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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
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Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

6-7-8-9-10-12-14-15-16

Themapagma's

Kerstmis

Première
Videofilm

Hengelo 2000

'Op weg naar de stal' in Velswijk

Tijdens de dagen voor kerst wordt

er aan de Velswijkweg 2 en 4 in

Zelhem een levend kerstverhaal

georganiseerd. Het thema van het

levende kerstverhaal is: 'Op weg

naar de stal'. De ervaring en bele-

ving van het Feest van het Licht

zal hopelijk aanwezig zijn. Op

Velswijkweg 2 wordt in de wei

het dorp Bethlehem gebouwd, met

hierin allerlei activiteiten als gele-

genheid voor de kinderen om

broodjes te bakken, een smederij,

een kerk en huisjes met hierin ver-

halenvertellers, muziek etc. Van-

uit Bethlehem loopt er een weg

over het land waar de bezoekers

de wijzen, herders en engelen te-

genkomen. Vervolgens komen de

mensen aan bij de kerststal en de

herberg op Velswijkweg 4.

Uiteraard zullen er veel lichtjes

langs de route staan. Het hele ge-

beuren wordt opgeluisterd door

muziek: er zijn al vele toezeggin-

gen van zangers, zangeressen, ko-

ren en muzikanten die op diverse

plaatsen liun liederen zullen laten

horen. Hopelijk komen er veel

mensen uit Zelhem en wijde om-

streken op deze wijze het Kerst-

feest mee vieren en voelt iedereen

zich welkom.

De data zijn:

zaterdag 22 dec. 19.00-21.00 uur;

zondag 23 dec. 14.30-18.30 uur;

maandag 24 dec. 14.30-17.30 uur;

om 17.00 uur is dan de afsluiting

met medewerking van Local Gos-

pel Sound.

Wanneer u de N316 Doetinchem -

Vorden/Zutphen volgt, dan kunt u

in het dorp Velswijk verder de bor-

den volgen.

De organisatie van het levende

kerstverhaal is in handen van zes

enthousiaste mensen (het 'Bus-

sinks Bankjen team'), die wonen

in Velswijk (gemeente Zelhem).

Zij hebben de inspiratie, de ideeën

en de ruimte om het buitengebied

op een positieve manier onder de

aandacht te brengen. Concreet

heeft dit al geleid tot het uitzet-

ten van een wandelroute door het

gebied en de organisatie van een

spooktocht als onderdeel van de

verlichtingsroute, die de GLTO

had uitgezet in het kader van Zel-

hem 1200. En nu dus het ambiti-

euze plan om een levend kerstver-

haal te organiseren. De Stichting

Zelhem 1200 steunt het initiatief,

ook is er medewerking van diver-

se bedrijven en uiteraard vele vrij-

willigers.

(advertenties)

*
In week 52 is het nog

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.

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

Vanaf week 3 zullen wij hier aandacht aan besteden.

De VVD elke dag
van de partij

SPORTKANTINE
"DE KAMP"



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

l KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 23 december, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert - vierde Advent, Doopdienst

- Maandag 24 december, 23.00 uur,

ds. C. Ferrari, Kerstnacht m.m.v. Cantorij

- Dinsdag 25 december 1ste Kerstdag, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert, m.m.v. Blazersgroep

- Woensdag 26 december 2de Kerstdag,

10.00 uur, Dienst voor jong en oud

Goede Herder Kapel

- Zondag 23 december, 10.15 uur,

ds. J. Stein

- Maandag 24 december, 23.00 uur,

ds. A.B. Elbert, Jeugddienst

- Dinsdag 25 december 1ste Kerstdag, 10.00 uur,

ds. J. Stein

Verzorgingscentrum 'de Bleijke'

- Donderdag 20 december, 19.00 uur,

Eucharistieviering (RK-kerk Hengelo)

- Woensdag 26 december 2de Kerstdag, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering (RK-kerk Hengelo)

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Dinsdag 25 december 1ste Kerstdag, 10.00 uur,

Ds. l. de Jong, Bathmen

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Dinsdag 18 december, 20.00 uur, Kerstconcert

- Woensdag 19 december, 19.00 uur, Boeteviering

- Donderdag 20 december, 19.00 uur,

Eucharistieviering (de Bleijke)

- Zondag 23 december, 10.00 uur,

Eucharistieviering

- Maandag 24 december:

19.00 uur, Herdertjesmis

23.00 uur, Nachtmis

- Dinsdag 25 december, 1ste Kerstdag 9.30 uur,

Eucharistieviering

- Woensdag 26 december 2de Kerstdag, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering (de Bleijke)

R.K. Kerk Keijenborg:

- Zaterdag 22 december

19.00 uur: Eucharistieviering, Dameskoor,

Kinderwoorddienst

- Zondag 23 december

11.00 uur: Eucharistieviering, Herenkoor

- Maandag 24 december

17.00 uur: Kindernachtmis - Kinderkoor

79.00 uur: Nachtmis te Zelhem, De Brink,

Dames en Herenkoor

21.00 uur: Nachtmis, Jongerenkoor Rejoice

- Dinsdag 25 december 1ste Kerstdag

11.00 uur: Hoogfeest v. Kerstmis,

Dames en Herenkoor

15.00 uur: Kinderen bij de kribbe,

met en voor kinderen

- Woensdag 26 december 2de Kerstdag

11.00 uur: Eucharistieviering

m.m.v. Harmonie St. Jan

- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)

Zorgcentrum Maria Poste/:

- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om

19.00 uur een Eucharistieviering

A/PC gebouw, Zelhem:

- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:

- Informatie over de huisartsenpraktijk

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op

http://huisartsengroephengelogld. wolweb, nll

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

'Jen t ha'

- 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 G/d.

- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en

mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,

b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)3291 60

Gemeente Steenderen en Vorden:

- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772

ZorgGroep Oost-Gelderland

- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:

tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67

Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

Hameland van Nispenhof

- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo Gld., Zelhem,

Hummelo & Keppel en Doetinchem.

Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal

Kantoor, tel. (0315) 336333.

ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie

- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)

Politiebureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend

- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844

(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)

van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844

De Graafschap Dierenartsen

- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-

doende dierenarts.

Spreekuren gezelschapsdieren:

- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur

- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak

Paardenspreekuur:

- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak

Dierenapotheek:

- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

- zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp

- tel: (0575) 452020 dag en nacht bereikbaar.

HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Contactpersonen Hengelo:

- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828

- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

Contactpersonen Keijenborg:

- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627

- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937

Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen

(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg

Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439

Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 46 22 79

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo:

- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678

Coördinator te Keijenborg:

- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627

Quintest Thuiszorg

Bureau voor particuliere Thuiszorg

- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

telefoonnummer (033) 462 5678.

Maatschappelijk Werk voor de gem. Hengelo Gld:

- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:

- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 45 1659 spreekuur maandag t/m

vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur

Ned. Patiëntenvereniging (afd. Oude IJsselstreek)

- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belan-

genbehartiging in de gezondheidszorg.

- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij proble-

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur

tel. (0314) 34 12 75 of tel. (0314)326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'

- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

tel. (0575) 4613 32 (z.m. tussen 19.00 - 20.00 uur)

DIVERSEN
Pedicure

- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435

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

- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246

- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583

- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942

Diëtiste

- H. Zweerink-Stege. tel. (0575) 441809

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige

- José la Croix, tel. (0575) 560381

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314)665000 dagelijks van 16.00-19.00 uur.

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

- dinsdag 14.00-17.00 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur,

donderdag 14.00-17.00 uur

vrijdag 14.00-20.00 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

Openingstijden Wereldwinkel

- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, 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.

Te Koop,

Gevraagd,

Aangeboden,

en andere

'kleintjes'

Te koop appels o.a. Goudrei-
netten, Elstar en Jonagold
D. Cortumme,

Voortseweg 11, Toldijk

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

Welke hond poept 's morgens

vroeg of 's avonds laat in de

Regelinkstraat?

Een invalide bewoner.

mm*

SCHILDERSBEDRIJF

JANSEN WEHL
geeft weer winterkorting

€ 23 per man per dag
Raphaelstraat ld tel. 0314-681481
7031 BA Wehl fax. 0314-683687

Ja daar kijkt u van op hè? Maar wij werken in de winter gewoon door. En als u ervoor kiest uw huis gewoon deze

winter in het nieuw te steken, dan kiest u natuurlijk voor ons schildersbedrijf want bij ons kunt u profiteren van de

voordelige winterkorting voor behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk samen met het verlaagde BTW-tarief van

6% voor binnen- én buitenschilderwerk aan woningen ouder dan 15 jaar, zorgt dat voor een verrassend eindbedrag.

Bel snel voor een afspraak, tel. (0314) 68 14 81



Vijfentwintig jaar kerststal in Steenderen

Isabel
Fredrica - Ineke

7 december 2001

Lengte: 50 cm

Gewicht: 3190 gram

Tijd: 11.24 uur

dochtervan:

Jan-Peter Ooms & Esther Kraus

Wolsinkweg 7

7256 KA Keijenborg

(0575)462431

Dit jaar is voor de vijfentwintig-

ste keer de kerststal in de RK-

kerk in Steenderen te bezichti-

gen. Een initiatief van wijlen pas-

toor Rigter is met veel enthou-

siasme voortgezet door de mis-

dienaarsgroep. Dit enthousiasme

wordt benadrukt door de jaarlijk-

se hulp van oud-misdienaars.

De huidige kerststal heeft in al

die jaren een heel ander uiterlijk

gekregen; toen in 1977 de eerste

kerststal werd gebouwd bestond

deze nog uit een nis in de kerk

met daarin enkele beelden.

Nu vijfentwintig jaar later is er

een grootse kerststal van vier bij

vijf meter breed en vijf meter

hoog te zien, waarin rond de

tachtig beelden staan.

Bij het horen van kerststal den-

ken we meestal als eerste aan

een stalletje. Dat daar ook een

heel andere vorm aan gegeven

kan worden, is te zien in Steende-

ren.

Van houten balken, gaas en me-

ters jute doek wordt in drie we-

ken een levendige berg gebouwd.

Het Maria-altaar wordt geheel

onder een berg gebouwd. In de

berg is een grot ontstaan waarin

Jozef, Maria en het kindje Jezus

vertoeven. Rond de grot is het

een drukte van jewelste met de

herders die hun schapen weiden

en de koningen die bij het kamp-

vuur bijkomen van hun lange reis.

Hoger op de berg zien we een

dorpje in het licht van de ster.

Het levendige karakter van de

kerststal wordt gevormd door

meertjes en een luid klaterende

waterval.

Op de volgende data is de kerst-

stal te bezichtigen:

Eerste kerstdag

dinsdag 25 december

11.30 tot 17.00 uur

Tweede kerstdag

woensdag 26 december

11.30 tot 17.00 uur

Nieuwjaar

dinsdag l januari

13.00 tot 17.00 uur

Driekoningen

zondag 6 januari

13.00 tot 17.00 uur

Tijdens de bezichtiging van de

kerststal zijn bouwers aanwezig

die u alles kunnen vertellen over

de kerststal.

"Lieve papa, ik kijkje nog één keer in de ogen

en ik weet het is goed."

Herman Jozef Egbers

19 september 1934 f 9 december 2001

Frans
Herman- Jozef en Jildou

Caroline
FemkeenEelco

7226 LN Bronkhorst

Bovenstraat 10

De begrafenis heeft vrijdag 14 december plaatsgevon-
den op de Algemene begraafplaats te Steenderen

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na
het overlijden van mijn man, vader en opa

Christiaan Jan Hiddink

betuigen wij hiervoor onze oprechte dank.

Uit aller naam

G. Hiddink-Besselink

Keijenborg, december 2001

Tijdens de ziekte en na het overlijden van Antoon, papa

en opa, hebben wij zoveel warme reacties ontvangen,
dat het niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te be-
danken. Het idee dat mensen je in moeilijke uren willen

steunen en aan je denken geeft je de kracht om door te
gaan. We willen iedereen die, op welke manier dan ook,
ons heeft laten voelen dat we er niet alleen voor staan,

hartelijk bedanken.
De tijd tikt door en het leven gaat al snel weer zijn gewo-
ne gang, hoewel het gemis altijd zal blijven. We hopen

dat iedereen een fijne kersttijd heeft en dat het nieuwe
jaar brengt wat men ervan verwacht.

Lien Hebben-Roeloffzen,

kinderen en kleinkinderen.
Vordenseweg 3a,
7255 BV Hengelo Gld.

'Kerk en Radio9 met Kerst

De wekelijkse uitzending van

'Kerk en Radio' zal op kerst-

avond, 24 december, gevuld zijn

met traditionele kerstzang en mu-

ziek.

Ds. G.J. de Jong-Baerends zal de

kerst-overdenking verzorgen.

Dit interkerkelijke programma

met de naam 'de Muzikale Ont-

moeting' is elke maandagavond

te beluisteren van 19.00 tot

20.00 uur bij 'Radio Ideaal'.

'Radio Ideaal' zal op maandag 24

december, om 23.00 uur, ook een

rechtstreekse kerstavond - dienst

uitzenden vanuit de St. Willibror-

duskerk te Steenderen. Pastor

Zweers gaat voor in deze viering.

Passage, Chr. Maatschappelijke
Vrouwenbeweging

Passage, afd. Hengelo, viert op

woensdag 19 december om 19.45

uur in 'Ons Huis' haar kerstfeest.

Ds. C. Ferrari-van Schuppen is

deze avond te gast. Ook verleent

het Passage-koor haar medewer-

king.

Op donderdag 3 januari om 14.00

uur is er in 'Ons Huis' de jaarlijk-

se nieuwjaarsreceptie, verzorgd

door een ééndagsbestuur.

Kerstsamenzang

Op zondagavond 23 december is

er weer een kerstsamenzang in de

Remigiuskerk. Het koor 'Soli Deo

Gloria' heeft een liturgie samen-

gesteld met voor elk wat wils.

Het zijn kerstliederen die iedereen

kent. Er is gekozen voor liederen

uit de bundel van Johan de Heer

en 'Wie zingt Mee'. Kerstnum-

mers die vooral ouderen zal aan-

spreken. Ook uit het liedboek voor

de kerken staan er nummers op

het programma.

Organist Klaas van Marie zal de

samenzang begeleiden, samen met
enkele koperblazers van ' C i <
cendo'. Het koor 'Soli Deo Gloria'

zingt ook enkele nummers; ter af-

wisseling zullen korte kerstgedich-

ten van Jantje Hendriksen gelezen

worden. Kortom, een avond die u

echt in kerststeiiiniing brengt.

Zondag 23 december om 19.30 uur

in de Remigiuskerk te Hengelo.

Herdenking Frans Roes
De stand van zaken tot nu toe van het comité Herdenking Frans Roes

De Hengelose Toneelvereniging

gaat een eenakter, geschreven

door Frans Roes, opvoeren op 16

maart 2002. Dit stuk zal later en-

kele malen worden opgevoerd. De

generale repetitie zal voor de

UW worden gespeeld, verder

wordt er een keer voor de Oud-

heidkundige Vereniging uit Gaan-

deren gespeeld en misschien als

zomeractiviteit voor de WV op-

gevoerd.

Programma op 16 maart 2002

Overdag: De heer Arie Ribbers

van Omroep Gelderland heeft toe-

gezegd een uitzending te verzor-

gen met het programma 'Achter-

hoek Accent' op zaterdag 16

maart vanuit Hengelo Gld., dat in

het teken staat van Herman van

Velzen. De heer Ribbers zal te-

vens op dezelfde avond als pre-

sentator optreden.

's Avonds: Locatie zaal Langeler.

Uitvoering toneelstuk door de to-

neelvereniging; dan zal de zoon

van Frans Roes, Theo, vertellen

over het leven en werken van z'n

vader. Verder zal de dialectkring

enkele verhalen van Herman van

Velzen voordragen.

De kalender van de Oudheidkun-

dige Vereniging Hengelo Gld. met

de platen en foto's van Herman

van Velzen wordt goed verkocht.

De overzichtstentoonstelling om-

trent Herman van Velzen in de

bibliotheek, welke medio maart

2001 is gepland, vordert.

Er is een plan opgevat om de

groepen 7 en 8 van de basisscho-

len een talenproject (dialect) te

laten doen.

Dit najaar komt het Staring Insti-

tuut met een heruitgave van het

boek 'Staeven Volman'. Verder

verschijnt volgend voorjaar het

boek 'Uut het laeven van olde be-

kenden'.

Voorts wijdt het Sta'ring Instituut

een extra artikel aan Herman van

Velzen in hun tijdschrift 'de

Schoarpoal'. De WV heeft plan-

nen om de bank bij het gemeente-

huis van een tekst of uitspraak

van Frans Roes te voorzien en dit

op te nemen in de dorpswande-

ling. Verder komt een artikel op

de website van de WV.

Het comité Herdenking Frans

Roes houdt u verder op de hoogte

via deze krant.
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TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Herbalife!
veilt u mr gevricht gaan K.!

en \rilt u toch u\r normale warme

maaltijd niei mi>x.'n

Dat ban met de producten ran

HERBALIFE
Bel voor informatie:

Bianca
te Veldhuis-Greven
tel. (0575) 464882

€ 23 per man per dag
Ja, u leest het goed. Wij steken uw huis deze winter op vakkundige wijze in een nieuw jasje en

geven u daarbij ook nog eens fikse winterkorting op behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.

€ 23 per man per dag! En als u dan ook bedenkt dat u daarbovenop nog profiteert van het

verlaagde BTW-tarief van 6% (i.p.v. 19%) voor binnen én buitenwerk aan woningen ouder dan

15 jaar, dan kunt u maar één ding concluderen: deze winter is dé periode om ons in te huren.

schilder

Informeer ook eens naar onze eigen
aantrekkelijke kortingen!

REGELINK SCHILDERSBEDRIJF
Raadhuisstraat 40 - 7255 BN Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 16 55

V.O.F. Klomponfab

Sueters
Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

tel. (0575) 46 30 3 0 / 4 6 25 48
fax (0575) 462548

www.sueters.nl

'De Plattelandswinkei
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,
werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding
regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

BÖ'SMAN
Ĥ G R O E N S P E C l A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

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

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

UIT DE WEERD

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

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

Uwpersbericht(en) voor 'de Reclame'

kunt ff ook e-mailen naaf

Sirius Systems Service

Reparatie van alle merken elektrische

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

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

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

Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail:

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13,30 tot 10.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

'Bieb in kerstsfeer
9

Oliebollenactie in gemeente Steenderen
Leuke tradities zijn er om in ere
gehouden te worden . . .

Zo wordt ook dit jaar op de vrij-

dag voor de kerstdagen weer een

'bieb in kerstsfeer' gehouden. Na-

tuurlijk is de bibliotheek (aan de

Sterreweg) gewoon geopend van

14.00 tot 20.00 uur en worden

er ook normaal materialen uitge-

leend en ingenomen.

Maar de bibliotheek is wel in

kerststemming gebracht en bij de

expositie van de midwinterhoorns

(te bezoeken tot en met 28 de-

cember) geeft de heer Henk Be-

rendsen tussen 16.00 en 20.00

uur een demonstratie van het ma-

ken en blazen. De jeugd kan

kerstversieringen maken (en de

ouders mogen natuurlijk helpen).

Speciaal om tijdens de komende

feestdagen genoeg te lezen in huis

te hebben, worden er ook weer af-

geschreven boeken verkocht te-

gen de gebruikelijke prijzen. Er

wordt warme chocolademelk en

appelpunch geschonken.

Genoeg redenen dus om op vrij-

dag 21 december even binnen te

komen, te kijken, mee te doen,

wat te drinken en even bij te pra-

ten.

Iedereen is van harte welkom, tot

ziens dus..

Wereldwinkel
de kerstwinkel van de derde wereld..

De verlichting in de kerstboom-
pjes in de etalage brandt en de
winkel is in het teken van de
naderende kerst gebracht.

Er zijn kerstboompjes, heel klein

en wat groter uit Peru, met de

hand gemaakt en in prachtige

kleuren uitgevoerd.

De kerstballen, uit Nepal, Thai-

land en India zijn van hout, bam-

boe en glas en er hangen, liggen

en staan nog veel meer kerstver-

sieringen, kaarsen en kandelaars.

De foodrekken staan vol, onder

andere wijnen, marinades en cho-

colade en als steuntje bij het sa-

menstellen van de kerstmaaltij-

den zijn er de kookboekjes, tot en

met 29 december voor de speciale

prijs van ƒ 3,50,

De openingstijden van de wereld-

winkel zijn te vinden onder de

dienstmededelingen op pagina 2.

Op zaterdag 29 december a.s.

wordt in de gemeente Steenderen

weer een oliebollenactie gehou-

den.Deze jaarlijks terugkerende

actie is een niet meer weg te den-

ken traditie geworden.

Vele vrijwilligers zijn die dag op

pad om u oliebollen aan te bie-

den. Met hun hulp en uw sponta-

ne medewerking kan deze actie

slagen.

De opbrengst van deze oliebollen-

actie is voor het onderhoudsfonds

van de monumentale Dorpskerk

van Steenderen.

Naast de huis-aan-huis verkoop

kunnen er ook 's morgens oliebol-

len gekocht worden in 'Het An-

ker'. Dus niet vergeten: zaterdag

29 december oliebollenactie in de

hele gemeente Steenderen.

De leus hierbij is: weg met de

vette geur, koop oliebollen aan de

deur!

Recht Op Bomen * ondersteuning bij aanvechten overheidsbesluiten

De overheid neemt beslissingen
waar u het niet altijd mee eens
bent. De gemeente geeft bijvoor-
beeld een kapvergunning af voor
een prachtige boom. U wilt dit
voorkomen. Dat kan, want u
heeft als belanghebbende recht
op inspraak. Maar hoe maakt u
daar nu op de juiste manier ge-
bruik van? De Bomenstichting
geeft het boekje 'Recht op
Bomen' uit, waarin aan de hand
van praktijkvoorbeelden oploss-
ingen aangedragen worden.

Jaarlijks verdwijnen duizenden bo-

men voor nieuwbouw, wegrecon-

structies, herbestrating van trot-

toirs of de aanleg van een nieuw

riool, terwijl dit lang niet altijd

nodig is. De Bomenstichting heeft

ervaring in het voorkomen van on-

nodige kap van bomen. Er is vaak

een alternatief voor handen waar

niet aan gedacht of geen onder-

zoek naar gedaan is. Zo kan een

riool worden vervangen zonder dat

de bomen in de stoep moeten wor-

den verwijderd. In het boekje wor-

den aan de hand van praktijkvoor-

beelden boombesparende maatre-

gelen en oplossingen verduidelijkt.

Er zijn diverse manieren om te

reageren op plannen die bomen be-

dreigen. Daarbij is belangrijk dit op

de juiste wijze en op het juiste mo-

ment te doen. Het boekje laat zien

hoe opgekomen kan worden voor

het behoud van bomen. Men kan

politici benaderen, handtekeningen

verzamelen of de pers inlichten.

Daarnaast kan men gebruik ma-

ken van de officiële, juridische pro-

cedures. In de Algemene Wet Be-

stuursrecht is het recht op in-

spraak geregeld. 'Recht op Bomen'

is in de eerste plaats een handlei-

ding voor inspraak bij dreigende

kap. De handleiding is echter ook

bruikbaar bij vergelijkbare be-

zwaar- en beroepsprocedures. Er

wordt uitgelegd hoe, wanneer en

op welke wijze bezwaar gemaakt

kan worden. Een bezwaar moet

schriftelijk ingediend worden bij de

instantie die het besluit heeft geno-

men. Daarbij zijn er bepaalde ter-

mijnen waarbinnen gereageerd kan

worden en kunnen alleen belang-

hebbenden een bezwaarschrift in-

zenden. Het heeft bijvoorbeeld

geen zin als inwoner van Vlissin-

gen bezwaar te maken tegen de

kap van een boom in Leeuwarden.

Ook de inhoud van een bezwaar-

schrift moet aan een aantal voor-

waarden voldoen. 'Recht op

Bomen' geeft een overzicht van de

regels waaraan men zich moet

houden. Voorbeeldbrieven maken

daarbij het schrijven van bezwaar-

en beroepschriften eenvoudiger.

Het boekje kost ƒ31,50 (€14,30)

inclusief verzendkosten en is te be-

stellen door het bedrag over te

maken op postbankrekening

2108755 t.n.v. Bomenstichting,

Utrecht o.v.v. 'Recht op bomen'.
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Jubilarissen basisschool Rozengaardsweide medische rubriek X*

Genie Hulshof en Annie v.d. Lende

Vrijdag 7 december was er op
de openbare basisschool 'Rozen-
gaardsweide' na schooltijd nog
een gezellig samenzijn. Dit in
verband met het feit, dat de
dames Annie v.d. Lende en Ger-
rie Hulshof 25 jaar als schoon-
maaksters aan deze school
waren verbonden.

In die 25 jaar hebben ze veel lief
en leed op school gedeeld. De no-
dige verbouwingen, waarna ze al-
tijd maar weer kwamen opdraven
om de zaak in orde te maken, de
hoogtijdagen, die in een school
vaak heel veel rommel met zich
meebrengen. Elke dag de toilet-
ten schoonmaken. Nooit hoorde je

ze klagen. Ze kenden maar één
motto: aanpakken. Wanneer er
zich grotere karweien aandien-
den, zoals het boenen van de
vloer van de hal of het extra
schoonmaken van de lokalen voor
een vakantie, kregen de dames
vaak hulp van hun eega's, die er
mede voor zorgden, dat de kinde-
ren én hun leerkrachten nooit in
vervuilde lokalen of toiletten hoef-
den te vertoeven.

Dat hun onmisbare hulp en zorg
zeer werden gewaardeerd, mocht
blijken uit de verrassingen, die de
leerlingen van de hele school voor
de dames hadden gemaakt, maar
ook uit het lied van het team en

het gedicht van O.R. en M.R.
Mevr. Ria Baakman als plaats-
vervangend wethouder memo-
reerde, dat 25 jaar geleden door
de gemeente één schoonmaker
werd gevraagd, waarop de beide
dames samen hebben gesollici-
teerd. In de loop der jaren is dit
een goede combinatie gebleken,
want is de een ziek, dan wordt
die automatisch vervangen door
de ander. Datzelfde geldt bij va-
kanties.

'Rozengaardsweide' hoopt dan
ook, dat beide dames nog lang
aan haar school verbonden mo-
gen blijven.

Amateurtoneel heeft in HTV een goede bondgenoot

Vonken vliegen eraf met blijspel

Dat de zaal al ruim drie kwar-
tier voor aanvang bezet is,
geeft aan dat de Hengelose To-
neel Vereniging een grote naam
heeft opgebouwd. Met vakman-
schap bouwt regisseuse Dini
Stuart met enthousiaste vrijwil-
ligers aan vakkundig en verant-
woord amateurtoneel.

Als rolprent was gekozen voor
een klucht, waarbij de lachsalvo's
door de grote zaal klonken van
party-centrum Langeler. De voor-
bereiding op de opvoeringen van
zondag 2 en zaterdag 8 december
verliep voorspoedig en in een
sfeer vol humor.
De rolprent 'De sterren van het
darp' - geschreven door Herman
van der A - was bewust gekozen
om in het najaar een breed pu-
bliek een echt 'avondje uit' te bie-
den, dat volledig kon concurreren
met de TV.

In dit stuk spelen Jan en Riet,
als hoteleigenaars, een belang-
rijke rol met hun meervoudig ge-
kwalificeerde restaurant en cam-
ping.

Allerlei bijzondere types duiken
op in het verhaal en komen veel-
vuldig op vanuit de zaal. Daar-
door ontstond een interactieve
relatie met het publiek, zodat po-
dium en zaal één 'toneel' vorm-
den.

Verwarring ontstaat als Jan z'n
camping opent op het terrein van
z'n broer Albert, welke als boer
een beetje jaloers is op de sterren
van Jan en Riet.
Over en weer krijgen de personen
in het verhaal een relatie met el-
kaar.

Berendje, een oude vriend en
dienstkameraad van hotelhouder
Jan, van beroep eigenlijk gooche-
laar, wordt zo benoemd als ober.
Met z'n versprekingen en stotte-
ren ontstaan lachwekkende situ-
aties.

Net als de sterren van restaurant
en camping, worden de medespe-
lenden echte sterren, welke de
concurrentie met de beroeps gro-
tendeels kunnen weerstaan.
Ondersteund door soufflering van

Anita Barink, grime van Betsy
Wentink en goede techniek in
beeld en geluid van Wim Elsman,
bracht regisseuse Dini Stuart
weer een perfect geheel op de
planken.

Weer een uitverkocht huis voor
HTV met vakkundig spel, brengt
positieve bekendheid.

Voorzitster Ricki van Camping
kon met vreugde melden, dat in
het herdenkingsjaar 2002 voor
'Honderd jaar geboortedag Frans
Roes alias Herman van Velzen'
ook HTV van de partij zal zijn.

Daarvoor wordt het alom beken-
de dialect - toneelstuk 'Um d'n
olden Beernschot' weer tevoor-
schijn gehaald. Men kan er op re-
kenen dat bij deze komende voor-
stellingen gerekend mag worden
op meervoudig uitverkochte za-
len.

HTV blijft haar naam waarmaken.

Het supporterslegioen blijft groei-
en.

HENGELO - KEIJENBORG

De huisarts vertelt:
l

Influenza

In de praktijken is de jaarlijkse
griepvaccinatie weer afgerond.
Wellicht is nu de tijd om iets
meer over de influenza te ver-
tellen. Influenza, of in de volks-
mond 'griep', is een besmettelij-
ke virusziekte. Diezelfde volks-
mond noemt ook vele andere vi-
rusziekten met koorts 'griep',
zonder dat er sprake is van inf-
luenza. Het betreft dan veelal
gevallen van verkoudheid met
koorts, die door enkele honder-
den verschillende virussen ver-
oorzaakt kunnen worden.

Echte griep of influenza is een
ziekte die gemakkelijk van mens
op mens wordt overgebracht. Dit
gebeurt doordat een zieke kleine
vochtdruppeltjes met virusdeel-
tjes ophoest en uitademt, die vrij
lang in de lucht kunnen blijven
zweven. Wanneer iemand deze
deeltjes inademt, kan hij of zij
ook besmet raken.

Influenza kenmerkt zich door
hoge koorts, algemeen ziekte ge-
voel, spier- en hoofdpijn, en veel
hoesten. Het duurt meestal een
dag of tien eer men hersteld is.
Influenza is op zichzelf wel een
erg vervelende aandoening, maar
niet gevaarlijk. Er bestaat geen
geneesmiddel tegen. Complicaties
van influenza zijn vooral longont-
stekingen, die wel gevaarlijk kun-
nen zijn. Helaas zijn de groepen
patiënten die eerder complicaties
krijgen, ook de groepen voor wie
die complicaties extra gevaarlijk
kunnen zijn.
Het gaat dan met name over dia-
beten, mensen met longaandoe-
ningen zoals COPD, patiënten
met hartafwijkingen en mensen
bij wie de nieren niet goed wer-
ken. Tenslotte zijn ouderen extra
vatbaar voor zowel influenza als
de complicaties ervan. Het zal
geen verbazing wekken dat juist
deze groepen jaarlijks een oproep
krijgen voor de griepvaccinatie.
Bij deze vaccinatie (griepprik)
wordt veranderd virus ingespo-
ten, dat niet meer ziek kan
maken, maar waarna het afweer-
systeem van de patiënt wel antis-
toffen gaat produceren. Deze stof-
fen zorgen ervoor dat, wanneer
men in contact komt met het

echte virus, het lichaam dit snel
herkent en onschadelijk maakt.
Deze bescherming werkt niet
100%, maar omdat voldoende
mensen worden ingeënt, werkt de
vaccinatie in de praktijk toch erg
goed.

Het influenzavirus heeft verschil-
lende varianten, ook wel stam-
men genoemd. Het is de kunst om
jaarlijks te voorspellen welke va-
rianten dat jaar zullen voorko-
men. Dit is vooral belangrijk
omdat een vaccin tegen de ene
stamu niet beschermt tegen een
ander stam.

Elk jaar in de vroege zomer zijn
wetenschappers van de Wereld
Gezondheids Organisatie in zuid-
oost China om te onderzoeken
welke stammen er dat jaar zullen
voorkomen. Ze doen dat juist
daar, omdat in dit gebied erg veel
varkens en gevogelte, met name
eenden en ganzen, gehouden wor-
den. Bij deze dieren komt het inf-
luenza virus voor, en in deze die-
ren ontstaan nieuwe stammen.
Wanneer eenmaal duidelijk is
welke stammen dat jaar vooral
vóór zullen komen, gaat de far-
maceutische industrie aan de slag
met het produceren van vaccin,
dat dan vanaf oktober beschik-
baar is voor de patiënten.

Naast de jaarlijkse griepgolf,
komt er af en toe een hele grote
golf op ons af. Men spreekt dan
van pandemie, een epidemie van
globale betekenis. Deze pande-
mieën worden veroorzaakt door
een nieuw type influenzavirus
waartegen de mens geen bescher-
ming heeft. De laatste 120 jaar
zijn er 5 van deze pandemieën ge-
weest, in 1889, rond 1900, in
1918 (Spaanse griep), in 1957
(Aziatische griep) en 1968 (Hong
Kong griep). Is er bij een epide-
mie meer dan 10% van de bevol-
king ziek, bij een pandemie is dat
doorgaans 25-30%. Kijkend naar
de jaartallen, valt op dat er ge-
middeld orn de generatie een
pandemie optreedt. Het valt te
verwachten dat er in de komende
jaren weer een komt. Het is te
hopen dat er dan voldoende vac-
cin beschikbaar is...

B.A.M. EUKELKAMP, J. KONING EN NJ.C. ÊYCK

Uwpersberichtfen)

voor 'de Reclame'

kunt u ook e-mailen
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Vakantiemededeling!

Rond, 'Kerst' en 'Oud en Nieuw'

heb ik vakantie van

24 december t/m 4 januari

Hierbij wens ik u

Prettige Feestdagen!

Hennie Offenberg uw voetverzorgster/pedicure

Behandeling op afspraak, tel. (0575) 46 34 35

Vrijdag 21 december 14.00 - 20.00 uur

Bieb in Kerstsfeer
expositie midwinterhoorn

(te bezichtigen t/m 28 december)

*
demonstratie maken en blazen

door Henk Berendsen

*
kerstversieringen maken

*
verkoop afgeschreven boeken

*
warme chocolademelk en appelpunch

Bibliotheek Hengelo Gld.
Sterreweg 14

vvv hengelo gelderland

Speciale Kerstaanbieding:

Kaarsen met opdruk, o.a.
de Remigiuskerk

St. Willibrorduskerk

het Bleekhuisje

De Kerstwinkel van de derde wereld

Spalstraat 16

Voor:

Kerststalletjes
Kerstballen

Kerstkaarten
Kerstcadeautjes

en
nog veel meer

Kersttip: recepten uit de

Kook- en Koffieboekjes
(tot en met 28 december)

van ƒ 4,95 voor/3,50

(van € 2,25 voor € 1,59)

r

Stichting Hertenkamp
Hengelo Gld.

wenst u allen

prettige kerstdagen

en een gezond

en gelukkig 2001

op zondag 23 december
in de Remigiuskerk aanvang 19.30 uur

m.m.v. 'Soli Deo Gloria'
en koperblazers 'Crescendo'

Samen zingen, u komt toch ook?

Partij van de Arbeid
Of het nu VHS met of zonder plussen wordt,
laten we er met elkaar voor zorgen dat Hengelo
in de toekomst een medebepalende, progressieve
stem in de raad van de nieuw te vormen ge-
meente krijgt.
De Partij van de Arbeid zal daar haar uiterste
best voor doen!

l/l/e wensen a//en Goede Kerstdagen

en een Voorspoedig 2002.

den 4 akker
h o i - r d c r i ] \v i n k c l

Heeft u het kerstdiner al samengesteld?

Bij ons kunt u terecht voor:

- L/amSvleeS o.a. koteletten/rollade

- Li m ou s in 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 • xatvrdag: 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

Feestelijke
kortingen bij

Langeler Mode

l O tot 50%
prijsvoordeel

zie onze speciale eurokorting
u betaalt de europrijs in guldens

maandag 24 en 31 december
gesloten

wij wensen u
Prettige Feestdagen

Dames- en Herenmode

Kerkstraat 11,7555 CB Hengelo Gld. • Tel. (0575) 4612 35

Profiteer nu
van onze extra

Kerstkorting
Zie de gekleurde labels.

Rood = 50%
Groen
Blauw
Lila
Geel

= 30%
= 25%
= 20%
= 10%

Zondag 23 december zijn wij van
12.00 tot 17.00 uur geopend

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232
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Tapperij- Discotheek 'de Zwaan9

Ie Kerstdog zijn wij de gehe/e dog gesloten.

2e Kerstdog z/)'n wij vanaf 1 7.00 uur geopend café en cafetaria.

's avonds om 2 1. 30 uur een optreden van de Henge/ose formatie

'Jetlag'

bar discotheek

'De Zwaan9

Trendsetter

Bruin café

Grieks-Romeins terras

Flitsende discotheek

Grill-resto 'Smikkel-corner'

net

Tevens is onze discotheek geopend

Maandag 3 1 december oudejaarsdag gezellig

Potbiljarten
in ons bruine café vanaf 1 4.00 uur

Nieuwjaarsdag zijn wij geopend vanaf 1 7.00 uur.

Discotheek van 2 1 .00 uur geopend.

Verder wensen wij een ieder prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2002

H. Waenink en medewerkers

Schutterij E.M.M, en

Hengelose Majorette
Vereniging

Uw aandacht voor ons werk hebben wij ten
zeerste op prijs gesteld.

Ook met een nieuwjaar voor de boeg hopen
wij die aandacht vast te mogen houden

Dank voor alle vertrouwen en wij wensen

een ieder prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2002.

r l H I S rl Exclusieve sieraden

ontworpen door de

Fotogeniek Finse meestergoudsmid

Riitta Hakala.

Uitgevoerd in goud,

goud met briljant

Chique en zilver.

Kom vrijblijvend kijken

en ervaar zelf

en

het raffinement

van Finish.

J U W E L I E R - O P T I C I E N

Spalstraat 15 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 461374
MM imcnuUooMl cntMcui van oorsprong

Wij wensen vrienden
en bekenden

prettige
kerstdagen

en een
voorspoedig 2002

VEE- EN VARKENSHANDEL

GERARD BULTEN
Toldijk - Tel. (0575)451328

ROOZEGAARDE
Spat & Mode

Vuurwerk
van de

vuurwerk-
specialist

28, 29 en 31
december

Banninkstraat 5
Hengelo Gld.

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

Kerstbomen in soorten
groot en klein

van eigen 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

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen

en een Voorspoedig 2002

Hans en Ingrid Garritsen
en medewerkers

Tegelzetbedrijf

jrarritsen
Kampstraat 3

7255 XC Hengelo (G)

Tel. (0575) 46 40 11

BEUSEKER
Landlustweg 2 Steenderen • Tel. (0575) 45 11 98

www.diamond-collection.com

De Winterschilder
geeft vorstelijke korting

Kwalitatief goed schilderwerk

begint bij een goede inspectie van

het binnen- en buitenschilderwerk.

Laat daarom uw woning tijdig

controleren en ontvang op het

uitvoeren van binnenschilderwerk

een vorstelijke korting

Van 12 november 2001 tot 15 maart 2002

L! EaBcssels
SCHILDERSBEDRIJF

Bij Jansen-Smid vindt je
van alles op het Kerst-

en Nieuwjaarsgebeuren

zoals koekijzers en wafelijzers

kerstgroepen, verlichting,
verschillende kleuren

kerstballen, pieken enz.

Vuurwerk in voorraad

Kom er maar eens kijken.

Tevens wensen we u allen een
goed en gezond 2002 toe

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 13 60.

Diverse modellen
lingeriesetjes

in de aanbieding

Diverse
dameskleding
met kortingen

vanaf 25%

WoMen
Kitty Halma
Raadhuisstraat 6

Hengelo Gld
T (0575) 46 21 33
F (0575) 46 30 29
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Wij zijn zondag 23 december geopend

Iteo
v.o.f.

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 8

Lubbers
uuonen Gf slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld

(0575) 46 46 00

Kerkstraat 5 - 7255 CB Hengelo Gld.
tel. (0575)464165

van 12.00 tot \ 7.00 uur

WoMen

Kitty Halma
Raadhuisstraat 6 - Hengelo Gld

T (0575) 46 21 33 - F (0575) 46 30 29

Hermans
Schoenen voor de hele familie!

Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 462547 - 's maandags gesloten

Wolters Boekhandel
Spalstraat 14 - 7255 AC Hengelo Gld.

Tel. (0575)46 12 53

Schröder Mode
Ruurloseweg 1
Hengelo Cld.

Tel.(0575)461232

Dus kom
zondag 23 december

winkelen in Hengelo Gld.

rootbod
vtfoninginricnt ing

Raadhuisstraat 11-13-Hengelo Gld-Tel. 0575-461469

Dick Helmink
M O D E & S C H O E N E N

r
SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD

TEL. (0575) 46 18 84

DE DRIEVETOL
speelgoed en hobby

Spalstraat 29. 72SS AB Hengelo G. tel. 0575 - 46 38 28



Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19 - Tel. (0575) 46 13 58

Voor de Kerstdagen bakken wij weer
oven heerlijke produkten!

Zoals RoomboterstoIIen groot, middel en k l e i n .

Kerstkrentenbrood. Kerstrozijnen brood.

Roomboterkerstkrans. Roomboterberststaaf, yroot en k l e i n .

Tulbanden (moschovisch beslag lekker luch t ig )

Kerstkransjes (suiker, noot. klein)

Kerstkransen (suiker, noot, groot)

Kersttaarten vanat f 17.50. f 22.00. f 25.00. f 32.00. f 40.00

Stokbrood, Groot en Klein Gevuld stokbrood. Uienbaasstobbrood.
Voorgebakken stokbrood. Voorgebakken broodjes

Donderdag 27 december zijn wij gesloten.

Voor oud en nieuw: heerlijke oliebollen, appelflanzen.

ananasflanzen, saucijzebroodjes, appelflappen. snacks.

Vraag naar de bestellijst in de winkel.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2002!

Bakkerij Bruggink & Medewerkers

Woensdag 2 en donderdag 3 januari zi jn wij gesloten.
Vrijdag 4 januar i zi jn wij weer geopend.

Grand café *- -\
C\jV-7

Openingstijden
tydens de feestdagen

Eerste Kerstdag zijn wij gesloten

Tweede Kerstdag open vanaf 17.00 uur

Oudejaarsdag vanaf 14.00 uur
Potbiljarten met prachtige prijzen

Nieuwjaarsnacht vanaf 0.30 uur

de silvester table dance party
met een zeer bekende DJ

Kaarten voor deze nacht zijn alleen verkrijgbaar
in de voorverkoop ƒ 40,- (all in)

Wees er op tijd bij want, vol is vol

Nieuwjaarsdag open vanaf 19.00 uur.

Wij wensen u allen, prettige kerstdagen

en een goed en gezond 2002!

Ton en Betsie ten Barge en medewerkers

Spalstraat 44 - 7255 AD Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 37 78.

Wc/ verzorgen graag
voor u de komende
feestdagen

onze welbekende

Salades

Bestellen t/m vrijdag 11 december

Voor als er iets
te vieren valt,

WINRELMAIN
St. Janstraat 3, Keijenborg, Telefoon (0575) 46 12 67

ROOZEGAARDE
Spat & Mode

Powerprijzen
vuurwerk

Slof kanonslagen
200 stuks

ƒ 5,50 (€2,49)

Doos grondbloemen
50 stuks

ƒ 4,75 (€2,15)

Slof babypijlen
144 stuks

ƒ 3,75 (€ 1.70)

Volop mooie Kerstbomen
Kersttakken
Kerstbakjes etc.

Kistje mandarijnen Maroc

zoet zonder pit, ± 50 stuks 4.98 (€ 2.26)

Zoete sappige sinaasappels

20 stuks 5.98 (€2.71)

Mooie E/star,
lekkere handappel, 3 kilo 4. 98 (€ 2.26)

Volop champignons,
tomaten, stoofperen,
diverse soorten sla

zie aanbiedingen in de winkel

Kuipers
Bloemen, Groente en Fruit

Hengelo Gld. (0575) 46 12 27
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Natuurlijk bij

SPEELGOED ^^ • • •M^H^H BBfc ̂ ^
HUISHOUD-EN ^^ l

itss10' o u c l c no
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Denk met de

Kerstmis

eens aan vis

op uw kerstdis

Al deze mooie visproducten vindt u bij:

Vishandel 'Hengel'

Verse Zeetong

Schol rolletjes

Escargots in kruidenboter (nieuw)

Kabeljauw

Roodbaars

Zalmmoten

Zalmfilet

Zalmsouffles (nieuw)

Hollandse Nieuwe

Palingfilet

Zalmfilet (gerookt)

Garnalen (Hollandse, Noorse, Kreeft)

Soa m pies

Verschillende soorten schepsalades

Visconserven (zoals, krab, zalm, tonijn)

Heerlijke vis wijnen

En dan natuurlijk onze welbekende en in eigen-

huis-gemaakte salades en visschotels
Zalmsalade

Huzarensalade (vleessalade)

Gaarne de vis- en saladeschotels zo vroeg
mogelijk bestellen.

Wij zien u graag terug bij:

Viehandel 'Hengel'
Raadhuisstraat 51 b, 7255 [3L Hengelo GId.

(0575) 46 34 60 - www.vishandelhengel.nl

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo GId.

Tel. (0575) 46 10 54

Diverse soorten rauwkost

Champignons
klein of middel

Verder hebben we volop
Goudreinetten, diverse maten
Sinaasappels en Clementine
mandarijnen vol sap en tegen
scherpe dagprijzen

Diverse Slasoorten o.a.
Lollo Rossof Lollo Blonda,
Eikebladsla, IJsbergsla

Asperges, verse Peulen,
Haricouvert, Bospeen
en een rijke keuze in Exoten,
Oesterzwammen, Kastanje-
champignons

Diverse soorten kruiden.

En verder hebben we nog
diverse Salades zoals aardappel,
zalm, huzaren, rundvlees

Voor een fruitschaal of mand
of een leuke koker kunt u
ook bij ons terecht.

U kunt voor Kerst een bestelling
opgeven. Bestellijsten zijn af
te halen in de winkel.
Uiterlijk 21 december inleveren

Zondag 23 december
zijn wij geopend van 10.00 tot
15.00 uur. Wij verkopen die
dag geen rauwkost, die kunt
u maandag vers kopen.
Ook bestellingen opgeven
of ophalen is niet mogelijk.

Maandag 24 december
staan wij van 8.00 tot 16.00 uur
voor u klaar. Bestellingen deze
dag ophalen vanaf 10.00 uur.

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen

en een Voorspoedig 2002

Tot ziens.

Bestel vroegtijdig uw

Kerstrollade
Tevens het adres voor de

verzorging van uw gourmet-,
fondue- of steengrillschotel

Voor iedere klant staat een
kruidige attentie klaar

(zolang de voorraad strekt)

Tevens wensen wij u
Fijne Kerstdagen en

een Voorspoedig 2002

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo GId.

Tel. (0575) 46 13 01

Voor de Kerstdagen
en Oud-Nieuwjaar

salades
groot en klein

moetje bij

LEEMREIS
• • f

zijn!

Bestel tijdig!
tel. (0575)461274

Kerstavond vanaf
19.00 uur gesloten

Ie Kerstdag gesloten

2e Kerstdag geopend

l O) pagina



Politieteam Zelhem
(Hengelo Gld., Hummelo & Keppel en Zelhem)

Gymwedstrijden Steenderen

Zaterdagmorgen 8 december jl.

namen ruim 130 meisjes en 6 jon-

gens deel aan de gymwedstrijden

in Steenderen. Deze wedstrijden

werden voor de twaalfde maal ge-

organiseerd door DOG Baak en

SGV Steenderen voor Rayon de

Hanzestreek.

De deelnemende verenigingen wa-

ren: Brinio Lochem, DIO Keijen-

borg, DOG Baak, SSS Zelhem, GV

Moba Zutphen, Achilles Hengelo

Gld., GV Veldhoek, Sparta Vorden,

DOS Barchem, Valto Eefde, WSV

Warnsveld en SGV Steenderen.

De jongens en meisjes turnden

het LOS oefenstof niveau 12 en

11. Het LOS oefenstof systeem is

een landelijke oefenmethode en is

voorgeschreven door de K N G U

(Koninklijke Nederlandse Gym-

nastiek Unie).

Niveau 12 en 11 is oefenstof voor

kinderen die beginnen met tur-

nen; meestal zes- en zeven-jari-

gen. De meisjes turnden in twee

banen op de volgende toestellen:

de brug, de mat en de even-

wichtsbalk De ringen waren een

extra verplicht onderdeel voor de

jongens.

De meeste kinderen deden voor

het eerst mee aan een wedstrijd.

Spannend dus! De jongens en

meisjes turnden met veel enthou-

siasme en demonstreerden met

plezier de oefeningen. De kinde-

ren gymmen één maal per week

een uur bij hun vereniging. Alle

kinderen kregen als aandenken

een vaantje mee naar huis. De

prijswinnaars van worden harte

gefeliciteerd!

De uitslagen:

Meisjes niveau 12

1. Celien Verbeek

DIO Keijenborg

2. Dianthe Sasse

DIO Keijenborg

3. Riyan Berendsen

DIO Keijenborg

4. Lianne Jansen

Achilles Hengelo

1. Renske Hoetink

SGV Steenderen

2. Marije van Halen

SGV Steenderen

3. Sophie Wijnen

SGV Steenderen

33.5 punten

33.2 punten

33.0 punten

32.8 punten

31.8 punten

31.4 punten

30.8 punten

Damclub Hengelo Gld.
Kerst - sneldamtoernooi op donderdag 27 december

Op donderdag 27 december wordt

het jaarlijks kerst - sneldamtoer-

nooi georganiseerd door damclub

DCH. Iedereen die hieraan mee

wil doen is van harte welkom

vanaf 19.45 uur bij café 't Hoek-

je, Spalstraat l in Hengelo Gld.

Inlichtingen tel. 46 1113.

Voor de zevende ronde van de

bondscompetitie moest DCH 3

naar Aalten om daar tegen het

sterkere ADC 2 te spelen. En dat

ADC 2 iets te sterk was voor DCH

3, bleek uit de eindstand 11-5.

Alleen B. Goorman wist daar van

Hengelose zijde winst te behalen.

W. Eijkelkamp en Y. Schotanus

speelden remise, L. Koldenhof,

H.Groeneveld en E. Brummelman

kregen niet meer dan een nul.

Onderlinge competitie:

E. Hoebink - G. Kreunen 3-0

H. Luimes - H. Tekelenburg 3-0

H.Zonnenberg - J. Vos 0-3

J. Heijink - A. Hoebink 1-1

J. Luiten - B. Harkink 1-1

G. Halfman - W. Sloetjes 3-0

H. Lansink - R. Beening 3-0

H. Dijkman - A. Gr.Kormelink 1-1

B. Momberg - B. Rossel 1-1

Standen:

4. Tamara Menkhorst 30.6 punten

SSS Zelhem

4. Heike de Wit 30.6 punten

Valto Eefde

Jongens niveau 12

1. Milan Bóhmer 37.6 punten

BrinioLochem

Meisjes niveau 11

1. Esri Willemsen 33.4 punten

DIO Keijenborg

2. Lisa van de Veen 33.3 punten

Sparta Vorden

3. Marissa Steman 32.3 punten

Sparta Vorden

1. Carmen Seesink 32.2 punten

Achilles Hengelo

1. Meike Wesselink 32.2 punten

SSS Zelhem

2. Alma Menkveld 32.1 punten

Achilles Hengelo

3. Sophie Gerrits 31.7 punten

Achilles Hengelo

Jongens niveau 11

1. Maik Schot 41.2 punten

DIO Keijenborg

2. H. Vos

3. J. Heijink

4. H. Luimes

Groep B:

1. H. Lansink

2. Y. Schotanus

3. B. Harkink

4. G. Kreunen

9-17

11-15

6-14

9-18

9-17

11-17

8-12

H. Tekelenburg 8-12

J. Luiten 8-12

Groep A:

1. E. Hoebink

Groep C:

1. W. Sloetjes

2. B. Momberg

3. H. Dijkman

4. L. Koldenhof

5. B. Goorman

11-16

11-16

10-13

10-12

9-10

I T I E
Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend.

Overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden be-

zocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844

Dinsdag 4 december t/m maandag 10 december

10-19

Parkeren in de gemeente

Zelhem

Naar aanleiding van een aantal

klachten inzake het foutief en

hinderlijk parkeren van verschil-

lende motorrijtuigen binnen de

gehele gemeente Zelhem, zijn de

klachten 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 worden opgetreden tegen

het parkeren op trottoir / groen-

strook / parkeerverbod / en voor

een uitrit.

Deze overtredingen zullen beboet

worden met een transactie van

ƒ90,-.

Tevens zal worden opgetreden

tegen het parkeren op invaliden

parkeerplaatsen a ƒ 140,-.

Illegale zender

In Zelhem werd op zaterdag l de-

cember door de politie een illega-

le zender opgerold.

De apparatuur is in beslag geno-

men.

Tegen de man wordt een proces-

verbaal opgemaakt.

Pesterijen op het fietspad

Bij de politie Zelhem kwam een

melding binnen dat een scholier,

een twaalfjarig meisje, afgelopen

woensdag op 12 december jl.

door enkele knapen van de fiets

was geduwd, waarbij ze gewond

raakte.

Het meisje fietste van school naar

huis en werd ter hoogte van de

Kruisberg door een aantal jon-

gens tegengehouden en ze mocht

van hen er niet langs. Toen ze

toch verder wilde fietsen werd ze

van de fiets geduwd.

Volgens de meidster zouden de af-

gelopen tijd meerdere meisjes op

het fietspad, gelegen naast de

Kruisbergseweg tussen Doetin-

chem en de Velswijk, op deze

wijze zijn lastig gevallen.

De politie zou graag in contact

komen met eventuele getuigen en

anderen die de laatste tijd een

soortgelijk iets is overkomen. De

politie is te bereiken via het tele-

foonnummer (0900) 88 44.

Dinsdag 4 december

- Aan de Dorpsstraat in Halle

werd 's morgens een gepar-

keerde auto aangereden door

een nog onbekend gebleven mo-

torvoertuig.

- Op de Kruisbergseweg in Zel-

hem vond 's middags een kop-

staart botsing plaats tussen

twee personenauto's.

Aan beide voertuigen ontstond

schade.

's Nachts vond aan de Cos-

meastraat in Zelhem een auto-

inbraak plaats, waarbij een

autoradio/cd-speler en gereed-

schappen werden buit ge-

maakt.

- Tevens werd er 's nachts inge-

broken in een auto, die gepar-

keerd stond aan de Fresiaweg

in Zelhem.

Hierbij werden o.a. een autora-'

dio en een hoeveelheid gereed-

schappen ontvreemd.

Woensdag 5 december

- Een automobilist reed 's nachts

over de oude Ruurloseweg in

Zelhem. Plotseling staken twee

reeën de weg over.

De bestuurder kon de eerste

ree nog ontwijken, maar slaag-

de daar niet in bij de tweede

ree. Het dier overleed ter plaat-

se en aan de personenauto ont-

stond schade.

Donderdag 6 december

- In Zelhem werd 's avonds een

inwoner uit Zelhem door de po-

litie op heterdaad betrapt bij

het opblazen van een verkeers-

bord door middel van een rotje.

Tegen de jongen is een proces-

verbaal opgemaakt.

's Avonds moest de brandweer

uitrukken voor een autobrand

aan de Rijksweg in Laag Kep-

pel.

Vrijdag 7 december

- Op de parallelweg langs de

Rijksweg kwam een bromfiet-

ser ten val, doordat de weg

met modder was besmeurd.

De jongen, een 21-jarige inwo-

ner uit Doesburg, werd met

zwaar letsel per ambulance

naar het ziekenhuis gebracht.

Saskia Visscher
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Café - Bar - Zaal
Bleekstraat 3 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 13 40

* Veel plezier! * Fijne feestdagen

* Een nieuwjaar!

* Wij doen ons best

oALADEo voorde kerstdagen vroegtijdig bestellen!!

Feestjes bouwen, groot of klein,
dat is bij Jan en Leny hartstikke fijn!

JAN EN LENY WOLBRINK
In onze mooie zaal (tot 250 personen) kunt u
geweldig feest vieren.

Komt u maar eens, graag vroegtijdig bestellen
om teleurstelling te voorkomen,

Kerstavond 18.00 uur gesloten

Eerste Kerstdag gesloten

Tweede Kerstdag geopend vanaf 14.00 uur

Oudejaarsdag POTBIUARTEN

Een schitterende hoofdprijs

en verder vele mooie prijzen

Oudejaarsdag 18.00 uur gesloten

Nieuwjaarsdag geopend vanaf 14.00 uur

ROOZECAARDE
Spat & Mode

Vuurwerk
voor-

verkoop
met gratis

siervuurwerk
t/m

27 december

Wij en onze medewerkers

wensen u allen fijne feestdagen

en een voorspoedig nieuwjaar.

v

b o u w & t i m m e i b e d r i j f v.o.f.

Meulenbtt
Bannk

Nijverheidsweg 3 - 7255 RA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 03 46

J

indy'
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
Par tycentrum

Salades
Afhalen:

24 dec. van 14.00 t/m l 7.00 uur - 26 dec. van 12.00 t/m 13.00 uur

3 l 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. (€4.31)

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

(J 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!

Kruisbergscwcg 172 7009 BT Doctinchem
Telefoon (0314) 32 41 23 Fax (0314) 36 38 21



Première videofilm 'Hengelo 2000'
Videofilm 'Hengelo 2000' heeft historische waarde FISCALE EINDEJAARSTIPS

Staand v.n.l.r.: W. Scheurink, G. Langeler, B. Hiddink,J. Tjoonk, L. Regelink en D. Maalderink

Zittend v.l.n.r.: H. Gosselink, R. Haaring en B. Wissels

Maandag 10 december jl. vond bij
partycentrum Langeler de pre-
mière plaats van de videofilm
'Hengelo 2000.' Op initiatief van
de Oudheidkundige Vereniging en
de Vereniging Voor Bedrijfsvoor-
lichting is tweeënhalf jaar gele-
den uitvoering gegeven aan de
plannen om een nieuwe film over
Hengelo Gld te maken.
De vorige film, gedateerd uit
1958, laat de leefomstandigheden
omstreeks die tijd zien.

De nieuwe film 'Hengelo 2000'
benadrukt de economische, maat-
schappelijke en culturele aspec-
ten van Hengelo rond de eeuw-
wisseling. Nadat de plannen vorm
hadden gekregen en de financiën
door middel van sponsoring door
de Rabobank waren veilig ge-
steld, kon met de film worden be-
gonnen .Een commissie bestaande
uit: Dinie Maalderink, Leis Rege-
link, Bert Wissels, Wim Scheur-
ink, Gert Langeler, Herman Gos-
selink en Ben Hiddink heeft de
film voorbereid.
De camera's werden bediend door

Reinout Haaring en Joop Tjoonk.
De film is ingesproken door Her-
man Gosselink. De heer Meurs,
wethouder, noemde de verande-
ringen die Hengelo te wachten
staan.' Als ik 'Hengelo 2000'
noem, dan denk ik gelijk aan wat
er van Hengelo is overgebleven
uit de vorige film. Dan denk ik
echter ook aan de toekomstplan-
nen voor Hengelo met betrekking
tot huisvestingszaken, verkeers-
problematiek, het totale aanzien
van het dorp.'

De heer Meurs roemde de inzet
van de makers en talloze ingeze-
tenen en benadrukte de waarde
van de film voor toekomstige ge-
neraties. De heer Klein Brinke
complimenteerde namens de Ra-
bobank de initiatiefnemers en ma-
kers van 'Hengelo 2000'.

'Het is een professioneel en goed
product. Op deze manier blijft een
mooi stuk Hengelo bewaard voor
later'. De rode draad in de twee
uur durende film zijn de seizoenen
in de agrarische sector. Daarbij

wordt het verenigingsleven in de
kernen Hengelo en Keijenborg en
de diverse buurtschappen belicht.
In totaal zijn honderdvijfentwin-
tig tot honderddertig verschillen-
de items gefilmd.

De film laat diverse mensen aan
het werk zien, zowel op de boer-
derij als op het land. Ook komen
de scholen aan bod. Alle facetten
van de gemeente Hengelo komen
ruimschoots aan de orde, ook de
mooie plekjes en de cultuur; com-
plimenten voor de makers en de-
gene die aan de film meegewerkt
hebben. De film is een goede
weergave van het leven en wer-
ken rond de eeuwwisseling in
Hengelo Gld.

In het jaar 2000 was Hengelo nog
een agrarische gemeente, zal dit
in de toekomst ook zo blijven? De
videofilm 'Hengelo 2000' is een
aanwinst voor nu en voor later.
U kunt de videofilm bestellen via
de Oudheidkundige Vereniging of
de Vereniging Voor Bedrijfsvoor-
lichting.

Gezocht: Een regelneef/regelnicht
voor de 'Nationale collecte hersenziekten en psychische ziekten' (CBF-keurmerk)

Volgend jaar zal van 31 maart
t/m 7 april weer de 'Nationale
Collecte Hersenziekten en Psy-
chische Ziekten' worden georga-
niseerd.

In de gemeente Hengelo zijn dan
weer veel collectanten actief; wij
zoeken echter nog iemand die
deze collecte wil coördineren.

Tot de taken behoren:
- het benaderen van de collec-

tanten

- het verdelen van de collecte-
spullen

- het innemen van de collecte-
bussen na de collecteweek

- het tellen van het geld en stor-
ten op de rekening

- het spreekpunt tussen collec-
tant en promotor

U kunt rekenen op steun en hulp
van de promotor.

Kent u mensen met hersenletsel
(dementie, parkinson, alzheimer,

epilepsie, hersentumoren, hersen-
letsel, adhd, autisme, dyslexie,
enz.) of psychisch lijden (schizo-
frenie, psychose, depressie, stress,
burn-out, borderline, anorexia,
enz.) en wilt u ons helpen in de
strijd?

Neem dan contact op met Ine
Woudstra, tel (0314) 39 1569, zij
kan u alle informatie geven.
U mag ook bellen met het collec-
te-coördinatiepunt
tel. (030)2971197

Nog eventjes en het jaar 2001
zit er weer op. Het kan zinvol
zijn om even stil te staan bij een
aantal zaken, alvorens u oud en
nieuw gaat vieren.

De euro

De belangrijkste verandering per
l januari 2002 is uiteraard de in-
voering van de euro.
U bent hierover reeds uitgebreid
geïnformeerd door met name de
overheid en de banken.
Toch willen wij nog even ingaan
op de boekhoudkundige conse-
quenties van de invoering van de
euro.
Als ondernemer dient u er voor
te zorgen dat uw (boekhoud)pro-
grammatuur geschikt is voor de
omzetting van guldens naar eu-
ro's. Nadat u alle boekingen in
het boekjaar 2001 heeft gedaan
en alle relevante en noodzakelijke
overzichten heeft geprint, dient u
te zorgen voor een goede back-up
van alle gegevens, alvorens u het
boekjaar af gaat sluiten.
Mocht er dan wat mis gaan bij de
conversie van guldens naar euro's
dan kunt u altijd nog terugvallen
op die back-up.
Probeer zo mogelijk een proefcon-
versie te doen met een kopie van
uw administratie.

Basisaftrek lijfrente

Vanaf 2001 dient een belasting-
plichtige aan te tonen dat hij of
zij een pensioentekort heeft om
nog voor aftrek van premies lijf-
renten in aanmerking te kunnen
komen.
Slechts de zogenaamde basis-
ruimte (f 2.283,- per belasting-
plichtige) is aftrekbaar zónder
dat u een pensioentekort hoeft
aan te tonen. Het is niet mogelijk
om deze basisruimte over te dra-
gen aan uw (fiscale) partner.
De basisruimte is alleen aftrek-
baar in het jaar van betaling, dus
wilt u uw basisruimte van 2001
nog benutten dan moet u er voor
zorgen dat de premie nog dit jaar
van uw bankrekening wordt afge-
schreven.

Feestdagenregeling

Als werkgever mag u uw werkne-
mers per jaar maximaal ƒ 300,-
onbelast schenken ter gelegen-

heid van algemeen erkende feest-
dagen (waaronder ook Sinter-
klaas en de verjaardag van de
werknemer). Let wel op dat voor
de beoordeling van de grens van
ƒ 300,- de waarde van een kerst-
pakket ook meetelt.

Werknemersspaarregelingen

Voor de werknemersspaarregelin-
gen gelden maxima per jaar. Voor
de spaarloonregeling (hieronder
valt ook de winstdelingsregeling)
is dat ƒ 1.736,- per jaar; voor de
premiespaarregeling ƒ 1.158,- per
jaar. U kunt deze maximale be-
dragen in december nog 'volma-
ken' door extra bedragen in te
(laten) houden op uw loon.

Investeringen door ondernemers

Ondernemers die investeren in be-
drijfsmiddelen hebben onder be-
paalde voorwaarden recht op in-
vesteringsaftrek: een aftrekpost
op de fiscale winst, uitgedrukt in
een percentage van de investerin-
gen en afhankelijk van de hoogte
van de investeringen.
Vanaf 2001 dienen investeringen
door belastingplichtigen binnen
een samenwerkingsverband (bij-
voorbeeld een vennootschap on-
der firma) te worden samengeteld
vóór toepassing van de kleinscha-
ligheids - investeringsaftrek.
Als er een grote investering ge-
pland staat dan kan het zinvol
zijn om een gedeelte van die in-
vestering in 2001 te doen en een
ander deel in 2002.

Voorbeeld: een investering van
ƒ 600.000- levert in 2002 géén
kleinschaligheidsinvesterings - af-
trek op. Zou u deze investering
splitsen in een investering van
ƒ 300.000,- in 2001 en een in-
vestering van ƒ 300.000,- in
2002, dan levert dit in totaal
ƒ 78.000,- kleinschaligheidsinves-
teringsaftrek op, namelijk:
(f 300.000- * 13% = ƒ 39.000,-)
in 2001 + (f 300.000- * 13% =
ƒ 39.000,-) in 2002!
Stem dit af met uw adviseur.

Wij wensen u prettige feestdagen en

een voorspoedig nieuwjaar!

Deze column werd verzorgd door
Accountantskantoor Th.J. Sloot
BV

U kunt voor:

handels-, reclame-, en familledrukwerk
terecht bij ons agentschap in Steenderen:

J.B. Eppink

Dorpsstraat 37, 722 l BN Steenderen

tel. (0575) 45 18 62 - fax (0575) 45 16 21
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Met Kerst is

ALBERT HEIJ
Helemaal Bijzonderon oh

tee/i zondag 23 december

Grolsch bier
krat 24 flesjes

€771/16.99

(max. 3 kratten per klant)

medium
nu voor €5.67/12.49

Oh gekookte Canadese kreeften
nu voor €13.38/29.49

op = op (op verzoek reserveren wij dit voor u)

en 'tussen haakjes'
wat denkt u van

Gall & Gall
Grand Marnier, Cordon Rouge 70 d nu (€18.15) ƒ 39.99

Remy Martin, VS.O.R nu (€28.13) ƒ 61.99

Passoa, 70d (€ 10.89) ƒ 23.99

Weduwe Visser, jonge jenever 100 cl nu (€9.07) ƒ 19.99

Rondom de feestdagen hebben
Albert Heijn en Gall & Gall
speciale openingstijden!

vrijdag 21 december

zaterdag 22 december

8.00-21.00 uur

8.00-17.00 uur

zondag 23 december

10.00 • 18.00 uur

maandag 24 december

dinsdag 25 december

woensdag 26 december

maandag 31 december

dinsdag 1 januari

8.00-17.00 uur

gesloten

gesloten

8.00-17.00 uur

gesloten

Familie Wansink en medewerkers
wensen u fijne Kerstdagen en

een gelukkig Nieuwjaar

Raadhuisstraat 36, Molenhoek • 7255 BN Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 12 05 • Fax (0575) 46 46 12

KOOPZONDAG 23 DEC BIJ DE DRIEVETOL

EXTRA VOORVERKOOP VUURWERK



Wij wensen u fijne feestdagen l

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 8

ROOZEGAARDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Vuurwerk van de vuurwerkspecialist

• Royal Classr New Spirit en Grand Prix
voor professionals in siervuurwerk

• Voorverkoop met gratis siervuurwerk
t/m 27 december 2001

• Powerprijzen
Slof kanonslagen, 200 stuks ƒ 5,50 (€ 2,49)

Doos grondbloemen, 50 stuks ƒ 4,75 (€ 2,15)

Slof babypijlen, 144 stuks ƒ 3,75 (€ 1 ,70)

• Verkoop vanuit de vuurwerkkluis
op 28, 29 en 31 december 2001
aan de Banninkstraat 5, Hengelo Gld.

installatiebedrijf ARENDSEN

eicpert ARENDSEN

en medewerkers

wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 2002

Raadhuisstraat 15 Hengelo Gld. - tel. (0575) 46 25 l l

In verband met Kerst en Oud en Nieuw,

zijn wij gesloten van:

zondag 23 t/m woensdag 26 december 2001

en van

zondag 30 december t/m dinsdag l januari 2002

RIJWIELEN - BROMFIETSEN
KIEFTENDORP11-7255MG

ACCESSOIRES
HENGELO GLD.

Tevens willen wij iedereen,

ook namens onze medewerkers,

Prettige Kerstdagen en een

Gelukkig Nieuwjaar toewensen!

Stichting Hulpdienst
Hengelo en Keijenborg

Wij bedanken al onze vrijwilligers
voor hun inzet in het afgelopen jaar.

algemene hulpdienst
biedt hulp in noodsituaties

tafeltje dekje
zeven dagen per week warme maaltijd voorzieningen op indicatie

bezoek en oppasservice ouderen B.O.S.O.
voor ouderen, gehandicapten en dementerenden, zij neemt even de zorg over

vrijwillige terminale zorg V.T.Z.
als de zorg voor een thuis stervend familielid te zwaar wordt

Contactpersonen Hulpdienst:
Mw. A. van Aken, tel. (0575) 46 26 27
Mw. R. Jansen, tel. (0575) 46 29 37
Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 46 24 39
Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 18 28

Het bestuur

Coördinatoren Tafeltje dekje
Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 46 16 78
Mw. A. van Aken, tel. (0575) 46 26 27
Coördinatoren van de B.O.S.O. en V.T.Z.
Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 46 24 39
Mw. M. Droppers, tel. 90575) 46 22 79

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