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DE RECLAM:
Dienst-

mededelingen
t/m 6 januari

Receptie
'Nieuw Leven7

Steenderen

UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.
Regelinkstraot 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

4 - 6 - 7 - 8 - 10- II - 12

rhemapag/na's

'Kersf' en 'Oud en Nieuw'

Auto Kemp
milieuvriendelijke
autowasinsfallafie

Na vele jaren wachten, wachten ...

Opening Autobedrijf Jos Herwers
Uitluiweeh bij Flophuus, Toldiek

Donderdag 13 december jl. was

het eindelijk zover, de opening

van het nieuwe Autobedrijf Her-

wers was een feit. Na een perio-

de van zeven jaar, waarin proce-

dures centraal stonden, kon het

nieuwe pand officieel in gebruik

worden genomen.

Onder grote belangstelling sprak

burgemeester Van Beeck Calkoen

Jos Herwers en zijn team van me-

dewerkers toe. 'De opening van

dit bedrijf is meer waard dan een

hartelijke gelukwens. Vele mensen

vanuit uw bedrijf, vanuit de ge-

meente, de provincie en de diverse

rechterlijke colleges hebben met

veel energie en een groeiende be-

trokkenheid zich ingespannen om

het in 1995 geformuleerde doel te

behalen. We kunnen terugzien op

procedures en besluiten, waarin

op zeer plezierige wijze samenge-

werkt is, met een ondernemer die

steeds is blijven geloven in het

einddoel of eigenlijk meer in een

nieuwe start.'

Voor Jos Herwers was het lange

wachten uiteindelijk beloond. 'Het

geduld is beloond! Na wachten,

wachten en nog eens wachten zit-

ten we eindelijk in het nieuwe

pand.'

Jos heeft een goed gevoel voor de

toekomst. 'Als je wilt knokken,

dan red je het'. Ook had hij waar-

derende woorden voor de buurt.

'Het bord met daarop "Welkom in

de buurt" was hartverwarmend'.

Jan Philipsen, verkoopdirecteur

van Nissan Nederland, sprak lo-

vende woorden voor Jos Herwers

en zijn medewerkers. 'Wij van Nis-

san Nederland zijn blij met

Jos Herwers en zijn medewerkers.

Jos en zijn team hebben een enorm

doorzettingsvermogen getoond,

dat bleek ook weer tijdens de ma-

rathon in New York. Het team

bezit de juiste spirit onder de juis-

te aansturing. Gefeliciteerd.'

Arno Fielt gaf namens de mede-

werkers een beeld cadeau aan

Auto Herwers. Het symboliseert

'het kloppend hart van Jos Her-

wers'.

Het grote moment van de opening

was het ontsteken van het vuur,

dat door Leo Eringfeld van het

oude pand aan de Hummelosweg

(nu slechts één kilometer) lopend

werd overgebracht naar het nieu-

we bedrijf aan de Kruisbergseweg

De ingebruikname was een feit!

Zaterdag 15 december en zondag

16 december maakten velen ge-

bruik van de gelegenheid om het

prachtige pand met zijn schit-

terende showroom en optimale

werkruimtes te bekijken.

Autobedrijf Herwers van harte ge-

feliciteerd en veel succes gewenst!

Vanaf donderdag 20 december

begint de traditionele oudejaars-

show bij Autobedrijf Herwers,

waar ook een hele collectie ge-

bruikte auto's in alle prijsklassen

tentoongesteld staat.

Passage Toldijk

Vrouwenbeweging 'Passage' houdt

haar eerste bijeenkomst in het

nieuwe jaar op maandagavond

7 januari. Notaris v.d. Heuvel

komt ons uitleg geven over allerlei

zaken en vragen. Belangstellende

vrouwen zijn van harte welkom.

Aanvang 19.30 uur bij 'Den Bre-

mer'.

Verschijningsdata 'de Reclame' Oud en Nieuw

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.

Traditioneel wordt het jaar bij

Flophuus weer afgesloten met de

uitluiweek. Negen dagen lang staat

Flophuus dan bol van de activitei-

ten. Heel gevarieerd met voor ie-

dereen wel wat.

Ieder jaar zijn de klaverjasbrunch,

autopuzzelrit, kerstpop en afslui-

tingsavond weer grote toppers.

Klaverjasbrunch:

zondag 23 december

Twee boompjes klaverjassen,

een gevulde brunchtafel en daarna

nog twee boompjes klaverjassen.

Een drankje op z'n tijd, kan het ge-

zelliger? Koffie is gratis. Deelna-

meprijs ƒ25,- incl.brunch. Aan-

vang 11.00 uur. Opgave bij Evert

Klein Lenderink, tel. 45 19 43.

Kinderknalmiddag (14.00 uur):

maandag 24 december

Op school ontvangt ieder Idnd uit

groep 5, 6, 7 of 8 hiervoor een for-

mulier. Natuurlijk zijn kinderen die

andersoortig onderwijs volgen van

harte welkom. Op maandag 24 de-

cember is de beurt aan de RK Ba-

sisscholen van onze gemeente

(Steenderen en Baak).

Tweede Kerstdag: Kerstpop

Tweede Kerstdag is het weer pop-

middag. De jongens van het ge-

deeltelijk Toldijkse poporkest'Not

Beethoven' geven een spetterend

optreden. Aanvang 14.30 uur. En-

tree ƒ 15,-.Pasjeshouders ƒ 12,50.

Kinderknalmiddag:

donderdag 27 december

Deze dag de kinderknalmiddag

voor de Basisscholen in Toldijk,

C.B.S. 'De Akker' in Steenderen en

de Olburgse school.

Ladiesnight en Karaoke:

vrijdag 28 december

Deze middag is het knallen voor de

jeugd van basisschool 'De Steenuil'

in Steenderen. Alle aanstormende

talenten kunnen hun ei kwijt op

deze speciale Flophuusavond. En-

tree ƒ2,50. Bij opgave voor deel-

name gratis. Open 21.00 uur. Toe-

gang vanaf 15 jaar. Ook worden de

vrouwtjes onder ons xxxtra in de

watten gelegd: Ladies Night!

Puzzelrit: zaterdag 29 december

's Avonds kost de jaarlijkse auto-

puzzelrit de tientallen deelnemers

weer de nodige hoofdbrekens. In-

genieus in elkaar geknutseld door

Herman Cortumme.Halverwege de

rit is er voor elke deelnemer een

kom snert met roggebrood en spek.

Starttijd 19.30 uur. Deelnemers

strijden in verschillende catego-

rieën ook dit jaar weer om de

mooie prijzen. Koffie gratis.

Deelnameprijs ƒ20,- per auto +

chauffeur. Elk persoon meer per

auto ƒ7,50. Starttijd 19.30 uur.

Opgave Evert Jansen, tel. 45 13 55

of 's avonds vanaf 19.00 uur.

J aar af sluiting: zondag 30 december

Zondag 30 december jaarafslui-

ting. Flophuus sluit het jaar ecla-

tant af. Livemuziek, disco en na-

tuurlijk de Limbodanswedstrijden.

Het is niet te vatten hoe sommigen

zich 'staande' door de steeds be-

narder wordende ruimte tussen

gymmat en steltouw heenwurmen.

Happen aan de barbekjoe. Afslui-

tingsavond: een must.

Entree gratis. Open 21.00 uur.

Toegang vanaf 15 jaar.

(advertentie)

afdeling
Hengelo G/d.

Wenst u naast alle goeds voor 2002

• een grote betrokkenheid bij de plaatselijke politiek
• een stembusuitslag op 6 maart a.s. waar u zich in herkent
• een gemeentebestuur dat met uw inbreng rekening houdt

Als voornemens heeft de VVD

• een totale inzet van de fractie voor de 'wensen van de mensen'
• een luisterend oor, waardoor een goede communicatie
• constructieve gedachtenwisseling met al onze inwoners

De VVD elke dag van de partij
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KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 30 december, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
- Maandag 31 december, 19.30 uur,

ds. C. Ferrari, Oudjaar m.m.v. Crescendo
- Zondag 6 januari, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, koffiedrinken
Goede Herder Kapel
- Zondag 30 december, 10.15 uur, C. Ferrari
- Maandag 31 december, 19.30 uur, ds. A.B. Elbert
- Zondag 6 januari, 10.15 uur,

dhr. H.G. Dijkman, Vorden
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Maandag 31 december, 17.00 uur,

Ds. mevr. Laman-Trip, Warnsveld
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 27 december, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 29 december, 19.00 uur,

Eucharistieviering
- Zondag 30 december, 10.00 uur, Eucharistieviering
- Maandag 31 december, 19.00 uur,

Eucharistieviering
- Dinsdag 1 januari, geen viering
- Donderdag 3 januari, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zondag 6 januari, 10.00 uur, Eucharistieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdag 29 december 19.00 uur:

Woord- en Communieviering, Dameskoor
- Zondag 30 december 11.00 uur:

Eucharistieviering, Herenkoor
- Maandag 31 december 19.00 uur:

Oudejaarsviering, Jongerenkoor Rejoice
- Dinsdag 1 januari 11.00 uur:

Eucharistieviering Vrijwilligerskoor
Na 'Oud en Nieuw' als voorheen:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 11.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

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

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

NPC gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

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

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

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

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

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

bedoeld voor spoedgevallen.
- De huisartsenpost is buiten praktijkuren altijd

bereikbaar op het centraal telefoonnummer:
(0314)329888.

Telefoonnummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)461277
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
dr. Koning, tel. (0575) 461266
Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575) 4610 10
Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur
- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur
- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

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

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient
u voor spoed recepten 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,

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

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

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

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

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

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

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

«ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)
Politiebureau Hengelo Gld.

- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau alleen op

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

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

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

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

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

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) 462279
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) 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) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 44 1809

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 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) 3299 11

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

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes1

Gevraagd: Huishoudelijke

hulp voor donderdag of vrij-

dagmorgen. Brieven onder

nummer 52, 'de Reclame' Post-

bus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

Te koop:

Café-stoelen en -krukken,

tel. (0314) 641392

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondwey 2u - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

Boekhouder/administrateur

zoekt passende werkkring

voor 2 x 8 uur per week.

MBO/HBO-niveau. Omgeving

Hengelo. Tel. (0575) 460321

Hebt u nog bruikbare spulle-

tjes voor de rommelmarkt van

muziekver. Crescendo?

Bel dan (0575) 461782

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

Tandtechnisch
Laboratorium

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem (0314) 62 39 21

OOK VOOR UW W INI

BESTRATINGSMATERIALEN

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

U kunt ook in Bzak terecht voor allerlei

voor uw tuin en erf 0.

- 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



Waterstraat 4
7001 HH Doctitichcin

'lilcfooii (0.114).i 4 48.W
Fax (0314) 378581

Maandmenu Januari

licht yhonden preisoep

of
krabcocktail met tontjiinuiyoiuusc

gepocheerde zahnfilet

< > / '
rttndersukade

mokkabenurois
of

koffie met bonbon

€15,00 (f 33,05)

ledere zondag ontbijten

vanaf 11.00 uur t/m 13.30 uur.

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

Net iets gezelliger!

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

)EKSE van een BTW-tarief

KLU
DE A< :HTERH

SSENDI :NST

Telefoon (0575) 46 10 64

van slechts 6%
in plaats van 19%!

VtOK

VOOR ÜW ZEKERHEID AANGESLOTEN BIJ!

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 de cursussen!
voor particulieren en bedrijvan!

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

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 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 Toldijk

Tel.(0575)451655
Fax (0575) 45 26 79

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
tel.(0575)464882

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Cadeau-Tip

Cadeau
On* r.«t*«»k(M kmt«

M)

OSMAN
OftOfNSPtCIAU*T
ll«.lMiil>i«l>H «• lr»«»«rti

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

Slrlus Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

apparatuur zoalöTV's, Video's en Audio's.

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo G\d.

Tel. (0575) 46 2120 • Mob. 06-53704373

Fax. (0575) 46 2015 • E-mail: sirius^ddö.ni

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur-Woensdag gesloten!

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

Varsselseweg 49,

7255 NR Hengelo Gld.

tel. (0575)467474

fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag -

Kaarsjesavond

Hengelo sfeervol

Vrijdagavond 14 december trot-

seerden veel mensen de kou om

onder de kerstboom aan de

Kerkstraat kerstliedjes te zin-

gen. Alles en iedereen werkte

mee om er een sfeervolle happe-

ning van te maken.

De ondernemers hadden hun eta-

lages aan gepast; zowel binnen

als buiten brandden honderden

kaarsen.

De werkgroep Roemenië verkocht

kaarsen om de zangers bij te lich-

ten.

De koperblazers van Concordia en

Crescendo speelden de oude melo-

dieën ondanks de vrieskou zuiver

en de midwinterhoorns lieten hun

bijzondere geluid horen. Dit alles

met de Remigiuskerk als perfect

decor.

Alle activiteiten werden voldoen-

de bezocht, alleen de kramen ver-

dienden wat meer aandacht, al-

hoewel ... voor de chocola en de

glühwein waren kooplustigen ge-

noeg vanwege de kou. Al met al

een mooi iniatief dat zeker ver-

volg dient te krijgen, dus volgend

jaar zingt Hengelo 2002!

Veel belangstelling tijdens receptie

25 Jaar muziekvereniging 'Nieuw Leven
9
 in Steenderen

Als afsluiting van het jubileum-

jaar van muziekvereniging 'Nieuw

Leven' werd zaterdag 15 decem-

ber jl. een receptie gehouden.

Muziekvereniging 'Nieuw Leven'

geniet in Steenderen veel sympa-

thie, dit werd nog weer eens be-

vestigd door de vele aanwezigen.

De vereniging is opgericht op 17

december 1976. De twee muziek-

verenigingen 'St Cecilia' en 'DSS'

kampten destijds beiden met de

dezelfde financiële en organisato-

rische problemen. De beide bestu-

ren kwamen tot het inzicht, dat

een fusie de enige mogelijkheid

was om de toekomst met vertrou-

wen tegemoet te zien. De leden

gingen schoorvoetend en met be-

denkingen met de voorstellen van

de beide besturen akkoord.

De nieuwe vereniging startte met

succes. De AVIKO zorgde voor

nieuwe uniformen en de gemeente

voor nieuwe instrumenten. De mu-

ziekvereniging speelde twee jaar

na de oprichting al in de ere-afde-

ling van de Koninklijke Nederland-

se Federatie van Muziekgezel-

schappen. Ook de malletband be-

haalde landelijk grote successen.

'Het jubileumconcert op 5 mei

was het hoogtepunt van het jubi-

leumjaar,' aldus voorzitster Agnes

Gosselink.'Muziekvereniging

"Nieuw Leven" heeft samen met

het optreden van de bekende bari-

ton Ernst Daniël Smid voor een

fantastische avond gezorgd.'

Burgemeester Appeldoorn dankte

de vereniging voor de aanwezig-

heid bij alle speciale gelegenheden

in de gemeente Steenderen en hij

sprak zijn vertrouwen uit voor de

komende jaren. 'De vereniging

staat voor een hoge muzikale

kwaliteit. De afgelopen 25 jaar is

een goed fundament gelegd om de

komende jaren enthousiast door

te kunnen gaan.'

De heer Heutink, aanwezig als

vertegenwoordiger van de Ko-

ninklijke Nederlandse Muziek Fe-

deratie, overhandigde Agnes Gos-

selink een erepenning. Hij noemde

'Nieuw Leven' een vereniging

waar niet alleen muziek voorop

staat, maar ook gezelligheid een

belangrijke plaats inneemt.

De kinderen van de blokfluitgroep

brachten een feestelijke serenade

aan de jubilerende vereniging.

De leden van 'Nieuw Leven' ver-

rasten de bestuursleden met een

cadeau voor de muziekvereniging:

een muziekstuk genaamd 'Cuba

Libre' en tien nieuwe muziekstan-

daards. Jan Visser, reeds vijfen-

twintig jaar dirigent, bood een vi-

deoband aan met alle historische

momenten van 25 jaar. 'Blijf

samen bouwen aan deze vereni-

ging,' aldus de dirigent.

Muziekvereniging 'Nieuw Leven',

. van harte gefeliciteerd met dit ju-

bileum!

Het huidige bestuur: Jan Teunissen, Marcel Westerink, Jan Peters, Henk Wentink, secretaris, Agnes Gosselink,

voorzitter, Wilma Bijvank, penningmeester, Wim Reintjes, Geert Vredegoor enjan Roording.
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Wij wensen u
Prettige Kerstdagen

en een Gelukkig 2002

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

Spalstraat 15, Hengelo gld. - Telefoon (0575) 46 13 74

Wij wensen u

Prettige Feestdagen en

een Voorspoedig 2002

SCHILDERSBEDRIJF

DSRKSSN
Nijverheidsweg 15, 7255 RA Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 31 09

Café Coen Evers
(0314)-641392 Velswijk

Wenst iedereen
Gezellige Kerstdagen

en een
Voorspoedig Nieuwjaar

Fam. van Campen

uw UW afdeling
Hengelo Qld

De beste wensen
elkaar wensen

voor het jaar 2002
dat kan bij de UW

Nieuwjaarsvisite
op donderdag 10 januari 2002

aanvang 14-00 uur in 'Ons Huis

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

Wij en onze medewerkers

wensen u fijne feestdagen

en een gezond 2002

TAXI BERT LAMMERS
•̂•••fehk HUMMELOSEWEG 2O •̂••HHJ

Tel. (0575) 463005

Wij wensen u
Fijne Feestdagen

en een
Voorspoedig 2002

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

Kerstaanbieding
alleen op zondag 23 december

25% korting op:
kinder-, dames- en
herennachtkleding

Wij wensen u
prettige feestdagen en
een voorspoedig 2002

WoMen
Kitty Halma
Raadhuisstraat 6

Hengelo Gld
7(0575)4621 33
F (0575) 46 30 29

Wij wensen u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2002

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

Wij wensen u

prettige kerstdagen

en een

gelukkig en gezond 2002

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

Hengelo G. Spalstraat 27 - Tel. 0575-461771

Voor een belangrijk deel van onze collectie
nu kortingen tot 50%!

Op 26, 27 en 28 december hebben
we speciale europrijzen

welke u betaalt met guldens

Maandag 24 en 31 december gesloten

Wij wensen u Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig 2002

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 461235
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sport nieuws

Zeven provinciale titels voor Judoka's van Aerofitt!

Judoka's van judoleraar Leo
Buitink uit Ruurlo domineerden

het provinciaal kampioenschap
in december met maar liefst 38
eerste prijzen!

Sporthal 'De Haverkamp' in Mar-

kelo vormde het decor voor de

jaarlijkse Provinciale titelstrijd.
Bijna zevenhonderd judoka's uit
drie provincies (Gelderland, Over-

ijssel en Flevoland) namen hier

aan deel.
De judoploeg van de Ruurlose ju-

doleraar was met 223 deelnemers

veruit de grootste club op dit
jaarlijkse evenement. De jongste

judojeugd 4 tot en met 7 jaar
krijgt persoonlijk elk jaar de prijs

overhandigd door Sinterklaas.

De kinderen werden op leeftijd,
kleur band, gewicht en wedstrijd-

niveau ingedeeld. De kinderen die
niet de finale haalden, kregen van

Sinterklaas toch een derde prijs

mee, ook al waren ze als vijfde of
zesde geëindigd.
De zevenhonderd judoka's werden

verdeeld over 120 poules. De ju-
doka's van Leo Buitink stonden

38 keer op de eerste plaats en 47
keer op de tweede plaats.
De Ruurloër die in acht plaatsen
judolessen verzorgt, was zeer te-
vreden over dit resultaat. Alle 38
eerste prijzen gingen goed ver-

deeld naar de judoka's uit de ver-
schillende plaatsen.

Joost Helmink (Toldijk) versloeg
bij de beginners t/m 7 jaar in de

finale tot 26 kg Lars van de Velde
uit Enschede. Joost zit pas een
halfjaar op judo.
Noortje Lubbers prolongeerde haar
titel t/m 7 jaar in de klasse tot

24 kg door winst op Karlijn Zee-
gers uit Zutphen.
Bij de 8- en 9-jarigen deed Koen

Waanders (Zelhem) boven 38 kg
hetzelfde, maar dan in de wed-

strijdklasse door in de finale Rut-
ger Gordon eveneens uit Zutphen

te verslaan.
De titel van Stef Burger in de be-

ginnersklasse bij de 8- en 9-jari-
gen kwam als een verrassing.

Stef als recreatie-judoka, had tot

dit moment nog nooit een judo-
prijs gewonnen maar kon dus nu
de hoogste prijs in ontvangst ne-

men, door winst op Robin Leus-

huis uit Almelo.
In de oudste leeftijdsgroep 10- en

11-jarigen werden drie judoka's
van Aerofitt in de wedstrijdklasse
kampioen!

Jan Willem Mennink (Halle) won
in de finale tot 31 kg van Teun te

Woerd, Leo Buitink Groenlo.

Martine Uiterweerd won de finale
tot 28 kg van José Enkel, Buitink
Ruurlo.

Leonie Schieven won de finale tot
34 kg van Lisa Fay Karsenbarg

uit Almelo.
Mooie tweede plaatsen waren er
voor: Robin Aberson, Taco Eijck,

Geleste Essing, Lizanne Geurds,
Rik te Kamp, Rogier Nekkers, Gijs
de Vries en Rinze Wissels.

Voor een aantal judoka's van
Aerofitt startte 15 december de

teamcompetitie van Oost Neder-

land.
Vorig jaar werd het meisjesteam
provinciaal kampioen en de jon-
gens jeugd behaalde een tweede
plaats.

In de selectie zitten de volgende
judoka's: bij meisjes jeugd Marti-
ne Uiterweerd en Leonie Schie-

Joost Helmink Noortje Lubbers StefBurger Stef Burger

Jan Willem Mennink

ven, dames junioren Marlies Ra-

terink en Lotte Jansen en bij de

jongens jeugd Jan Willem Men-
nink (Halle), Rutger Roeling,
Sjoerd Schierboom en Mark

Geurds.

Teamcompetitie Oost Nederland

wedstrijdverslag 15 december

De thuisronde in Ruurlo werd af-
gewerkt in de gymzaal aan de
Schoolstraat.
Het eerste dames jeugdteam (vo-
rig seizoen kampioen) won met

overmacht.
Judo sport Oost uit Enschede ver-
loor met 5-0, ten Tije uit Apel-

Martine Uiterweerd

doorn met 4-1 en JPT uit Almelo
met 3-1 (l onbeslist).

De heren jeugd kende veel wisse-
lingen door ziekte en uitvallers;
desondanks kon dit eerste jeugd-

team de tweede plaats in de
poule veilig stellen.

Middelkamp uit Nijverdal werd
met 7-0 verslagen, Kleinhuis uit
Zutphen met 5-2, de Liemers uit
'sHeerenberg met 6-1 en tegen
Bijsterbosch uit Keerde werd de
enige verliespartij geïncasseerd.
De dames junioren t/m 16 jaar
staan gedeeld eerste met JPT uit
Almelo.

Het tweede heren jeugdteam
moest uit in Losser en werd daar

Leonie Schieven

zeer verrassend eerste van de

poule door winst op Losser met

6-1, Judosport Oost uit Enschede
werd ook verslagen met 6-1, Robs
uit Aalten/Winterswijk werd ook
verslagen met 6-1 en tegen JPT

uit Almelo werd het nog 5-2.

Het tweede dames jeugdteam
deed ook buitengewoon goede
zaken door tweede te worden in
de poule via winst op Hantei 01-
denzaal en Oost uit Enschede.

De volgende ronde is op 19 janu-

ari en alle teams van leraar Leo
Buitink staan op koers om te pro-
moveren.

Waterpolo

He-Keg

De heren van He-Key stonden op
15 december aan de badrand voor

de wedstrijd tegen DOS 2 uitVars-
seveld. Op papier een wedstrijd
die gewonnen moest worden,
maar je weet toch maar nooit.
He-Key miste zijn midvoor Geert

Memelink door een blessure en

dat had consequenties voor de
speelstijl. De aanvalskracht moest
nu van achteruit komen en in het

begin was dat wat onwennig. Er
werd vooralsnog niet met scherp
geschoten vanaf de 6-meter lijn.
Na verloop van tijd groeide He-

Key echter in het nieuwe spel en

begonnen de doelpunten te val-
len. Het duurde tot 3-0 voordat
een tegendoelpunt werd geïncas-
seerd. Het bleek later de enige te-
gengoal te zijn. Met 7-1 werd de
wedstrijd gewonnen.

He-Key was vooral tevreden met
het feit dat ook met een andere
speelstijl gewonnen werd. He-Key
houdt met deze overwinning aan-

sluiting bij de subtop in het klas-
sement.

Nieuwe outfit dames He-Key

In het kader van een driejarig
sponsorcontract werden onlangs
door 'Dales Accountants en Belas-

tingadviseurs' te Doetinchem alle
dames van de zwem- en polover-
eniging He-Key van nieuwe bad-
pakken voorzien. In het eerste
jaar werden door de sponsor al

nieuwe sporttassen en T-shirts ge-
geven. De dames zijn zeer content

met hun nieuwe zwarte outfit en
Dales natuurlijk zeer erkentelijk.
He-Key sloot met deze wedstrij-

den 2001 sportief af. He-Key
wenst allen een gelukkig 2002!

Wij zullen u ook in het nieuwe
jaar op de hoogte houden van
onze activiteiten.
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REGELINK SCHILDERSBEDRIJF vo f

en medewerkers

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen en een

voorspoedig nieuwjaar.

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

AUTOBEDRIJF

NIESINK
Dambroek 9, 7223 DT Baak - Tel. (0575) 44 20 89

Onderhoud en reparatie • Alle merken auto's
Ruitreparatie • APK-keuringsbedrijf • Nieuw: Airco Service

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

POT

BINGO VOOR JONG EN OUD

RAD VAN AVONTUUR
GEZELLIGHEID VOOR HET HELE GEZIN

POTBIUARTEN OP TWEE TAFELS
VOOR DE KINDEREN WEER GRA TfS PA TA T

ORGANISATIE

Biljartver.

Concordia'54

B. V. Concordia '54
wenst u allen

PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 2002

Weer stamppottenü!

Het AUTO KfMP-teoM wenst U:

Prettige Kerstdagen

en een
goede en getonde start!

Wij zijn op 24 en 31 december gesloten

'bedrijf

op échte service ofgestemp!

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

U1T-LUI-WEEK 2001
J-KLAVEROASB
*^^*7*f\ai««(»M4>* C V\r>tt\ l t>r\A0fJm

„ i RIBDEN
Gratis entree. ~

&JC. FLOPUUUS. FOLDII'K.

Mede dankzij u is

voor ons een goed jaar

geworden, f
i
i f

Samen met u zien

wij 2002 met Vf j

vertrouwen tegemoet.

d r u k k e r i j

U i t e r w e er d

K-
wensen o

ige Feestdagen en

een Voor

en Gezond iNieuwrj ir*^

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

pagina



•Café

• Slijterij
't Hoekje

Oudjaarsdag 31 december:

POTBILJARTEN op 2 biljarts
van 13.00 tot 18.00 uur

Vele prachtige prijzen te winnen,

ook met een verloting en spelen!

Openingstijden met de feestdagen:
• maandag 24 december 12.00 -18.00 uur
• Eerste Kerstdag 25 december gesloten
• Tweede Kerstdag 26 december 17.00 - 01.00 uur
• oudejaarsdag 31 december 12.00 -18.00 uur
• Nieuwjaarsdag 1 januari 17.00 - 01.00 uur

Wij wensen u allen prettige feestdagen

en een goed en gezond nieuwjaar!!!

Het team van café 't Hoekje

Wij wensen u prettige
feestdagen en een

spoedig 2002
Gewijzigde openingstijden
Maandag 24 december Showroom

Bouwmarkt

27 december t/m 6 januari

Maandag t/m vrijdag Showroom

Bouwmarkt

Vrijdagavond Showroom + bouwmarkt

Zaterdag Showroom

Bouwmarkt

Maandag 31 december gesloten
In week 52 en l wordt niet bezorgd.

09.00- 15.(K) uur

08.00- 15.00 uur

09.00- 1730 uur

08.00- 17.30 uur

19.00-21.00 uur

10.00- 16.00 uur

iBouwCenterSHCI
BouwCenter HCI Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, tel. (0575) 46 81 81

hci@hciubi.nl / www.hciubi.nl

U W K E U S I S R U I M E R B I J H C I

Gewijzigde openingstijden
Zondag 23 december koopzondag van 10.00 tot 17.00 uur

Maandag 24 december 8.00 tot 17.00 uur
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 tot 20.00 uur

Kerstaanbieding:

nergens in Hengelo zo goedkoop!

Hagelwitte Bloemkool

voor ƒ 2,50 (€1.13)

Wij wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 2002

ROOZECAARDE
Sport & Mode m*

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Vuurwerk van de vuurwerkspecialist

• Voorverkoop met gratis siervuurwerk
t/m 27 december 2001

• Powerprijzen
Slof kanonslagen, 200 stuks ƒ 5r50 (€ 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.

Maandag 3 / december

Oudejaarsdag
wederom ons traditionele

Potbil/arten
Puntbilj arten etc.

Aanvang 14.00 uur

Tevens wensen wij iedereen
prettige feestdagen en
een voorspoedig 2002

Café - Zaal

Winkelman
Keijenborg

Voor als er iets
te vieren valt,

.

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

Vuurwerk
Voor het mooiste en grootste
vuurwerk ga je naar
Jansen Vuurwerk Specialist

Diamond
collection
Zeer professioneel

Wij wensen u allen
goede kerstdagen en een j
goed en gezond 2002 toe j

JANSEN-SMID
Bleekstraat 1, Tel. (0575) 46 13 60, HENGELO Gld.
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Afwijkende openingstijden

In verband met de invoering van de euro en de komende feestda-

gen zijn de openingstijden van onze kantoren Hengelo, Steende-

ren en Vorden aangepast.

Maandag 24 december

Donderdag 27 december

Woensdag 2 januari

Donderdag 3 januari

Geopend tot 16.00 uur

Geopend tot 18.00 uur

Geopend tot 18.00 uur

Geopend tot 18.00 uur

Vanwege de invoering van de euro is op 31 december geen enkel

betalingsverkeer mogelijk in de landen die op 1 januari 2002 de euro

gaan invoeren. Ook zijn deze dag de effectenbeurzen gesloten.

Vanwege bovenstaande en de te treffen voorbereidingen binnen

onze eigen kantoren met betrekking tot de invoering van de euro

zijn al onze kantoren op

Oudejaarsdag 31 december gesloten.

Door de invoering van de euro wordt in de eerste week van januari

veel contant geldverkeer verwacht zowel in euro's als ook nog in

guldens. Dit heeft geleid tot het aanscherpen van de veiligheids-

voorschriften binnen de bank.

Hierdoor hebben wij moeten besluiten om de kantoren

Wichmond, Baak en Keijenborg ook op 2, 3 en 4 januari te sluiten.
Klanten van deze kantoren zijn natuurlijk van harte welkom op

onze kantoren te Vorden, Hengelo en Steenderen.

Rabobank
Graafschap- West

De ANBO-Hengelo/Steenderen

bedankt de leden en de sponsors en wenst iedereen

Prettige Feestdagen en een
Gelukkig en Gezond Nieuwjaar!

POWER EQUIPMENT
NIEUW EN GEBRUIKT

GROENE KRACHT
verkoop en reparatie
van alle merken
tevens verhuur
machines het hele
jaar door

• veegmachines •zitmaaiers
• hakselaars • bladblazers

Branderhorstweg 5, Keijenborg - Tel. (0575) 46 20 26

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2002

Alle medewerkers van de

Spannevogel wensen u

prettige feestdagen en een

gelukkig en gezond 2002 toe.

P.S. Wij zijn woensdag 2 januari

de gehele dag gesloten

DECSPANNEVOCEL
M l U M I l . - L N IA F' l I F l N 11 U l S

Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, 7261 AV Ruurlo Tel. (0575) 45 31 93

Wij wensen u allen

prettige feestdagen en

een voorspoedig 2002.

Fam. Schuerink
en medewerkers

Koningsweg 4

7255 KR Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 34 47

Bouwbedrijf

Wolbrink-Masselink
en medewerkers
Toverstraat 5 Berendschotstraat 8
7223 LZ Baak 7255 KB Hengelo Gld.

Wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2002.

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

Vuurwerk
voor-

verkoop
met gratis

siervuurwerk
t/m

27 december

Wij wensen u Prettige Kerstdagen

en een Voorspoedig 2002!

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

JE V O E L T JE L E K K E R D E R IN EEN P E U G E O T PEUGEOT
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DE EURO EN UW VERZEKERINGSCONTRACT

Politieteam Zelhem
(Hengelo G/rf., Hummelo & Keppel en Zelhem)

De euro komt steeds dichterbij. Op l januari 2002 is het zover,

E-day. Sinds l juli is een groot deel van de prijzen al in euro's aan-

gegeven. Op dit moment zijn de banken al in het bezit van de euro

en worden de bedrijven nu ook bevoorraad. Het leeuwendeel van de

werkzaamheden hiervan zal aan ons voorbijgaan, maar vanaf 14

december 2001 weten we hoe de euro's eruitzien. We hebben de

eurokit af kunnen halen, daarnaast kunnen we consumentenpak-

ketten ter waarde van 25 gulden kopen om zo al wat klein geld in

ons bezit te hebben.

Vanaf l januari 2002 geven geld-

automaten euro's uit en zal de

gulden uit onze portemonnee ver-

dwijnen. Dan zal er gerekend en

gedacht moeten worden in euro's.

Hoe zit dat nu met onze

verzekeringscontracten?

De contracten worden niet gewij-

zigd door de komst van de euro,

dat is geregeld in een Europese

Verordening. In de verzekerings-

overeenkomsten gaan de bedra-

gen om in euro's, volgens de

vaste wisselkoers van l euro is

2,20371 gulden.

Percentages, verzekerde bedragen

of andere afspraken mogen, naar

aanleiding van de invoering van

de euro, niet in contracten wor-

den veranderd. Pensioenen en ver-

zekeringen zijn contracten. Dus

ook hier geldt het bovenstaande.

Aan de dekking verandert er bo-

vendien niets, want daar heeft de

euro geen invloed op.

Premiebetaling en schadeuitke-

ringen gaan nu in guldens en/of

in euro's, dit is afhankelijk van

het feit of de verzekeraar al is

overgegaan naar de euro. Daar-

naast is er het laatste jaar al

vaak een bijlage bij polissen ge-

voegd waarop de omrekenwaarde

van de verzekerde bedragen ver-

meld staat. Sinds een maand rol-

len ook de eerste polissen of po-

lisaanhangsels uit de printer met

de verzekerde bedragen in euro's.

Ik weet het zeker, de euro wordt

van ons allemaal en over een tijd-

je is het vanzelfsprekend.

Memelink en Bergervoet

assurantiën en financiële diensten

'Auto Kemp
1
 in Keijenborg investeert in

Milieuvriendelijke autowasinstallatie

Je hoeft de kraan maar open te

draaien en er is water. Op elk

moment van de dag en zoveel je

maar wilt. In een land als het

onze lijkt dat zo vanzelfspre-

kend. Maar is dat wel zo?

Water behoort tot de belangrijkste

levensbehoeften. Dankzij water is

er leven op aarde. Logisch dat je

met dat gewone, maar toch bijzon-

dere drinkwater bewust moet om-

gaan. Want water wordt in ons

landje steeds schaarser. Daar

heeft Auto Kemp' ook aan ge-

dacht bij de aanschaf van een

nieuwe doe-het-zelf-autowasinstal-

Keijenborgse koren slaan de handen ineen

Met zang en muziek in Kerstsfeer

Een gevulde kerk was op zondag

16 december getuige van prachti-

ge muziek en koorzang, met ge-

wijde muziek. St. Jan verzorgde

op sfeervolle wijze de intro naar

het concert. Zeer efficiënt op die

momenten, dat het harmonie-or-

kest muzikaal ondersteuning

moest verlenen aan de zang.

Het hernieuwde jongerenkoor, lui-

sterend naar de naam 'Rejoice',

beet onder leiding van dirigent

Gerrit Wolsink met stijl de spits af.

Een bijzonder optreden was het

toch wel voor het heren parochie-

koor, dat uit achttien personen

bestaat omdat ze bijna niet optre-

den.

latie. 'Momenteel gebruikt men

per hoofd van de bevolking 130

liter schoon water', aldus J. Kemp,

eigenaar van Auto Kemp'. 'Dat is

te veel', vervolgt hij. 'De kosten

voor zuivering van water stijgen

per dag. Derhalve is het zaak dat

we meedenken met het milieu en

daar hebben we bij de aanschaf re-

kening mee gehouden'.

De nieuwe apparatuur is veel zui-

niger met water, heeft maar liefst

negen wasprogramma's met ge-

bruik van milieuvriendelijke reini-

gingsproducten. Met actie/schuim

reinigen, borstelen en af spuiten met

glansdroger en de auto droogt vlek-

vrij op. Speciale programma's als

insectverwijderaar, hotwax en vel-

gen- en motorreiniger zorgen voor

een schone en glimmende auto. Ui-

teraard wordt het afvalwater ge-

zuiverd en wel zover dat er vissen

in kunnen blijven leven. Om de

laatste werkzaamheden aan het

interieur af te kunnen ronden, is

onze wasserette tijdelijk gesloten

van 23 december tot 4 januari,

waarbij we natuurlijk gelijk de

Euro-aanpassing voor 50 Euro-

cent, l Euro en 2 Euro realiseren.

Daarna kan men weer bij 'Auto

Kemp' elke dag in de week terecht

gedurende 24 uur per dag. U ziet

... Auto Kemp' denkt aan het mi-

lieu, de toekomst én aan de auto-

mobilist!

Popkoor 'The Keys' kwam in

nummers zoals Tm dreaming of a

white Christmas', 'O holy night'

en 'Alles wat ademt' tot grote ex-

pressie.

Harmonie St.Jan speelde op stijl-

volle wijze onder leiding van diri-

gent Ronald Buijting met de com-

posities zoals 'Mary's Boy child'

en 'The young Amadeus'.

Keijenborg, heeft weer eens bewe-

zen ook cultureel wel degelijk een

stem te kunnen laten horen.

P .. L l T l E
Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend.

Overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden be-

zocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844

Dinsdag 11 december t/m maandag 17 december

Politie neemt vuurwerk in beslag Vrijdag 14 december

Naar aanleiding van klachten over

vuurwerkoverlast is de politie een

onderzoek gestart en heeft de poli-

tie van het team Zelhem op een

adres in Zelhem 280 kilogram le-

gaal en illegaal vuurwerk in be-

slag genomen. Ter plaatse werd in

een aan het zicht onttrokken ruim-

te de hoeveelheid vuurwerk aan-

getroffen. Tussen dit vuurwerk zat

extreem gevaarlijk spul. Het vuur-

werk is in beslag genomen de eige-

naar kreeg een proces-verbaal.

Parkeren in de gemeente Zelhem

Het politieteam Zelhem is begon-

nen met het uitreiken van gele

waarschuwkaarten om het parke-

ren op trottoir / groenstrook / par-

keerverbod / en voor een uitrit

tegen te gaan. In deze waarschuw-

periode heeft de politie reeds 48

waarschuwingskaarten uitgereikt.

Na deze 'waarschuwtijd' zal vanaf

l januari tegen het foutief parkeren

verbaliserend worden opgetreden.

Deze overtredingen zullen beboet

worden met een transactie van ƒ

90,-. Tevens zal opgetreden wor-

den tegen het parkeren op inva-

liden parkeerplaatsen a ƒ 140,-.

Dinsdag 11 december

- In Hoog Keppel op de Oude

Zutphenseweg zag de politie

een man laveloos bij zijn auto

op straat liggen. Hij is thuis af-

geleverd en tegen hem wordt

een proces verbaal opgemaakt.

Woensdag 12 december

- Een automobiliste reed over de

Eldrikseweg in Eldrik. Een ree

stak de rijbaan over en de be-

stuurster kon een aanrijding

niet meer voorkomen. De ree

overleefde de aanrijding niet.

Donderdag 13 december

- In Zelhem vond op de kruising

Vincent van Goghstraat - Hanen-

hoek een aanrijding plaats tus-

sen twee automobilisten. Aan

de voertuigen ontstond schade.

- Een bewoner van de Steintjes-

weide in Hengelo deed aangifte

van diefstal van een autoradio

en poging tot diefstal van zijn

auto.

- Tussen 7.00 en 8.00 uur werd

op het fietspad langs de Doetin-

chemseweg in Zelhem een ver-

lichtingscontrole gehouden.

Zeven fietsers kregen een be-

keuring uitgereikt.

- Op de Vordenseweg in Hengelo

kwam een bestuurster met het

voorwiel van haar voertuig in

de berm en botste tegen een

boom. De bestuurster, een in-

woonster uit Vorden, werd naar

het ziekenhuis gebracht.

- In het buitengebied van Zelhem

door onbekende(n) gereedschap

vanuit een onafgesloten ruimte

gestolen.

Zaterdag 15 december

- In Hengelo werd een jongen op

betrapt bij het afsteken van

vuurwerk en kreeg voor het af-

steken van een strijker een be-

keuring van ƒ 170,-.

Zondag 16 december

- Op de kruising Kruisbergseweg/

Oude Kruisbergseweg vond een

aanrijding plaats tussen twee

automobilisten.

De politie vraagt uw extra aandacht

voor het volgende:

- Bij het tankstation aan de

Kruisbergseweg in Zelhem vond

's nachts om ± 3.00 uur een

kraak plaats. Er werden rook-

waren gestolen. Van de dader(s)

ontbreekt nog ieder spoor.

- Die nacht vond een auto-in-

braak aan de Velswijkweg in de

Velswijk plaats. Er zijn gereed-

schappen ontvreemd. Een deel

werd de dag erna aangetroffen.

Graag zou de politie in contact

komen met getuigen.

Maandag 17 december

- 's Ochtends was de politie druk

doende diverse aanrijdingen, die

te wijten waren aan de ijzel.

Op de Hummeloseweg in Zelhem

kwam een automobilist met zijn

voertuig ~aan het glijden en

kwam tot stilstand in een tuin.

Terwijl de agenten met de af-

handeling bezig waren, kwam

nabij een fietser ten val. De

vrouw werd met zwaar letsel

naar het ziekenhuis gebracht.

Op de Tolhutterweg in Halle

raakte een bestuurder met een

bedrijfsbus van de weg en be-

landde in de sloot.

- Bij de Basismarkt in Zelhem

vond in het weekend een poging

tot inbraak plaats.

Saskia Visser

Het politieteam Zelhem wenst u fijne

kerstdagen en een gezond, gelukkig

en een veilig 2002.
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Het

CDA
Hengelo-Keijenborg

wenst iedereen prettige
Kerstdagen en veel heil en
zegen in het nieuwe jaar.

Het Enorm-Team

wenst u
prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2002

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

Wij wensen u prettige feestdagen

en een voorspoedig 2002.

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld - Tel. 0575-461280

AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
en medewerkers

Wij wensen eenieder

Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
Tel.(0575)441621

Eddie de Gier
D'n Draejer Ve Is wij k

Wenst ledereen

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 2.OO2.

Info: Eddie de G\er D'n Draejer, Velswijk

Tel. 06-533 622 30 - fax (0575) 46 44 95

Hartelijk dank voor het
door u in ons gestelde

vertrouwen.

Wij wensen u
Prettige Feestdagen en
een Voorspoedig 2002

Autobedrijf
Melgers

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

Wij wensen u

Prettige Kerstdagen

en een Gelukkig en

Voorspoedig 2002

ROOZEGAARDE
Spat & Mode

Vuurwerk
van de

vuurwerk-
specialist

28, 29 en 31
december

Banninkstraat 5
Hengelo Gld.

BESSELINK & REUGEBRINK

en medewerkers
wensen u

fijne feestdagen
en een voorspoedig

en gezond 2002

RA.J. Besselink

lekink 15, 7255 XR HENGELO GLD.

Tel. (0575)462046

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

Vrijdag 28, zaterdag 29 en
maandag 31 december

bakken wij oliebollen en
appelflanzen in de kraam

naast de winkel.

Wij wensen u een
voorspoedig 2002

akkerij Bruggink
en medewerkers

Woensdag 2 en donderdag 3 januari
zijn wij gesloten.

Vrijdag 4 januari zijn wij weer geopend.

Wij wensen u fijne

feestdagen en een

knallend 2002

2 en 3 januari

zijn wij gesloten

SPEELGOED ^^ _ _ •••̂ MH V^ ̂ ^
HUISHOUD-EN ^^ l 7^^

rzïrp o U C l C rt O
LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

\V(/ wensen al onze clientèle, vrienden en bekenden

prettige kerstdagen en een heel
voorspoedig en gelukkig 2002.

Café-restaurant

LEEMREIS
fam. Visser, Hengelo Q/tt



Stichting Hertenkamp
Hengelo Gld.

wenst u allen
prettige kerstdagen

en een gezond
en gelukkig 2002

Uw slijterij

LEEMREIS
heeft 't!

Méér dan uitgebreid
assortiment:

likeuren, wijnen,
gedistilleerd,

champagne en sekt.

Spalstraat 40
Hengelo Q/d.

Tel. (0575)46 12 74

Spalstraat 16

De vrijwilligers van de

Wereldwinkel wensen

u Prettige Feestdagen

en een Goed Nieuwjaar

en hopen u ook in 2002 weer

vaak in de winkel te zien.

De winkel is gesloten van 2 t/m 7 januari

DE GREEF
ACCOUNTANTSKANTOOR

Wilhelminalaan 9 - 7255 DC Hengelo Gld.
Tel. 0575-462216 - Fax 0575-463474

Lid Nederlandse Orde van Accountants
Administratieconsulenten.

Accountancy - Belastingzaken
Computerverwerking - Advies en Begeleiding

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen

een voorspoedig 2002.

Aannemersbedrijf Hendriks
'De Timmerije'

'fis Kruisbergseweg 10
Hengelo Gld.

Tel.(0575)461448

Directie en medewerkers wensen u

Prettige Feestdagen en een
Gezond en Voorspoedig 2002

Wij danken u voor het door u in ons gestelde
vertrouwen in het afgelopen jaar en staan ook
het komende jaar weer tot uw beschikking

ROOZEGAARDE
Sport & 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)

Loonbedrijf Niesink
en medewerkers

wenst eenieder Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig en Gezond 2002

Weeninkweg l - 7256 KX Keijenborg

Hengelose Auto- en Motorvereniging

H.A.M.O.V.E.
wenst u allen

prettige kerstdagen en

een gelukkig 2002 toe.

27 en 28 april 2002

wegraces op de 'Varssel-Ring'

28, 29 EN 31 DECEMBER
l É » i. A.^.\ iJ U r JA

R K

C AR B l
BEUSEKER

Landlustweg 2 Steenderen - Tel. (0575) 45 11 98
www.diamond-collection.com

Jongeren Werkgroep Roemenië
houdt m.m.v. 'Super de E3oer Hengelo'

WEER DE JAARLIJKSE

Statiegeldflessenactie.
De statiegeld flessen worden in Hengelo

huis aan huis opgehaald en wel op

zaterdag 6 januari.

Laat uw flessen thuis of deponeer het

flessenbonnetje in de daarvoor

bestemde bakken bij de supermarkten

Café-Restaurant "D'n Olde Kriet"
en biljartvereniging K.O.T.

organiseren

1 e Kerstdag

Grote Kerstbingo
met vele geldprijzen
aanvang 19.30 uur
zaal open 18.30 uur

alleen geopend voor bingospelers

Vrijdag 28 december

10-15-20 van rood toernooi
Waaraan iedereen kan deelnemen

Aanvang 19.00 uur
Opgave tot en met 27 december 19.00 uur,

tel. (0575)44 1285

Maandag 31 december Oudejaarsdag

gezellig Potbiljarten
met prachtige prijzen

Aanvang 14.00 uur tot 18.00 uur

Heropening
de nieuwe eigenaren

Jaap en Wil van Herwaarde
nodigen eenieder uit op
vrijdag 4 januari 2002

voor een hapje en een drankje
Tel. (0575) 441600

Biljartver. K.O.T.
wenst Jaap en Wil van Herwaarde heel
veel succes bij hun nieuwe uitdaging.

Wij wensen eenieder
prettige feestdagen

en een voorspoedig 2002.

Café-Restaurant

D'n Olde Kriet
en Biljartver. K.O.T.

Dorpsstraat 25 - 7234 SM Wichmond

tel. 0575-441285
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Opruiming bij Schoenmode Hermans
Wij hebben héél veel mooie schoenen en laarzen

voor jong en oud nu lager geprijsd.

Kijk hiervoor op de rekken.

Tot 70% korting

zondag 23 december extra koopzondag
van 12.00 tot 17.00 uur geopend

Ook wensen wij u fijne feestdagen
en een voorspoedig 2002 toe

Schoenmode Hermans
Schoenen voor de hele familie

Raadhuisstraat 27 - Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 25 47

Vl&ssSnic
Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld

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

Onderhoud en reparatie alle merken

Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Wij wensen u

prettige kerstdagen en

een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2002

fcuimes Rimass
Makelaars o.z. Assurantie-adviseurs

Hengeloseweg 2, 7021 ZT Zelhem - Tel. 0314 62 42 15

Wichmondseweg 16, 7255 KZ Hengelo gld - Tel. 0575 46 23 59

www.luimes-rimass.nl
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Aannemersbedrijf

Fa. J.H. Rondeel
S Zn.

^^ Keijenborg
Tel. (0575)461970 M61762

W/'/ wensen U

fijne kerstdogen en een voorspoedig 2002.

Accountantskantoor

Th. J. Sloot B.V.

Accountants, belastingadviseurs

Wij wensen u

prettige feestdagen

en een

voorspoedig 2002

Ons kantoor is op maandag 24 en 31 december

vanaf 12.00 uur gesloten.

Hengefo Gld.
Tram straat 4
7255 XB

tel. (0575)461391

Ulft
Middelgraaf 40a
7071 WT
tel. (0315)640480

maandag 31 december
Gezellig zoals elk jaar

Potbiljarten
leuke prijzen - aanvang: 14.00 uur

Waor? In Keijenborg bie:

E i ka hoorn
St. Janstraat 69, Keijenborg - Tel. (0575) 46 55 30

Prettige Feestdagen en
voor iedereen een Gezond 2002

Richard, Marga en medewerkers


