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UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstraot 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
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Bert Heijink, 25 jaar in dienst
bij bouwbedrijf Weustenenk

Bert Heijink in de ruime werkplaats van Weustenenk aan de Molenenk

Na een opleiding aan de LTS en
verder aan de streekschool te
Doetinchem volgde Bert Heijink
een opleiding tot timmergezel.
Uiteraard moest hij daarna in
dienst, waar hij op het gebied van
timmeren niet veel heeft bijge-
leerd; hij heeft er echter wel zijn
vaarbewijs gehaald! Mooi meege-
nomen! Op 22 november 1976
begon voor Bert het serieuze
werk bij bouwmaatschappij Weus-
tenenk. Eerst bij Derk en al weer
sinds 1986 bij zoon Bennie.

Bert werkt dus al 25 jaar bij
Weustenenk en het bevalt hem er

uitstekend. De sfeer is toch wel
heel erg belangrijk. Bert hoort
duidelijk tot de vakmensen, die
graag een mooi resultaat zien. Hij
laat je een hele ris foto's zien van
huizen, waar de firma Weuste-
nenk aan heeft meegewerkt.

Een prachtig huis, waar hij b.v.
de keuken helemaal op maat en
aanwijzingen van de eigenaar
heeft ingebouwd. Met veel plezier
vertelt hij hierover.
De andere medewerkers dragen
nog meer foto's aan waarmee ze
aantonen erg betrokken te zijn bij
het werk.

De oude 'baas' Derk komt even
binnenwandelen, drinkt een kop
koffie en vertelt dat de firma
Weustenenk al in de boeken staat
van 1826 en vertrekt weer. Zijn
zoon Bennie komt er ook even bij
zitten en toont duidelijk de waar-
dering voor zijn personeel en in
dit geval in het bijzonder voor
Bert. Uit het hele samenzijn valt
op te maken, dat Bert van plan is
de pensioengerechtigde leeftijd te
halen bij Weustenenk.
We wensen Bert een goede ge-
zondheid toe en dat hij nog maar
heel lang mooi timmerwerk mag
leveren!

Ab Harbers in 'de Bleijke9 (advertentie)

Kunstenaar Ab Harbers uit Doe-

tinchem exposeert tot 7 januari

2002 in zorgcentrum 'de Bleijke'

in Hengelo Gld.

In de gangen en de koffiezaal is
zijn werk te zien. De technieken
zijn aquarel en acryl of een com-
binatie van beide. Op verschillen-
de manieren probeert hij vorm te
geven aan gedachtes en gevoe-
lens.
'Vaak begin ik ergens aan, maar
weet nog niet wat het gaat wor-

den. Samen met de kleuren, het
water, het papier en hun onderlin-
ge reacties ontstaat er dan een
verrassend resultaat.

We spelen samen tot de juiste
harmonie is ontstaan, zonder her-
kenbaar handschrift.'

De expositie is voor iedereen vrij
te bezichtigen dagelijks van twee
tot vijf uur in Zorgcentrum 'de
Bleijke', Beukenlaan 37 in Henge-
lo Gld.

V.O.F. Klompenfab

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 originele
kistjes

zeer populair
ook voor kleine maten

Sinterklaas- &
Kerstaanbiedingen

alle dagen open tot 19.00 uur

CDA-Hengelo stelt
kandidatenlijst vast
Het CDA afdeling Hengelo/

Keijenborg heeft maandag 19

november jl. tijdens een goed

bezochte ledenvergadering in

zaal Leemreis de kandidaten-

lijst voor de gemeenteraadsver-

kiezingen van maart volgend

jaar vastgesteld.

De zittende raadsleden, die zich
opnieuw beschikbaar hebben ge-
steld, zijn wederom op verkiesba-
re plaatsen gezet.
Twee fractieleden keren op eigen
verzoek niet in de nieuw te vor-
men gemeenteraad terug. De hui-
dige wethouder de heer H. Meurs
heeft te kennen gegevea na vele
jaren met het politieke werk te
willen stoppen. Hij zat in de ge-
meenteraad sinds 1974 en was
wethouder vanaf 1990.
Ook mevr. J. van der Velde-Maal-
derink stopt na twaalf jaar met
het gemeenteraadswerk, dat niet

meer goed te combineren is met
haar werk als onderwijzeres.

Als lijsttrekker werd gekozen de
heer H. Gosselink, thans fractie-
voorzitter en raadslid sijids 1990.
Het CDA heeft nu zes zetels.

De volledige kandidatenlijst ziet

er als volgt uit:

1. Herman Gosselink.
2. Henk Waarlo.
3. Paul Seesing.
4. Jannie Rexwinkel.
5. Gert Wenneke.
6. Albert van der Velde.
7. Paul Hilderink.
8. Ben Groot Roessink.
9. Wim Klein Winkel.

10. Henk Schuerink.
11. Herbert Hekkelman.
12. Jan Lanters.
13. Jan Hermans.
14. Hendrik Groot Roessink.

Kledingactie voor Mensen in Nood
De Kledingactie voor Mensen in
Nood, die op 21 oktober 2001 in
Hengelo Gld. is gehouden, heeft
achthonderd kilo kleding opge-
bracht.
Mensen in Nood wil iedereen die
daaraan heeft bijgedragen harte-
lijk danken.

De vrijwilligers zijn van plan om
ook volgend jaar een kledinginza-
meling te organiseren voor Men-
sen in Nood.
Om de actie ook dan weer tot een
succes te maken, vragen wij ie-
dereen om vanaf nu al weer de
kleding hiervoor te bewaren.

(advertentie)

ROOZECAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Tegen inlevering van deze bon:

3 paar Kappa sportsokken

van ƒ 12,50 (€5,67)

voor ƒ 9,50 (€4r3D
geldig t/m 8 december 2001



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

H KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 2 december, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert - eerste Advent
Goede Herder Kapel
- Zondag 2 december, 10.15 uur,

ds. J.W. ten Kate, Doetinchem
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 29 november, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)
- Zaterdag 1 december, 19.00 uur,

Eucharistieviering
- Zondag 2 december, 10.00 uur,

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

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

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

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

A/PG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

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

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

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

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

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

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

Telefoonnummers huisartsen voor praktijkure'n
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 specialisten recepten kunt u in het

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

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

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

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

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

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en
mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)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) 33 63 33.

•

- 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 IJsselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belan-

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

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 34 12 75 of tel. (0314) 326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

« DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tei. (0575)463435
- M. Lu kassen, 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) 44 1809

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 560381
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^yolgende 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 «n 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) 32 99 11

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

'kleintjes'
ÉMMMMiMlillllBm^^^

Woonruimte gezocht:
2 kamers, etage of deel van
woning/boerderij. Ton Teunis-
sen, tel. (0313) 47 28 89 of
06-27184025

Sint Nicolaas, we zijn gestopt,
maar wij hebben nog l nieuwe
Spartamet D met korting en
alle maten buiten en binnen-
banden en heel veel onderdelen.
Kom gerust even achterom.
R. Zweverink, lekink 8, Henge-
lo Gld. Tel. (0575)462888

SLAIÏK en FIT
Verlies gewicht en cm's met
behoud van uw energie.
Dat kan met HERBALIFE

Bel voor info: Anie Haaring
tel. (0575) 467381

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

Wie wil (vertrouwd met paar-
den) af en toe met mij en mijn
paard buitenritten maken in
Hengelo (Gld.) en eventueel
ook zelf (leren) mennen?
Tel. (0575) 467315

Te koop: Hengelo Gld.
H.van Velzenplein 4
Helft van dubbel woonhuis
met garage.
Tuin op zuid. Opp. 269 m2.
Ind.: Hal, toilet, grote woonk.,
luxe 2 jr. oude keuken met
inbw. app., bijkeuken, garage
en werkzolder,
Verd.: hal, badk. (ligbad, dou-
checab., v. wast., toilet) en 3
ruime slaapk.
2de verd.: vaste trap naar
grote zolder (met v. wast.)
Inl. tel. (0113)562869
24 en 27 nov. overdag (0575)
463049

Te huur gevraagd:
overdekte stalling voor tour-
caravan, ca. 7 m lang (incl.
dissel), tel. (0575) 462464.

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

UITNODIGING...

Doe mee, doe onbetaalbaar werk....

Wij, de Stichting VluchtelmgenWerk Hengelo, zoeken 'onbetaalbare' vrijwilligers voor de

opvang en begeleiding van vluchtelingen.

Juist nu!

We bieden:

- alle ondersteuning die u nodig heeft, zoals scholing en werkbegeleiding,

- als u dat wilt: een inwerk- of meeloopperiode waarin u kunt nagaan of u dit werk wilt doen,

- een gemotiveerde groep vrijwilligers, die u graag welkom heet.

We kunnen nu het werk nauwelijks aan en er is geen reserve.

Dus zou uitbreiding met enkele vrijwilligers fantastisch zijn.

Iets voor u ?

Voor contact of verdere inlichtingen: Janke Meeske, werkcoördinator, tel. (0575) 467401

STICHTING VLUCHTELINGEN WERK HENGELO GLD.

nu naat* de nieuwe collectie kerstkaarten!
Ook in ome collectie: Unicef kerstkaarten

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 463818



Sinterklaas in Hengelo Gld.

Wij zijn ontzettend blij met de geboorte

van onze zoon en mijn broertje

Bas
JohannesAlbertus

Hij i s op 1 7 november 2001 om 3.16 geboren.

Jan & Yvonnevan Hoof-Eugelink

Pim

Varsselseweg23

7255 NN Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 41 09

Yvonne en Bas rusten van 12.30 tot 15.00 uur

en na 22.00 uur.

In plaats van kaarten.

Maandag 3 december zijn wij 25 jaar getrouwd.

Hans Hartemink

Ans Hartemink-Weustenenk

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van

harte welkom op onze receptie welke wordt

gehouden op zaterdag 15 december.

Van 14.00 tot 16.00 uur, en vanaf 20.00 uur,

in café-restaurant 'Den Bremer',

Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

December 2001

IJsselweg4, 7233 SJ Vierakker

Bij deze wensen wij u tevens prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2002.

l U U,,
1 1 ̂ ^ /

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.

'Soli Deo Gloria' Bekveld
dirigent Joop ven Neck

Zang en Toneel
uitvoering

op zaterdag l december
partycentrum Langeler

Na een gevarieerd zangprogramma
volgt opvoering van de klucht

'Drie klepels in een hoenderhok'
door eigen leden

Entree ƒ 6 (€ 2,72) - Donateurs vrij
Aanvang 19.30 uur

Zondagmiddag 17 november
tegen half een klinkt er vrolijke
marsmuziek van de E.M.M, en
'Concordia'. Dat wil zeggen, dat
er feest is in het dorp.

Bij Troefmarkt v.d. Mond aan de
Ruurloseweg verzamelen zich al
veel mensen. En precies half één
blijkt waarom deze mensen (en
vooral kinderen) hier staan te
wachten, want eerst komt er een
oude brandweerwagen vol Zwarte
Pieten aan, gevolgd door het
prachtig witte paard Americo, dat
bereden werd door Sinterklaas.
Onder de vrolijke klanken van de
muziekverenigingen maakte Sin-
terklaas een tocht door het dorp
om aan iedereen te laten zien, dat
hij nu echt is gearriveerd.
Bij het gemeentehuis werd hij

ontvangen door burgemeester
Van Beeck Calkoen, wethouder
Meurs en gemeentesecretaris Van
Gijssel. Sinterklaas toonde zich
verheugd in Hengelo Gld. te zijn.
Hij vertelde, dat hij de nacht er-
voor al druk aan het werk was
geweest omdat hij had vernomen,
dat al veel kinderen hun schoen
hadden gezet. Tijdens zijn nachte-
lijke tocht was zijn paard door
het dak van een huis aan de Zel-
hemseweg gezakt. Dat was wel
even spannend geweest, maar ge-
lukkig had het paard zich niet be-
zeerd. Sinterklaas hoorde enkele
kinderen 'Sinterklaas Kalkoentje'
zingen. Dat mochten ze toch niet
weer doen!

Na de ontvangst op het gemeen-
tehuis ging Sint naar zaal Wol-

Psalmen in de Achterhoek
Meer dan 250 bijzondere uit-
gaven van psalmboeken, bun-
dels bijbelse liederen, zullen
van l tot 12 december 2001 in
de Hervormde Remigiuskerk in
Steenderen worden tentoonge-
steld. Dagelijks van 14.00 tot
16.30 uur (behalve op maan-
dag). De reizende expositie van
het Nederlands Bijbelgenoot-
schap (NBG) omvat verder schil-
derijen en aquarellen over lite-
raire thema's in de psalmen.

Het materiaal is afkomstig uit de
uitgebreide privé-collectie van de
in Vlaanderen wonende Gert-Jan
Buitink. De vele exclusieve uitga-
ven worden getoond in vitrines
met kleurrijke achtergronden.
Psalmboeken in oude en nieuwe
talen, uit de katholieke en prote-
stantse tradities, waaronder een
aantal curiosa. Naast de boeken
zijn er etsen van Mare Chagall,
olieverfschilderijen van Renaat
Bosschaert en aquarellen van
Leen van Tichelen te zien. Op za-
terdag l december zal er een mo-
gelijkheid zijn om bijbels te laten

taxeren. De heer Enno de Boer,
betrokken bij het programma
'Schatgraven' van TV Gelderland,
zal daarvoor aanwezig zijn. In de
weekeinden zorgen leerlingen van
de Muziekschool 'Muzenhof' uit
Zutphen voor een muzikale bijdra-
ge tijdens de openingsuren.

Op 30 november zal het Utrechtse
koor 'Schola Davidica' onder lei-
ding van Lisette Bernt, meewer-
ken aan de opening van de ten-
toonstelling. Met goed geschoolde
stemmen en een grote koorerva-
ring worden er door Gert Oost ge-
componeerde polyfone bewerkin-
gen van psalmen in een laat-re-
naissance-stijl gezongen. Daar-
naast staat er gregoriaans en ei-
gentijds liedmateriaal op het re-
pertoire. De heer H. Lettink, be-
trokken bij het Staring-instituut,
zal een lezing houden over het
vertalen van psalm 139 in het
Achterhoekse dialect. De Steende-
rense predikant B. Seelemeijer
verzorgt een bijdrage over de
joodse visie op die psalm. De kerk
is vanaf 19.00 uur geopend.

brink, waar door de HKfa de
'Tara Boem Boem Band' was uit-
genodigd. In aanwezigheid van
Sint en al z'n Pieten werd er een
echt kinderfeest gehouden, waar-
bij de kinderen volop konden mee-
doen met klappen in de handen,
stampen op de grond, dansen in
het rond. Het lukte de leden van
de band zelfs om Sinterklaas de
Tango te leren dansen. Het was
voor de kinderen één groot feest!
Complimenten aan de band, die
ervoor zorgde, dat er alleen maar
vrolijke kinderen met vuurrode
wangen van spanning en plezier
na afloop naar huis gingen.
De HKM heeft ervoor gezorgd,
dat vooral voor de jonge kinde-
ren, waar het Sinterklaasfeest
toch ook voor is, een goed pro-
gramma was neergezet!

Bibliodrama
De gezamenlijke kerken van Hen-
gelo organiseren in het kader van
Vorming en Toerusting twee
avonden met bibliodrama. Biblio

is Grieks voor bijbel en drama be-
tekent spelen. Bibliodrama bete-
kent dus dat je met elkaar een
bijbelverhaal naspeelt. Het ver-
haal heeft niet zozeer iets te
maken met je verstand, of je het
begrijpt, maar ook met wat je
voelt, wat het met jou te maken
heeft. Van daar uit kun je veel
leren over God, het Woord en de
ander. De avonden worden geleid
door Andries Govaert.

De eerste avond is op 29 novem-
ber om 19.30 uur in Ons Huis,
Bleekstraat 7 in Hengelo. De
tweede avond is op 13 december.
Een belevenis om niet te missen!
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Volleybalvereniging blij met de vele sponsors voor seizoen 2001-2002

DVO dames l DVO dames BI

Dames l wordt nu volledig van wedstrijdkleding voorzien door meubel- en tapijtenhuis

'De Spannevogel', welke door de dames in dank aanvaard werden.

V.l.n.r.: namens 'De Spannevogel' Bennie Besselink, Agnet Besselink, Wilma Harmsen,

Jacqueline Rukker, Adinda Lemmens, Marieke Harbers en Bert Woerts namens 'De Spannevogel'

Knielend v.l.n.r.: Wendy Kleinstapel, Jorine Maresch, Renate Besselink, Jessica Tesselaar,

Miranda Meerlo en liggend trainer Anton Baars.

DVO dames B3

Als shirtsponsor voor meisjes BI is bereid gevonden Schildersbedrijf Regelink Vof. Namens

schildersbedrijf Regelink bood Wim Denkers de shirtjes aan.

V.l.n.r.: Trainer Norbert van Velzen, Anouk te Brake, Aniek Nibbeling, Kirsten Haarling,

Suzanne Hiddink, Sanne Beunk, Wim Denkers.

Knielend: Simon Franken, Angela Hennink, Lotte Kleinstapel, Suzan Oldhoven en

Marscha Lubbers.

DVO dames C2

Als nieuwe shirtsponsor voor meisjes B3 is Juwelier- Opticien Köhler-Wissink bereid gevonden

en André Kohier reikte de shirtjes uit aan het team.

V.l.n.r.: Assistent-coach Karel de Vries, Alaleh Zamambin, Charlotte Kohier,

trainster Henny Weyers, Anouk Nieuwenhuis, Chantal Kleve, André Kohier.

Knielend v.l.n.r.: Anne Kleinstapel, Ilona Momberg, Feia de Vries, Lenny Hilderink en

Hilde Wagenvoort.

Behalve dat Transport Jolij ook een deel als shirtsponsor van de mini's voor z'n rekening neemt,

waren ze ook bereid om meisjes C2 van nieuwe kleding te voorzien.

V.l.n.r.: Mevr. Jolij, Eva Elbert, Renske Langwerden, Amanda Hillebrand, Crista Jolij en

coach Karin Hendriks.

Knielend v.l.n.r.: Sabrine Baakman, Wilke Steenkamp, Silke Mullink, Henrieke Besselink en

Louelle Groot Roessink.

Pax 3 krijgt nieuwe trainingspakken van Garage Ridderhof
Pax 3 heeft zondag 4 november jl.
uit handen van Arne en Frank
Ridderhof namens 'Ridderhof
Hengelo' (Peugeot-dealer) prach-
tige trainingspakken mogen ont-
vangen.

Staand van links naar rechts:

Ernst-Jan Weustenenk (leider/

coach), Arne Ridderhof (sponsor),

Alwin Tannemaat, Gerrit Teerink,

Robert Harmsen, Raymondjoly,

Gerrit Ruesink, André Riefel,

Werner Weustenenk, Wilbert

Harmsen, Marcel Wiegerinck,

Frank Ridderhof (sponsor) en

Willem van den Akker (leider).

Zittend van links naar rechts:

Thijs Groot Roessink, Niels

Wentink, Rolften Kate, Chantal

van Aken, Jeroen Jolink, Karin

Doenbeek, Rene Weustenenk, André

Hiddink (leider) en Fred Thus
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Waterpolo He-Key Aalderink Super de Boer verlengt shirtsponsorcontract
De heren van Heren l speelden
een heuse topper tegen het Ruur-
lose Roderlo 1. Roderlo bouwt
aan een nieuw team en heeft veel
jonge talenten in de gelederen.
Aan He-Key de taak om tegen
deze enthousiaste aandrang weer-
woord te geven.
In de eerste periode slaagden de
Hengelose heren daar goed in met
een periodestand van 0-0. Daarna
liep Roderlo langzaam weg.
Via 2-0 en 1-0 in de derde periode
werd de ruststand 3-0. He-Key
verzuimde de spaarzame moge-
lijkheden te benutten. Het kreeg
weinig kansen omdat Roderlo het
normaliter goede midvoorspel tac-
tisch goed uitschakelde. Aan de
andere kant had Roderlo veel
kansen maar bleef de teller op 3
steken.

In de laatste periode redde Her-
ben Dimmedal de eer en werd de
eindstand 5-1. Een geheel ver-
diende overwinning voor Roderlo
maar met wat meer precisie van
He-Key kant had er een stuntje
ingezeten.

De pupillen wonnen weer eens. In
Borculo werd het tegen WWV A
uit Winterswijk een 10-1 over-
winning.
Lianne Zeevalkink had met vijf
doelpunten een goede dag en Es-
ther Schuerink scoorde haar eer-
ste doelpunt dit seizoen. Deze
overwinning geeft weer motivatie
voor de komende zware wedstrij-
den tegen enkele topploegen.

Overige uitslagen:

Natare l - He-Key Dames 2 7-5

Damclub Hengelo Gld.
In de vijfde ronde van de bonds-
competitie speelde DCH 2 uit in
Laren tegen DEZL. Door 10-10 te
spelen wijzigt de stand in de eer-
ste klasse niet en blijven zij Laren
met l punt voor op de ranglijst,
waar DCH 2 tiende staat en
DEZL elfde.

De punten werden behaald door
teamleider zelf die won en H.Te-
kelenburg die eveneens wist te
winnen. Remise voor: G. Halfman,
A. Hoebink, H. Lansink en G.
Kreunen. Verloren werd er door J.
Luiten en R. Beening.

DCH 3 speelde thuis tegen BDV 2
uit Brummen gelijk in de vijfde
ronde van de bondscompetitie in
de derde klasse. Hierdoor zijn zij
een plaats gestegen en staan nu
op de negende plaats en hebben
volgende week nog een inhaal-
wedstrijd te goed.
Hier werden de punten gehaald
door: Y. Schotanus en W. Eijkel-
kamp, die wonnen.
Remise voor: E. Brummelman en
L. Koldenhof," en verlies voor
H. Groenenveld en B.Goorman.

Onderlinge competitie:

J. Wentink - J. Schabbink 3-0
H. Zonnenberg - R. Hesselink 3-0
J. Heijink - G. Halfman 1-1
A. Hoebink - B. Harkink 3-0
H. Tekelenburg - B. Rossel 3-0
B. Momberg - A.Gr. Kormelink 3-0
H. Vos - J. Vos 1-1
J. Luiten - H. Lansink 1-1
E. Hoebink - R. Beening 3-0
H. Dijkman - W. Sloetjes 1-1

Standen:

Groep A:

1. E. Hoebink
2. H. Vos
3. J. Heijink
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
W. Sloetjes

8-15
8-14
9-14
4-10

8-15
8-14
9-13
7-12

9-14
7-11
8-10
8-10
8-10

Video Hengelo 2000
Er verandert nogal wat in Hen-

gelo. Daarom is er een video ge-

maakt, die laat zien, hoe we

leven en werken en waar we

ons mee bezig houden in het

jaar 2000.

Er zijn opnamen gemaakt van de
werkzaamheden in de agrarische
sector, de vele verenigingen, de
scholen, markten, kerken, verzor-
gingshuizen en het vrijwilligers-
werk.
Aan de buurtschappen is aan-
dacht besteed met hun feesten en
gewoonten.
Iedereen is van harte welkom om

het resultaat te komen bekijken
op woensdag 12 december om
19.30 uur in zaal Langeler Spal-
straat 5 te Hengelo Gld.

Kaarten voor deze avond zijn al-
leen in voorverkoop verkrijgbaar
bij Wim Schuerink, Koningsweg 4,
tel. (0575) 463447 en Leis Rege-
link, Gompertsdijk 5a, tel. (0575)
4616 82 in Hengelo Gld. De kaar-
ten kosten ƒ 12,50 per stuk, inclu-
sief een kopje koffie of thee.

De Oudheidkundige Vereniging en
De Vereniging Voor Bedrijfsvoor-
lichting

De familie Aalderink van Super de Boer uit Steenderen heeft het contract met de S.V. Steenderen wederom verlengd.

De voetballers gingen hiervoor graag even op de foto met de sponsor.

Vlnr staand: leiders/trainers Leo Peppelman en Rinie Roufs, Hans Aal, Niels Drouen, LUC Peelen, Dirk Ruessink,

Bart Peppelman, Torn Bijvank, Jelle de Boer, Thijs Wagenvoort en de sponsor Harold Aalderink.

Gehurkt: Mark Harmsen, Sibren Eppink, Ruud Worm, Huug Lohuis, Niek Roufs, Dennis Berns en Riek Ringenier.

Tegelzetbedrijf Garritsen steekt Pax 6 in het nieuw

Op zondag 11 november was het
dan eindelijk zover. De voltallige
selectie van het zesde elftal van
voetbalvereniging Pax uit Henge-
lo Gld. werd door haar bestaande
sponsor 'Tegelzetbedrijf Garrit-
sen' compleet in het nieuw gesto-
ken.
Voetbaltenue, trainingspakken en
voetbaltassen werden aangebo-
den. Géén half werk dus. Pax 6
draait al enige jaren bovenin mee

Pax 6 met deze stimulans van de
sponsor dat kleine stapje nog
maken en ééns kampioen worden.
Aan de prachtige outfit zal het
zeker niet liggen !

Achter v.l.n.r.: Hans Garritsen

(sponsor), Werner Goossens, Bas

van Petersen, Kristian van

Petersen, Edgar Bremer, Arnold

Grotenhuis, Rene Walgemoet, Peter

Haverkamp, Albert-Jan Haaring,

Michel Arendsen en Erik Gotink

(leider)

Voor v.l.n.r.: Laura Garritsen,

Patrick Garritsen, Ingrid Garritsen

(allen sponsor), Peter Hoebink,

Mark Arendsen, Peter Pannekoek,

Freddie van Lee, Jurgen Damen,

Peter Pelgrum, Eric Rouwenhorst,

Anton Arendsen (verzorger) en

Henri Ankersmit (leider)

0
 BCE ECU EZB EKT EK

20IVP

20 euro

44,07 gulden
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PEUGEOT

[Ö1BOVAO

PEUGEOT-RIDDERHOF Selectie
OFFICIEEL
PEUGEOT
DEALER

I063D
I063D

I063D

I063D
I063D

I063D

205 3D

205 3D

206 3D

206 3D

306 3D

306 3D

306 3D

306 3D

306 3D

.0 Accent

. l Accent, 5-versn.

.1 XN, Imv.A.spoiler, mlv.

.5 D Accent, trh. stb. el.sp. cpv.

. l Sport, Imv

. l Sport, Imv. A.sp. sch.lcdak

.4 Géneration, cpv. el.r.

.4 Ace

.4 XS, cpv. stb. el.r. 15'lmv

.4 XS, cpv. stb. el.r. 15'lmv

.4 Plus

.4 Plus, radio, sch.k.dak

.4 SX, cpv. el.r. st-bekr. ab.

.6 XR Plus

.9 TD XS, abs, Imv. trh. mlv.

48.000 km 1995
120.000 km 1995

81.000 km 1996

77.000 km 1998
26.000 km 1999

21.000 km 2000

60.000 km 1997

122.000 km 1993

41.000 km 1999

23.000 km 1999

80.000 km 1994
72.000 km 1994

25.000 km 1998
52.000 km 1994

140.000 km 1998

406 5D 2.0 ST HDi 90pk Break, trh. mlv. 53.000 km 2000

605 4D 2.0 Sli, trekh. 156.000 km 1994

Partner l .9 D Combispace, el.r. stbekr. 182.000 km 1997

Expert l.9TD Comfort 108.000 km 1999

Deze moet u beslist gezien hebben!

PEUGEOT 306 Break l .6 XS
Deze Peugeot is zilvergrijs metallic en heeft een
l .6 Itr. motor voor sportieve prestaties.

Electrisch bedienbare ramen, een schuif/kanteldak en

centrale portiervergrendeling maken deze 306 XS

extra compleet.
Praktisch, veelzijdig én comfortabel, dus uitstekend
geschikt voor het hele gezin. Deze alleskunner heeft

slechts 48.000 km gereden en is van december 1997.
Voor f. 24.950,— bent u de nieuwe eigenaar inclusief

l jaar volledige garantie.

Openingstijden: Maandag-donderdag: 0800 - 18.00 u.: Vrijdag: 08.00 - 20.00 u.: Zaterdag: 09.00 - 16.00 u.

Meer informatie over gebruikte occasions: WWW.PEUGEOT-RIDDERHOF.NL

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 19 47

J E V O E L T J E L E K K E R D E R I N E E N P E U G E O T PEUGEOT

AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Citroen Jumpy Bestel -1.90, 3-zits 1997
Mazda Demio -1.3i, 5-drs 1998
Nissan Micra -1.2, 3-drs March 1992
Opel Astra-1.6i, 5-drs 1996
Opel Astra -1 4i, 3-drs 1996
Toyota Corolla - 1.3i, 3-drs 1997
Opel Corsa -1.50, diesel, 3-drs 1996
Suzuki Swift -1.3i, 16V GTi, 3-drs 1990

Bovag-lid Bovag garantie

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

goedgekeurde autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.

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

Ford Escort-1.6 16 V CL, 02-1993, f 9.950,- (€4.515)

Ford Escort Clipper -1.8 D ax, 02-1994, f 14.250,- (€6.466)

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

Nissan Micra -1.2 March, 11-1992, f 7.250,- (€3.290)

Nissan Primera -1.6 16V, Sedan, 05-1997, f 26.250,- (€11.912)

Nissan Sunny -1.6 Wagon 11-1991, f 5.950,- (€2.700;

Opel Astra -1.6 CL 3-drs, 01-1995, f 14.250,- (€6.466)

Opel Astra G - 1.7DTL, Diesel, 03-1999 f 24.950,- (€11.322)

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 19 74 - Fax (0575) 45 11 89

Opel Sintra - 2.2 CLS, lm velgen, 09-1997, f 39.950,- (€18.129)

Peugeot 206 - XR, 03-2000, f 24.950,- (€11.322)

Renault Twingo -1.2 Helios, 05-1999, f 19.250,- (€8.735)

Toyota Avensis -1.8 Terra, lm. velg, 07-2000, / 38.950,- (€17.675)

Toyota Corolla -1.6 xu LB Comf., 10-1992, f 11.750,- (€5.332)
Toyota Starlet -7.3 16V, 3-drs 04-1996, f 16.950,- (€7.692)

VW Polo -1.4, 3-drsMilistone, 02-1999, f 21.750,- (€9.870)

Volvo 440 -7.8, 5-drs, Cv, sb. 04-1994, f 10.950,- (€4.969)

ook verkoop van
nieuwe auto's

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
Tel.(0575)441621

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

Actie NU of NOOIT

M i c r a 1 . O . - -
Micra 1.0 LX, 3*. 998

ra 1. 0 XU-ör »

ƒ 13.950,-
,,7.500,

Nissan: . 2000 f 32.750,-
V5 Comfort, 3^ Q .
1.AGX^4-drs998

9B

,7.950

^

€6.332,-

€7.943,-

€8.601,-

€10.416,-

€8.601,-

€10.371,-

€5.878,-

€4.312,-

€3.608,-

€2.701--

€5.878,-

€ 6.785,-

€9.055,-
€13.593,-

€17.224,-

Niet in combinatie met Herfstactie!

ü,3-d-,19

ƒ 12.950,-

ƒ 1A.950,-

ƒ 19,950,-

Primeral.ö^u.,- -- /20.7bu,-

primeraV6GX, A-drs. ̂  ^

£aa?S i®* c r.v B-dr 34.950,
r n QCif\

€ 14.864,-

€ 10.870,-

€11.324,-

€11.324,-

€9.055,-

€ 10.666,-

€ 19.948,-

€ 4.062,-

€9.417,-

€ 12.028,-

€6.785,-

€11.120,-

€ 15.863,-

€ 19.040,-

€19.948,-

A U T O B E D R I J F

HERWERS
W W W . H l i R W I i R S . N I

Hengelo Gld. - Hummeloseweg 10

Tel. (0575) 46 22 44

Met team van autospecialisten!

••lii... "Jillill ;'



Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 12 62. Fax (0575) 46 10 94

VW Golf SDI, 3-drs 1999

VWVentoSDI, 4-drs 1997

Ford Mondeo TD, 5-drs 1996

Citroen Berlingo D, 3-drs 1999

VWPassat 1.6, 4-drs 1999

VW Polo Atlanta 1.4, 3-drs 1997

VW Polo Atlanta 1.4,3-drs 1996

VW Golf Atlanta 1.6,5-drs 1997

VW Golf CL 1.8,3-drs 1992

VW Polo Sedan 1.4, 4-drs 1997

VW Passat Variant 2.0,5-drs 1992

Opel Vectra 1.6 16V, 5-drs 1998

Nissan Primera 2.0, 4-drs 1994

Nissan Sunny 1.6, 5-drs 1989

Suzuki Alto l.O, 3-drs 1999

Daihatsu Charade 1.3,3-drs 1999

Ford Sierra 2.0, 4-drs 1992

Mazda 626 Station 1.8,5-drs 1991

Onderhoud en reparatie alle merken

Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

4 extra voordelen bij aankoop
van een Q-Line occasion:

Radio/CD-speler, 4 x 40 w. GRATIS

4* Alle occasions zijn voorzien van VIER NIEUWE BANDEN

•f 3000 GULDEN MEER voor uw inruiler boven de ANWB-koerslijst

T Extra financieringsvoordeel: 6,9%

Informeer naar de voorwaarden.

Waarom u kiest voor Quality-Line Occasions:

• 1 jaar/20.000 km garantie • Op 88 punten ( ^\) )

gecontroleerd • Gratis mobiliteitspas • 24- .

uurs alarmservice • Gratis dienstverlening bij t»H4 f iM,f l

pech • Omruilgarantie • APK-gekeurd •

6,9% rente

voor max. 48 mnd. of

9 mnd. uitgestelde betaling

voor maximaal fl. 15.000

Kom nu zaken doen bij Herwers!

HERWERS
Hét team van autospecialisten!

DOETINCHEM Plakhorstweg 14 Tel. (0314) 333 055

HENGELO G. Hummeloseweg 10 Tel. (0575) 462 244

ZEVENAAR Ampèrestraat 6 Tel. (0316) 529 320

Niet in combinatie met andere acties. Geldig tot 1 november 2001
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Praags bezoek in Zelhem Zonnebloem Wichmond/Vier akker
viert 15-jarig bestaan

Een scène uit de kinderopera 'Brundibar'

Het was een onvergetelijk be-

zoek dat het Praagse kinder-

koor 'Jiskricka' bracht aan het

Chr. Mannenkoor Zelhem. Erg

kort, maar zeer krachtig.

Een werkgroep uit het mannen-
koor had alles grondig voorbereid,
zodat alles gesmeerd verliep.
Na een nachtelijke reis vanuit
Londen kwamen ze, ondanks files
en dergelijke keurig op tijd aan.
Op de boerderij van de fam. Jans-
ma, die als centraal punt was in-
gericht, werden ze onthaald met
een ontbijt en afgehaald door de
spontane gastgezinnen om verder
vertroeteld te worden.

's Middags oefenen in 'De Brink'
en 's avonds voor een volle zaal de
kinderopera 'Brundibar' met aan-
sluitend door zowel kinderkoor als
mannenkoor een schitterend con-
cert. Wat hebben de zeer vele
aanwezigen daar van genoten!
Bij de uitwisseling van alle be-
dankjes en kado's was ook de uit-
nodiging om toch vooral weer
eens een tegenbezoek aan Praag
te brengen.

's Woensdags werd een bezoek ge-
bracht aan de 'Benninkmolen' in
Doetinchem, waar twee mole-
naars bereid waren gevonden om
te malen.

Pianist Jan Vayne virtuoos op de toetsen

Vordens Mannenkoor glorieert
Met ruim vijftig leden, waarbij
ook meerdere ingezetenen van de
gemeente Hengelo, heeft het Vor-
dens Mannenkoor een grote naam
opgebouwd als regio-koor.
In haar nu 65-jarig bestaan is een
hoog niveau bereikt, onder andere
door de kwalitatieve inzet van
oud-dirigent Bert Nijhof. Vorig
jaar droeg deze de directie over
aan Frank Knikkink, welke inmid-
dels meerdere koren onder zijn
hoede heeft. Met het zicht op het
65-jarig bestaan was men het er
snel over eens, dat er een aantal
hoogtepunten voorbereid moesten
worden.
Allereerst werd er veel inspanning
geleverd voor het instuderen van
een aantal nieuwe nummers voor
een gloednieuwe CD. Deze is nu
voor ƒ 25,- bij de leden verkrijg-
baar.
Verder werden alle zinnen gezet
op de uitwerking van de plannen
voor een jubileum-dubbel-concert
op 9 en 10 november jl.
Passende plaats van handeling, in
een fraaie entourage van lichtef-
fecten, was andermaal de Chris-

tus Koning-Kerk te Vorden.
Bij het betreden van de kerk
kreeg iedere bezoeker een mooi
uitgevoerde zak-brochure uitge-
reikt, waarin een beschrijving
over het koor en de medewerken-
de solisten.
Over de twee concertdagen bezien
waren er meer dan zeshonderd be-
zoekers.
De overbekende vakman-pianist
Jan Vayne had gehoor gegeven
aan de uitnodiging van het Vor-
dens Mannenkoor tot invulling
van het jubileumconcert. Hij
maakte z'n naam meer dan waar,
met een aantal sprankelende im-
provisaties op bekende liederen.
Daarnaast bracht hij ook een aan-
tal nummers, samen met vaste be-
geleidster Miriam Versteegen, in
een quatre-mains-versie.
De gebroeders Anton en Ludo
Eijkelkamp, resp. tenor en bari-
ton, toonden telgen te zijn uit een
muzikaal geslacht. Het is nog niet
zo lang geleden, dat ze als zes
broers concerten verzorgden op
hun thuisbasis bij café Eijkelkamp
in Het Medler.

Ook werd het 'Klompenmuseum'
in Keijenborg bezocht, zodat de
kinderen werden overladen met
allerlei nieuwe indrukken.
Een grote steun bij alle evenemen-
ten was onze Zelhemse tolk Hana
Kulisanova.

's Avonds om zeven uur werd zeer
ontroerd en onder luid gezang af-
scheid genomen en begon de nach-
telijke bustocht naar Tsjechië.

Het mannenkoor dankt alle spon-
soren, het personeel en de vaste
gebruikers van 'De Brink', die dit
heerlijke concertbezoek mogelijk
hebben gemaakt!

Dick Boerstoel liet op z'n trompet
overduidelijk horen het nodige in
de mars te hebben. Hij begeleidde
o.a. in de composities 'Lobe den
Herrn' en 'Trumpet voluntary'.
Het pianistenduo Jan Vayne en
Miriam Versteegen speelde spran-
kelend in de nummers 'Stand by
me' en 'House of the rising sun'.
Het slotaccoord werd gebracht
met de composities 'Conquest of
Paradise'. Medewerking daarbij
werd verleend door een slagwerk-
ensemble, bestaande uit Remco
Fokkink (klokkenspel), Peter Wib-
mer (slagwerk) en Ton Bijenhof
(pauken), alsmede trompettist
Dick Boerstoel en Jan Vayne en
Miriam Versteegen op de vleugel.
Dirigent Frank Knikkink toonde
ook nu weer overduidelijk aan,
qua opvatting en directie, een
meer dan waardevolle aanwinst
te zijn voor het Vordens Mannen-
koor.
In koorbezetting is men nog
steeds op zoek naar aanwas van
zangers tussen de achttien en ze-
stig jaar, welke bereid zijn weke-
lijks hun steentje bij te dragen.

Zonnebloemwerk in Wichmond/
Vierakker bestaat vijftien jaar en
dat willen we graag vieren.
Samen met de bejaardensoos or-
ganiseert het bestuur van de Zon-
nebloem op woensdagmiddag 28
november a.s. een gezellige mid-
dag voor de doelgroep vrijwilli-
gers, leden van de bejaardensoos
en andere belangstellenden.
De cabaretgroep 'Pandora' uit
Apeldoorn verleent haar medewer-

king met leuke sketches. Inmid-
dels zijn de uitnodigingen ver-
spreid. Mocht u geen uitnodiging
hebben ontvangen en wilt u toch
graag komen, dan bent u natuur-
lijk van harte welkom op woens-
dagmiddag 28 november van
14.00 - 17.00 uur in het Ludgerus-
gebouw te Vierakker.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Ria Klein Kra-
nenburg (tel. 441269).

UW-middag woensdag 14 november
Wat houdt het in om in deze tijd molenaar te zijn ...?

In de eerste plaats dat je vrij-

williger bent en heel veel tijd in

en rondom de molen doorbrengt

c.q. werkt.

De molenaar kwam in 'pak' bin-

nen en liep letterlijk met 'mo-

lentjes'. Veel spreekwoorden in

Nederland houden verband met

molens.

De heer en mevr. Jensen uit Bronk-
horst hielden een interessante le-
zing en dia-serie over molens.
Heel duidelijk en rustig werd het
een belevenis om zoveel wetens-
waardigheden over molens te
horen.
Wie echt geïnteresseerd is in mo-
lens, werd uitdrukkelijk uitgeno-
digd om persoonlijk in Bronkhorst
te komen kijken. ledere zaterdag
is de molen in bedrijf.
De jongste bezoeker en mogelijk
ook met de meeste interesse wist
vele vragen te beantwoorden; hij
wordt zeer waarschijnlijk mole-
naar in de toekomst. Maar Mi-
chiel moet nog een beetje groter
worden, het duurt nog even ...

Er zijn ± duizend molens in Ne-
derland. Nederland is dus nog
steeds een land van molens en
ook klompen horen bij dit werk.
Je moet vaak op de wieken klim-
men; op de treden van de wieken
passen klompen prima. Je staat
heel veilig want onder de klomp
zit een gleuf, welke precies in de
sport van de ladder past.

Een molen is nu een monument en
is eigendom van een stichting.
Wanneer je molenaar wilt wor-
den, moet je solliciteren en «en
opleiding volgen. Er zijn niet al-
leen mannelijke molenaars, ook
vrouwen kunnen dit werk doen.
Momenteel zijn er 20% vrouwelij-
ke molenaars.

Vele soorten molens zijn er, o.a.
wind-, water-, papier-, olie-, zaag-
en pepermolens. Deze laatste is
dan een handmolen, maar die kun
je ook mee tellen. Nog te noemen
zijn een toren- en poldermolen.
Duizenden jaren terug bestonden
er al molens, in de tijd van de
Egyptenaren bijvoorbeeld. Toen
waren het ook handmolens.

Vele jaren later, in de dertiende
eeuw, was er een heer Leegwater

welke de eerste molen in Zuid-Ne-
derland geplaatst heeft. In de ze-
ventiende eeuw werden er al pol-
ders leeggemalen.
Wanneer het nu lang en veel re-
gent, wordt er vaak assistentie
gevraagd van -de echte molens.
De gemalen kunnen het vele wa-
ter af en toe niet alleen verwer-
ken. Voor de molenaar een prach-
tige tijd wanneer de molen weer
eens echt kan werken.
Men kon kennis nemen van het
kruien van de molen. Het kruien
is het ronddraaien van de kap
met de wieken om de molen goed
op de wind te plaatsen, zodat de
meeste wind gevangen kan wor-
den om het werk te doen.

In het Openluchtmuseum in Arn-
hem staan 42 molens opgesteld.
Op de Zaansche Schans staan
zeven verschillende molens en op
de Kinderdijk nog eens negentien
molens, waarvan er altijd een
open is voor het publiek.
In Ra bij Steenderen staat een
prachtig gerestaureerde molen,
welke meer dan een miljoen om-
wentelingen per jaar maakt.
De Bronkhorster molen is een zg.
Beltmolen. Deze molens staan op
een 'belt', een heuvel, waar vroe-
ger de boer met paard en wagen
onder door kon rijden.

Een opmerking van Michiel: 'mo-
lens waren fabrieken vroeger',
werd door de molenaar beaamd.
Ook het wonen in de molen werd
belicht, via dia's kreeg men een
goede indruk.
In de eerste plaats is het roman-
tisch, maar er zijn ook heel wat
nadelen op te noemen, zoals voch-
tig, erg klein en voor wie er niet
goed tegen kan, eenzaam. Je
moet er wel helemaal samen ach-
ter staan. De 'kamers' zijn klein
en hebben vele hoeken, waar
vaak afgepaste meubelen moeten
staan. Een voordeel: je bent altijd
buiten en het is heel vrij, ook zit
je midden in de natuur en de ele-
menten van het weer maak je
volop mee.

In de pauze en aan het eind van
deze bijzondere middag kon men
enige producten van de molen
kopen, o.a. cake- of pannekoeken-
meel. Hier werd gaarne gebruik
van gemaakt.
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Het heerlijk avondje is gekomen...

Sinterklaas in Keijenborg

Zaterdag 17 november jl. was

het zover! Sinterklaas vertrok

supersnel uit Maastricht naar

Keijenborg om de kinderen daar

heerlijk te verwennen.

Sint en de Pieten kregen in

Keijenborg een zeer warm wel-

kom door de kinderen en ouders

en natuurlijk ook door de Ke-

ijenborgse ondernemers van

KIK, die dit bezoek mogelijk

maakten.

Sinterklaas werd in een koets
door het dorp gereden, zodat ie-
dereen langs de route de Sint en
zijn Pieten kon verwelkomen. Bij
zorgcentrum Maria Postel werd
Sinterklaas en de Pieten verrast

op een prachtige vaandelhulde
door muziek- en schutterijvereni-
ging St. Jan. Daarna werd het
feest verder gevierd in een bom-
volle zaal bij partyrestaurant 'de
Smid'.
Pastor Jacobs wenste Sinterklaas
een prettige tijd toe in Nederland
en volgens hem waren er abso-
luut geen stoute kinderen in
Keijenborg.
Met veel enthousiasme werden de
Sinterklaasliedjes door iedereen
meegezongen. De prijswinnaars
van de kleurwedstrijd werden be-
kend gemaakt tijdens het feest.
Maar liefst honderd kinderen had-
den de kleurplaat op hun mooist
ingekleurd en ingestuurd.

De volgende kinderen wonnen

een prijs:

Carmen Lamers, 2,5 jaar. Iris Be-
rendsen, 3 jaar. Nick Kleverwal,
4 jaar. Fleur Rondeel, 4 jaar. Stef
Huttinga, 5 jaar. Claudia Schip-
horst, 5 jaar. Elsemiek Anker-
smid, 6 jaar. Timo Goossens, 7
jaar. Jeffrey van London, 7 jaar.
Iris Hilderink, 8 jaar.
De kinderen genoten van de aan-
wezigheid van Sinterklaas, de
zwarte Pieten, de traktatie en de
pepernoten en... nu maar afwach-
ten wat er in de schoen komt.
Alle prijswinnaars van harte gefe-
liciteerd. De eerste KIK Sinter-
klaas is prima geslaagd!

Oecumenische vespervieringen in de adventstijd
Het begint gaandeweg al een

goede 'traditie' te worden, dat

wij als gezamenlijke kerken aan

ieder die dat wil de gelegenheid

bieden om in de voorbereidings-

tijd naar Pasen en naar Kerst

toe elkaar te ontmoeten in een

korte vesperviering.

In de adventstijd waarin wij ons
bezinnen op kerst zullen er dit
jaar drie vespers worden gehou-
den op de dinsdagavonden 4, 11

en 18 december in de WHkerk
aan de Banninkstraat. De lezin-
gen van de vespers worden ge-
kleurd door de voorafgaande ad-
ventszondagen. Zowel in de Willi-
brorduskerk als in de Remigius-
kerk wordt het spoor gevolgd van
de Jesajalezingen.
ledere vesper kent een vaste orde
van dienst en wordt door een
tweetal parochianen/gemeentele-
den verder ingevuld en geleid.
Daarbij is er een adhoc koortje

dat vanaf 19.00 uur oefent.
Wanneer u van zingen houdt en
met dat koortje mee wilt doen,
graag... U kunt vanaf 19.00 uur
zo aanschuiven en meeoefenen.De
vespers beginnen om 19.30 uur
Bij de uitgang zal er een collecte
gehouden worden voor het plaat-
selijke vluchtelingenwerk.
Wij nodigen u van harte uit om
deze "stilte en bezinningsmomen-
ten" met ons mee te vieren.
U bent van harte welkom!

Reuma-week in ziekenhuis 'Het SpittaaV
Van maandag 26 november tot

en met zondag 2 december be-

steedt ziekenhuis 'Het Spittaal '

ruim aandacht aan reuma. De

thema-week in wordt gehouden

in het kader van het jubileum-

jaar van het Reumafonds en is

georganiseerd door de Gelre zie-

kenhuizen en Zorggroep Oost-

Gelderland. In een divers pro-

gramma wordt ingegaan op het

leven met reuma, waarbij de

aandacht zowel gericht is op de

patiënt als op zijn omgeving.

De week wordt geopend met een
thema-avond voor patiënten en be-
langstellenden met als onderwerp
'Belevingsaspecten bij reuma'. Tij-
dens de avond worden er twee le-
zingen gegeven. Mevrouw I. Ub-
bink zal ingaan op de diverse as-
pecten van reuma, zoals zij deze
dagelijks ervaart. Daarnaast zal

mevrouw B. Schuil een lezing ver-
zorgen over haar werk als dans-
therapeut en geeft zij een demon-
stratie. Er is ook een voorstelling
van de cabaretgroep Synovitae en
een informatiemarkt.
De thema-avond vindt plaats op
26 november vanaf 19.30 uur in
de locatie Het Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8 in Zutphen, in de
vergaderzalen op de eerste ver-
dieping. De toegang is gratis.

T I E
Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112
(alleen voor noodgevallen)
Politie Bureau Hengelo Gld.
Maandag van 9.00 tot
12.00 uur geopend.
Overige dagen kan het bureau
alleen op afspraak worden be-

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

Maandag 12 november t/m maandag 19 november

De politie vraagt uw aandacht

voor het volgende:

De laatste tijd neemt het aantal
auto-inbraken in onze gemeentes
toe. Helaas wordt bij het signale-
ren van verdachte situaties regel-
matig nagelaten 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, ken-
teken en signalement van betrok-
kene (n) etc.
Twijfel dus niet, maar bel direct

met de politie; overdag is ze voor

minder dringende zaken te bereiken

via tel: 0900-8844 en voor drin-

gende zaken kunt u altijd 112 bel-

len.

Maandag 12 november

- Wederom vonden er 's nachts
in de gemeentes Zelhem en
Hengelo diverse auto-inbraken
plaats, waarbij o.a. autoradio's/
cd-spelers werden ontvreemd.

Dinsdag 13 november

- Bij de golfclub in Hengelo werd
's nachts ingebroken en een
grote hoeveelheid aan golfarti-
kelen gestolen. Van de dader(s)
en buit ontbreekt ieder spoor.

Woensdag 14 november

- In een sloot langs de Aalten-
seweg, komende van Zelhem
rechts, werd een doos met
daarin een grote hoeveelheid
chemisch afval aangetroffen.
De politie zou graag in contact
komen met eventuele getuigen
die dit iemand daar heeft zien
dumpen. Ze is te bereiken via
telefoonnummer (0900) 88 44.

Donderdag 15 november

- Op de Eldrikseweg in Eldrik
vond 's morgens een eenzijdig
verkeersongeval plaats. De be-
stuurder vloog •• de rijbaan
was enigszins glad door de
vorst - met zijn voertuig uit de
bocht en belandde vervolgens
in de sloot. Aan het voertuig
ontstond forse schade.

- Aan de Aaltenseweg in Zelhem
werd tussen 14.00 en 16.30
uur een snelheidscontrole ge-
houden. Tijdens deze controle
kregen acht bestuurders een

bekeuring, waaronder twee
bromfietsers die met een snel-
heid van 70 km per uur voorbij
kwamen. De hoogst gemeten
snelheid was 110 km per uur.

Vrijdag 16 november

- 's Middags moest de brand-
weer met groot materieel uit-
rukken voor een uitslaande wo-
ningbrand aan de Zonnebloem-
straat in Zelhem. Toen de
brandweer ter plaatse kwam
hadden de bewoners de woning
al verlaten. De brandweer Zel-
hem heeft de brand bestreden
met assistentie van een ladder-
wagen uit Doetinchem. Ze had-
den de brand snel onder contro-
le en hebben kunnen voorko-
men dat de vlammenzee zich
uitbreidde naar de naast aan-
ééngeschakelde woningen. De
oorzaak van de brand was een
frituurpan die vlam had gevat.

Zaterdag 17 november

- Op de Zelhemseweg in Humme-
lo vond 's morgens tussen drie
automobilisten een kettingbot-
sing plaats. Drie automobilis-
ten reden over de Zelhemse-
weg, waarvan twee bestuur-
ders linksaf de Horstweg in
wilden slaan. Op dat moment
kon de derde bestuurder zijn
voertuig niet meer op tijd tot
stilstand brengen. Aan alle
voertuigen ontstond schade, de
bestuurders bleven ongedeerd.

Zondag 18 november

- Aan de Eldrinkweg in Hengelo
werd 's morgens een autora-
dio/cd-speler uit een auto ge-
stolen.

Maandag 19 november

- In Hengelo op de Ruurloseweg
vond 's avonds een aanrijding
plaats tussen twee automobi-
listen. Doordat één van de be-
stuurders niet voldoende rechts
hield, ontstond tussen hem en
een tegemoetkomende automo-
bilist een botsing. Beide be-
stuurders bleven ongedeerd.

- 's Middags reed een automobi-
list over de Horstweg in Hum-
melo. Plotseling stak een ree
de rijbaan over en kon de be-
stuurder van een personenauto
een aanrijding met het dier niet
meer voorkomen.

Saskia Visscher
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len.

Maandag 12 november

- Wederom vonden er 's nachts
in de gemeentes Zelhem en
Hengelo diverse auto-inbraken
plaats, waarbij o.a. autoradio's/
cd-spelers werden ontvreemd.

Dinsdag 13 november

- Bij de golfclub in Hengelo werd
's nachts ingebroken en een
grote hoeveelheid aan golfarti-
kelen gestolen. Van de dader(s)
en buit ontbreekt ieder spoor.

Woensdag 14 november

- In een sloot langs de Aalten-
seweg, komende van Zelhem
rechts, werd een doos met
daarin een grote hoeveelheid
chemisch afval aangetroffen.
De politie zou graag in contact
komen met eventuele getuigen
die dit iemand daar heeft zien
dumpen. Ze is te bereiken via
telefoonnummer (0900) 88 44.

Donderdag 15 november

- Op de Eldrikseweg in Eldrik
vond 's morgens een eenzijdig
verkeersongeval plaats. De be-
stuurder vloog •• de rijbaan
was enigszins glad door de
vorst - met zijn voertuig uit de
bocht en belandde vervolgens
in de sloot. Aan het voertuig
ontstond forse schade.

- Aan de Aaltenseweg in Zelhem
werd tussen 14.00 en 16.30
uur een snelheidscontrole ge-
houden. Tijdens deze controle
kregen acht bestuurders een

bekeuring, waaronder twee
bromfietsers die met een snel-
heid van 70 km per uur voorbij
kwamen. De hoogst gemeten
snelheid was 110 km per uur.

Vrijdag 16 november

- 's Middags moest de brand-
weer met groot materieel uit-
rukken voor een uitslaande wo-
ningbrand aan de Zonnebloem-
straat in Zelhem. Toen de
brandweer ter plaatse kwam
hadden de bewoners de woning
al verlaten. De brandweer Zel-
hem heeft de brand bestreden
met assistentie van een ladder-
wagen uit Doetinchem. Ze had-
den de brand snel onder contro-
le en hebben kunnen voorko-
men dat de vlammenzee zich
uitbreidde naar de naast aan-
ééngeschakelde woningen. De
oorzaak van de brand was een
frituurpan die vlam had gevat.

Zaterdag 17 november

- Op de Zelhemseweg in Humme-
lo vond 's morgens tussen drie
automobilisten een kettingbot-
sing plaats. Drie automobilis-
ten reden over de Zelhemse-
weg, waarvan twee bestuur-
ders linksaf de Horstweg in
wilden slaan. Op dat moment
kon de derde bestuurder zijn
voertuig niet meer op tijd tot
stilstand brengen. Aan alle
voertuigen ontstond schade, de
bestuurders bleven ongedeerd.

Zondag 18 november

- Aan de Eldrinkweg in Hengelo
werd 's morgens een autora-
dio/cd-speler uit een auto ge-
stolen.

Maandag 19 november

- In Hengelo op de Ruurloseweg
vond 's avonds een aanrijding
plaats tussen twee automobi-
listen. Doordat één van de be-
stuurders niet voldoende rechts
hield, ontstond tussen hem en
een tegemoetkomende automo-
bilist een botsing. Beide be-
stuurders bleven ongedeerd.

- 's Middags reed een automobi-
list over de Horstweg in Hum-
melo. Plotseling stak een ree
de rijbaan over en kon de be-
stuurder van een personenauto
een aanrijding met het dier niet
meer voorkomen.

Saskia Visscher
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

Mooie Elstar,

3 kilo 4.98 (€ 2.26)

25 Zoete mandarijnen,

zonder pit 5.9 8 (€2.71)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Aanbiedingen van de week
Rundervinken 5 stuks

Riblappen ikilo

Katenspek loogram

ƒ10,-
€4,54

ƒ15,98-
€7,25

ƒ1,98
€0.90

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 01

K T U l S B E T G

Hotel Care Restaurant
Partycentrum

Brunch
van 11.00 tot 14.00 uur

Prijs f 29,50
(€ 13.39)

Kinderen 2 t/m / 2 jaar
half geld!

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

Kruisbergseweg 172 7009 BT Doetinchem
Telefoon (0314) 32 41 23 Fax (0314) 36 38 21

ROOZECAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Tegen inlevering van deze bon:

1 keukenset DDDDD

van f 15,95 (€7,24)

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

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

V.O.F. Klompenfab

Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

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

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

Klompen, klompschoenen,
alle soorten laarzen,

werkschoenen
Nu volop

Grisport Pantoffels
etc. etc.

Sinterklaas- &
Kerstaanbiedingen

Lef op l
November en december

Kassabonnen-actie

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. (0575) 4612 00

HENGELO Gld.

Er kan «r maar één de echte zijn.

V.O.F. Klompenfab

Jeters
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

Alles van Björnson,
US-Basic en veel meer

andere merken
Winterjassen, jacks,
pantalons luxetruien

etc. etc.

Sinterklaas- &
Kerstaanbiedingen

Wij hebben alles
voor uw klus!

Ijzersterk in
technisch materiaal!

Hout en Plaat
op maat!

ii
O V W M A g K

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79

Uitslag grote verloting 'Exokan' 2001

Hoofdprijs lotnummer 157

Overige prijzen op lotnummers:

490-1843-1680-351 -2323-1520
2139-1194-2198-323-1469-890
1177-839 -1564 -1512 -2408 -212
214-1987-1599-1104-876-1655

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

rauwkostredame:

Ijsberg salade
250 gram ƒ 2,98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Spitskool
1 kilo ƒ 1f50 €0,68

Navel sinaasappels
18 voor ƒ 5f98 €2,71

vrijdag - zaterdag:

Spruiten
1 kilo ƒ 1f50 €0,68

Grote rode grapefruit
10 stuks ƒ 6,98 €3,17

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Tegen inlevering van deze bon:

4 Tretorn TXT Tennisballen
van ƒ 29,90 (€13,57)

voor ƒ 22r50(€ior2D
geldig t/m 8 december 2001

Waterstraat4
7001 BH Doctitichnn

Telefoon (0314)3448 10
Fax (0314) 37 85 81

Maandmenu December

Franse mosterdsoep
of

zeevruchtcncockhnl

visduo

of
kalkoentoumedos

ii'tilnotcnijs

of
koffie met bonbon

ƒ 29,50 €13,39

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

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

Net iets gezelliger!

Uwpersberichtfen) voor 'de Reclame'

kunt u ook e-mailen naai-



Grootse plannen in Hengelo

Structuurvisie Hengelo-Kom
IOE ZIJN Dl

column
INZITTENDEN VA^

VERZEKERD?

Op woensdag 7 november en

donderdag 15 november jl. wer-

den er in de gemeente Hengelo

Gld. twee informatieavonden ge-

geven over de structuurvisie

Hengelo-Kom. Namens de ge-

meente waren wethouder H.

Meurs aanwezig en dhr G. Oos-

terhuis hoofd grondgebiedsza-

ken, namens het bureau van

Droffelaar de heer H.Post.

In het veelomvattende plan van

het gemeentebestuur komen de

volgende onderwerpen aan de

orde: bouwprojecten, verkeers-

maatregelen en kwalitatieve

verbeteringen van de openbare

ruimte. De structuur visie is een

kader waarbinnen de ontwikke-

lingen een plaats krijgen; het

biedt op deze manier een stuk

duidelijkheid voor iedereen.

Hengelo Gld. heeft zoals veel klei-
nere plaatsen problemen om het
voorzieningenniveau op peil te
houden en daardoor ook de leef-
baarheid en vitaliteit van de
plaats. Het plangebied wordt ge-
vormd door de directe omgeving
van de Spalstraat, de Raadhuis-
straat en de Kerkstraat.Volgens
de heer Post heeft Hengelo nu
nog een redelijk voorzieningenni-
veau, een goede bereikbaarheid,
kansrijke ruimtelijke kwaliteit en
beschikbare ruimte. 'Er zijn ech-
ter ook een aantal knelpunten.
De verkeerssituatie in de Spal-
straat, er is geen duidelijk cen-
trum, de positie van de horeca is
onvoldoende versterkt, het cen-
trum heeft een te weinig verblijfs-
klimaat en er is geen duidelijke
samenhang tussen de openbare
ruimtes'.
Op korte termijn wordt begonnen
met het plan Sterreweg. Op het
terrein zijn nu een parkeerplaats,

de VW en de bibliotheek. Er
komen negentien appartementen,
twee penthouses, de bibliotheek,
de VW, een politiepost en twee
(semi) commerciële ruimtes. Bo-
vendien komt er een parkeerkel-
der voor 31 auto's. Het plein Hul-
stijn zal verder worden ontwik-
keld Ook hier wordt het woon-
winkelpeil versterkt, bovendien
bestaat de wens om in de beoogde
bebouwing een horeca-voorziening
op te nemen, zodat op deze loca-
tie ook een terrasfunctie ontstaat.
De ruimte rond de NH Kerk zal in
het plan worden betrokken. Be-
staande panden zullen verdwij-
nen en worden vervangen door
passende bebouwing. Vanaf het
nieuwe plein moeten voetgangers-
verbindingen worden ontwikkeld
naar de Raadhuisstraat en de Re-
gelinkstraat. Voor de Rabobank
zijn de ontwikkelingen nog niet
duidelijk, in ieder geval blijft er
een loketfunctie.

De omgeving van het gemeente-
huis krijgt afhankelijk van de ge-
meentelijke herindeling haar be-
stemming. Een uitbreiding van
het gemeentehuis in Hengelo be-
hoort ook tot de mogelijkheden.
Op korte termijn zal de verkeers-
problematiek in Hengelo worden
aangepast. De Spalstraat (vanaf
het lekink), de Kerkstraat en de
Raadhuisstraat (vanaf de Ban-
ninkstraat) worden veranderd in
eenrichtingsstraten.
Hetzelfde geldt voor de Rozen-
straat en de Asterstraat om sluip-
verkeer tegen te gaan. Binnen de
bebouwde kom komt een maxi-
mum snelheid van 30 km per uur.
Er komen twee rotondes op de
Rondweg: bij de Banninkstraat en
de Vordenseweg. De Wichmondse-
weg wordt afgesloten, de Kervel-

Cursus van SPD in samenwerking metAventus

'De euro komt eraan9

De SPD Oost-Gelderland organi-
seert vanaf eind november in sa-
menwerking met het Regionaal
Opleidingscentrum (ROC) Aventus
een cursus over de euro voor men-
sen met een verstandelijke handi-
cap.
De invoering van de euro komt
steeds dichterbij. Over ruim een
maand is de euro en niet meer de
gulden het geldige betaalmiddel in
Nederland. Voor sommige mensen
zal dat geen enkel probleem zijn,
binnen een paar dagen zijn ze ge-
wend om met de euro te betalen
en te rekenen. Maar dat geldt niet
voor iedereen. Mensen die moeilijk
leren, zullen misschien wel meer
moeite hebben met de invoering
van de euro. Daarom organiseert
de SPD Oost-Gelderland in samen-
werking met ROC Aventus speci-
aal voor hen een cursus over de
euro. De gemeente Zutphen subsi-
dieert de cursus.
De cursus bestaat uit drie bijeen-

komsten. Twee voor de invoering
van de euro en een terugkomdag
in januari. Het doel van de cursus
is om kennis te maken met de
euro. Tijdens de cursus worden
praktische oefeningen met de euro
gedaan.
In totaal zijn er twee groepen. Eén
groep op donderdag 13 en 20 de-
cember en 17 januari en de andere
groep op donderdag 29 november,
6 december en 10 januari. De cur-
sus kost ƒ 6,- per bijeenkomst. De
cursus wordt gehouden in het ge-
bouw van het ROC Aventus aan de
Waterstraat 33 in Zutphen. De bij-
eenkomsten zijn van 19.00 tot
21.00 uur.

Mensen die mee willen doen aan
de cursus, kunnen zich opgeven bij
het ROC Aventus, Waterstraat 33
in Zutphen, telefoonnummer
(0575) 513884. Nadat u zich
heeft opgegeven, moet u een in-
schrijfformulier invullen.

seweg blijft een oversteekplaats
voor fietsers. Vervoersbedrijf Syn-
tus wil graag een snellere aan-
sluiting van lijn 51. De bushaltes
worden verbeterd, de halte bij het
gemeentehuis krijgt bovendien
een extra fietsenstalling. De halte
op de Kastanjelaan verdwijnt.de
haltes bij Rijnstaal en in de Past.
Thuisstraat in Keijenborg blijven.
De reacties van de aanwezige in-
woners waren over het algemeen
positief op de voorgestelde plan-
nen. Er bestaat echter een grote
zorg over het totaal aantal par-
keerplaatsen, er zullen een aantal
parkeerplaatsen verdwijnen.Wet-
houder H. Meurs gaf de toezeg-
ging, dat hier met de grootste
zorg naar zal worden gekeken,
voordat met het plan Hulstijn
wordt begonnen Ook de groen-
voorziening krijgt de nodige aan-
dacht.

Iedereen is er ook van overtuigd
dat de verkeerssituatie moet ver-
anderen, echter er blijven een
paar moeilijke situaties voor het
vrachtverkeer, namelijk hoek Ban-
ninkstraat en Raadhuisstraat,
hoek Raadhuisstraat en Spal-
straat. Het afbreken van bestaan-
de panden en vervanging door
nieuwe bebouwing heeft bij veel
mensen dok niet de voorkeur. De
angst bestaat dat het karakteris-
tieke van Hengelo hierdoor aange-
tast wordt.

De heer Meurs garandeerde dat
alle betrokkenen in het juiste sta-
dium van besluitvorming geïnfor-
meerd worden. De structuurvisie
heeft ook een koppeling met het
'Recreatief toeristisch actieplan'
en draagt hierdoor bij aan de ver-
levendiging van de kern van Hen-
gelo.

Spiritualiteit in
het dagelijks
leven
In januari 2002 starten er cursus-
sen 'Spiritualiteit in het dagelijks
leven', gegeven in Drempt door
Erika Klein Klouwenberg. De in-
houd bestaat uit ervaringsgerichte
oefeningen, in de vorm van geleide
meditaties. Door de oefeningen
word je je bewust van jouw doen
en laten in het dagelijks leven.

Wanneer je de intentie hebt om in
volledige aanwezigheid, vrijheid
en met gemak je stappen te nemen
in het leven, is deze cursus een
goede aanzet daartoe.
De cursus bestaat uit tien weke-
lijkse bijeenkomsten. Waarbij je
kunt kiezen uit de maandag-, dins-
dagavond of dinsdagmorgen.
Voor informatie en/of folder kun je
bellen naar Erika Klein Klouwen-
berg, Praktijk voor genezing en
spirituele groei, telefoon (0313)
47 63 09.

Tonnie Bergevoet

Deze vraag zouden wij onszelf

eens moeten stellen! Veelal wor-

den personen in een auto ver-

voerd zonder dat men weet

welke risico's er gelopen wor-

den. Daarbij moeten we aan de
volgende zaken denken;

Waaraan moet de auto voldoen

om personen te vervoeren?

Het motorrijtuig moet zijn inge-
richt voor het personenvervoer.
Dus geen personen vervoeren in
de laadruimte van een bestelauto,
maar ook niet meer personen op
de achterbank dan de aanwezige
zitplaatsen. Zijn daar onduidelijk-
heden over neem dan contact op
met de politie.

Wie zijn de inzittenden van een

motorvoertuig?

Hier moeten we een onderscheid
maken tussen de passagiers en de
bestuurder.
Indien een passagier schade (let-
sel of materieel) oploopt door een
ongeval waaraan een derde
schuldig is dan wordt getracht de
schade te verhalen op de schuldi-
ge partij. Hiervoor kan men een
beroep doen op zijn tussenper-
soon, rechtsbijstandverzekeraar
of een letselschadeadvocaat. Is
de bestuurder van het voertuig
aansprakelijk voor het ongeval
dan wordt de schade geclaimd op
de WA -verzekering van het mo-
torvoertuig. Deze moet dan de
schade vergoeden tot maximaal
het verzekerde bedrag dat op de
polis vermeld staat. Ook hiervoor
kan men de hulp inroepen van de
eerder genoemde personen.

Indien de bestuurder schade op-
loopt door een ongeval waaraan
hij geen schuld heeft zal getracht
worden om deze schade te verha-
len op de schuldige partij. Maar
indien hij zelf schuldig is aan een
ongeval kan hij nergens zijn scha-
de claimen.

Ongevallen-

inzittendenverzekering.

Veelal wordt er gedacht dat een
ongevallen-inzittendenverzekering
de oplossing is, maar dit is maar
zeer beperkt waar. Deze verzeke-
ring geeft een financiële vergoe-
ding in geval van blijvende inva-
liditeit of overlijden ten gevolge
van een ongeval. Maximaal wordt
de verzekerde som vergoed, veelal
ƒ 10.000- of ƒ 50.000- per zit-
plaats. Voor vergoeding van de
andere schade (inkomstenderving,
smartegeld etc) is geen dekking
op deze verzekering.^

Schadeverzekering voor

inzittenden.

Deze dekking is met name be-
doeld om de grote financiële ge-
volgen van een ongeval op te van-
gen wanneer er geen schuldige
derde is bij het ongeval, met name
voor de bestuurder. Het verzeker-
de bedrag van deze verzekering is
meestal ƒ 2.000.000,- waarvoor
een premie van ongeveer ƒ 92,50
per jaar wordt betaald.

Werkgeversaansprakelijkheid

op dit vlak.

Recentelijk is bevestigd door de
Hoge Raad dat een werkgever
verantwoordelijk wordt gehouden
voor het verschil in de schadere-
geling tussen de passagiers en de
bestuurder. In deze uitspraak
wordt de bestuurder van een mo-
torvoertuig, die een ongeval ver-
oorzaakt, in het gelijk gesteld als
hij zijn werkgever aanspreekt
voor het financieel nadeel dat hij
oploopt omdat hij (tijdens werk-
tijd) geen beroep kon doen op de
WA verzekering van de auto. Dus
werkgevers, hier wordt een
zware verantwoordelijkheid bij u
neergelegd die grote financiële
gevolgen voor u kan hebben!

Conclusie.

Bekijk de motorrijtuigenverzeke-
ring eens goed op de dekking
voor de inzittenden. Bedenk daar-
bij ook dat er ongewild een grote
verantwoordelijkheid bij u als be-
stuurder en werkgever neerge-
legd wordt. Ook wanneer anderen
(passagiers) zich er niet van be-
wust zijn, moet u deze risico's in-
schatten en zorgen voor een ade-
quate oplossing. Kom eens langs
en we zetten het geheel op de rit.

Memelink en Bergervoet
assurantiën en financiële diensten
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Raadhuisstraat 11-13 - Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 14 69

VERBOUWINGSOPRUIMING
In verband met onze interne verbouwing

nu grote opruiming met:

KORTING TOT 50%!
op alle

dekbedovertrekken
(Damai, Cinderella etc.)

kwaliteitsdekbedden
(Texeler, Dons etc.)

alle tafelkleden

en onze gehele collectie
bad- en douchematten

tevens restanten:

bedbodems en matrassen

origineel wollen dekens en hoofdkussens

Alles moet weg!

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Tegen inlevering van deze bon:

1 Nike voetbal (zwart)
Geo Tiempo

van ƒ 49,95 (€22,67)

voor ƒ 39r95 (€18,13)
geldig t/m 8 december 2001

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

V.O.F. Klompenfa

Uilenesterstraat lOa, 7256 KD Keijenborg

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

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

Werkkleding o.a. Havep,

MT, Vlach, Mountain,

Adventure-Line wat u wenst.

Alle soorten

truien (luxe en werk)

Schipperstruien

v.a. f 29,50 (€ 13,39)
Zwarte Piet aanbiedingen

Cadeau-Tip

Cadeau

«MAN
ftl«tM««AU*1

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 306 turbo diesel.

V.O.F. Klompenfab

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

Jeans, 4 merken

(ook stretch)

Petten, hoeden,

waxhoedjes, mutsen, sjaals,

sokken, thermo-ondergoed,

windvangers etc. etc.

Sinterklaas- &
Kerstaanbiedingen

prolink.nl

Sirius Systems Service

Reparatie van alle merken elektrische

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

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat 19,7255 AA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53734373

Fax.(0575)46 20 15• E-mail: sirius0dd5.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting

Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extranet
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

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

PC voor beginners Inte
basis -HTML pro -Webs

PHP basis - PHP gevoi

: voor beginners - HTML
nderhoud - Webmaster -

Ie n PHP masterclass

Romano rolluik

MET DE ROMANO HOUI
Kom naar onze showroom

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: O575 - 441344

Inname van:
• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:
• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

Varsselseweg 49,

7255 NR Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 74 74

fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag -

• Ruime keu/c
• Zonwering, markie/en,

rolluiken, raam-
decoraties

• Vakkundig gemonteerd
' * * • Snelle levering

• Romazo-garantie

BIANCE Disberqen
W E R I N G Varsselsewea 25 . 7255 NIZ O N W E R I N G Varsselseweg 25. 7255 NN Hengelo (Gld.), Tel. 0575-46 14 25

W W W A M A N C E

Ook raamdecoratie en vloerbedekking!

Informeer naar onze winterzonkorting.

Elektra-installatiematerialen

Schakelmaterialen

VD draad / buis

Kabel / Grondkabel

Lampen enz. enz.

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

OOk VOOR UW WIN!

BESTRATINGSMATERIALEN

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

U kun f ook in Baak terecht voor allerlei

bestratingsmaterialen voor uw tuin en e ff o.a.

- Oude gebakken stenen in verschillende formaten;

- Alle soorten getrommelde stenen;

- Betonklinkers alle soorten en maten;

-Tegels in veel kleurige soorten en maten;

- Siergrind in zakjes en big bags;

- Sierelementen voor water, stapelbakken enz;

-Tuinhuisjes en tuinpriëlen.

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