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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: drukkerljulterweerd@planet.nl

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

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Extra

politieberichten

team Ze/hem

Kandidatenlijst
VVD-Steenderen

Medische rubriek
verzorgd door

huisartsen

Kandidatenlijst
VVD-Hengefo Gld.

Weer grote
Kerstboom

in Hengelo Gfd.

Vijftien jongeren richten samen eigen zaak op

Onder het toeziend oog van
school, maar verder geheel op

eigen initiatief heeft een groep
van vijftien jonge mensen samen
een 'zaak' opgericht genaamd

'Iron Art'. Er is bekeken welk

product zou worden aangeboden.

Dit werden dus metalen figuren,
in hoofdzaak windwijzers, maar

de klant kan ook iets anders be-
stellen zoals sleutelhangers of
kapstokken.

Wanneer de jongens eenmaal de
omtrek van een figuur hebben,
wordt er met autocad gewerkt en
wordt de figuur per e-mail door-
gestuurd naar Vaags Molenwer-
ken. Hier wordt het figuur uit

plaatstaal gesneden, waarna het

resultaat wordt afgewerkt in de
werkplaats van Arends aan de

Zelhemseweg te Hengelo Gld.
Daarna wordt geprobeerd om de
eindresultaten aan de man te

brengen. Er zijn zelfs al zaken,
waar de jongens hun producten

neer mogen zetten voor de ver-

koop.

Met veel plezier vertellen de aan-
wezige deelnemers, dat ze zo pro-
fessioneel werken, dat hun onder-
neming een eigen logo heeft en
drie keer per jaar een aandeel-
houdersvergadering belegt. Het
streven is om uiteindelijk de aan-
delen weer met winst te kunnen

verkopen.

De jongens pakken het prima aan
en met dit enthousiasme gaat het

vast wel goed met hun onderne-
ming. Wanneer er mensen zijn,
die belangstelling hebben voor

hun producten, dan kan er con-
tact worden gezocht met Ferdi

Rexwinkel, tel. (0575) 463476.
Ze hebben zelfs een eigen websi-
te: www.surf.to/ironart en eigen

e-mail: Ironart(a doe.aoc-oost.nl.

Namen van de deelnemers, die niet

aanwezig konden zijn voor de foto:

Sebastiaan Spaan, Thijs

Schuurman, Robbert Remmelink,

Jolanda Kruisman, Inge Klappers,

Tessa Roes, Monique Antink,

Esther Menkhorst, Remco

Verwaayen, Erik Salemink

Op de foto: staand v.l.n.r.: Harmjan Brouwer, Willem Heusinkveld,

Remco Regelink, gehurkt: Ferdi Rexwinkel, RoelHakvoort

Verbouwing Martine Hair en Beauty is gereed

Nu met behulp van haar vader,
schoonvader en echtgenoot Jur-
gen de verbouwing klaar is,
heeft Martine Damen - Hendrik-
sen een droom in vervulling
zien gaan: een eigen kapsalon,
schoonheidssalon en zonnestu-
dio aan de Dreef 11 op de
Oosterwijksevloed.

Toen Martine vier jaar geleden
voor zichzelf was begonnen met
een kleine kapsalon, zonnestudio
en schoonheidssalon en als ambu-
lant kapster bij de mensen thuis,

was ze reeds na drie maanden ge-
noodzaakt om voor de kapsalon

een klantenstop in te voeren.
'Hiertoe was ik gedwongen om-
dat ik uitsluitend op afspraak

werk en de mensen niet te lang

wil laten wachten'.

De kapsalon is met vijf zitplaat-

sen smaakvol ingericht en er is
een zonnestudio in de kelder.

Samen met Dedi Rouwenhorst en
Petra Lankhorst worden de klan-
ten professioneel en persoonlijk

behandeld. Martine en haar me-

dewerksters werken uitsluitend
op afspraak. 'Zo voorkom je dat
mensen lang moeten wachten

voordat ze aan de beurt zijn.'
Tot slot merkt Martine nog op,
dat ze het erg fijn vindt, dat

naast haarzelf Petra en Dedi nu
ook werkzaam bij haar zijn,

zodat ze niet alles meer alleen
hoeft te doen en op die manier
ook tijd kan vrijmaken voor haar

twee maanden oude dochter Anne

Sof ie.
Wij wensen Martine en haar me-
dewerksters veel succes.

;
Kerst* en

In de weken 50 en 51 JHS:
wordt er in

'de Reclame'
,

aandacht

besteed

aan kerstmis.

In week 52 is het mogelijk om uw

kerst- en nieuwjaarswens te plaatsen

Advertenties en persberichten

voor nummer 52 indien mogelijk voor

woensdag 19 december 12.00 uur inleveren,

dit in verband met de grote drukte die week.

P)
Het nummer van week 1 zal niet verschijnen,

in verband met de feestdagen.

In week 2 valt 'de Reclame' weer bij u in de bus.

Het jaar 2002 is het 75ste jaargang van 'de Reclame'

Vanaf week 3 zullen wij hier aandacht aan besteden.



1EDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 9 december, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari - tweede Advent
Goede Herder Kapel
- Zondag 9 december, 10.15 uur,

ds. C. van Dorp
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Zondag 9 december, 10.00 uur,

mevr. D. Rekswinkel
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 6 december, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)
- Zondag 9 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

NPC gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

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

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op
http://huisartsengroephengelogld. 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 praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575) 461277
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
dr. Koning, tel. (0575) 461266
Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10

Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur
- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

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

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

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

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

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

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Telefoonnummer 0900-8844

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

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

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

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

m HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.7.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 4622 79
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Quintest Thuiszorg
Bureau voor particuliere Thuiszorg
- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

telefoonnummer (033) 4625678.
Maatschappelijk Werk voor de gem. Hengelo Gld:
- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:
- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 45 1659 spreekuur maandag t/m
vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:
- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 6221 51

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd.Oude IJsselstreek)
- Vereniging pp 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)

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

tel. (0575)463435
- M. Lukassen, tel. (0575) 461457 (maandagmorgen)
- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wich mond, tel. (0575) 44 1942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 5603 81
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 72 5083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314)665000 dagelijks van 16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 14.00-17.00 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur,
donderdag 14.00-17.00 uur
vrijdag 14.00-20.00 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
- maandag t/m 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 inleveren op hetyolgende 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'

SLANK en FIT

Verlies gewicht en cm's met

behoud van uw energie.

Dat kan met HERBALIFE

Bel voor info: Anie Haaring

tel. (0575)467381

(Hengelo Gld., Hummelo & Keppel en Zelhem)

Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844

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 Gld.

Extra mededelingen:
Allround schilder biedt zich

aan, binnen- en buitenwerk,

ook behangen, glasweefsel,

decoratief en toscaans.

Tel. 06-18663209

Herbafife!
wilt u uw gewicht gaan beheer-

sen 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)464882

Parkeren in de gemeente Zelhem

Naar aanleiding van een aantal

klachten inzake het foutief en hin-

derlijk parkeren van verschillende

motorrijtuigen binnen de gehele

gemeente Zelhem, zijn de klach-

ten onderzocht en blijkt dat deze

redelijk dan wel gegrond zijn.

Er dient meer rekening te worden

gehouden met de voetganger,

mensen die slecht ter been zijn,

kinderen die gebruik moeten kun-

nen maken van het trottoir.

Het politieteam Zelhem gaat het

parkeerbeleid aanpassen. De eer-

ste tijd zullen gele kaarten wor-

den uitgereikt die als waarschu-

wing dienen.

Na de 'waarschuwtijd' zal tegen

het foutief parkeren verbaliserend

worden opgetreden. Er zal wor-

den opgetreden tegen het parke-

ren op trottoir / groenstrook / par-

keerverbod / en voor een uitrit

Deze overtredingen zullen beboet

worden met een transactie van

ƒ90,-.

Tevens zal opgetreden worden

tegen het parkeren op invaliden

parkeerplaatsen a ƒ 140,-.

Overlast

Zondagsmorgens in alle vroegte

(± 03.00 uur) wordt in het cen-

trum van Zelhem de Zelhemse

jeugd thuis gebracht. Na een

avondje stappen in de disco wor-

den de jongeren door de discobus

weer thuis gebracht. Het resultaat

is dat ongeveer 50 jongeren op

straat losgelaten worden. Dat

huiswaarts keren gaat gepaard

met zeer veel lawaai en andere

overlast vormen, zoals het plegen

van vernielingen. Een van de oor-

zaken is het alcoholgebruik. Sinds

enkele weken wordt aan deze

overlast aandacht geschonken. De

algemene politieverordening van

de gemeente is aangepast. Tegen

de luidruchtige jeugd wordt opge-

treden. Al meerdere jongeren heb-

ben hun lawaai en het op straat

nuttigen van alcohol kunnen afko-

pen met een transactie van ƒ 90,-.

De euro de baas

Op maandag 17 december 2001

om 19.30 uur wordt door de poli-

tie een voorlichtingsbijeenkomst

gegeven voor de ondernemers bin-

nen de gemeentes Hengelo Gld.,

Hummelo en Keppel en Zelhem. Er

zal een politieadvies worden gege-

ven hoe te handelen tijdens de

Gulden / Euro wisseling.

Alle ondernemers binnen de drie

gemeentes zijn hierbij uitgenodigd

deze bijeenkomst bij te wonen.

Plaats bijeenkomst partycentrum

de Ploeg, gevestigd aan de Burge-

meester Rijpstrastraat 10 te Zel-

hem.



Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis te Nijmegen en na

mijn thuiskomst ben ik werkelijk overstelpt met brieven,

kaarten, bloemen, fruit en telefoontjes.

Via deze weg wil ik u hartelijk danken voor al deze

blijken van bemoediging.

Want echt,... het heeft geholpen.

Met vriendelijke groet,

/Vees van Peter se n

Volleybal Holtria dames en heren in het nieuw

door Goossens Atomica

Hoe het was herinneren wij ons
Hoe het is beleven wij
Hoe het wordt weten wij niet

Wij zijn dankbaar voor uw warme belangstelling, in
welke vorm dan ook, na het overlijden van

Henk Lebbink

Het heeft ons goed gedaan.

Annie Lebbink-Groot Roessink
kinderen en kleinkinderen

„Wiemelink"
Hengelo Gld., november 2001.

3 december 2000 3 december 2001

...nog altijd,
voor altijd...

Wilma

Madita, Janneke, Judith, Sandra,
Miranda, Karine, Yvonne, Susanne,

Sue, Michel en Geert

Ap Meulenveld lijsttrekker WD

bij gemeenteraadsverkiezingen

Steenderen

Ap Meulenveld is door de WD af-

deling Steenderen gekozen tot

lijsttrekker voor de komende ge-

meenteraadsverkiezingen.

Meulenveld is nu de financieel

specialist van de WD raadsfrac-

tie. De huidige fractievoorzitter

Gerard Huetink heeft besloten om

het, na twintig jaar raadslidmaat-

schap, rustiger aan te gaan doen.

Ina Wassink heeft zich om per-

soonlijke redenen niet meer kan-

didaat gesteld.

De volledige kandidatenlijst ziet

er als volgt uit:

1. Ap Meulenveld

2. Mathe Kaijen

3. Marja Hartman-Oosterink

4. Jan Achterkamp

5. Gerard Schut

6. Arnold Blom

7. HansUenk

8. Lucie Petrie-Lebbink

9. Gerard Huetink

Wij van Holtria uit Bekveld willen ons aan u voorstellen in onze nieuwe outfit van onze sponsor Goossens Atomica.

Naast onze broeken en shirts hebben wij nu ook schitterende fleece-truien. ontvangen.

Goossens Atomica is gevestigd

aan de Steenderenseweg 11 in

Hengelo Gld. en heeft een groot

assortiment aan artikelen.

Tuinmeubelen in alle soorten en

maten, campingartikelen, acces-

soires voor het aanleggen van vij-

vers, ondergrondse sproei-installa-

ties en riool-en afvoerbuizen.

Goossens Atomica is erkend Hart-

man Dealer en heeft de nieuwe

collectie tuinmeubelen voor 2002

al binnen. Daarnaast is Goossens

Atomica steeds beter vertegen-

woordigd op het gebied van werk-

en vrijetijdskleding. Heeft u een

eigen bedrijf dan wordt de kleding

voor uw medewerkers en natuur-

lijk ook het opdrukken van uw

logo verzorgd. Het assortiment

Unie KBO waarschuwt voor meer

marktwerking in gezondheidszorg

Tijdens de jaarvergadering van de Unie KBO, met ruim 245.000
leden de grootste ouderenorganisatie in Nederland, deed voorzitter
Marius van Amelsvoort een dringend beroep op politiek Den Haag
om af te zien van verdere marktwerking in de gezondheidszorg. De

Unie KBO waarschuwt verder alle politieke partijen om bij de ko-

mende vernieuwing van ons zorgstelsel 'gezonde keuzes' te maken.

Basisverzekering

In de komende kabinetsperiode

valt er naar alle waarschijnlijk-

heid een beslissing over een nieuw

zorgstelsel, te baseren op een al-

gehele basisverzekering voor ie-

dereen. Het pakket van de nieuwe

basisverzekering mag volgens de

Unie KBO zeker geen 'uitgekleed'

pakket worden, waardoor er aller-

lei aanvullende verzekeringen

nodig zijn voor onder andere huis-

arts, fysiotherapie en kortdurende

thuishulp.

Het pakket van de basisverzeke-

ring dient minimaal alle noodza-

kelijke zorg te omvatten zoals die

nu is opgenomen in Ziekenfonds-

wet, Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten en Standaard Pak-

ket Polis.

De door de Unie KBO beoogde ba-

sisverzekering biedt dus een com-

pleet pakket voor alle noodzake-

lijke zorg. Dit betekent dat aan-

vullende verzekeringen alleen een

rol spelen voor zover er daar-

naast behoefte is aan verdere

dienstverlening van zorgaanbie-

ders en zorgverzekeraars, aan

luxe zorg dus.

De basisverzekering biedt volledi-

ge zorg, de aanvullende verzeke-

ring heeft dus geen functie als

verlengstuk van de basisverzeke-

ring. Een gezonde basisverzeke-

ring heeft voorts een verplicht ka-

rakter met daarbinnen de nodige

vrijheid: in keuze van zorgaanbie-

ders, in keuze van zorgverzeke-

raar.

Premie

In de huidige politieke discussie

wordt nog te veel uitgegaan van

oplossingen die gericht zijn op de

huidige organisatie en financie-

ring van de zorg. De Unie KBO

riep tijdens haar jaarvergadering

in Arnhem alle partijen op om tot

een nieuwe benadering te komen,

met als belangrijkste uitgangs-

punt dat het recht op een voor ie-

dereen toegankelijke gezond-

heidszorg een sociaal grondrecht

is.

Om de gezondheidszorg te kunnen

garanderen als sociaal grond-

recht, is een verzekeringssysteem

nodig dat onderdeel is van de so-

ciale zekerheid. Dit vraagt een

moderne basisverzekering voor ie-

dereen, gebaseerd op solidariteit.

En dus: premie naar draagkracht

met verzekeringsplicht voor de

burger en acceptatieplicht voor

de verzekeraar. Een inkomensaf-

hankelijke premie is noodzakelijk

om de solidariteit te garanderen,

maar ook op praktische gronden.

Een nominale premie leidt voor

veel ouderen tot problemen omdat

zij dan in de praktijk vaak eerst

vrijetijdskleding is steeds verder

uitgebreid, u vindt er de bekende

merken Bjornson, Adventure-Line,

Vlach, Life-Line etc.

Ook in deze SinterWaastijd is er

volop keus, dus kom vrijblijvend

een kijkje nemen. De koffie staat

bij Goossens Atomica altijd klaar!

Tel. (0575) 462139.

de zorg zelf moeten betalen. Com-

pensatie achteraf betekent een
veel te grote druk op het inko-
men. Een basisverzekering voor

iedereen betekent dat iedereen

gelijke toegang heeft tot de zorg

en de verzekering. Selectie op

grond van leeftijd, gezondheid of

inkomen wordt zodoende uitgeslo-

ten.

Marktwerking

Het vertrouwen dat veel politici

uitspreken in een toekomstig lei-

dend principe van vrije marktwer-

king binnen de gezondheidszorg,

is de Unie KBO een doorn in het

oog.

Er dreigt een groot gevaar dat

het veelgeprezen concurrentie-

streven zich enkel en alleen gaat

voordoen op het gebied van prijs

-en premiestelling en niet op het

gebied van kwaliteit.

Bovendien zijn niet alle zorgvra-

gers een sterke marktpartij, ter-

wijl zorgverzekeraars en zorgaan-

bieders hun invloed alleen maar

vergroten via verregaande con-

cernvorming, ketenvorming en fu-

sies. Deze ontwikkelingen, ge-

combineerd met een schaars zor-

gaanbod, maakt marktwerking in

de gezondheidszorg tot een uit-

gangspunt dat desastreuze gevol-
gen kan hebben.

In de komende verkiezingsperiode

gaat de Unie KBO al haar invloed

aanwenden om te zorgen dat er

in de volgende regeerperiode voor

alle ouderen in Nederland een

goede en betaalbare gezondheids-

zorg voorhanden is.

MMMMXHMMM
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

Mooie Cox's, of Goudreinetten

3 kilo 4.98 (€ 2.26)

Bildstar aardappelen,

5 kilo 3.98 (€ 1.81)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Aanbiedingen van de week

Biefstukken 3 stuks

Halve kipfilet 5 stuks

Leverkaas loogram

f n,-
€4,99

f n,-
€4,99

ƒ1,45
€0.66

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 01

Sirius Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

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

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. 06-53704373

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!

Reparatie van a//e merken
\vasautomaten, koe/kasten en d/'epvr/ezers

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

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

IJSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo Gld. - Tel. (O575) 46 17 60

IJSKERSTKLOKKEN
en IJÖTAARTEN

vraag onze bestellijst op de (kerst)markt
of bel (O575) 46 1760

of e-mail: bertenjolanda<ö>hetnet.nl
graag voor 2O december inleveren

Elke zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur

Elke vrijdagmiddag op de markt in Hengelo Gld.

Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 38 18

Fax (0575) 46 50 88
d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

De nieuwe collectie

kerstkaarten
is er weer!

Ook kaarten voor goede doelen

verkrijgbaar o.a.:

Wereld Natuur Fonds, War CMd,

Amnesty International en Unicef

Wij hebben diverse modelboeken ter inzage.

Het is tevens mogelijk de boeken mee te

nemen om zo uw keus te bepalen.

MAN
I 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

V.O.F. Klompenfa

Uilenesterstraat I0a. 7256 KD Keijenborg

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

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'De Plattelondswinkeï
Kwallitcitsklompcn,

klompschoenen, laarzen,
werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding
regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

rauwkostredame:

Laat u verrassen, elke dag een
andere rauwkost
250 gram ƒ 2f98 € 1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Pre i
1 kilo ƒ 1f98 €0,90

Elstar
3 kilo ƒ 5f98 €2,71

Zuurkool uit het vat
500 gram ƒ 1,25 €0,57

vrijdag -zaterdag:

Nicolai aardappelen ...
5 kilo ƒ 3,98 € 1,81

Clementine mandarijnen
zoet en zonder pit
20 stuks

Champignons
500 gram

ƒ5,98 €2,17

ƒ2,98 €1,35

Maandag 3 en dinsdag 4 december zijn
wij om 18.00 uur gesloten.

Woensdag 5 december ligt er een
verrassing klaar voor de kinderen

van Sint en Piet.
Wij zijn 's middags om 16.30 uur
gesloten i.v.m. Sinterklaasavond

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

Volop keuze voor

dames en heren

in katoen-, wol-, en
thermo-ondergoed

Voor heren nu ook

jeansblauw
thermo-ondergoed

WoMen
Kitty Halma
Raadhuisstraat 6

Hengelo Gld
T (0575) 46 21 33
F (0575) 46 30 29
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Gymwedstrijd voor jongens en

meisjes van zes en zeven jaar

Op zaterdagmorgen 8 december

2001 zijn er voor de twaalfde

maal gymwedstrijden in de sport-

hal 'Het Hooge Wessel' in Steen-

deren.

De wedstrijden zijn georganiseerd

door DOG Baak en SGV Steende-

ren.

Er doen 134 meisjes en 6 jongens

aan de wedstrijd mee en ze tur-

nen het LOS oefenstof niveau 11

en 12.

De deelnemende verenigingen uit

het Rayon de Hanzestreek zijn:

Brinio Lochem, DIO Keijenborg,

DOG Baak, SSS Zelhem, GV

Moba Zutphen, Achilles Hengelo,

GV Veldhoek, Sparta Vorden,

DOS Barchem, Valto Eefde, WSV

Warnsveld en SGV Steenderen.

Veldtoertocht Toerclub Zelhem

Op zondag 9 december organi-

seert Toerclub Zelhem weer de

eerste van de twee veldtoer-

tochten, die iedere winter van-

uit Zelhem verreden worden.

Als vanouds kan er gekozen wor-

den voor een route met een lengte

van circa 25 kilometer, of voor

de extra lus, waardoor de lengte

circa 45 kilometer wordt. Zoals

de vele honderden deelnemers die

ieder jaar weer naar Zelhem

komen om deel te nemen weten,

staat de Zelhemse fietstoerclub

altijd garant voor een prachtige

tocht door bossen, langs velden,

over zandwegen en langs water-

partijen.

Toerclub Zelhem streeft er ieder

jaar naar om zorg te dragen voor

een relatief goed berijdbare route,

zodat het wel een fietstoertocht

blijft en geen wandelparcours

wordt. Toch zal het niet zo zijn

dat er geen modderplassen, of

stukken rul zand in de route voor-

komen. Zelfs voor enkele kleine

klimmetjes is gezorgd. Ook zul-

len, daar waar mogelijk is, ver-

harde wegen zoveel mogelijk wor-

den vermeden.

Starten is mogelijk tussen 9.00

en 10.00 uur vanuit de kantine

van sportvereniging Zelos aan de

Halseweg te Zelhem. Onderweg

zullen de deelnemers een con-

sumptie ontvangen, terwijl er na

afloop gelegenheid is om te dou-

chen, de fiets af te spuiten en

onder het genot van een drankje

na te kaarten over de veldtoer-

tocht.

Inlichtingen over de veldtoertocht

kunnen worden ingewonnen bij

Evenard Lieverdink, tel. (0314)

641618.

Damclub Hengelo Gld.

DCH l ontving in de zesde ronde

thuis DSD uit Dinxperlo-Sinderen

(vijfde ronde DCH l vrij vanwege

oneven aantal in de eerste klasse,

totaal elf teams). In deze wed-

strijden zoals tegen DSD gaat het

er altijd zeer vriendelijk en spor-

tief aan toe, maar wordt er niet-

temin ook fel gestreden voor de

punten. H. Weijkamp ondervond

al in de opening dat zijn opponent

het om de punten was te doen,

waarvoor hij naar Hengelo was

gekomen. Troost voor H. Weij-

kamp is dat C.Grevers van DSD

ook bij Dostal speelt in de lande-

lijke tweede klasse, dus...

Als tweede ging J. Heijink de mist

in; hij verloor een schijf en uitein-

delijk de partij. DCH keek tegen

een 0-6 achterstand aan.

De gebroeders Vos wisten dit

weer recht te trekken door beide

met een schijf voor en op positie

te winnen. Daarna was het H.

Zonnenberg, die de stand in het

voordeel van DCH wist te bren-

gen, 9-6. R. Hesselink en H. Lui-

mes speelden gelijk en E. Hoebink

maakte het verschil in de eind-

stand nog groter door te winnen

en het werd 14-8 voor DCH.

DCH blijft op de tweede plek in de

eerste klasse.

Onderlinge competitie:

J. Luiten - W. Eijkelkamp 3-0

A. Hoebink - H. Tekelenburg 0-3

G. Halfman - Y. Schotanus 0-3

B. Harkink - B. Goorman 3-0

G. Kreunen - H. Lansink 3-0

E. Brummelman - J. Schabbink 1-1

H. Dijkman - L. Koldenhof 0-3

B. Rossel - A. Groot Kormelink 1-1

W. Sloetjes - H. Groeneveld 3-0

Standen:

Groep A:

1. E. Hoebink

2. H. Vos

3. J. Heijink

4. H. Luimes

Groep B:

1. Y. Schotanus

2. B. Harkink

3. H. Lansink

4. G. Kreunen

8-15

8-14

9-14

4-10

9-17

10-16

8-15

7-12

H. Tekelenburg 7-12

Groep C:

1. B. Momberg

2. W. Sloetjes

3. L. Koldenhof

4. H. Dijkman

5. B. Goorman

Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844

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 Gld.

Woensdag 21 november t/m maandag 26 november

Woensdag 21 november

- Op de kruising Doetinchemse-

weg-Zevenweg vond 's avonds

een aanrijding plaats tussen

twee automobilisten, omdat de

bestuurder die over de Zeven-

weg reed geen voorrang ver-

leende. Aan beide voertuigen

ontstond schade.

- In Hengelo op de Rondweg

stak een loslopende hond plot-

seling de rijbaan over. Een na-

derende automobilist kon een

aanrijding met het dier helaas

niet meer voorkomen. De hond

werd met verwondingen per

dierenambulance naar de prak-

tijk vervoerd. Aan de auto ont-

stond lichte schade.

- Aan de Velswijkweg in Vels-

wijk werd 's avonds door een

onbekend motorvoertuig een

geparkeerde personenauto aan-

gereden.

Donderdag 22 november

- Een automobilist reed 's mid-

dags over de Eldrikseweg in

Laag Keppel, komende vanuit

de richting Doetinchem. De be-

stuurder moest voor een tege-

moetkomende personenauto af-

remmen, omdat er op zijn rij-

baan een geparkeerde aanhan-

ger stond.

De automobilist raakte hierbij,

mogelijk door glad wegdek, in

slip en week uit naar links om

een botsing met de aanhang-

wagen te voorkomen. Hierbij

kwam hij op de andere rijbaan

terecht, waardoor de tegenlig-

ger moest uitwijken, in de slip

raakte en vervolgens met zijn

personenauto in de sloot be-

landde.

Er ontstond alleen schade aan

het voertuig van de tegenlig-

ger, de bestuurder bleef voor

zover bekend ongedeerd.

- Op de Varsselseweg in Hengelo

stak 's middags plotseling een

ree de rijbaan over. Een na-

derende automobilist kon een

aanrijding met het dier helaas

niet meer voorkomen. De ree

overleefde de aanrijding niet en

aan de personenauto ontstond

fikse schade.

Vrijdag 23 november

- Aan de Eldrinkweg in Hengelo

werd 's morgens door de politie

een verkeers- en milieucontrole

gehouden in samenwerking met

de Inspectie Verkeer en Water-

staat en bureau verkeerstech-

nische ondersteuning. Daarbij

werden in totaal 24 voertuigen

gecontroleerd.

Tijdens deze controle werden

diverse processen-verbaal op-

gemaakt ter zake van techni-

sche gebreken, geen logboek en

instructiekaart in voertuig.

Zaterdag 24 november

- Bij het Kruidvat in Zelhem

vond 's morgens een winkel-

diefstal plaats, waarbij door on-

bekende (n) een grote hoeveel-

heid aftershave en parfum
werd gestolen.

- In Hoog Keppel werd 's mid-

dags een blauwe Gazelle da-

mesfiets ontvreemd.

Zondag 25 november

- 's Morgensvroeg kwam er bij

de meldkamer een melding bin-

nen dat er loslopende koeien op

de Varsselseweg in Hengelo lie-

pen. Dankzij hulp van de buurt

en passanten stonden de dertig

koeien al snel weer veilig in de

weide. De afrastering bleek

door onbekende(n) te zijn ver-

nield, waardoor de koeien kon-

den losbreken.

Even later kwam er nog een

melding binnen van loslopende

koeien op de rijbaan. Ter plaat-

se trof de politie nog drie los-

lopende koeien aan; ook deze

werden weer veilig in de wei

gezet.

- Bij een kerk in Drempt vond

een poging inbraak plaats,

waarbij braakschade ontstond.

De inbraak heeft plaatsgevon-

den tussen zaterdag 24 novem-

ber omstreeks 19.00 uur en

zondag 25 november omstreeks

8.45 uur.

- Een bewoner van de Braam-

bergseweg uit Drempt deed

aangifte van diefstal hogedruk-

reiniger. Deze is ontvreemd tus-

sen 7 november en 17 novem-

ber vanuit een niet afgesloten

schuur.

- 's Middags botsten twee motor-

rijders op elkaar'-op de Ruurlo-

seweg in Hengelo. De oorzaak

van de aanrijding was een mod-

derig wegdek, waardoor een

motorrijder in de slip raakte en

ten val kwam. De achteropko-

mende motorrijder kon een

aanrijding met de motorrijder

niet meer voorkomen en reed

boven op hem. Beiden werden

met verwondingen per ambu-

lance naar het ziekenhuis ge-

bracht.

• *>

Maandag 26 november

- In Hengelo op de Raadhuis-

straat botste 's middags een

automobilist, door nog onbe-

kende oorzaak, tegen een ge-

parkeerde personenauto. Door

de klap schoof deze auto door

tegen een daarachter gepar-

keerde auto.

Aan alle drie de auto's ont-

stond geringe schade.

- Op de kruising Hengloseweg-

Schooltinkweg vond 's middags

een verkeersongeval plaats

tussen twee automobilisten,

doordat één van de bestuurders

geen voorrang had verleend.

Een bestuurster werd met let-

sel per ambulance naar het zie-

kenhuis gebracht.

- Op de Ambachtsweg in Zelhem

werd een bestuurder van een

personenauto aangehouden ter

zaken rijden onder invloed. De

man, een inwoner uit Zelhem,

kreeg een rijverbod van drie

uur opgelegd en een bekeuring

uitgereikt.

Saskia Visscher

9-14

9-13

10-12

8-11

9-10

na na#i* e/6 nieuwe

collectie kerstkaarten/
Ook in onze collectie: Unicef kerstkaarten

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

pagina (5



Koopzondag onder begeleiding van Zwarte Pieten

Toen een groep muzikale Zwarte

Pieten aan Sint vroeg of ze op

straat muziek mochten maken op

de koopzondag te Hengelo Gld.,

had hij daar wel een beetje moei-

te mee.

Want alle cadeautjes voor de kin-

deren waren nog niet ingepakt,

het paard moest extra verzorgd

worden en 's nachts moesten ze

nog weer het dak op.

Sinterkaas werd er een beetje ze-

nuwachtig van. Maar uiteindelijk

heeft hij toch toestemming ge-

geven en met vrolijke sinterklaas-

liedjes zorgden de zwarte Pieten

ervoor, dat het winkelend publiek

zingend over straat liep, kleine

kinderhandjes werden volgestopt

met pepernoten en de winkels het

gezellig druk hadden.

De HKM van Hengelo Gld. heeft

de medewerking van de Pieten

zeer op prijs gesteld.

Veel belangstelling voor Sinterklaas in Steenderen

Op zaterdagmiddag 24 november

kwam Sinterklaas ook op bezoek

in Steenderen. Voorafgegaan door

muziekvereniging 'Nieuw-Leven'

maakte Sint een kleine rondgang

door het dorp. Gezeten op zijn

prachtig witte paard en begeleid

door zijn 'body-guards', de Zwarte

Pieten, werd Sint ontvangen door

veel blije kinderen en door burge-

meester Appeldoorn. Het weer was

een beetje druilerig, maar de kin-

deren merkten dat niet eens, want

Sint liet hen liedjes zingen, waarbij

ze konden meedansen. Daar wer-

den ze lekker warm van.

Hans Geurts, voorzitter van de

winkeliersvereniging van Steende-

ren, gaf burgemeester Appeldoorn

en Sinterklaas ieder een kraslot.

Tot grote blijdschap van Sinter-

klaas zag hij na krassen drie

Zwarte Pieten naast elkaar op zijn

kaart staan. Hiermee won hij vijf

gulden, die hij meteen van de heer

Geurts kreeg overhandigd.

Sinterklaas zal dit geld zeker bij

het bedrag doen, dat hij voor de

kinderen van Steenderen aan ca-

deautjes wil besteden. Burgemees-

ter Appeldoorn had jammer genoeg

niets. Hij gunde Sinterklaas dit

buitenkansje echter van harte.

Sinterklaas vertelde de kinderen,

dat hij een beetje onthand was,

want tot zijn grote schrik was hij

zijn grote boek kwijt. Misschien

had daardoor een van de kinderen

niets in zijn schoen gehad. Hij

vroeg dan ook de medewerking

van de kinderen, die samen met

hem naar de 'De Seven Steenen'

gingen om hem te helpen bij het

zoeken naar dit onmisbare 'grote

boek'. Ook konden dan de werk-

stukken en tekeningen die door de

kinderen waren gemaakt, bekeken

worden.

Het was een fijne middag voor de

kinderen, die uiteraard weer hun

schoen mochten zetten, maar dit

keer wel met extra wortel en drin-

ken, want het is 's nachts niet al-

leen hard werken voor Sint en zijn

zwarte Pieten, maar ook voor zijn

paard.

HENGELO-KEUENBORG

Met ingang van deze editie verschijnt een nieuwe

rubriek in dit weekblad. Deze zal verzorgd worden

door de huisartsen uit Hengelo Gld.

Er vinden grote veranderingen

plaats in de gezondheidszorg,

ook in de huisartsgeneeskunde.

Zowel technische veranderin-

gen, (ik roep berichten over het

klonen van menselijke embryo's

in gedachte), als ook organisa-

torische veranderingen. Een

voorbeeld van de laatste zijn de

privé klinieken, het bestrijden

van wachtlijsten, en grootscha-

lige doktersdiensten. Met dit

laatste fenomeen zijn de Henge-

loërs recentelijk ook geconfron-

teerd.

Het leek ons een goed idee u, als

lezer en als gebruiker van die ge-

zondheidszorg, op de hoogte te

houden van de actualiteit, en

onze visie daarop.

Dat betekent dat het aanbod aan

onderwerpen onbegrensd is: van

medisch inhoudelijke onderwer-

pen tot en met beschouwingen

over de actualiteit.

De opzet van de column is zoda-

nig dat de ene keer een onder-

werp behandeld zal worden dat

ons actueel lijkt, en de volgende

keer zal worden ingegaan op door

u gestelde vragen.

Deze vragen kunt u schriftelijk of

per e-mail indienen bij drukkerij

Uiterweerd. Het is uitdrukkelijk

niet de bedoeling dat u vragen

stelt over uw eigen klachten of

ziektegeschiedenis.

Bijvoorbeeld, uw kind heeft een

oorontsteking, en u vraagt of uw

huisarts terecht geen antibiotica

heeft voorgeschreven. Zo'n vraag

heeft betrekking op één patiënt,

en zal niet beantwoord kunnen

worden.

Wel kan gevraagd worden wat op

dit moment de inzichten zijn bij

de behandeling van middenoor-

ontsteking.

Op gezette tijden zal deze column

verzorgd worden door de apotheek

Hengelo Gld. Apotheker E. Duin

zal dan de pen van ons overnemen.

Ook aan hem kunnen op gelijke

wijze vragen gesteld worden).

Wij hopen dat u onze column met

interesse zult lezen, en dat deze

in een behoefte voorziet.

DE MEDISCHE
B.A.M. EIJKÊLKAMP, J. KONING EN NJ.C. ËYCK

Bij Winter' moet u niet alleen aan sneeuw denken

Veilig de winter door met

Auto Kemp

Een van de tekeningen voor Sinterklaas

Normale (zomer)banden worden

stugger bij een temperatuur lager

dan zeven graden Celsius. Dat be-

tekent verlies aan grip, verminde-

ring van rijeigenschappen en dus

vooral minder veiligheid.

Uw banden presteren beneden de

maat op al dan niet regenachtige

dagen met temperaturen boven

het vriespunt. Bij winterbanden

zorgt de blijvende elasticiteit er-

voor dat de band blijft presteren

onder alle koude omstandigheden.

Er zijn nog meer redenen om voor

winterbanden te kiezen; de ban-

den zorgen voor vermindering van

het aquaplaningeffect, een betere

beheersing van uw auto op ijzel,

een goede grip op een besneeuwd

en nat wegdek, een kortere remaf-

stand op een besneeuwd en nat

wegdek.

Winterbanden zijn een waarborg

voor uw mobiliteit en veiligheid.

Enkele andere wintertips zijn:

zorg voor voldoende bandenspan-

ning, pas uw snelheid aan en rij in

een zo hoog mogelijke versnelling.

Bij het minste verlies van grip

moet u meteen ontkoppelen.

Bij sneeuw heeft een auto met een

antiblokkeersysteem een langere

remweg dan een auto zonder anti-

blokkeersysteem. Gebruik altijd

vier sneeuwkettingen en oefen

vooral van te voren de montage.

De komende winterperiode heeft

waarschijnlijk nog heel wat wisse-

lende weersomstandigheden voor

ons in petto, natte gladde wegen

met bladeren, vrieskou, sneeuw

en ijzel. Auto Kemp geeft u geheel

vrijblijvend advies om veilig de

winter door te komen en is geves-

tigd aan de St Jansstraat 28 te

Keijenborg. Tel. (0575) 46 19 77

Uw persbericht

voor 'de Reclame'

kunt u ook

e-mallen

naar \

pagina



column
FINANCIËLE PLANNING,

WERKEN MET RATIO'S EN EMOTIES

Tijdens een zeer geanimeerde le-

denvergadering van de plaatse-

lijke afdeling van de WD in par-

tycentrum 'Langeler' hebben de

leden zich beziggehouden met een

bijzondere agenda.

Een vijftal items vroegen extra

aandacht, te weten:

1. Samenstelling kieslijst voor de

Gemeenteraadsverkiezingen in

2002 op 6 maart.

2. Vaststelling

verkiezingsprogramma.

3. Informatie gemeentelijke her-

indeling.

4. Nieuwe wet gemeenteraad

(dualisering).

5. Informatie situatie provincie

Gelderland.

Ten aanzien van punt 1:

Samenstelling

gemeentelijke verkiezingslijst

Deze is als volgt door de vergade-

ring samengesteld:

1. P.Noordijk

2. A. Garritsen - Veldhoek

3. G. Smeitink - Bekveld

4. Mevr. E. Hóed-Lenselink

5. Mevr. K. Heijink-Tolkamp

6. J. Keizer

7. E. Bruil - Veldhoek

8. Mevr. A. Schreuder

9. Mevr. M. Oosterhuis-Strating

Ten aanzien van punt 2:

Aan de leden was reeds het con-

cept verkiezingsprogramma toe-

gezonden, zodat tijdens de verga-

dering op een zeer goede en

structurele wijze kon worden ge-
discussieerd over dit concept.

Naast waardering voor de samen-

stellers waren er ook kanttekenin-

gen ten aanzien van bepaalde pas-

sages. Besloten werd deze opmer-

kingen op te nemen in een nieuw

concept en dat de leden opnieuw

ter beoordeling toe te sturen.

'Passage' Toldijk

De vrouwenbeweging 'Passage'

houdt maandag 3 december weer

haar maandelijkse avond. Het

wordt een doe-avond 'Eigen

kracht'. We gaan onder leiding

Ten aanzien van punt 3:

Gemeentelijke herindeling

Zoals bekend heeft het bestuur en

de fractie van de WD zich vanaf

het begin sterk gemaakt voor een

grote plattelandsgemeente. Het is

dan ook verheugend dat de verga-

dering zich unaniem achter het

tot nu toe gevolgde beleid kon

scharen.De fractieleden gezamen-

lijk informeerden over de stand

van zaken.

Het referendum van Zelhem stem-

de de vergadering tot grote tevre-

denheid.

Ten aanzien van punt 4:

Dualisering

Door de fractieleden werden de

aanwezige leden geïnformeerd

over de nieuwe wijze van de Ge-

meenteraad, zoals deze door de

Commissie Elzinga is voorgesteld

en door de Tweede Kamer is over-

genomen. Het zgn. dualisme stel-

sel. Met meer dan bijzondere inte-

resse namen de aanwezigen ken-

nis van hetgeen hen door de

fractieleden werd verteld.

De voorlichting voor de fractie

hieromtrent heeft op 29 novem-

ber jl. een vervolg gehad. De

leden worden via de Nieuwsbrief

hiervan op de hoogte gehouden.

Ten aanzien van punt 5:

Door ons statenlid Mevr. Ooster-

huis-Strating werd enig inzicht

gegeven omtrent de ontwikkelin-

gen op het provinciehuis, met
name de perikelen van het samen-
stellen van een nieuw college en

de rol van de daarin participeren-

de partijen.

Kortom een zeer geslaagde avond

waar op een goede wijze tussen

bestuur, fractie en leden van ge-

dachten kon en werd gewisseld.

van twee bestuursleden kaarten

of een placemat maken.

U bent van harte welkom om

19.30 uur bij 'den Bremer' in Tol-

dijk.

Weer grote kerstboom in centrum

Hengelo Gld.

Net als vorig jaar zal er op 6 de-

cember, de dag na Sinterklaas,

een grote, feestelijk verlichte

kerstboom aan de Kerkstraat in

Hengelo geplaatst worden. Of de

lengte van verleden jaar weer

gehaald wordt, is nog maar de

vraag maar de Gemeente doet
zijn best een geschikt exemplaar

binnen de gemeente te vinden.

Wel zeker is dat de boom beter

verankerd wordt, zodat hij wat

beter bestand is tegen najaarsstor-

men. Verleden jaar stond hij nog

geen dag of hij werd geveld door

een hevige storm. Met veel moeite

kregen de mannen van gemeente

werken hem weer overeind en

bracht hij letterlijk en figuurlijk de

hele maand december licht in don-

kere dagen met zijn 150 lampjes.

Ook dit jaar zal de boom op 14 de-

cember het middelpunt zijn van de

tweede kaarsjes-avond, die de ge-

mengde koren van Hengelo samen

met de H.K.M, en de Gemeente or-

ganiseren. Omdat de vorige kaars-

jes-avond veel mensen op de been

bracht, zal deze keer de Kerk-

straat vrijdag 14 december afge-

sloten zijn vanaf 18.30 uur.

Wittie Bergevoet, Martin Veenink en Bennie Rukker

financieel planners Rabobank.

De financiële jungle

De vergelijking van de financiële

wereld met de jungle wordt vaak

gemaakt. Evenals de jungle

wordt de financiële wereld geken-

merkt door onzekerheid, onvoor-

spelbaarheid en oncontroleer-

baarheid, waar vooral het recht

van de sterkste lijkt te gelden.

Daarnaast wordt het door de

overdaad aan informatie die via

kranten, consumentenbladen, in-
ternet en vakpers voorhanden is,
vaak moeilijk om door de bomen

het bos te blijven zien. Moet je

door die jungle heen, zul je zien

dat er meer routes van het begin-

punt naar het eindpunt leiden.

Maar elke route kent zijn eigen

onvoorspelbaarheid, kansen en

bedreigingen.

Financiële planning is
routeplanning

Financiële planning is de uitstip-

peling van een route door de fi-

nanciële jungle. De financieel

planner is de gids, die de routebe-

schrijving voor de klant maakt en

de klant eventueel begeleidt op

deze route. Dit moet dan wel de

route zijn die het best past bij het-

geen de klant wil. In het onder-

streepte gedeelte ligt de nadruk

op de weg vinden die aansluit bij

de wensen van de klant. Deze

moeten bij de financieel planner

altijd voorop staan. De wensen

van de klant vormen het kader

waarbinnen de financieel planner

gaat werken.

Pas als deze helder en duidelijk

zijn kan de financieel planner op

de grote junglekaart kruisjes

gaan zetten bij de punten die van

positieve en negatieve invloed

zijn, en komt er een route in

beeld. Deze route zal door de fi-

nancieel planner verder worden

verfijnd door het optimum te vin-

den voor de wensen van de klant,

afgespiegeld tegen de juridische,
fiscale en sociale mogelijkheden
en onmogelijkheden.

Wat is een goed financieel plan

en wie is een goed financieel
planner?

Dat is een lastige vraag. Juist

omdat de jungle zo dicht is, kun

je moeilijk zien of het bewandelde

pad het beste is. De veelheid aan

mogelijkheden, kansen en bedrei-

gingen ontnemen het zicht. Je

kunt niet ver naast je eigen route

kijken.

Uitgangspunt is dat gekeken

wordt of, en op welke manier met

de aanwezige middelen de wen-

sen kunnen worden gerealiseerd.

Is dit onmogelijk dan wordt geke-

ken welke aanvullingen hiervoor

nodig zijn.

Belangrijk is dat de financieel

planner zijn vak verstaat en be-

schikt over voldoende vaardighe-

den. Uit een artikel in het Vak-

blad Financiële Planning blijkt

dat bij een enquête de volgende

vaardigheden voor een financieel

planner als belangrijkste werden

aangemerkt.

- Sociale vaardigheden

- Het kennen van de eigen beper-

kingen

- Het in kaart brengen van de

prioriteiten van de klant

- Vakinhoudelijke deskundigheid

Op zich een logisch rijtje. Als de

planner niet goed met mensen en

emoties kan omgaan zal een

klant niet zijn hele hebben en

houden bij hem neerleggen. Zeker

zo belangrijk is dat de planner

zijn eigen beperkingen kent. Hij is

specialist op een aantal vakgebie-

den, en dient die kennis op een

goede manier in te zetten. Hij

analyseert en berekent op basis

van de aanwezige gegevens.

Meer dan deze rekenvoet heeft hij

niet, hij kan wel berekenen maar

niet voorspellen. Vakinhoudelijke

deskundigheid lijkt vanzelfspre-

kend. Maar hoe weet je als klant

of een planner deskundig is?

Vraag de planner naar zijn erva-

ring en opleiding.

Een financieel planner kan door

het afleggen van een examen

worden gecertificeerd door de Fe-

deratie Financiële Planners. Dit

is een duidelijke kwalificatie om-

trent zijn deskundigheid. Daarbo-

ven zijn er nog speciale masters-

opleidingen voor financieel plan-

ners. De deskundige financieel

planner zal graag toelichten

welke zijn achtergronden op het

gebied van vakkennis zijn.

Werken met ratio's en emoties

Een financieel planner stippelt de

toekomstroute voor zijn klant uit.

Iedereen heeft echter maar één

toekomst, dus leg die niet in de

handen van een ondeskundige. De

planner is een adviseur die emo-

ties vertaalt in ratio's. Te denken

valt onder andere aan fiscale en

sociale wetgeving, erfrecht en

estateplanning, rendementsver-

houdingen tussen sparen beleg-

gen en financieren, samenlevings-

vormen en huwelijksregimes.

Het blijven echter de emoties en

de toekomst van de klant. Daar

kunnen de klant en zijn planner

nooit zuinig genoeg mee omgaan.

Een heel goede reden om hoge

eisen aan elkaar te durven stel-

len.

Mevrouw G. Koldenhof, correspondente van 'de Reclame',
is met vakantie van 10 december 2001 t/m 2 januari 2002

U kunt in die periode contact opnemen met:
drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

tel. (0575) 4638 18 - fax (0575) 465088
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl
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Café-Restaurant

Dr. A. Ariënsstraat 1 - Steenderen

Tel. (0575) 45 1203

Gezellige avond met
Live Muziek

Quiet
Zaterdag 8 december

Aanvang 21.30 uur

AD1OXREMP
op échte service afgesfemp!

Als het straks echt nat, koud en glibberig

wordt, hebt u een voordeel boven vele an-

dere automobilisten: u rijdt.

Daarmee heeft u zich verzekerd van een

betrouwbare auto, die u niet in de kou zal

laten staan.

Maar bent u er ook van verzekerd dat uw

auto bij slecht weer de bocht omgaat als u

dat wilt en rechtuit gaat als u dat wilt?

Met andere woorden: zijn uw banden in

orde???

Y
Neem geen risico's en laat uw banden

even door ons controleren. Indien nodig

monteren wij snel en vakkundig een paar

nieuwe banden. Winterbanden of zomer-

banden wij hebben er aantrekkelijke aan-

biedingen in.

Bij plotselinge gladheid kunnen juist de

banden bepalen of u rijdt of u glijdt.

Kom binnenkort eens bij ons langs, u bent

van harte welkom.

Verkoop en onderhoud van alle merken, nieuw en gebruikt

Denk aan uw winterbeurt,
wij combineren dat graag met de normale onderhoudsbeurt.

St. Janstraat 28, Keijenborg - Tel. (0575) 46 19 77

*«*«*»»*
»»»*»***»*
•»******•*»*•*••»•*•»*
**»o»*o««*

G R O E N S P E C l A l l

Hoveniersbedrijf en kweken]

*** ***KERSTBOMEN
ZEER MOOIE KWALITEIT

van EIGEN KWEKERIJ

Groene Kerstboom
Blauwe Servische Spar

Korea Spar
Picea Nobilis

** gezaagd ** wortel ** kluit ** pot *
* * * * * v a n 4 0 c m t o t 1 0 m * * * * *

Alle kopers van een kerstboom mogen
GRATIS kerstgroen uitzoeken, zoals Hulst,
Skimmea, Coniferengroen enz. zolang de
voorraad strekt.

VERKOOP ELKE DAG vanaf 9 uur.
(behalve op zondag)

Kervelseweg 23 (zijstraat van de Rondweg)
Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 2619

g) pagina

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Sindy 'j
Caterin

engeio <_
Tel. (0575) 46 45 32

of 06-121 19624

Feestdagen??...

Ploeteren in de keuken??

Welnee!!!

Bestel nu tijdig uw salades, hapjes,

maaltijdcomponenten, buffetten

en stamppotten!

Dan worden ze op het juiste tijdstip

bij u thuisbezorgd.

Wij bezorgen in december gratis!

K T U l S B E T G

Hotel Café Restaurant

Partycentrum

Salades
Afhalen:

24 dec. van 14.00 t/m l 7.00 uur - 26 dec. van 12.00 t/m l 3.00 uur

31 dec. van 14.00 t/m l 7.00 uur - O l jan. van 14-00 t/m 15.00 uur

Vleessalade
rijk gegarneerd met zalm-paling-haring,

gevulde eieren, ham enz. f 9.50 p.p. (€4.3i)

Zalmsalade
rijk gegarneerd f l l .50 p.p. (€5,22)

U kunt ook zonder visgarnering bestellen!

Puddingen
Aardbeien bavarois, Chipolata, Hemelse modder

f 5.00 p.p. (€2.27)

Ie en 2e kerstdag zijn de
kerstdiners/buffet volgeboekt!

Kruisbcrgscweg 172 7009 BT Doetinchcm
Telefoon (0314) 32 41 23 Fax (0314) 36 38 21

3 SLOGGI

E GRATIS

Deie actie loop» van ) t/ra 31 december 2001

of zolong de voorraad strekt.


