinkel
Laatste zondag kerkelijk jaar, Heilig Avondmaal

Goede Herder Kapel
- Zondag 25 november, 10.15 uur,

mevr. T. van Coevorden, Zwolle, Jeugddienst
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 22 november, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)
- Zaterdag 24 november, 19.00 uur,

Eucharistieviering
- Zondag 25 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

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

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op
http://huisartsengroephengelogld. wol web. nl/

Huisartsenpost Slingelandziekenhuis

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

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

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

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

Telefoonnummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575) 461277
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
dr. Koning, tel. (0575) 461266
Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575) 462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
Apotheek Hengelo Gld.

Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10
Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur
- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

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

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

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

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

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

'Jentha'
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

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)

DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 4625 15
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435
- M. Lukassen, tel. (0575) 4614 57 (maandagmorgen)

- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583

- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 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, 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 inleverenop 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'

HERBALIFE
Voedingsproducten voor:
Onder- en Overgewicht
Sport

Gezondheidondersteunend
Bel voor informatie:
Annie Haaring,

tel.(0575)4673-81

Te koop: antieke eiken/wor-
telnoten secrétaire, recht

model, 1.60x1.00x0.50 vr.pr.
ƒ4250,- Tel.(0575)462778

Gevraagd: tuinman
Tel. (0575) 463190

Hengelo Gld.

Huishoudelijke hulp gezocht
l x per 14 dagen 4 uur
brieven onder nummer 47
'de Reclame' Postbus 63,
7255 ZH Hengelo Gld.

Te koop gevraagd: grill/bak-

oventje ± 50x30x40 cm.
Tel. (0575) 462771

Wilt u lid worden
van de ijsvereniging

'Steintjesweide'

Indien u zich voor 1 december 2001 opgeeft

betaalt u voor een gezinskaart ƒ 25,- (€ 11,34)

Na 1 december 2001 wordt dit ƒ 35,- (€ 15,88)

Persoonlijk lidmaatschap:

vóór 1 december 2001 18 jaar geworden

ƒ 15,-(€6,81)

na 1 december 2001

ƒ 25,-(€11,34)

U kunt zich opgeven bij het bestuur:

Dhr. B. Deunk, tel. (0575) 46 2946

Marian Uzereef, tel. (0575) 4643 74

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

van een BTW-tarief
van slechts 6%

in plaats van 19%!

W
JU VtOK.

KLU
DE A< :HTERHOEKSE

NST

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

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel.(0575)461806
Zonnestraat 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur



Gerard Gr. Bruinderink bijna 35 jaar krantenbezorger

Verwachting...

Verwondering...

Verandering...

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

. MauritsRegelink
Gerhardus Theodoor

Maurits is geboren op zondag 11 november om 7.17 uur,
weegt 3745 gram en is 50 cm lang.

HerbertRegelinken Astrid Bourgondiën

Bronkhorsterstraat 6
7256 KE Keijenborg

Tel.(0575)461294

Peter: Gerhard Regelink
Meter: Dorien Bourgondiën

Bel even als u beschuit met muisjes wilt eten.

Hartelijk dank,

voor alle kaarten, bloemen, cadeaus, handen en kusjes,

op ons 40-jarig huwelijksfeest.

Het was voor ons een prachtige dag.

Jan en Greta Eelderink

Broekstraat 2a

7021JX Zelhem

Foto v.l.n.r.: Petra Regtop, Michel Decanije, Henny Groot Bruinderink, Danny Roenhorst, Alicejolink, Bram v.d.

Dorpel, Sandra Brand, Ans Mossen, Margreet Willemsen, Willem Rondeel, Gerda Mombarg, Andrea Mossen,

Marjolein van Boven, Gerard Groot Bruinderink en Anneke Tesselaar.

Bijna 35 jaar heeft Gerard Groot

Bruinderink sr. ervoor gezorgd,

dat de abonnees van 'De Graaf-

schapbode', later 'Gelders Dag-

blad' dag in dag uit op tijd hun

krant kregen. 35 jaar in weer en

wind, zonder te mankeren. Tot

grote teleurstelling liet zijn li-

chaam hem in 1999 in de steek

zodat hij niet meer in staat was

zijn dagelijkse ronde te fietsen.

Vanaf die tijd heeft zijn schoon-

dochter Hennie dagelijks met

Groot Bruinderink rondgereden,

zodat hij toch nog contact hield

met die mensen, bij wie hij niet
alleen de krant bezorgde, maar

waar hij met meeleefde in zorgen

en verdriet. Inmiddels is ook het

'Gelders Dagblad' er niet meer en

kan het bezorgen van 'De Gelder-

lander' vóór zeven uur 's och-

tends niet meer door Groot Bruin-

derink en zijn schoondochter wor-

den overgenomen.

Niet alleen Gerard Groot Bruinde-

rink heeft 35 jaar voor de krant

gewerkt, maar ook zijn zuster,

mevrouw A. Tesselaar, heeft 35

jaar als depothoudster van de

'Graafschapbode', het 'Zutphens

Dagblad' en de 'Gelderlander' ge-

zorgd voor de correcte distributie
van de kranten. Ze kende alle be-

zorgers, de klanten en was dan

ook altijd direct aanspreekbaar

voor deze mensen. Met de komst

van alleen de 'Gelderlander' is

het voor vele bezorgers te zwaar

geworden om door te gaan met

hun werk.

Vooral in de wintermaanden is

het buitengewoon zwaar om in

het slechtverlichte buitengebied

dagelijks voor zeven uur de krant

te bezorgen. Zodoende zijn er nog

drie bezorgers overgebleven: De

heren Van den Dorpel , Van Den

Berg en Rondeel

Als klein eerbetoon aan alle be-
zorgers een foto.

Een woord, een hand, een kaart doen je zo goed,
wanneer je iemand die je liefheb! verliezen moet.

In mijn verdriet om het heengaan van mijn allerliefste

Gerrit

mocht ik uw hartelijk medeleven ondervinden.
Ik betuig u hiervoor mijn oprechte dank.

Betsie Klein Zessink-Buunk

Hengelo Gld., november 2001.
Beatrixlaan 17.

Hengelose
Toneelvereniging

najaarsuitvoering
opgevoerd wordt het blijspel:

'De sterren van het darp'
zondagmiddag 2 december

aanvang 14.30 uur, zaal open 13.30 uur

zaterdagavond 8 december
aanvang 20.00 uur, zaal open 19.00 uur

Partycentrum Langeler - Hengelo Gld.

Themadag Vrouwen plannen

de toekomst van Achterhoek

Barst u van de ideeën over de

groene ruimte en de reconstructie

in de Achterhoek en de Liemers?

Maar vindt u het moeilijk om

deze plannen om te zetten in con-

crete oplossingen? Dan bent u

van harte welkom op deze thema-

dag Deze dag is op 30 november

a.s. van 9.30 tot 12.00 uur in za-
lencentrum 'de Luifel', Dorps-

straat 11 te Ruurlo.

Programma

De themadag 'Vrouwen plannen

reconstructie' heeft een geva-

rieerd programma. De opening

wordt verzorgd door dagvoorzit-

ter Alex Gerritsen van het Water-

schap Rijn en IJssel. Daarna vol-

gen inleidingen, o.a. van Jos Roe-

maat (voorzitter van de GLTO),

Henk van Brink (voorzitter Wa-

terschap Rijn en IJssel en Recon-

structiecommissie Achterhoek en

Liemers) en Altina Evenhuis-Mep-

pelink (burgemeester gemeente

Wisch en voorzitter van de

Streekcommissie Achterhoek

West). Zij doen mee aan de fo-

rumdiscussie die daarop volgt.

Tot slot zal Gerrit-Jan van der

Veen van DLV Adviesgroep de bij-

passende cursus toelichten.

De komende jaren gaat er veel ge-

beuren in de Achterhoek, er is

veel geld beschikbaar gesteld om

hieraan inhoud te geven. Draag-

vlak, betrokkenheid en initiatie-

ven vanuit de bevolking zijn hier-

bij essentieel. Deze morgen zal

vooral in het teken staan welke

rol vrouwen hierin kunnen spelen.

Initiatiefnemer

Deze dag is een initiatief van het

landelijke project 'Vrouwen aan

de slag' in samenwerking met

SPA. In dit project worden agra-

rische en niet-agrarische vrouwen

op het platteland gestimuleerd

hun eigen keuzes te maken voor

de toekomst voor wat betreft re-

latie, leven, wonen en werken.

Het project - gefinancierd door

het ministerie van Landbouw, Na-

tuur en Visserij - wordt uitge-

voerd door een aantal samenwer-

kende plattelandsorganisaties.

Gratis deelname

Deelname is gratis. Opgave voor

28 november bij: SPA, tel. (0314)

62 50 00, e-mail post@stichting-

spa.nl of bij GLTO tel. (0314)

62 62 62, e-mail hwitjes@glto.nl.

Dringend verzoek

aan ouders

Slechte

verlichting bij

fietscontrole

Bij de fietscontrole op alle scholen

van Hengelo Gld, georganiseerd

door 3VO, werden 330 fietsen ge-

controleerd. Slechts tweederde

van dit aantal kon worden goed-

gekeurd, waarbij vooral opviel,

dat de scholen buitenaf het beste

scoorden. Zoals reeds eerder ge-

meld ,* zal er nog een hercontrole

plaatsvinden op een datum, die op

de scholen bekend gemaakt zal

worden. Toch baart het het 3VO

grote zorgen, dat bij veel fietsen

de verlichting niet in orde was,

want in de komende donkere

maanden is dat een eerste vereis-

te. Fietsers en lopers moeten ge-
zien worden! Daarom een drin-

gende oproep aan de ouders: Laat

uw kinderen niet onverlicht deel-

nemen aan het verkeer.

Verenigde
Verkeers
Veiligheids
Organisatie
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in Hengelo Gld,

Hobby- en Wolshop

Regelink
Voor al uw:

hand- en theedoeken

naaiartikelen - kleinvak - loepen

sokkenwol en breigarens waaronder

bandjesgaren en de wintergarens

handwerkstoffen - borduurpakketten - stramiens

Ook het adres voor al uw hobby artikelen zoals:
3D groot en klein - passe-partout-,
prik-, borduur- en blanco kaarten
stickervellen, angel wire enz. enz.

dakpannen - servetten - kralen
stempels - glasverf enz. enz.

Op koopzondag
25 november

geven wij
| 10% korting

op alle artikelen.

Raadhuisstraat 5 - tel. (0575) 462266

Koopzondag speciale
aanbieding

truien
van ƒ 49,95 («w?» - ƒ 59.95 (€22,6?)

op zondag 25 november

voor ƒ 29,95 (€13,59)

SchröderMode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232

KooDzondaa 25 november
van 17.00 uur

Koopzondag 25 november
open van 12.00 tot 17.00 uur

Met heel veel
aanbiedingen

en een grabbelton
voor de kleintjes

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

Speciale Koopzondag
aanbiedingen:

Heren Piedro schoenen
van ƒ 249,-VOOr ƒ 179,-

van €113, voor €81,23,-

Diverse meisjes kinderlaarzen
nu 20% korting zie stickers

Diverse jongensboots
nu 20% korting zie stickers

Verschillende dameslaarzen
extra voordelig geprijsd.

Graag tot ziens bij:

Schoenen voor de hele familie!

Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 25 47 - 's maandags gesloten

O O

Wereldwinkel Hengelo Gld.
Spalstraat 16

O, kom er maar eens kijken...

Voor alle hulpsinterklazen en -pieten

en

iedereen, die wel eens wil weten

waar onze winkel mee gevuld is

zijn wij geopend

op
koopzondag 25 november

en
koopavonden 3 en 4 december

Ruitersport Sueters gaat voor Sint en Piet borduren,

allerlei dekjes en petten tot in de late uren.

ruiierspori
Suelers
Spalstraat 23

7255 AA Hengelo Gld.
(0575)463756

Kies een lettertype en kleur uit naar smaak,

voor ƒ 74,95 (€ 6,78) is het dan al raak.

Ook laarzen, dekens, een leuke trui of jas,

in de winter komt dit altijd goed van pas.

Zondag 25 november is onze winkel ook open,

kom gerust van 11.00 uur tot 17.00 uur binnenlopen.

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

legen inlevering van deze bon:

3 paar Kappa sportsokken

van f 12,50 (€5,67)

voor ƒ 9r50(€4r3D
geldig t/m 8 december 2001



Damclub Hengelo Gld.

DCH 4 speelde thuis de vijfde

ronde van de bondscompetitie al-

weer, zij waren dé gastheer voor

DVD 3 uit Doetinchem.

Het werd voor de Hengelose spe-

lers een zware strijd en haast on-

mogelijk om daar punten uit te

slepen.

DVD 3 heeft zich voor de tweede

klasse teruggetrokken, omdat zij

te weinig leden heeft en speelt nu

in de derde klasse. Ze is in deze

klasse wel sterk vertegenwoor-

digd. A. Groot Kormelink

H.Dijkman speelden remise ter-

wijl J.Schabbink en B.Rossel ver-

loren. Eindstand 2-8.

Onderlinge competitie:

J.Wentink - L.Koldenhof

E.Brummelman - B.Momberg

W.Sloetjes - G.Kreunen

Y.Schotanus - A.Hoebink

J.Luiten - H.Groeneveld

Waterpolo He-Keg

H.Zonnenberg - B.Harkink

H.Luimes - J.Vos

H.Weykamp - J.Heijink

E.Hoebink - W.Eijkelkamp

H.Tekelenburg - H.Vos

Standen:

1-1

3-0

1-1

3-0

0-3

:ede

t zij

t nu

leze

oor-

en

ter-

ver-

1-1

3-0
0-3

1-1
3-0

Groep A:

1. H.Vos

2. J.Heijink

3. E.Hoebink

4. H. Luimes

Groep B:

1. H.Lansink

2. Y.Schotanus

3. B.Harkink

4. G.Kreunen

Groep C:

1. B.Momberg

2. H. Dijkman

3. B.Goorman

H. Groeneveld

5. W. Sloetjes

7-13

8-13

7-12

4-10

7-14

8-14

8-13

7-12

8-11

6-10

8-10

8-10

7-9

Zondag 11 november moest

dames l tegen de dames van Ro-

derlo. De scheidsrechter kwam

niet opdagen. We hebben toen

maar besloten dat twee heren

van Roderlo gingen fluiten.

De wedstrijd verliep voor ons niet

echt soepel. We lieten ons beïn-

vloeden door Roderlo en dat ging

ten koste van ons spel.

We hadden diverse malen een

vrouw meer, maar konden deze

kansen niet uitbuiten. Roderlo

deed dat echter wel heel goed.

We kregen diverse malen aanwij-

zingen van onze coach Linda,

maar het mocht niet baten.

Er moesten bij ons twee vrouwen

uit, want ze waren er drie keer

uitgestuurd. Gelukkig hadden we

genoeg wissels, zodat we niet

met minder vrouwen hoefden te

spelen.

Roderlo ging maar verder en de

ballen knalden erin.

Uiteindelijk verloren we met 7-3.

De doelpunten werden gemaakt

door José Lichtlee, Erzsebet Wen-

neke en Carmen Schiphorst.

Hopelijk gaat de volgende wed-

strijd beter, want we hebben de

punten nu nodig.

(advertentie)

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Tegen inlevering van deze bon:

4 Tretorn TXT Tennisballen

van f 29,90 (€13,57)

voor ƒ 22r50(€ior2D

geldig t/m 8 december 2001

****

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

Nicole Kroesen met haar pony tweede op NK

Het was een klein groepje sup-
porters dat op 3 november 's
morgens vroeg vertrok naar
Een (gemeente Roden). Zij gin-
gen om hun Ponyclubgenote Ni-
cole Kroesen met haar pony
Meggy mac Neill aan te moedi-
gen bij haar deelname aan de
Nederlandse Kampioenschappen
Samengestelde Wedstrijden.

Nicole had zich daarvoor ge-

plaatst door vierde te worden bij

de Gelderse Kampioenschappen.

Nicole vertelt 'De cross bij de Gel-

derse had wel iets zwaarder ge-

mogen, want omdat ik meestal

niet zo goed ben in dressuur moet

ik het met crossen ophalen. Het

was wel een mooi aangekleed

parcours en ik was dik tevreden

met mijn vierde plaats, daarmee

mocht ik door naar de NK

Ik moest 's morgens dressuur rij-

den, mijn pony was geweldig en

liep een proef zoals die nog nooit

gelopen had. Na de dressuur

stond ik zesde. De cross was su-

pertechnisch en je moest er wel

een stuur op hebben om goed

rond te komen. Na de cross steeg

ik vijf plaatsen en werd reserve-

kampioen van Nederland. Ik be-

sefte dat pas goed toen ik de

beker in mijn handen had, dat

was super en mijn weekend kon

niet meer stuk. Geweldig, en ik

wil de supporters bedanken voor

hun komst naar Roden.'

Nicole startte in de klasse M cat.

DE; voor de dressuurproef kreeg ze

322 punten, bij de cross 2.8 tijd-

fouten en in het springparcours

ging ze foutloos rond. Fantastisch!

Van harte gefeliciteerd Nicole, Po-

nyclub Hengelo is trots op jou!

Pax 2 in nieuwe outfitt

Het tweede elftal van Pax is ge-

heel voorzien van nieuwe kleding

en ook een nieuwe sponsor.

Ton en Betsie ten Barge hebben

het elftal niet alleen voorzien van

nieuwe shirts en broeken, maar

ook de trainingpakken-tassen en

jassen zijn nu bedrukt met de

tekst 'Grand-café De Egelantier'.

Aan de kleding kan het niet lig-

gen, dus Pax 2 veel succes!

pagina 5



Decemberactie Steenderense Winkeliers

uir
ff

J x Sint

3 x Kerstman

= f 5,-

= ƒ

— f

— J

Bij Super de Boer Aalderink, De Zwaan Speciaalzaken,
Troefmarkt en bakkerij Willemsen ontvangt u voor elke

f25,-- boodschappen l kraskaart.

ENtGiNG

f *0,~

f 25,--

j m f mum
•TJ

ƒ 75,-

/ kraskaart

2 kraskaarten

3 kraskaarten

4 kraskaarten

~ of meer

SDU S PAK UW KANSEN KRAS U W PRIJS !

De Steenderense winkeliers wensen u fijne feestdagen!

Deze actie loopt.van 26 november tot en met 24 december 2001



Kmsloten-actie Steenderense Winketierstfereniging in december!
Het is lang geleden, maar

Steenderen en omgeving

wordt weer aan het kras-

sen gezet. Vanaf zaterdag

24 november (intocht Sin-

terklaas) tot en met
maandag 24 december

ontvangt u bij uw aanko-
pen krasloten. Gedurende

de genoemde actieperio-
de komen de krasloten in

plaats van de winkeliers-

zegels. Op de pagina hier-

naast vindt u meer infor-

matie over de uitgifte van

de loten en wat de win-

nende combinaties zijn.

Alle leden van de winke-

liersvereniging doen mee

aan deze decemberactie,
dus koop plaatselijk en

vergroot daarmee uw
kans op prijzen.

De deelnemende winkeliers zijn:
- Troefmarkt en bakkerij Willemsen, Steenderen

- Aalderink Super de Boer, Steenderen

- De Zwaan Speciaalzaken, Steenderen

- Garritsen Aardappelen, Groenten en Fruit, Toldijk

-Van Hal schilderwerken, Toldijk

- Slagerij Aalderink, Toldijk

- Bouwmarkt de Tolbrug, Toldijk

- Eliesen Electro, Baak

- Slagerij Driever, Baak

- Garage Melgers, Steenderen

- Warme Bakker Sluijter, Steenderen

- Radio TV en Elektra Rutjes, Steenderen

- Tweewielerhuis Eskes

- Kapsalon Ellen, Steenderen

- Slijterij de Seven Steenen, Steenderen

- Drogisterij de Vijzel, Steenderen

- Novy Beuseker, Steenderen

- Woonwinkel Gosselink, Steenderen

Met dank aan de Regiobank Steenderen

Vol verwachting klopt ons hart

Op zaterdag 24 november

's middags, om 14.30 uur,

zal Sinterklaas samen met
zijn Pieten Steenderen be-

zoeken. De Sint zal vanaf

basisschool 'de Akker'

een ronde door het dorp
maken, onder vrolijke be-
geleiding van muziekver-

eniging 'Nieuw-Leven'.
Op het marktplein worden

Sinterklaas en de Pieten
begroet door burgemees-
ter Appeldoorn en Hans

Geurts, de voorzitter van
de winkeliersvereniging.

Na de feestelijke ont-

vangst, waarbij natuurlijk
ook de bekende liedjes
gezongen zullen worden,

gaan alle kinderen tot en

met groep 4 van de basis-

school naar zaal 'de
Seven Steenen'.

Daar gaat het programma
verder met Sinterklaas en
de Pieten en een lekkere
traktatie. De Sint zal dan

ook de zelfgemaakte ca-
deautjes van de kinderen

ontvangen, die ze voor

hem gemaakt hebben.

Aan alle kinderen tot en

met groep 4 van de basis-
school: 'maak voor Sinter-

klaas iets moois!'
Een tekening, kleurplaat

of bouw iets leuks en

neem dit op zaterdag 24
november mee.

Degene die het mooiste
zelfgemaakte cadeautje

voor de Sint heeft, wint
een mooie prijs. Doe je

best en wie weet... Het
wordt een geweldig leuke

middag!

Kom ook zaterdag 21) november naar Sinterklaas in Steenderen!

Henk en Dinie Gosselink nemen afscheid

Woninginrichting Gosselink blijft in de familie

Wanneer je bij Henk en Dinie
Gosselink binnenkomt, valt je
direct de rust vriendelijkheid op
van mensen, die genieten van
hun pensioen. Henk vertelt, dat
hij net een reis naar Schotland
heeft geboekt. Per slot van re-
kening moet je het Engels, dat
je op de cursus hebt geleerd,
toch ook kunnen toepassen.
Dinie zorgt voor thee en komt
er gezellig bij zitten.

Daar hadden ze in het verleden
weinig tijd voor, want in hun

zaak voor woninginrichting
waren ze altijd bezig. Henk ver-

telt, af en toe aangevuld door
Dinie, hoe zijn vader is begonnen.
In de oorlogsjaren maakte vader
schilderijlijsten, duizenden per

week Dat deed hij aan huis. Daar
verdiende hij de kost mee. Direct

na de oorlog startte hij een zaak
in woninginrichting. Omdat het in

die jaren zeer ongebruikelijk was
grote schulden te maken of veel

geld te lenen bij de bank, heeft
vader Gosselink regelmatig ver-
bouwd, maar steeds niet meer

dan hij kon betalen. In 1958
kwam zoon Henk erbij , die al
vrij snel met een busje rond kon
rijden, waar hij vroeger altijd met

de fiets overal op af moest, soms
met een grote rol balatum.In
1960 trouwde Henk met Dinie,
die vanzelfsprekend meewerkte in

de zaak. Overdag in de winkel, 's
avonds gordijnen naaien. Na een
verbouwing werd er textiel bij
verkocht en bleef Henk in de af-
deling woninginrichting. Hij ver-

telt, dat hij van zijn vader veel
heeft geleerd, b.v. dat je tijdens je

werk niet hoorde te praten, dat
kon na die tijd wel! Daarom is een
radio bij het werk lang verboden

geweest en is Henk er nog niet
van gecharmeerd. Toen ze pas
het busje hadden gingen vader en
zoon in het voorjaar 's morgens al
heel vroeg op pad om bij de boe-

ren langs te gaan. Nadat het vee
naar buiten was gegaan, gingen
de boerinnen aan de schoonmaak
en dan wisten vader en zoon nog

heel wat te verkopen. Intussen
werd er steeds weer verbouwd. In
1985 heeft Henk officieel de zaak

van zijn vader overgenomen,
waarna in 1996 het textiel er
weer uitging en hij zich weer he-
lemaal ging concentreren op de
woninginrichting. Hoewel hun
hart toch wel bij de zaak lag, be-
gonnen Henk en Dinie erover te

denken om het een beetje kaliner-
aan te gaan doen. Bij gebrek aan
een opvolger (de dochter had nl.

een baan in het onderwijs en de
schoonzoon was economisch voor-

lichter in de landbouw) namen ze
zich voor om naar een koper van
de zaak uit te gaan zien of lang-

zaamaan gas terug te nemen.
Wat schetst hun verbazing, dat

schoonzoon Hans Geurts en doch-
ter Riet er wel zin in hadden door
te gaan met de zaak. Dinie en
Henk kunnen zich nu uitleven in

de tuin met vijver, de moestuin en
de boomgaard. 'Ze heeft echt

groene vingers', zegt Henk.

Samen fietsen ze graag en veel.

En wanneer het zo uitkomt kan
Henk wel enig meubelstoffeer-
werk doen. Over hobby's hebben
ze dus niet te klagen.Na de ver-

bouwing van de zaak zal het pu-
bliek in de gelegenheid worden

gesteld Henk en Dinie de hand te
schudden en kennis te maken met
de nieuwe medewerker George

van Aalst. De exacte datum hier-
van zal nog bekendgemaakt wor-
den.
Wij wensen Henk en Dinie nog

heel veel gezonde jaren toe.
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Sint Nicolaas
in Hengelo Gld.

Heb je het al gezien,

bij Wolters Boekhandel

in de vitrien?

Daar ztaat de

zak van Sinterklaas,

met gulle hand

gevuld door Pieterbaae.

Cadeautjes, presentjes,

boekjes, groot of klein,

daarvoor moetje echt bij

Wolters Boekhandel zijn.

Graag tot ziens op

zondag 25 november]

Wolters Boekhandel
Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo Cld.

Tel. (0575)46 12 53

b l o e m e n

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 1622 - (0575) 46 1342

Fax (0575) 46 47 82

Kerstshow

Vrijdag 23 november van 10.00' 21.00 uur

Zaterdag 24 november van 10.00' 16.00 uur

Zondag 25 november van 10.00- 17.00 uur

Koopzondag 25 november
van uur

Restanten broeken

nu halve prijs!

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232

Langeler Mode
pakt uit!

Pak nu uw voordeel in

u betaalt de europrijs
in Hollandse guldens

(zie aanduiding in de winkel)

Op onze nachtmode
t/m 5 december

10% korting
Koopzondag 25 november a.s.

Dames- en Herenmode

Kerkstraat 11, 7555 CB Hengelo Gld. • Tel. (0575) 461235

2001

Bezoek onze kerstshow op zondag

25 november van 11.00 tot 17.00 uur.

Ook dit jaar wordt het vanzelfsprekend
weer een gala van sfeer en romantiek.

Onder het genot van een drankje zien
wij u graag terug op 25 november.

Profiteer vier weken lang van onze
diverse aanbiedingen.

Van 25 november t/m 24 december.

Groetjes, Rita en Cees de Jong

Fleur Decor
Kerkstraat 5 - 7255 CB Hengelo Gld.

tel. (0575)464165

N.B. vrijdag 23 en zaterdag 24 november
in verband met de kerstshow gesloten

Op 11 december houden wij in zalencentrum
'Ketz' te Doetinchem een kerstcursus.

Tijdens deze avond maken wij
een tafelstandaard.

Een voorbeeld kunt u zien in onze winkel.
Ook tijdens de kerstshow op

zondag 25 november.

De kosten bedragen ƒ 60,- (€ 27,23) incl.
alle materialen en een kopje koffie.

U kunt zich opgeven bij:

Fleur Decor
Kerkstraat 5 - 7255 CB Hengelo Gld.

tel. (0575)464165

EXTRA SPEELGOED KOOPAVONDEN

bij DE DRIEVETOL
Vanaf Ma 26nov tot/met Di 4dee

Elke avond tot 21 uur (behalve za Idee)
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Blijspel

Hengelose

Toneelvereniging

De Hengelose Toneelvereniging

speelt zondag 2 en zaterdag 8 de-

cember het blijspel 'De sterren

van het darp' in party-centrum

Langeler.

Het stuk speelt zich af in restau-

rant/hotel/camping van Jan

Schrik. De camping staat op het

terrein van broer Albert, die daar

absoluut niet over te spreken is.

Berendje, een gekke oude kame-

raad van Jan, komt Jan een hand-

je helpen in het restaurant. Er

komen nogal verschillende gasten

logeren, dus de roddelende buur-

vrouw heeft weer heel wat rond

te vertellen in het dorp. Het stuk

zal zeker op de lachspieren wer-

ken, want er wordt tijdens de re-

petities ook heel wat af gelachen.

Wij willen u graag mee laten ge-

nieten en nodigen u dan ook van

harte uit op zondagmiddag 2 de-

cember of zaterdagavond 8 de-

cember. De regie is in handen van

Diny Stuart.

Kerk en Radio

Aan het interkerkelijke program-

ma 'de Muzikale Ontmoeting', bij

'Radio Ideaal', hebben weer di-

verse personen hun medewerking

toegezegd.

Op maandag 26 november is dit

Diny Boeijink uit Zelhem en op 3

december de heer Bos uit Doetin-

chem, pastoraal medewerker in

Halle.

Maandag 10 december zal er uit-

gebreid aandacht besteed worden

aan het Chr. koor 'Inspiration' uit

Halle door middel van het uitzen-

den van een opname met bijbeho-

rende informatie over zang en

koor door Ton Menkhorst.

Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' wordt iedere maandag

tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-

zonden via 'Radio Ideaal'.

Na elke uitzending kunnen er van

20.00 tot 20.30 uur muzikale ver-

zoekjes aangevraagd worden via

het telefoonnr. (0314) 62 40 02.

Nederlandse

Vrouwen Ener-

gie Vereniging

Het bestuur nodigt u uit voor de

volgende bijeenkomst: donderdag

22 november Sinterklaasfeest in

'zaal Wolbrink'.

We hebben bericht ontvangen dat

Sint en Piet ook ons dit jaar een

bezoekje willen brengen. Sint

heeft gevraagd of u zwarte Piet

wilt helpen met de cadeautjes.

Neemt u allemaal iets leuks mee?

Misschien ook nog een gedicht?

De avond zal verder verzorgd

worden met een optreden van Dim

Jansen uit Aalten met luisterlied-

jes, sketches en conferences in het

dialect. Aanvang 20.00 uur.

Uitverkocht!

Het concert van het Josti-band or-

kest op zaterdagavond 17 novem-

ber a.s. in sporthal 'de Pol' te Zel-

hem is helaas uitverkocht.

Weer prijs voor E.M.M.

De Drumband en het Majoretten-

peloton van de Schutterij EMM

heeft een prachtig jaar waarin

van alles gebeurt.

In het eerste weekend van no-
vember wist Bernadet Bruil be-

slag te leggen op de tweede prijs

tijdens een solistenconcours voor

majorettes en twirl in Borculo.

Hier deden maar liefst 186 perso-

nen aan mee. Bernadet wist 75

punten te halen. Bij 80 punten

zou de eerste prijs haar deel zijn

geworden.

Bernadet is van jongs af aan lid

van de vereniging en heeft haar

niet geringe kunsten hier geleerd.

Op maandagavond staat zij inmid-

dels voor een groep van 14 meis-

jes om deze ook van haar talent

te laten genieten en misschien

nog wel beter te laten worden

dan dat zij zelf nu met haar 19

lentes is.

Bernadet is zelf in de drumband

gaan spelen en richt zich hele-

maal op het instrueren van de

meisjes.

Het bestuur van de vereniging is

hier heel erg blij mee en ziet de

toekomst met haar dan ook vol

vertrouwen in. Mede doordat er

buiten Bernadet nog enkele nieu-

we leden aan de Drumband zijn

toegevoegd is het aantal muzi-

kanten gegroeid tot 16.

Tijdens een receptie in zaal Leem-

reis ter ere van de deelnemers

aan de marathon van New York

die werkzaam zijn bij Herwers

werd een serenade gegeven.

Ook bestuurslid Jos ten Pas als

monteur van Herwers hoorde bij

de deelnemers en was zichtbaar

geroerd door de geste van zijn

Majorettes en de Drumband.

Minister Borst geeft startsein voorlichtingscampagne

Drugs, laatje niks wijsmaken
Op woensdag 14 november jl.
gaf minister Borst van VWS in
Utrecht het startsein voor de
nieuwe voorlichtingscampagne
'Drugs, laat je niks wijsmaken'.
Het thema van deze campagne
loopt tot 28 november. Drie
leerlingen van de Haagse school
SVO St. Paul hebben mevrouw
Borst de nieuwe campagnemate-
rialen aangeboden.

De scholen in de Achterhoek kun-

nen met behulp van de speciaal

voor deze campagne ontwikkelde

les 'Over drugs valt te praten' les-

sen geven over drugs. Ook is er

voor de scholen een handleiding

voor een ouderavond ontwikkeld*

met als thema 'praten over drugs

tussen ouders en hun kind'.

Vroeg of laat staan jongeren voor

de keuze een beslissing te nemen

over het al dan niet gebruiken

van genotmiddelen.

Ouders weten vaak niet hoe ze

hiermee moeten omgaan en jonge-

ren vinden het vaak moeilijk met

hun ouders over druggebruik te

praten.

Dit blijkt uit. de vele vragen die

binnenkomen bij de Drugs Infolijn

en regionale instellingen voor ver-

slavingszorg en uit onderzoek van

het bureau Rescon. Communicatie

tussen jongeren en ouders is be-

langrijk om te voorkomen dat ex-

perimenteren met drugs tot pro-

blemen leidt.

De campagne 'Drugs laat je niks

wijsmaken', die gefinancierd wordt

door het ministerie van VWS,

geeft informatie over drugs en hoe

hierover te praten. Men kan via

www.drugsinfo.nl en de Drugs in-

folijn (0900) 19 95 gratis folders

bestellen of advies krijgen. Ook

kan men hiervoor terecht bij De

Grift, Gelders Centrum voor Ver-

slavingszorg, tel. (0314) 34 56 77.

Landelijk wordt aandacht aan het

onderwerp besteed via adverten-

ties en publicaties in kranten en

tijdschriften.

Ook hangen er posters op alle NS-

stations. Verder worden op TMF,

Radio 538, Yorin FM en Radio 3

spotjes uitgezonden over de cam-

pagne.

Met een quiz op de TMF-cybersite

kunnen jongeren hun kennis over

drugs testen en leuke prijzen win-

nen. Ook bestaat de mogelijkheid

om per e-mail vragen te stellen die

live op TMF worden beantwoord.

P.. L l T l E
Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend.

Overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden be-

zocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844

Woensdag 7 t/m maandag 12 november

De politie vraagt uw aandacht
voor het volgende:

De laatste tijd neemt het aantal

auto-inbraken in onze gemeentes

toe. Helaas wordt regelmatig na-

gelaten de politie direct in kennis

te stellen.

De politie verzoekt u bij het sig-

naleren van een verdacht per-

soon(en) of situatie(s) zoveel mo-

gelijk gegevens te noteren en di-

rect contact op te nemen met de

politie, ook 's nachts. Denkt u

hierbij aan merk auto, kleur,

KENTEKEN, signalement van be-

trokkene(n) etc.

Twijfel dus niet, maar bel direct

met de politie, overdag is ze voor

minder dringende zaken te berei-

ken via tel: 0900-8844 en voor

dringende zaken kunt u altijd 112

bellen.

Woensdag 7 november

- 's Nachts werd in Zelhem een

automobilist aangehouden i.v.m

rijden onder invloed. Het rijbe-

wijs van de bestuurder, een 27

jarige inwoner uit Zelhem, werd

ter plaatse ingevorderd en hij

kreeg een rijverbod van 3 uur

opgelegd. Tegen de man is een

proces verbaal opgemaakt.

Donderdag 8 november

- Aan de Singel in Hengelo vond

's nachts een poging tot auto-in-

braak plaats.

Vrijdag 9 november

- Een vrachtwagenchauffeur reed

's middags met zijn vrachtwa-

gen op de Dorpsstraat in Hum-

melo achteruit. Tijdens deze

manoeuvre botste hij tegen een

stilstaande personenauto.Hier-

door ontstond schade aan de

personenauto.

- Aan de Westerstraat in Hengelo

werd, op klaarlichte dag, een

aanhangwagen door onbeken-

de(n) van een bedrijfsterrein ge-

stolen.

Zaterdag 10 november

- Op de kruising Oude Kruisberg-

seweg-Schooltinkweg in Zelhem

vond 's morgens een aanrijding

plaats tussen een personenauto

en een bedrijfsbus. Een van de

bestuurders verleende geen

voorrang op de kruising. Hier-

door ontstond aan beide voer-

tuigen schade.

- In Drempt op de Zomerweg

kwamen 's morgens twee auto-

mobilisten, die in dezelfde rich-

ting reden, met elkaar in bot-

sing. De bestuurster botste

achter op haar voorganger.

Hierdoor ontstond fikse schade

aan de voertuigen. Eén van de

bestuurders werd met nek-

klachten per ambulance naar

het ziekenhuis gebracht.

- 's Middags reed in Hengelo een

bromfietser over de Kerkstraat.

Bij de kruising met de Hengelo-

sestraat kon de bromfietser niet

tot stilstand komen door een de-

fect aan de brommer. Een nade-

rende automobilist kon de aanrij-

ding met de bromfietser niet

meer voorkomen. Zowel de

bromfietser en zijn passagier

werden met letsel per ambulan-

ce naar het ziekenhuis gebracht.

Aan beide voertuigen ontstond

schade.

Maandag 12 november

- 's Nachts vonden er in Zelhem di-

verse autoinbraken plaats, waar-

bij o.a. autoradio's buit werden

gemaakt. Van de dader(s) en de

buit ontbreekt nog ieder spoor.

Saskia Visscher

Opbrengst collecte Diabetes Fonds

in Hengelo Gld en Keijenborg
De collecteweek 'Geef voor Diabe-

tes' van het Diabetes Fonds is

weer achter de rug. Van 28 okto-

ber tot en met 3 november hebben

vele vrijwilligers weer en wind ge-

trotseerd om het Diabetes Fonds

te steunen in het financieren van

wetenschappelijk onderzoek naar

de oorzaken en gevolgen van dia-

betes en naar middelen om diabe-

tes te voorkomen en genezen. De

collecte in Hengelo heeft dit jaar

ƒ9.898,55 opgebracht en in

Keijenborg ƒ 1.811,65. Totaal

ƒ 11.710,20.Het Diabetes Fonds

dankt alle gevers, collectanten en

iedereen die zich hebben ingezet

om de collecte te doen slagen.



Sint Nicolaas
in Hengelo Gld.

van 12.00 tot 7.00 uur

j zij n koopzondag
25 november geopend/

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 8 - Tel. (0575) 46 14 73

'OH'KOM ER EENS KIJKEN

maandag 3 december
dinsdag 4 december

pzonc/ag 25 november
vanaf 12.00 uur
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25-jarig bestaan van 'de Zonnebloem' in Keijenborg
column

VOORLOPIGE TERUGGAAF 2002

V.r.n.l: Martha Mentink, Lies Bergevoet, Riet Roos, Doortje Lohschelder, FienJansen-Klaassen,

Dora Mentink, Anja Meening, Thea Rondeel, Maria Wanders, Stienie Egginh.

Zaterdagmiddag, 10 november
werd in zaal Winkelman een re-
ceptie gehouden ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van 'De
Zonnebloem', afdeling Keyenborg.
In haar toespraak gaf de voorzit-
ster, mevrouw Martha Mentink
een overzicht van de werkzaam-
heden en de doelstellingen van
'De Zonnebloem'. De afdeling
Keyenborg werd op 11 november
1976 opgericht door de heer Van
Ree naar aanleiding van een le-
zing bij de KPO. Vanaf die tijd
wordt getracht het leven van zie-
ken en eenzamen op te vrolijken

door bezoekjes, het meehelpen bij
uitjes en vakanties en het meehel-
pen bij de actie 'De zon in de
schoorsteen', samen met de afde-
ling Groenlo. Ook gaan de dames
op pad om zonnebloemloten te
verkopen. Vroeger werd er ook
door medewerksters van 'De Zon-
nebloem' gecollecteerd op bruilof-
ten en partijen. Dit ging altijd
met toestemming van de feesten-
de partij.
Tijdens de receptie werden vier
dames extra in het zonnetje gezet
en wel Doortje Lohschelder, die
18 jaar penningmeester is ge-

weest, Fien Jansen-Klaassen, die
vanaf 1979 veel zieken heeft be-
zocht, Lies Bergervoet, vanaf
1985 secretaresse en Dora Men-
tink, die er altijd weer in slaagt
veel loten te verkopen.
Pastoor Jacobs toonde in zijn toe-
spraak grote waardering voor de
vrijwilligsters van 'De Zonne-
bloem' in een tijd waarin iedereen
druk-druk-druk is en men weinig
tijd en animo heeft zich onbe-
taald in te zetten voor de mede-
mens. De leden van 'De Zonne-
bloem' zijn trouw gebleven aan
hun idealen.

'Echte Bakker' helpt De Zonnebloem

ƒ 570.000,- voor nieuwe rondvaartboot
in Amsterdamse grachten
De Nationale Vereniging De Zonnebloem en de 'Stichting Echte
Bakkersgilde' zijn in april 1999 een actie gestart met als doel geld
in te zamelen voor een nieuwe aangepaste rondvaartboot.

Voor deze actie hebben alle 'Echte Bakkers' van Nederland, waar-
onder 'Echte Bakker' Hekkelman, in samenwerking met de firma
'Koopmans Meel' uit Leeuwarden, een speciaal Zonnebloembrood
ontwikkeld. Van elk verkocht brood kwam ƒ 0,20 ten goede aan de
aangepaste rondvaartboot voor De Vereniging De Zonnebloem. De
voortreffelijke smaak van het Zonnebloembrood en de goede be-
stemming van de opbrengst hebben ertoe geleid dat de actie een
groot succes is geworden.

De Zonnebloem is een vereniging
die dagjes uit, ontspanningsmid-
dagen en vakanties voor gehandi-
capten, chronisch zieken en hulp-
behoevende bejaarden organi-
seert. In 1999 bestond de vereni-
ging vijftig jaar en had zij een
speciale jubileumwens: een volle-
dig aangepaste rondvaartboot
voor de Amsterdamse grachten.

Regionale Zonnebloemafdelingen
zouden dan dagtochten naar Am-
sterdam kunnen organiseren
onder de deskundige begeleiding
van de Zonnebloemvrijwilligers.

Er werd daarom begonnen met
het inzamelen van geld, opdat de
Zonnebloemboot gebouwd kon
worden.

2,8 miljoen Zonnebloembroden

'Echte Bakker' Hekkelman heeft
samen met zijn collega 'Echte
Bakkers' tweeëneenhalf jaar lang
het Zonnebloembrood intensief
gepromoot en de klanten hebben
er tweeëneenhalf jaar lang van
gesmuld. Dit is ook niet zo
vreemd, want Zonnebloembrood
is een heerüjk meergranenbrood

van tarwe, lijnzaad, geroosterd
moutmeel, sesamzaad en stukjes
geroosterde hazelnoten. Alle
'Echte Bakkers' samen hebben
meer dan 2,8 miljoen Zonne-
bloembroden gebakken. Er is op
die manier ƒ 570.000,- bijeenge-
bracht. Van dat geld is de boot in-
middels gebouwd en te water ge-
laten. De eerste rondvaart zal een
dezer dagen plaatsvinden.

Het 'Echte Bakkersgilde'

Het 'Echte Bakkersgilde', waar-
toe 'Echte Bakker' Hekkelman is
toegelaten, is een organisatie van
ambachtelijke bakkers, die onder-
ling vakkennis en recepturen uit-
wisselen.
Daarmee beogen zij hun produc-
ten en vakmanschap op een hoger
niveau te krijgen. Deze betere
bakkers van Nederland laten zich
op kwaliteit controleren door het
Nederlands Bakkerij Centrum.
Dat betekent voor u, dat de kwa-
liteit bij 'Echte Bakker' Hekkel-
man altijd goed is.

In deze column wordt behandeld
hoe u in verschillende situaties
door middel van een voorlopige
teruggaaf kunt bereiken dat u
te veel ingehouden loonheffing
op uw salaris of uitkering al in
de loop van het jaar 2002 (in
maandelijkse termijnen) krijgt
uitbetaald.

Voorlopige teruggaaf in verband
met aftrekposten

Bij het uitbetalen van uw loon
houdt uw werkgever loonbelas-
ting en premie in. Voor het bere-
kenen van deze loonheffing
maakt hij gebruik van tabellen.
Hierbij wordt geen rekening ge-
houden met individuele aftrekpos-
ten, zoals bijvoorbeeld hypotheek-
rente, betaalde alimentatie, pre-
mie lijfrente, etc.
Hebt u dergelijke aftrekposten,
dan wordt meestal meer loon-
heffing ingehouden dan u aan in-
komstenbelasting/premie volks-
verzekeringen verschuldigd bent.
U kunt dan voorlopige teruggaaf
vragen. Als u een voorlopige te-
ruggaaf in verband met aftrek-
posten hebt ontvangen, krijgt u
altijd een verplichte aanslag in de
inkomstenbelasting. Een te hoog
of te laag verleende teruggaaf
wordt na afloop van het jaar ge-
corrigeerd bij uw aanslag.

Voorlopige teruggaaf in verband
met heffingskortingen

Er zijn verschillende soorten
heffingskortingen. Met een aantal
heffingskortingen wordt in de
loonbelasting al rekening gehou-
den, dus bij uw salaris of uitke-
ring. Voor een aantal andere
heffingskortingen kunt u een voor-
lopige teruggaaf vragen. Het be-
treft hier de volgende kortingen:

Algemene heffingskorting.

Iedereen heeft recht op de al-
gemene heffingskorting van
ƒ 3.473,- voor het hele jaar.
Bent u 65 jaar of ouder, dan
krijgt u ƒ 1.551,- voor het hele
jaar. Als u geen of weinig inkom-
stenbelasting/premie volksverze-
keringen verschuldigd bent omdat
u geen of een laag inkomen hebt,
dan kunt u de algemene heffings-
korting niet of maar gedeeltelijk
benutten. Hebt u echter een part-
ner, dan wordt het (restant)be-
drag van de algemene heffings-
korting rechtstreeks aan u uitbe-
taald, tot maximaal het bedrag
van de inkomstenbelasting/pre-
mie volksverzekeringen die uw
partner verschuldigd is.

(Aanvullende) kinderkorting.

De kinderkorting geldt voor ou-
ders met een thuiswonend kind
tot 16 jaar en een verzamelinko-

men van ƒ 120.104,- Bij een inko-
men lager dan ƒ 60.053,- geldt
bovendien de aanvullende kinder-
korting. De aanvullende kinder-
korting geldt maar voor één van
beide ouders. Bedrag kinderkor-
ting 2000: ƒ 84,-. Bedrag aanvul-
lende kinderkorting 2002: ƒ 423,-.

Combinatiekorting.

Deze geldt voor werkende ouders
met een thuiswonend kind tot 12
jaar en een inkomen uit betaald
werk van minimaal ƒ 8.678,-. De
combinatiekorting kan voor beide
ouders afzonderlijk gelden. Be-
drag combinatiekorting ƒ 304,-.

(Aanvullende) alleenstaande-
ouderkorting.

De alleenstaande-ouderkorting
geldt voor alleenstaande ouders
met een thuiswonend kind tot 27
jaar. Voor de aanvullende alleen-
staande-ouderkorting geldt als
aanvullende eis^dat het jongste
thuiswonende kind jonger dan 12
jaar is en dat de ouder inkomen
uit betaald werk heeft.
Bedrag alleenstaande-ouderkor-
ting ƒ 2.779,-. Bedrag aanvullen-
de alleenstaande-ouderkorting:
4,3% van uw inkomsten uit
betaald werk, maar maximaal
ƒ2.779,-.

Een voorlopige teruggaaf in ver-
band met heffmgskortingen leidt
niet automatisch tot een verplich-
te aanslag inkomstenbelasting.
Een verplichte aanslag wordt wel
opgelegd als de ingehouden loon-
heffing en dividendbelasting na
aftrek van de voorlopige terug-
gaaf samen meer dan f 432 hoger
zijn dan de verschuldigde inkom-
stenbelasting/premie volksverze-
keringen.

Indien u in voorgaande jaren een
voorlopige teruggaaf hebt gehad,
dan stuurt de fiscus u voor het
komende jaar formulieren toe. U
kunt de voorlopige teruggaaf ook
aanvragen met een VT-diskette
(voorlopige-teruggaaf diskette).
De VT-diskette is verkrijgbaar bij
de Belastingdienst.
Als u een internetaansluiting
hebt, kunt u het VT-programma
ook downloaden vanuit de inter-
netsite van de Belastingdienst
(www. belastingdienst. nl/particu-
lieren). Welke mogelijkheid u ook
benut, vergeet nooit een kopie te
maken van het ingediende ver-
zoek.

Maakt u van de voorlopige terug-
gaaf geen gebruik, dan kunt u de
te veel ingehouden loonheffing na
afloop van het jaar terugvragen
door een aangiftebiljet inkomsten-
belasting in te vullen.

Deze column werd verzorgd door
Accountantskantoor Th.J. Sloot b.v.
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Kuip
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

Aardappels, 5 kilo

3.98 (€ 1.81)

Mooie Jonagold, 3 kilo

.BB (€2.26)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Tegen inlevering van deze bon:

1 keukenset DDDDD

van ƒ 15,95 (€7,24)

voor ƒ 9,95 (€ 4,52)
geldig t/m 8 december 2001

V.O.F. Klompenfat

—•—™ M. ~~^ \

Jéters
Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

tel. (0575) 46 30 30/46 25 48

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'De Plattelandswinkel'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel;

5/r/us 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.

Spalstraat 19,7255 AA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-55704373

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

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

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

Spreekuur CDA:

donderdag 22 november

a.s. in zaal Leemreis van

19.30 tot 20.00 uur.

Telefonische aanmel-

ding bij één der fractie-

leden, waaronder

tel. (0575)46 19 28.

Aanbiedingen van de week

Hamburgers
5 stuks + broodjes en saus ƒ 12,50

€5,67

Rundergehakt l kilo + kruiden f 12,50

€5,67

f 1,69
€0,77

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

Cervelaat loogram

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

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 W 54

rauwkostredame:

Honolulu salade
250 gram ƒ 2,98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Peen 1 kiio +

Uien 1 kilo samen ƒ 1f98 €0,90

Grote kiwi's
10 stuks ƒ 5f98 €2,71

Gesneden koolraap
1 zak, 500 gram ƒ 1f98 €0,90

vrijdag - zaterdag:

Broccoli
1 kilo ƒ 2f98 € 1,35

Conference handperen
3 kilo ƒ 5f98 €2,71

de gehele week:

Bildstar
baal 10 kilo ƒ 9f98 €4,53

Te koop vers

LAMSVLEES
van eigen schapenhouderij

halve of hele lammeren
diepvriesklaar

Voor inlichtingen:
Jan en Gerrie Gosselink

Tel. (0575)44 1 4 1 1

U\* persbericht (e n) i/oot- 'da Reclame'

kunt u ook e-mail on n 991-

TAXI BERT LAMMERS

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 46 30 05

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 kunt u bij ons terecht!

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN bv
Rondweg 2a, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 14 24
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