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DE RECLAME
Sfeervolle

advent in
Ze/hem

6-7

Op weg naar
Kerst,

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

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Aula 'Ons Huis'

Gerenoveerd

Open Huis
Aufo Herwers

Enorm Harmsen
een van de beste

Enorm winkels

Wim Heesen over organisatie 'Kaarsjesavond'

Kaarsjesavond 2001 op vrijdag 14 december

Wim Heesen

Toen twee jaar geleden de winke-
liers in Hengelo Gld. met een
actie 'kaarsjesavond' het winke-
lend publiek het dorp wilde laten
bezoeken, was er weinig belang-
stelling: hoewel de winkeliers hun
grote verlichting hadden uitge-
daan en hun zaken met allemaal

kleine lampjes sfeervol verlicht
hadden, kon dit niet de sfeer op-
roepen, die men voor ogen had.

De algemene reactie was toen: 'In
Hengelo kan er nooit wat en ge-
beurt er nooit wat!' En bij deze
houding bleef het.

Wim Heesen, onderwijzer aan de
O.B.S. 'Rozengaardsweide**, die al
vele jaren in Hengelo woont en
zich dan ook Hengeloër voelt, er-
gerde zich enorm aan deze nega-
tieve houding. 'Natuurlijk kan er
wat in Hengelo, als je je er maar
voor de volle honderd procent
voor inzet en de zaken positief
probeert te benaderen. Alleen
maar negatieve kritiek heeft wei-
nig zin en hierdoor kom je in een
matte houding van: "Het zal mijn
tijd wel uitduren".'

Wim Heesen, lid van het Henge-
lo's Gemengd Koor. Hij heeft con-
tact gezocht met de andere koren
of men wilde meewerken aan een
gezamenlijk optreden. De houding
van hen was afwachtend. Dat is
al een goed begin, want bij een
weigering kom je niet veel verder.
Toen maar eens contact opgeno-
men met het gemeentehuis of de
gemeente Hengelo niet voor een
héle grote boom kon zorgen. Na
enige terughoudendheid lukte het
toch en mocht Wim mee om een
van de grootste kerstbomen van
'Het Zand' uit te gaan zoeken.

Deze boom werd naast de Remigi-
uskerk opgezet en woei dezelfde
nacht om bij een flinke storm.
Daarna heeft de gemeente met
een kraanwagen het gevaarte
weer overeind gehesen en zo
vastgezet, dat deze ramp niet nog
een keer zou kunnen gebeuren.
Omdat men er bij de gemeente
steeds meer plezier in ging krij-
gen, werden er nieuwe lampjes
voor de boom aangeschaft (150
stuks).

De koperblazers van 'Crescendo'
en 'Concordia' zegden hun mede-
werking toe, de stichting Roe-
menië bemande een kraam om
daar hun kaarsen te verkopen en
toen de koster dan ook nog bereid
werd gevonden om van 18.45 tot
19.00 uur de klokken te luiden,
de winkels hun lichten hadden ge-
dimd, alle leden van de diverse
koren, tussen het publiek begon-
nen te zingen en iedereen vanuit
z'n hart meedeed, was deze bij-
eenkomst van samenzijn en saam-
horigheid, waarvoor zo'n vierhon-
derd mensen bij elkaar waren ge-
komen, dan ook een groot succes.
Alleen al hierdoor is Wim Heesen,

met enthousiaste medewerking
van Reint Beunk, vastbesloten
ermee door te gaan en voor dit
jaar wordt de bijeenkomst uitge-
breid met een groep Midwinter-
hoornblazers, het oorlogsmuseum
zal tijdens de bijeenkomst ge-
opend zijn, vijf verenigingen zul-
len er met hun kramen staan: de
Bijenvereniging, de Oudheidkundi-
ge vereniging, Stichting Roe-
menië, de Wereldwinkel, de Pony-
club die kerstbakjes verkoopt en
zo'n elf marktkramen zullen die
vrijdagavond langer blijven staan.
In het kleine kerkje aan de Ban-
ninkstraat zullen vier heren die
avond voorlezen, te weten Bertus
Lubbers, Willem Smeitink, Eddy
Geurtsen en Herman Klein Kra-
nenbarg.

Deze avond begint om 20.15 uur,
waarbij het niet de bedoeling is
tijdens de voordracht in en uit het
kerkje te lopen. Wim Heesen is er
vast van overtuigd, dat 'Hengelo
zingt 2001' weer veel mensen op
positieve manier bij elkaar kan
brengen en bewijst hiermee dan
ook, dat er 'veel kan in Hengelo
Gld.!'

Spreekuur CDA-Hengelo Gld.

Het CDA-afdeling Hengelo/Keijen-
borg houdt wederom haar maan-
delijkse spreekuur, en wel op
maandag 17 december a.s.

Zoals reeds enkele jaren gebrui-
kelijk wordt aan de inwoners de
mogelijkheid geboden op gemak-
kelijke wijze contact te leggen
met de leden van de CDA-fractie
voor vragen, opmerkingen of ge-
woon eens iets kwijt te willen
over gemeentelijke zaken.

Iedereen die dat wil kan zich dan
tot de CDA-fractie wenden, hetzij
voor zichzelf, dan wel namens een
vereniging of instantie. Het CDA
ziet het spreekuur als een middel
om de politiek dichter bij de men-
sen te brengen. Het spreekuur
wordt steeds gehouden in de
week voorafgaand aan de ge-
meenteraadsvergadering.

Het is wenselijk dat men zich te-
voren telefonisch meldt, zodat er

zonodig nog wat kan worden
voorbereid en in ieder geval die-
gene van de CDA-fractie aanwe-
zig is die ook in de betreffende
raadscommissie zit.

Het spreekuur op maandag 17 de-
cember a.s. wordt gehouden in
zaal Leemreis 's avonds van half
acht tot acht uur.
Telefonische aanmelding kan bij
één van de zes fractieleden,
waaronder nr. (0575) 4619 28.

Kerstconcert muziekver. 'Nieuw-Leven' in Steenderen

Op zondag 16 december zal mu-
ziekvereniging 'Nieuw-Leven' een
kerstconcert verzorgen, dat an-
ders van opzet is dan de vorige
jaren. Het is namelijk de bedoe-
ling dat diverse koren uit de ge-
meente Steenderen gezamenlijk,
maar onder begeleiding van het
harmonieorkest - en dit is ook

nieuw, het malletkorps het
kerstconcert zullen verzorgen.
Ook zal het harmonieorkest onder
leiding van J. Visser en het mallet-
korps onder leiding van M. Bon-
gers enkele nummers ten gehore
brengen.
Zoals het er nu voor staat zal er
een koor staan van meer dan hon-

derd personen plus meer dan vijf-
tig muzikanten; met alle energie
van zowel de koren als de muzi-
kanten zal dit moeten leiden tot
een geweldig kerstconcert.
Dit concert zal worden gehouden
in de N.H. kerk en wel op zondag
16 december, aanvang om 20.00
uur.

Passage Toldijk
De Vrouwenvereniging 'Passage'
houdt haar jaarlijkse Kerstavond
samen met 65-plussers op maan-
dagavond 17 december.

Zoals ieder jaar hopen we weer
op een volle zaal, waar u harte-
lijk welkom bent. Aanvang 19.30
uur bij 'Den Bremer'.

(advertentie)

Film Hengelo 2000

Videofilm over het leven en werken in

Hengelo in 2000

Op woensdag 12 december om 19.30 uur

in zaal 'Langeler', Spalstraat 5

Er zijn nog kaarten af te halen bij:

Wim Schuerink, Koningsweg 4, tel. (0575) 463447 en

Leis Regelink, Gompertsdijk 5a, tel. (0575) 46 1682

Kosten ƒ 12,50 (€5,67)



ienstmededeling
KERKDIENSTEN - IULPDIENSTEN - DIVERSEN

- KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 16 december, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari - derde Advent, Doopdienst
Goede Herder Kapel
- Zondag 16 december, 10.15 uur,

ds. A.B. Elbert, Heilig Avondmaal
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 13 december, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)
- Zaterdag 15 december, 19.00 uur,

Eucharistieviering
- Zondag 16 december, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdag 15 december

73.30 uur Kerstviering KBO/Zonnebloem,
Zaal Winkelman
79.00 uur: Eucharistieviering, Dameskoor,
Kinderwoorddienst

- Zondag 16 december
77.00 uur: Eucharistieviering, Volkszang
74.00 uur: Kerstconcert m.m.v. Rejoice,
Herenkoor, The Keys, Harmonie St. Jan

- Maandag 17 december
79.00 uur: Boeteviering, Vrijwilligerskoor
Eucharistieviering (dagkapel)

- Woensdagsavonds 19.00 uur
Rozenkrans bidden (dagkapel)

Zorgcentrum Maria Postel:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

NPG gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

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

Telefoonnummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)461277
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
dr. Koning, tel. (0575)461266

Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10
Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur
- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

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

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

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

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

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

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

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

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en
mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)3291 60

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

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

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

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

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

afspraak worden bezocht voor overleg met een
politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844
(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)
van het bureau Hengelo

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

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

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

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

m HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 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) 451659 spreekuur maandag t/m
vrijdag 08.30-09.30 uur

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd. Oude Usselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belan-

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

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 3412 75 of tel. (0314) 326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

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

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

- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 52 72 46
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond.tel. (0575) 441942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 5603 81
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314)665000 dagelijks van 16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 14.00-17.00 uur,

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

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur
Openingstijden Wereldwinkel
- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

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

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

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

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

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

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

SLANK en FIT

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

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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

Tandtechnisch
Laboratorium

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem (0314) 623921

Kerstbomen te koop:

Groot Roessink, Winkelsweg l,
Hengelo Gld. (0575) 463957

Hebt u nog bruikbare spulle-

tjes voor de rommelmarkt van
muziekver. Crescendo?
Bel dan (0575) 461782

Te huur gevraagd:

grond voor de teelt van maïs.
Inlichtingen, G. H. Luesink
(0575)467426

Vanaf 21 december is ons tele-
foonnummer (0575) 450943
B. Harenberg, Hardsteestr. 16,
Toldijk

Nu ook in Hengelo te koop:

Aloë Vera producten
Behoefte aan méér energie?
Wilt u van buiten mooi zijn?

Begin dan van binnen.

Doe een Aloë Vera sapkuur:

Voor ontslakking, ontgifting en

weerstandsverhoging.

Ook prima producten voor huidverzorging

en huidproblemen.

Voor informatie en bestellingen:

Lieneke de Groot

Kervelseweg 38, 7255 KW Hengelo Gld.
Zelfstandig distributeur: Forever Living Products.

Pak de telefoon en bel (0575) 46 33 55 of 06 - 229 220 07

Postduivenvereniging
ADe IJsselbode9

te Steenderen
houdt haar jaarlijkse tentoonstelling

op zondag 16 december 2001

in zaal 'De Engel', Dr. A. Ariënsstraat 1

vanaf 11.00 uur met 'Rad van Avontuur'

en vanaf 15.00 uur 'Bonnenverkoop'

U WILT
KORTING?

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

TIP
Heeft u een huis

ouder dan 15 jaar?
Profiteer dan nu

van een BTW-tarief
van slechts 6%

in plaats van 19%!

DE A&HTERHOEKSE
KLL SSENDICNST

Telefoon (0573) 46 10 64



Steenderse Steenuil in Sinterklaasjournaal!

Dankbaar en blij zijn wij met de

geboorte van onze zoon

Johannes Hendrik

Job

Job is geboren op 5 december 2001

Ponsen Ingrid Peterse-Waarlo

Beijerinkdijk3b

7255PPHengeloGld.

Uitnodiging Kerstviering

KBO en De Zonnebloem

op zaterdag 15 december in Keijenborg

Deze middag voor alle 55-plus-
sers en Zonnebloemgasten begint
om 13.30 uur. In zaal Winkelman
wordt een eucharistie- en boete-
viering gehouden, voorgegaan
door pastoor Jacobs, met mede-
werking van mevrouw Rekswin-
kel, pastoraal medewerkster van
de Samen-Op-Weg-Kerk te Henge-
lo.
Na de pauze zal voor u optreden

muziekgroep 'De Echo's'. Voorts
een kerstverhaal, Oostenrijkse
kerstliederen en Hollandse sa-
menzang.

Tot slot koffie met een broodje.
Einde ± 17.30 uur. De entree is
ƒ 6,- per persoon. Voor vervoer
s.v.p. (0575) 46 13 26 bellen.

Wij wensen u een fijne middag!

Groep l en 2 van 'De Steenuil'

Op woensdagavond 28 november jl. was openbare Basisschool 'De
Steenuil' uit Steenderen landelijk in het nieuws. Uit de inzendingen
voor het 'Klassenboek voor Sinterklaas' werd de inzending van
groep l en 2 van 'De Steenuil' in het Sinterklaasjournaal op Neder-
land 3 voor de camera gehaald. Dit voorval zorgde voor grote op-
winding in veel, toch al onrustige, huishoudens.

Elke avond worden in het Sinter-
klaasjournaal scholen opgeroepen
om iets te maken voor in het
Klassenboek voor Sinterklaas.
Voorwaarde is dat het plat is en
blijft binnen de opgegeven afme-
tingen. Op deze manier wordt
samen met kinderen van basis-
scholen uit heel Nederland een
boek gemaakt om aan Sinter-
klaas te geven op zijn verjaardag.

In het journaal wordt telkens
aandacht besteed aan de mooiste
inzendingen. De inzending van
groep l en 2 van 'De Steenuil' be-
stond uit een grote uil voorzien
van veren met op elke veer de
naam van een leerling. Groot was
de verrassing voor de kinderen
toen bleek dat hun inzending niet
zelfs al was opgenomen in het
boek, maar dat hun uil zelfs tot

de toppers behoorde en daarom
zeer prominent in beeld kwam.
De volgende ochtend bleek het
voorval het gesprek van de dag in
heel het dorp. Nog nooit was 'De
Steenuil' zo wereldberoemd in
Steenderen en omstreken.

Nog een dag later was er een
tweede verrassing voor de kin-
deren. De 'Pietenmorgen' bleek
deze keer namelijk een heel bij-
zondere. De 'rommelpieten' had-
den 's nachts een ontzettende
puinhoop gemaakt in de klaslo-
kalen. Laden van bureaus waren
omgekeerd, dozen met blokken
over de grond gegooid, de Pieten
hadden op de schoolborden ge-
schreven dat alle meesters en juf-
fen stout waren, stoelen lagen
kriskras door elkaar en een doos
vol oud papier was leeggestrooid.
De pieten hadden het goedge-
maakt door een verrassing achter
te laten. De kinderschoenen, die
bij de kachel in de nieuwe serre
stonden, waren ontdaan van alle
brieven en voorzien van lekkers.
Bovendien zat daaf^voor elk kind
ook een Steenuil sinterklaasbut-
ton in met daarop een afbeelding
van Sint en Piet in de stoomboot.
Trots liepen de Steenuiltjes ver-
volgens met de button rond en
een enkeling zei hardop wat veel
kinderen dachten: 'Ik doe de but-
ton niet meer af want nu kan ie-
dereen zien dat ik niet stout ben
geweest, ook handig voor 5 de-
cember wanneer de Sint bij ons
op school komt.'

Sfeervolle advent in Liudgerkerkje in Zelhem

Bij de Lambertikerk in Zelhem
staat sinds begin dit jaar het Li-
udgerkerkje. Dit kerkje is een re-
plica van het kapelletje dat Liud-
ger in 801 heeft gebouwd. De af-
metingen van vier bij zes meter
zijn dezelfde, die men in 1947
heeft gevonden in de bodem van
de Lambertikerk.
De kerk lag nog in puin na de
bombardementen van de bevrij-
ding en voordat de wederopbouw
plaatsvond zijn de fundamenten
gevonden. Op initiatief van de

Zelhemse oudheidkundige vereni-
ging 'Salehem' is in het kader
van' Zelhem 1200 jaar'de replica
gemaakt.
Afgelopen zomer was het kerkje
opengesteld voor het publiek Nu
is het opnieuw geopend om stil te
staan bij de adventstijd. Er hangt
een adventskrans met een door-
snede van 1.75 m. De krans is op
kinderhoogte opgehangen en ge-
maakt van natuurlijke materia-
len, zoals appels, kornoelje en
bloemetjes. ledere week, zondags

na de kerkdienst, wordt een
nieuw lichtje ontstoken en een
nieuwe tekst bij het licht in de
krans gehangen.Op het altaar lig-
gen gedichtep en teksten over de
advent om te lezen en eventueel
mee naar huis te nemen. 'Opval-
lend is de rust in het kerkje, ter-
wijl buiten het verkeer voorbij-
raast. Voor de mensen die het
prettig vinden om wat langer te
kijken hebben we een bank ge-

plaatst. Het is een tuinbank; deze
past het beste in het eenvoudige
interieur van het kerkje' vertelt
Janny van Marie. Ze is lid van de
liturgische bloemengroep van de
Lambertikerk; deze groep heeft
de prachtige adventskrans ge-
maakt.
De openstelling van dit kerkje met
de adventskrans is tevens een fan-
tastische afsluiting van het jubi-
leumjaar 'Zelhem 1200'.

Het Liudgerkerkje is op de volgen-
de tijden geopend: vrijdags en 's
zaterdags van 14.00 tot 18.00
uur, zondags dezelfde tijden als de
Lambertikerk van 9.00 tot 20.00
uur, 24 december van 14.00 tot
23.00 uur, de eerste en tweede
kerstdag van 10.00 tot 18.00 uur,
30 december van 10.00 tot 18.00
uur en 31 december van 14.00 tot
20.30 uur. Zondag 6 januari van
9.00 tot 18.00 uur.
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 4612 27

Zoete sappige sinaasappels,

20 stuks 5.98 (€2.71)

Mooie Elstar,

3 kilo 4.98 (€ 2.26)

Waterstmat4
7001 BH Doetinchem

Telefoon (0314) 34 48 30

Fax (0314) 378581

Maandmenu December
Franse mosterdsoep

of
zeevruchtencocktail

visduo

of
kalkoentournedos

walnotenijs

of
koffie met bonbon

f 29,50 €13,39

Iedere zondag ontbijten

vanaf tl,00 uur t/m 13.30 uur.

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

Net iets gezelliger!

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- «f
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Hcrbalifc!
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
te l . (0575)464882

prolink.nl

Uw bedrijf
perfect

op internet
Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu In voor do cursussen!
voor parttculloron «n b*drijv*nl

PC voor beginners Internet voor beginners HTML
basis HTML pro Website onderhoud Webmaster
PHP buis - PHP gevorderden - PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Émmerlkseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Wij hebben alles
voor uw klus!
Ijzersterk in

technisch materiaal!
Hout en Plaat

op maat!

iiDE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldiik

T&l. (0575)451655
Fax (0575) 45 26 79

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461054

rauwkostreclame:

ledere dag iets anders in de

aanbieding 250 gram ƒ 2,98 €1,35

dinsdag - woensdag - donderdag:

Erwtensoeppakket bestaande uit:
knolselderij, prei,

uien en winterpeen ƒ 2,98 € 1,35

Golden Delicious
3 kilo ƒ 5f98 €2,71

Gesneden rode kool
per zak ƒ 1,98 €0,90

vrijdag - zaterdag:

Blanke witlof
1 kilo ƒ2,98 €1,35

Nieuwe oogst Salustiana's
een lekkere hand

en perssinaasappels

20 stuks ƒ 5,98 €2,17

Muziek en zang familie Hiddink Dag van vasten en gebed

Een muzikaal gebeuren, dat aan-
vankelijk als familiefeestje is be-
doeld, groeit waarschijnlijk uit
naar iets meer dan een optreden
tussen de schuifdeuren.
Vrijdag 21 december zingt en mu-
siceert de familie Hiddink uit Tol-
dijk samen en in samenwerking
met hun groep, band of koor in de
Hervormde Kerk in Steenderen.
ledere geïnteresseerde is welkom
om 19.30 uur. Een verscheiden-

heid aan muziekstijlen en -soor-
ten zowel klassieke (kerk)klan-
ken in koorzang als ook beat- en
jazz en dat alles in willekeurige
afwisseling.

De toegang is gratis; wie de inza-
meling voor een project in Bolivia
- die Nienke Scheffer gaat opzet-
ten -, ruimhartig financieel on-
dersteunt, wordt bij voorbaat be-
dankt.

Vrijdag 14 december is door paus
Johannes Paulus II uitgeroepen
tot een dag van vasten en gebed.
Middels deze actie wil de rooms-
katholieke kerk solidair zijn met
de duizenden onschuldige slacht-
offers van terreuraanslagen zoals
op 11 september in New York of
in Israël, evenals de slachtoffers
van de oorlog in Afghanistan, en

de ouderen en kinderen die lijden
aan de honger en kou. De pa-
rochies van Olburgen, Steende-
ren, Baak, Vierakker, Hengelo en
Keijenborg doen mee met deze
actie.
Hoe kunt u deze dag invullen? Dit
kan door te vasten. Door uw so-
bere maaltijd kunt u geld uitspa-
ren en dit storten op giro 555

voor hulp aan Afghanistan. Vas-
ten gaat ook samen met gebed.
De kerken in voornoemde zes
plaatsen zijn open van 9 tot 5 uur
voor gebed of om een kaars op te
steken. De klokken van deze ker-
ken zullen om 9.00, 12.00 en
15.00 uur luiden. We hopen dat
de advent voor iedereen uitzien
naar een echte vrede kan zijn.

Kerst in Bolivia Dialezing

Brandende zon
op stoffige wegen
gebruinde hoofden
een te mager lijf
spelend met niets
bouwen met stokken
één kamer voor vijf

is er voor jou
hulploos kind van de straat

ooit verbetering
nee, niet in luxe
bereid, in staat tot
geestesontwikkeling

stoffig kind van de straat
zonder stok om te bouwen

met het minimale in staat
te groeien in vertrouwen

gezonde hoofden

gebruinde lijven
spelen op een plank:
aap - nood-eh... zus, broer.

G.H.

'Een impressie van Claude Monet
- zijn leven, zijn werk, zijn tuinen'

De KMTP/Groei & Bloei afdeling
Veluwezoom heeft de heer A.F.
ten Have uit Hattem bereid gevon-
den een zeer fraai, door hemzelf
vervaardigd dia - klankbeeld te
presenteren over de beroemde im-
pressionistische schilder Claude
Monet (1840-1926). Aan de hand
van zijn schilderijen, die over de
gehele wereld in vele musea een
plaats hebben gekregen, gaan we
zijn leven, zijn werk en zijn tuinen
bekijken. Het dia - klankbeeld van
hoge kwaliteit wordt vertoond in
overvloeiprojectie en is geheel om-
lijst met muziek.
De bijeenkomst wordt gehouden
op maandag 17 december in Za-
lencentrum 'Theothorne' te Die-
ren, aanvang 19.30 uur.
Leden en hun huisgenoot hebben
gratis toegang, niet-leden betalen
ƒ2,50 entree.
U bent van harte welkom!

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 verhaal 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 tweede
avond is op 13 december om
19.30 uur in Ons Huis, Bleek;
straat 7 in Hengelo. Een beleve-
nis om niet te missen!

Noodklok om Terreur

Op vrijdag 14 december zal in de
verschillende RK-kerken de nood-
klok worden geluid voor de
slachtoffers van terreuraansla-
gen.
Om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00
uur worden de klokken geluid. In
de RK Kerk te Vierakker zal om
15.00 uur aansluitend de kruis-
weg worden gebeden. We kunnen
het drukkende lijden niet verge-
ten, dat zoveel broeders en zus-
ters in onze wereld moesten en

moeten ondergaan; duizenden on-
schuldige slachtoffers door de
verschrikkelijke aanslagen van
11 september; ontelbare mensen
die gedwongen worden om hun
woonplaatsen te verlaten, op weg
naar het onbekende, meer dan
eens een wrede dood tegemoet
gaande, blootgesteld aan het ge-
vaar te sterven van koude en
honger.
Laten wij een moment stilstaan
bij deze ellende.

Open Huis

Nieuwbouw

Auto Herwers

Eindelijk is het dan zover: Auto
Herwers betrekt z'n nieuwe gara-
ge/showroom aan de Kruisbergse-
weg en wil Hengelo en omstreken
een kijkje laten nemen. Daarvoor
zijn de open dagen op 14, 15 en
16 december. Zie advertentie op
pagina 10 voor meer informatie.

2 euro

is

4,41 gulden
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ortnieuw

Waterpolo He-Key

De dames l van He-Key moesten
op zaterdag l december tegen de
dames l van De Whee.
Het begin was erg goed. Binnen
een paar seconden stonden we al
voor met 1-0. Je kon heel goed
merken dat we aan elkaar ge-
waagd waren. José is onze mid-
voor en die lag zo vast dat ze
bijna de bal niet meer af kon spe-
len. Maar door goed spel lukte dit
toch heel goed. De dames van De
Whee kwamen terug en scoorden.
We lieten ons niet op de kop zit-
ten en scoorden ook nog een keer.
Het tweede partje verliep tamelijk
rustig. Er werden hier en daar
een aantal mensen eruit gestuurd,

maar we konden de kansen niet
erg goed benutten. Met als gevolg
dat er maar één doelpunt viel.
Ze konden de bal niet goed kwijt,
want wij lagen dicht op de dames,
dus ze kregen bijna geen kansen.
In het derde partje lag het spel
een beetje stil. Wij zwommen zelf
ook minder en dat is dus wel las-
tig, want je kunt de bal bijna niet
meer kwijt. We kregen nog wel
een paar mooie kansen en een
keer scoorden we.
Het vierde partje ging weer iets
beter, maar we hadden weer een
paar keer een vrouw meer en dat
leverde ons maar één doelpunt op.
Voor de rest werd er goed samen-

gespeeld en zeer goed geplaatst.
We wonnen uiteindelijk met 5-1.
Dit kunnen we wel weer goed ge-
bruiken na de afgelopen twee wed-
strijden. We gaan weer met frisse
moed naar de volgende wedstrijd.
De doelpunten werden gemaakt
door Erzsebet Wenneke 2x, Car-
men Schiphorst, Sandra Ruesink
en Ilse Berentsen alledrie l x.

Overige uitslagen:

5-9He-Key Dames 2 - VoiLa l
De Berkelduikers 3 -

He-Key Heren 2 17-5
Schuurman BZ&PC B -

He-Key Pupillen 0-17

Damclub Hengelo Gld.

Alle vier teams kwamen afgelo-
pen week uit voor de bondscompe-
titie.
DCH 2 speelde thuis in de zesde
ronde tegen koploper UDC uit
Ulft. DCH 2 hield zeer goed stand
en heel even leek het erop dat
DCH 2 zelfs ging winnen. Maar
helaas was het eindspel met uit-
gekookte zetjes van UDC net iets
doeltreffender zodat DCH 2 in de
eindfase net verloor met 9-12.
Doordat de concurrentie onderin
won komt DCH 2 hiermee op de
laaste plaats in de eerste klasse
Oost Gelderland. De winstpartijen
waren van: H. Lansink en H.Teke-
lenburg. Remise voor: G. Halfman,
R. Beening en B. Harkink.
DCH 4 moest het tegen hetzelfde
UDC, maar dan het tweede team
in Ulft. Het werd de grootste zege
van DCH 4 in deze competitie:
1-10. Captain J. Wentink gaf aan
het eerste bord het voorbeeld
door te winnen en J. Schabbink en

B. Momberg gaven daar aan ge-
hoor. B. Rossel speelde gelijk.
DCH 4 staat nu zesde in de derde
klasse Oost Gelderland.
Het derde team moest thuis nog
een wedstrijd inhalen tegen DCZ 2
uit Zevenaar. Daar DCZ 2 op 'oor-
log sterkte' kwam aanrukken
moest DCH 3 het onderspit del-
ven. Alleen Y. Schotanus, L. Kol-
denhof en W. Eijkelkamp kregen
een punt mee. Eindstand: 3-12.
DCH 3 staat negende in de twee-
de klasse Oost Gelderland.
Tenslotte speelde DCH l voor de
zevende ronde in Terborg tegen
DVT. De strijd ging zo gelijkwaar-
dig op dat er zeven remises wer-
den gespeeld en helaas, een ver-
liespartij van DCH-zijde, zodat zij
verloren met 10-7.

Met nog vier ronden in het nieu-
we jaar te gaan wordt het moei-
lijk om nog voor het kampioen-
schap in aanmerking te komen.

Onderlinge competitie:
B. Momberg - H. Dijkman 1-1
J. Wentink - B. Rossel 1-1
A. Gr.Kormelink - W. Sloetjes 0-3
H. Zonnenberg - H. Weijkamp 0-3
J. Heijink - H. Vos 0-3
E. Hoebink - H. Luimes 1-1

Standen:

Groep A:

1. H. Vos
2. E. Hoebink
3. J. Heijink
4. H. Luimes
Groep B:

1. Y. Schotanus
2. B. Harkink
3. H. Lansink
4. G. Kreunen

H. Tekelenburg
Groep C:

W. Sloetjes
B. Momberg
H. Dijkman
L. Koldenhof

5. B. Goorman

9-17
9-16

10-14
5-11

9-17
10-16
8-15
7-12
7-12

10-16
10-15
9-12

10-12
9-10

Kerstverloting Pax

Op zaterdag 15 december a.s.
houdt de jeugd van Pax weer
haar traditionele Kerstverloting.

De jeugd komt bij u langs om loot-
jes te verkopen en u kunt leuke
prijzen winnen.

De opbrengst van de verloting
komt geheel ten goede aan de
jeugd van Pax. Draag hen een
warm hart toe.
V.V. & AV Pax wenst u prettige
feestdagen en een gezond en
sportief 2002 toe.

Bingo Supportersvereniging Pax

Op vrijdag 14 december aan-
staande organiseert de Suppor-
tersvereniging Pax weer een van
haar gezellige bingo's in het club-
gebouw van Pax.

Deze bingo staat in het teken van
Kerstmis. Aanvang 20.00 uur. Er
zijn fraaie prijzen te winnen en
tot slot wordt een superronde ge-
speeld.

Live-muziek in zaal 'Heezen' op 15 december

fulian Sas Band in Steenderen

Jawel. Nederland heeft haar eigen
gitaarheld. En nog een bluesman
in hart en nieren ook. Julian Sas
is een oorspronkelijk talent en
een podiumbeest bij uitstek. Hij
weet onmiddellijk de gevoelige
snaren te raken en hij heeft dan
ook meer dan eens een uitzinnig
publiek achtergelaten en daar-
door inmiddels een grote schare
fans aan zich gebonden.

Zijn spel kan keihard en agressief
zijn, of bloedstollend ingetogen en
er is niemand in Nederland die
een boogie kan spelen zoals Ju-
lian Sas dat kan. Zich baserend
op riffs van John Lee Hooker,
Freddy King, Willy Dixon, Mem-
phis Slim en andere bluesgroothe-
den schrijft Julian de meeste van
zijn nummers zelf.
Tijdens live optredens wil de Ju-
lian Sas Band wel eens een Jimi
Hendrix nummer als Hey Joe of
Machine Gun er uit knallen. Ju-
lian is ook vrijwel de enige die

dat mag. Dat Julian als fan van
Rory Gallagher zelfs letterlijk
diens plaats mocht -innemen in de
originele Rory Gallagher Band
(o.a. Swing Blues, Wespelaar Bel-
gië augustus 99) is tekenend voor
het respect dat hij heeft verdiend
bij collega's. De chemie binnen
zijn eigen band is ongelooflijk. Ju-
lian's soms grillige improvisaties
worden moeiteloos door de band
opgevangen. De Julian Sas Band
heeft inmiddels vijf cd's uit en het
zal niemand verbazen dat dat de
best verkopende blues cd's in de
Lage Landen zijn. Café Heezen is
er dan ook trots op om deze band
op 15 december te kunnen pre-
senteren.

De bezetting van de band is als
volgt: Julian Sas - gitaar, zang;
Pierre de Haard - drums; Tenny

Tahamata - bas.

Surf voor meer informatie naar:
www.iuliansas.com.

Massink Bromfietsen en Motoren verlengt

contract SV Steenderen

l

*
*

•'*/ 43700$

Gert-Jan Massink heeft het shirt-
sponsor-contract met de SV Steen-
deren verlengd. Voor de B-junioren
alle reden om even te poseren voor
het maken van een foto.

V.l.n.r. staand:. Trainer Toon Tankink, de leiders Leo Verhaafen Fabio van

Wanrooy, Robert Kooijman, Roei Hulshof, Roei Kobussen, Ismo Bremer, Pim

Ringenier, Sietse Weerkamp, Joost Eskes en de sponsor Gert-Jan Massink.

Gehurkt: Jos BertAalbers, Maarten Disbergen, Jimme Zwerink, Roy Hoo-

gerheijde, Stan Drouen, Marco Garsen en Kevin Verhaaf.

Programma Spiritueel Café

Keppel en omstreken

Anja van Leeuwen -16 december

Thema: 'Klankschalen'.

Na het luisteren naar een uiteen-
zetting wat klanken voor ons
kunnen betekenen, is alles wat
we verder deze middag in het Spi-
rituele Café nodig hebben, moed
en de bereidheid tot inspanning,
om de diepte van onszelf in te kij-
ken.
Met behulp van klankschalen en
innerlijke beelden leren we stuk-
jes van onszelf kennen en accep-
teren. Bewustwording maakt de

weg vrij tot spirituele groei naar
verbondenheid en liefde.
Anja van Leeuwen woonde zeven
jaar in India en raakte daar ge-
fascineerd door de religiositeit,
mystiek en humanitaire achter-
gronden van de Oosterse leefwij-
ze. Zij beschikt over een achttien-
jarige therapeutische ervaring.
Aanvang: 14.00 uur. Van Pan-
huysbrink 5 te Hoog-Keppel.

Inlichtingen en reservering:
Renée Remmelink
tel.(0314)381037.

Uwpersberichtfen) voor 'de Reclame'

kunt u ook e-m*Hen naar
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Voor de Kerstdagen
en Oud-Nieuwjaar

salades
groot en klein

moet je bij

LEEMREIS
• • f

zijn!

Bestel tijdig!
tel. (0575)461274

Kerstavond vanaf
19.00 uur gesloten

l e Kerstdag gesloten

2e Kersfdag geopend

Bestel vroegtijdig uw

Kerstrollade
Tevens het adres voor
de verzorging van uw
gourmet-, fondue- of

steengrillschotel

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 01

uyy

f 88*
UW afdeling
Hengelo Qld

Veel donkerheid op aarde
is 'het' licht van veel waarde

'Jezus is geboren,
laat een ieder het horen!'

U W-Kers tv ie r ing op
donderdag 20 december a.s.

aanvang 14-00 uur
in partycentrum 'Langeler'

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

\ den 4 akker
b o e r d e r i j w i n k e l

Heeft u het kerstdiner al samengesteld?

Bij ons kunt u terecht voor:

- Lamsvlees o.a. koteletten/rollade

- Limousin Rundvlees

- Scharrel kip (ook losse delen)

- Parelhoen

- Varkensvlees (groen label stal)

Openingstijden: maandag - donderdag: 13.30 - 19.00 uur
vrijdag: 10.00 - 19.00 uur • /.aterdag: 10.00 - 17.00 uur

Demonstratie Decoratie Dakpannen 21 en 22 december

Herman & Mirjam Eskes
Kapelweg 14, 7233 SC Vierakker - Tel. (0575) 44 14 34

Schitterende KERSTSHOW!
in onze kassen

* Bloemstukken
* Kerstmaterialen
* Bloeiende Planten
* Buitenplanten
* Kerstgroen e.d.
* Kerstbomen vers van het land, in alle soorten
* Koopzondag 16 december

van 11.30 tot 17.00 uur

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk).

tel.(0575)441406
dagelijks open 8.00 -12.00 en 13.00 -18.00 uur

Partycentrum

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Bestel nu uw

kerstkaarten
Ook kaarten voor

goede doelen
verkrijgbaar o.a.:

Wereld Natuur Fonds, War Child,
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.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88

Met Kerst uit eten,
hebt u nog niet gereserveerd,

kunt u het bij ons
voor dit jaar vergeten.

Vele enthousiaste gasten
hebben ons reeds gebeld 1

en een tafel besteld.

Toch willen wij u laten wetenf

dat u bij partycentrum Langeler
nog altijd lekker kunt eten.

Wilt u in 2002 of 2003 een feest
geven, in onze geheel

gerenoveerde zaal wordt
het de dag van uw leven.

Wel willen wij u adviseren,
vroegtijdig te reserveren.

Partycentrum Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 12 12
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Kaarsjes avond
met sfeervolle kleine Kerstmarkf

in Hengelo
Kom en zing ook mee

vrijdag 14 december om 19.00 uur
bij de Remigiuskerk

Onder het motto:

Hengelo 7.1*1191 Kursl 2001
Een initiatief van de Hengelose gemengde koren

onder begeleiding van de koperblazers

van Crescendo en Concordia

Vrijdagmiddagmarkt blijft tot na 20.00 uur

Tentoonstelling Midwinterhoorn in bibliotheek

Oudheidkundige vereniging:

Kerstverhalen in kerkje Banninkstraat

Museum 1940-1945 open in Kerstsfeer

(tekstboekjes met Kerstliederen worden uitgereikt)

Dit werd mede mogelijk door ondersteuning van

Ondernemersvereniging HKM en gemeente Hengelo Gld.

Raadhuisstraat 53
7255 BL Hengelo Gld.

(0575)462000

Gewijzigde openingstijden

Zaterdag 22 december van 8.00 tot 22.00 uur
Zondag 23 december koopzondag van 10.00 tot 17.00 uur

Maandag 24 december 8.00 tot 17.00 uur

Zaterdag, zondag en maandag voor de kerst
worden als extra service uw boodschappen
ingepakt en voor u naar de auto gebracht.

Zaterdag 29 december van 8.00 tot 20.00 uur
Maandag 31 december van 8.00 tot 17.00 uur

Vanaf 1 januari 2002:

maandag, dinsdag en woensdag van 8.00 tot 20.00 uur

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2002

Voor de a. s. kerstdagen
hebben wij voor U:

- in diverse maten van klein tot groot

Servische sparren -wauw) m pot o/ met kimt
A O ie S - in soorten met kluit

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

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

Iets te vieren? Geef een cadeaubon van ons bedrijf!

7255,v,
>}. (0575) 46 45 32
f 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!

•ROfNSPECIAUST

Kerstbomen in soorten
groot en klein

van eigeft kwekerij
bij aankoop van een boom

Gratis Kerstgroen

Verkoop elke dag
vanaf 9.00 uur

(behalve op zondag)

Kervelseweg 23
(zijstraat Rondweg)

Hengelo Gld.
Tel.(0575)462619

Zo rond 14-15 december hebben wij
onze kerstshow geoptimaliseerd.

We kunnen u een bijzonder uitgebreid
kerstassortiment aanbieden zoals;

* decoratiematerialen
* opmaakartikelen
* kerstballen
* verlichting
* kaarsen
* kerstbomen

in diverse soorten en maten

* kunstkerstbomen
tot 3.70 m tr.

* kerststukjes

Laat u fotograferen in kerstsfeer op H of 15 december.
Wij maken dan van deze foto een leuke wenskaart.

Bij aankoop van ƒ25,- (€ 11.34) gratis.

De Kerstman is aanwezig om u van allerlei lekkers te voorzien
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BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating
André Bijenhof

Tel. 0575 - 451944 / 0575 - 461136
06-53212132

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

•n IM mm mum l"! l PI l\

Varsselseweg 49,

7255 NR Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 74 74
fax (0575) 46 74 20

- ook op zaterdag

3 SLOGGI

E GRATIS
Deie <Kti* loopt va» 1 t/m 31 detwnbet 2001

of lolang de voorraad strekt

Cadeau-Tip

IMAN
«8MCIAUIT

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

lOftOENSPfCIAlltT

Te koop vers
LAMSVLEES

van eigen schapenhouderij

halve of hele lammeren
diepvriesklaar

Voor inlichtingen:

Jan en Gerrie Gosselink
Tel. (0575)44 1 4 1 1

TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 2O

HENGELO GLD.

BEET LAMMEES

Tel. (0575) 46 30 05

Romano rolluik

St. Janstraat 3
Keijenborg
Telefoon 0575-461267

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

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

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Wmkelman

MET DE ROMANO HOUDT U ZE
Kom naar onze showroom

Ruime keu/e
Zonwering, markie/en,
rolluiken, raam-
decoraties
Vakkundig gemonteerd
Snelle levering
Romazogarantie

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

W W W . A M B I A N C E Z O N W E R I N G

Ook raamdecoratie en vloerbedekking!

Informeer naar onze winterzonkorting.

Ruilverkaveling + ̂
Hengelo-Zelhem
De Landinrichtingscommissie voor de Ruilverkaveling
Hengelo-Zelhem deelt u mee dat het spreekuur met ingang
van l december 2001 alleen nog

op de eerste donderdag van de maand wordt gehouden.

De Landinrichtingscommissie voor de Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem

F.A. Kormelink, secretaris

Dienst Landelijk Gebied
Postbus 9O79
6800 ED Arnhem
Telefoon 026 - 378 12 oo.

dienst landelijk gebied

^

voor ontwikkeling en beheer



column
Honderdvijftig kerstgroepen in Vordense kerk

Wie dit jaar op een bijzondere
manier het Kerstfeest wil bele-
ven, is hartelijk welkom in de An-
toniuskerk op de Kranenburg bij
Vorden.

In de winter is het intussen al
landelijk bekende kerkmuseum
met heiligenbeelden gesloten,
omdat de stookkosten erg hoog
zijn. Maar in de maand december
wordt 'Kerst op de Kranenburg'
gevierd en is de kerk vier lange
weekenden open. De heiligenbeel-

Kerk en Radio

In het interkerkelijke programma
'de Muzikale Ontmoeting', bij
'Radio Ideaal', zijn de komende
weken weer verschillende studio-
gasten te beluisteren.

Op maandag 17 december wordt
er een vraaggesprek uitgezonden
van Annie Alberink met pastor
Nijrolder van de parochie Baak,
over de cursus 'Geloven nu'. Ds.
de Jong-Baerends uit Zelhem zal
op kerstavond, 24 december, een
overdenking houden. Op 31 de-

den hebben dan plaats gemaakt
voor kerstgroepen en -stallen. In
de verlichte vitrines en langs de
wanden staan nu de mooiste
kerstgroepen.
Ze zijn verzameld door een Am-
sterdams echtpaar en gemaakt
door de creatieve handen van
kunstenaars in vele landen van
de wereld. De kerk is stijlvol ver-
sierd en er klinkt passende mu-
ziek. In de vroegere sacristie
wordt op grootscherm het fraaie
klankbeeld 'De geboorte van de

cember, oudejaarsavond, is mevr.
Traas van de vrijzinnige geloofs-
gemeenschap N.P.B. Zelhem stu-
diogaste.

Het programma 'de Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via 'Radio Ideaal'.

Na elke uitzending kunnen er van
20.00 tot 20.30 uur muzikale ver-
zoekjes worden aangevraagd via
het telefoonnr. (0314) 62 40 02.

Kerststal' vertoond. En voor de
kinderen is er een hoek waarin ze
kerstversieringen kunnen maken.

De expositie is geopend tot en
met 30 december 2001 elke vrij-
dag, zaterdag en zondag van
12.00 tot 17.00 uur. Ook op
tweede Kerstdag.
De (bescheiden) toegangsprijs
wordt gebruikt voor de instand-
houding van de Antoniuskerk.
Verdere informatie verstrekt de
VW-Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Nederlandse

Vrouwen

Energie

Vereniging

Maandag 17 december:

Kerstviering. We vieren dit jaar
kerst met de familie Reuling uit
Wehl; zij presenteren ons hun
kerstprogramma, met muziek,
zang en kerstverhaal.
Komt allen. Aanvang 20.00 uur.

Aula 'Ons Huis9 gerenoveerd

Op foto: De heren J.B. Eppink en A. Ruiterkamp van gelijknamige uitvaartverzorging
en de heer G. Wenneke, voorzitter bestuur 'Ons Huis'.

Hoewel de aula van een uitvaart-
centrum niet direct gezien wordt
als een gezellig ontmoetingspunt,
is het natuurlijk wel belangrijk,
dat tijdens de uren waarin men
de nabestaanden kan condoleren
en afscheid nemen van een over-
ledene ook de ontvangstruimte
een rustige en verzorgde uitstra-
ling heeft. Dat hebben de uit-
vaartverzorgers en beheerders
van de aula, Eppink en Ruiter-
kamp, dan ook aangekaart bij het
bestuur van 'Ons Huis'.
Men was het hier helemaal mee
eens, want sinds de bouw van de
aula in 1977 was er niets meer

veranderd. Dit was goed te zien
aan de gebruikte kleuren en meu-
bilair.
Harmsen Vakschilders werd in de
arm genomen en op hun initiatief
werd in samenwerking met de
firma's Arendsen (installatiebe-
drijf), Besselink/Reugebrink (tim-
merbedrijf) en H. Lubbers (metse-
laar) en leden van het bestuur
van 'Ons Huis' een grondige reno-
vatie uitgevoerd. Door de uitste-
kende samenwerking en goede
planning werd het hele karwei in
vier weken uitgevoerd. Hierbij
werd het plafond van de ont-
vangstruimte verlaagd, indirecte,

regelbare verlichting aangebracht
en het sombere meubilair werd
vervangen, zodat de totaliteit een
semi-klassiek karakter heeft ge-
kregen. Ook de opbaarruimte is
zo veranderd, dat men in alle rust
afscheid kan nemen van de over-
ledene. De aula biedt plaats aan
vijftig personen. Bij een groter
aantal mensen kan, door een tus-
sendeur open te zetten, gebruik
gemaakt worden van een naast
gelegen zaal van 'Ons Huis'.
Het bestuur van 'Ons Huis' heeft
een goede beslissing genomen om
de aula aan te passen aan de
wensen van deze tijd.

GEDULD WORDT BELOOND
MET ECONOMISCH HERSTEL IN 2002

Gevolgen voor financiële

markten

Hoewel de economische vooruit-
zichten in 2002 redelijk gunstig
zijn, laten de bedrijfswinsten nog
steeds een teleurstellende ont-
wikkeling zien. Bovendien duiden
de grote koersschommelingen op
een hoog risico en is het koers-
beeld nog niet goed te noemen.
De dalingen van koersen en rente
hebben er wel toe geleid dat de
waardering van de beurzen sterk
is verbeterd. Ook de renteverla-
gingen die nog in het vat zitten
kunnen positief uitpakken voor
aandelen.
Per saldo kijken wij met kopers-
ogen naar de markt, maar geven
wij vooralsnog een neutraal ad-
vies voor aandelen. De vooruit-
zichten voor obligaties zijn posi-
tief. De Amerikaanse economie is
behoorlijk afgekoeld, wat de druk
op de inflatie zaKverminderen.
Bovendien is de structurele infla-
tie laag door liberalisering en glo-
balisering. Ook de renteverlagin-
gen door de ECB zijn gunstig voor
obligaties.

Sectoradviezen

In het huidige economische kli-
maat zijn drie sectoren aantrek-
kelijk, namelijk financiële dienst-
verleners, farmacie & gezond-
heidszorg en basismaterialen. In
de sector financiële dienstverle-
ning zal het segment herverzeke-
ren weliswaar worden beïnvloed
door schadeclaims naar aanlei-
ding van de ramp in de VS, maar
dit is een gespecialiseerd, klein
deel van de sector. Wij blijven
dan ook bij ons positieve advies
voor de sector, die profiteert van
lagere rentetarieven. Het rente-
klimaat is ook positief voor de
deelsector onroerend goed.
Over de sector farmacie & ge-
zondheidszorg zijn we positief,
aangezien de omzetontwikkeling
niet wordt beïnvloed door de
stand van de economie. De voor-
uitzichten voor de lange termijn
zijn prima, onder meer door de
toenemende vergrijzing. Verder
blijft de winstontwikkeling in
deze sector goed.
Ook vinden we de sector basisma-
terialen aantrekkelijk. Dit is een
vroeg-cyclische sector die als eer-
ste kan profiteren van een econo-
misch herstel in de Verenigde
Staten.
Andere cyclische sectoren vinden
we nog niet aantrekkelijk. Zo is
het advies voor de sector consu-
mentengoederen negatief.

Door de recente aanslagen in de
VS zal de consument terughou-
dender worden en dat kan een
snel groeiherstel van de Ameri-
kaanse economie in de weg
staan. Daarnaast vormt de oplo-
pende werkloosheid een risico.

Henk Kreeftenberg D.S.I.-senior
Beleggingsadviseur Rabobank.

Door de terroristische aansla-

gen in New York en Washington

D.C. is de kans op een snel her-

stel van de Amerikaanse econo-

mie afgenomen. Nog steeds stel-

len veel bedrijven hun winstver-

wachtingen naar beneden bij,

zoals blijkt bij de presentaties

van derdekwartaalcijfers in de

VS, maar ook in Europa.

Economisch herstel volgt naar

onze verwachting vanaf 2002.

2002 biedt nieuwe kansen

Centrale banken hebben wereld-
wijd adequaat gereageerd op de
schokkende gebeurtenissen met
verlagingen van de rente en kapi-
taalinjecties. De Fed, het Ameri-
kaanse stelsel van centrale ban-
ken, heeft de rente na 11 septem-
ber al enkele keren verlaagd om
de economie steun te bieden. De
Europese Centrale Bank en ande-
re centrale banken hebben de
rente eveneens verlaagd.
Voor de reeks aanslagen in de VS
liet de Amerikaanse economie
een verdeeld beeld zien. Belang-
rijke indicatoren zoals het produ-
centenvertrouwen waren stabiel
of lieten zelfs een licht herstel
zien. De dalende werkgelegenheid
baarde echter al zorgen.

In de komende maanden is een
verdere afname van de werkge-
legenheid en een stijging van
de werkloosheid te verwachten.
Hierdoor zal de consument op
korte termijn, zelfs wanneer hij
snel van de schok van de aansla-
gen herstelt, de hand op de knip
houden.
Dit bleek ook al uit het fors ge-
daalde consumentenvertrouwen
over de maand oktober. Wij ver-
wachten vanaf 2002 een econo-
misch herstel. De Amerikaanse
overheid heeft namelijk extra be-
lastingverlagingen en uitgaven
aangekondigd. Over de exacte
omvang van deze stimulerings-
maatregelen lopen nog discussies,
maar de plannen lijken minimaal
1,2-1,3% van het BBP te bedra-
gen. Ook zullen de renteverlagin-
gen uiteindelijk effect sorteren.
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Open Huis
bij Auto Herwers

Hengelo Gld
"•:%i|ïl&

Teamgeest, doorzettingsvermogen, afzien,-

gewoon voor gaan. Het Herwers-team weet als geen

ander hoe je dat moet doen. Was het in november tijdens
de New-York-City-marathon nog 40 kilometer, onze ver-
huizing van Hummeloseweg naar Kruisbergseweg is

slechts l kilometer. Een eenvoudige klus in contrast met

de lange periode voorafgaand aan de nieuwbouw aan de

Kruisbergseweg in Hengelo Gld.
Na zeven jaar van voorbereidingen, procedures en wach-

ten, wachten, wachten zijn wij bijzonder bl i j u hierbij uit

te nodigen voor het eerste

Open Huis in ons nieuwe bedrijfspand op
vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 december!

OPENINGSTIJDEN:
Vrijdag 14 dec.: van 14.00 - 21.00 uur
Zaterdag 15 dec.: van 10.00 - 17.00 uur
Zondag 16 dec.: van 10.00 - 17.00 uur

ËèÏÏ feestelijk spektakel met veel autonieuws, speciale

Nissan Marathon actiemodellen en vele leuke activiteiten

voor de kinderen. Bovendien heeft u dan ruimschoots de
tijd om onze fantastische showroom en geavanceerde
werkplaats te bewonderen. Dus vrijdag 14, zaterdag 15
of zondag 16 december met het hele gezin naar de

Kruisbergseweg in Hengelo Gld!
Van 20 tot en met 31 december houden wij overigens ook

gewoon onze traditionele Eindejaarsshow (zon-en feest-

dagen gesloten).

U bent van harte welkom.

AUTO HERWERS
Kruisbergseweg S, 7255 AE Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 462244, Fax (0575) 4(> 1020



Hengelo zingt Kerst 2001:

Tweede kaarsjes-avond

Gerda Beunk vijftig jaar

Op 14 december zullen in Hengelo
om kwart voor zeven de klokken
van de Grote kerk luiden om de
mensen, net als verleden jaar, op
te roepen mee te doen aan de
kerstmanifestatie 'Hengelo zingt
Kerst 2001'.

Dit, gecombineerd met de ver-
lengde weekmarkt, een midwin-
terhoorn tentoonstelling, een ge-
opend museum 40-45 in kerst-
sfeer, de kerstverhalen avond van

de Oudheidkundige Vereniging in
het kerkje aan de Banninkstraat,
een kleine sfeervolle Kerstmarkt
en een feestelijk verlicht dorp,
zijn de ingrediënten voor een
unieke avond in het centrum van
Hengelo.
Om zeven uur precies zullen de
koperblazers van 'Concordia' en
'Crescendo' bij de kerstboom in de
Kerkstraat het eerste kerstlied
inzetten. Belangstellenden luiste-
ren of zingen de oude melodieën

MMMMMMHMMMHi

mee. Men krijgt een gratis tekst-
boekje en kan een kaars kopen bij
de kraam van de stichting Roe-
menië om zichzelf bij te lichten.
Na afloop is er gelegenheid de
verschillende activiteiten te be-
zoeken.
De winkels zijn tot 21.00 uur ge-
opend en er zullen kramen met
warme chocolademelk en Glüh-
wein aanwezig zijn om de sfeer te
verhogen en de handen te war-
men.

Rondweg Zelhem op 14 december feestelijk geopend
Gelders gedeputeerde J. de Bondt
en burgemeester Th.G.M. Heere
van Zelhem openen op vrijdag 14
december de nieuwe rondweg
(N 315) te Zelhem.

De nieuwe rondweg, die is aange-
legd in opdracht van de provincie
Gelderland, leidt al het door-
gaand verkeer uit Doetinchem,
Hummelo, Hengelo en Ruurlo
rond Zelhem. Zo gaat alleen nog

maar bestemmingsverkeer door
het dorp en vermindert de ver-
keersoverlast voor de bewoners
aanmerkelijk. Voor de aanleg van
de rondweg reden dagelijks zo'n
achtduizend auto's door het cen-
trum van het dorp. Na de inge-
bruikname van de rondweg wordt
dit aantal gehalveerd en wordt
Zelhem (verkeers)veiliger, rusti-
ger en beter om te wonen en te
verblijven.

De weg is ruim drie kilometer
lang en ligt in een bijzonder land-
schap van open essen en klein-
schalige kampen.
Voordat in september 2000 kon
worden begonnen met de aanleg
van de weg is er eerst archeolo-
gisch onderzoek verricht. Er zijn
verschillende resten gevonden
van vroegere nederzettingen, die
teruggaan tot in de Romeinse
tijd.

Kerstconcert Hengelo9s Gemengd Koor
Op dinsdag 18 december a.s. zal
weer het tweejarig Kerstconcert
plaatsvinden, georganiseerd door
het Hengelo's Gemengd Koor.

Onder de bezielende leiding van

Bert Nijhof zingt het koor samen
met Gemengd Koor Montferland
een gevarieerd Kerstprogramma.
Evenals voorgaande jaren zal ook
het Vordens Mannenkoor, nu on-
der leiding van Frank Knikkink,

haar medewerking verlenen. Het
concert vindt plaats in de R.K.Wil-
librorduskerk aan de Spalstraat in
Hengelo Gld.
De aanvang is om 20.00 uur en de
toegang is vrij.

r*

Gerda en Reint Beunk

Dat Gerda Beunk vrijdag 30 no-
vember vijftig is geworden, zal
haar nog lang heugen. Donder-
dagavond waren familie, collega's
en leden van de motorclub al
druk bezig om diverse Sarah's
buiten neer te zetten, waarbij
Gerda het niet laten kon zich
ermee te bemoeien. Vrijdagmor-
gen zat de hele 'Drievetol' vol
met levende Sarah's, die geen
woord zeiden, zodat Gerda
slechts kon raden wie het waren.
Ook de klanten van 'De Drievetol'

kon het niet ontgaan, dat Gerda
inmiddels aan de tweede helft
van haar eeuw was begonnen,
want iedereen werd een hapje
aangeboden. Gerda zelf liep de
hele dag rond met een T-shirt met
daarop de tekst: '1-8 jaar en 32
jaar ervaring', zodat niemand
zich af hoefde te vragen wie hier
het f eestvarken was.
Ook namens 'De Reclame' wen-
sen we Gerda nog heel veel actie-
ve jaren toe en wat ons betreft,
mag je er wel vijftig jaar bij doen!

Gevarieerd kerstconcert Keijenborg
In de St. Jan de Doperkerk in Keij-
enborg wordt op zondag 16 de-
cember a.s. een gevarieerd kerst-
concert gehouden. Aan dit Keijen-
borgs gebeuren werken o.a. mee:

Popkoor 'The Keys', het Heren-
koor, Jongerenkoor 'Rejoice' en
Muziekvereniging 'St. Jan'.Het
concert begint om 14.00 uur en
zal ongeveer anderhalf uur duren.

Enorm Harmsen Hengelo Gld. een van de
beste Enorm-winkels van Nederland
Enorm Harmsen gevestigd aan
de Banninkstraat in Hengelo Gld
heeft de zevende plaats behaald
in de strijd om de beste Enorm
winkel van het jaar 2001.
Enorm Harmsen is sinds 1989
aangesloten bij Enorm; een lan-
delijke in- en verkooporganisa-
tie op het gebied van ijzerwa-
ren, gereedschappen, machines
en beveiliging. Deze ruim 100
Enorm speciaalzaken zijn inmid-
dels een begrip in Nederland,
met als motto: 'En ons advies
kost u niets'.

In het kader van het Enorm Kwa-
liteit en Motivatieprogramma
2001 is er onder alle Enorm win-
kels een gezonde concurrentie-

strijd gestreden. Het doel was de
betrokkenheid van het Enorm
winkelpersoneel te vergroten door
het creëren van het 'Enorm'-ge-
voel en de prestaties op het ge-
bied van verkoopvaardigheid, win-
kelbeeld en presentatie te verbe-
teren.
De winkelteams konden op diver-
se onderdelen punten scoren: elke
Enorm winkel werd vier maal be-
zocht door een Mystery Guest.
Die maakte een totale beoordeling
van het winkelbeeld, presentatie
en promotie, de manier waarop de
klant werd geholpen en de advie-
zen en tips die de klant meekreeg.
De nadruk lag vooral op het ver-
koopgesprek. Verder kon men tien
weken lang een serie van tien vra-

gen beantwoorden: de zogenaam-
de 'kennistoets'. Want klanten
komen naar een Enorm speciaal-
zaak omdat men daar verstand
heeft van wat men verkoopt! De
medewerkers van Enorm Harmsen
waren een kei in het beantwoor-
den van deze kennisvragen en be-
haalden bij dit onderdeel de derde
plaats. Door op willekeurige tijd-
stippen een 'telefoontest' te hou-
den werd gecontroleerd of men de
telefoon correct opnam. Als men
individueel ook nog eens iets 'Ex-
tra's' organiseerde, leverde dat
ook extra punten op. Het team
van Enorm Harmsen behaalde
maar liefst een 8,3 als eindcijfer.
Van harte gefeliciteerd met dit
fantastische resultaat!

Verschijningsdata 'de Reclame' - 'Kerst' en 'Oud en Nieuw'
In week 51 wordt in 'de Reclame' volop 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.

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.

Katholieke Bond van Ouderen

Kerstviering van de KBO
De leden van de KBO zullen
samen het kerstfeest vieren op
zaterdag 15 december a.s. Om
14.00 uur wordt begonnen met
een eucharistieviering, waarin
pastor Zweers zal voorgaan.
Aansluitend is er in zaal Leemreis
koffie en een drankje. Uitgeno-
digd is de toneelgroep 'Maskera-

de' uit Doetinchem, die een kerst-
spel zal opvoeren. Als afsluiting
een diner met een klein kerstge-
schenk.

De kosten van deze middag be-
dragen ƒ 30,-. U kunt zich op-
geven bij de secretaresse mevr.
Beunk, tel. 46 14 79.

Chr. Mannenkoor Zelhem

Kerstactiviteiten
Jarenlang hield het Chr. Mannen-
koor Zelhem een kerstsamenzang-
avond in de Lambertikerk in Zel-
hem. Bij velen zeer geliefd en ge-
waardeerd. Bij reservering bleken
plaats en tijd reeds door anderen
te zijn ingenomen.
Aangezien het mannenkoor van-
wege de druk bezette dirigent
(zes koren) gebonden is aan de
donderdagavond, moest dus een
oplossing worden gezocht om de
trouwe aanhang en de vele dona-
teurs toch een zangavond in
kerstsfeer te bieden.

Daarom werkt het mannenkoor
op donderdag 20 december mee
aan een kerstzangavond in de
N.H. kerk in Ruurlo. Hierbij is
ook het koor 'Sursum Corda' uit
Ruurlo te beluisteren. De aan-
vang is om 20.00 uur.

Op kerstavond 24 december
werkt het Chr. Mannenkoor Zel-
hem mee aan de kerstnachtdienst
in de Catharinakerk in Doetin-
chem. Aanvang van deze dienst is
23.00 uur, terwijl er vooraf gele-
genheid is voor samenzang.
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BESTRATINGSMATERIALEN

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

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei

bestratingsmaterizlen voor uw tuin en erf 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

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 1204

Zaterdag 15 december

Julian Sas
(bluesrockband)

+ support act
aanvang 21.30 uur

Zaterdag 22 december

Rocknight
Haze

Super Floor
Uncle Sam
aanvang 21.30 uur

Nieuwjaarsnacht

Disco met:

Free Willy's Disco Show
aanvang 0.30 uur

VOORVERKOOPACTIE
AFHANKELIJK VAN DE GEPLAATSTE ORDER

Bij aankoop van:

tot €22.691

Diamond
Collection art.

Bij aankoop van:

[€ 22,68 tot €22,69]

Doublé
Rainbow

Bij aankoop van:
ƒ 100,-of meer

[€ 22,69 of meer]

2x Diamond
Collection art.

RATIS GRATIS GRATIS

in Speelgoed

BEUSEKER
Landlustweg 2 Steenderen

Tel. (0575) 45 11 98
www.diamond-collection.com

HRMttJiiĴ

WIJ WENSEN U SPETTERENDE FEESTDAGEN

Uwpersbe-
richtfenj

voor '

de Recteme'

kant u ook
e-mailen

'

Sirlus Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

apparatuur zoale fV'$, Vide&v en

Opruiming
van kluizen!

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

SpaIstraat19,7255AA Hengelo Gld.

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

Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail: siriu5<®dds.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

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


