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Baak 2002
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Toerclub Zelhem

Federatie CJV

zomerkampen 2002

Hoofdprijs Sint Nicolaasactie HKM

Drie minuten gratis winkelen goed voor bijna

duizend gulden

Jos Scholten feliciteert Diewke, rechts Henriëtte Elburg-Wuestenenk, bestuurslid HKM

Ook dit jaar hadden de Hengelose

winkeliers weer de bekende ze-

gelactie georganiseerd. Er waren

leuke prijzen met als klap op de

vuurpijl de schitterende hoofd-

prijs; drie minuten gratis te win-

kelen bij Super de Boer Scholten

in Hengelo Gld. Donderdag 13 de-

cember jl. werd uit alle ingelever-

de opplakvellen de hoofdprijs ge-

trokken. De gelukkige winnaar

was Nick Zeevalkink; de familie

Zeevalkink woont aan de Steen-

derenseweg 23 in Hengelo Gld.

Nick gaf zijn zus Dieuwke de eer

om de prijs op te halen.

Vrijdag 21 December om zeven

uur 's avonds gaf Jos Scholten het

startsein. Onder grote belangstel-

ling van familie.vrienden, het win-

kelend publiek en HKM-leden

begon Dieuwke, zoveel mogelijk in

de kar te pakken. Van te voren

had ze al even rondgekeken, wat

de meeste voorkeur had. In princi-

pe mocht ze van alle artikelen

twee exemplaren pakken.

Het lukte haar om in drie minuten

drie winkelkarren te vullen met

het totaal bedrag van ƒ 998,09!

Een fantastische prijs, van harte

gefeliciteerd!

Nieuwjaars/eest in sporthal groot succes

Remge Vink, Chris van Dijk en

Robert Harmsen hebben het dan

toch maar bewezen: in Hengelo

Gld kan er wel degelijk op een po-

sitieve manier een evenement

worden georganiseerd.

Je hebt daar natuurlijk wel de

juiste mensen voor nodig. In dit

geval het bovengenoemde trio.

Nieuwjaarsnacht 2002 in sport-

hal 'De Kamp' is een geweldig

festijn geworden.

Zo'n 700 mensen hebben nieuw-

jaarsnacht samen doorgebracht

in een ambiance, waar jong en

oud van heeft genoten. Met de

dramatische gebeurtenissen in

Volendam in het achterhoofd, is

er tijdens dit nieuwjaarsfestijn

werkelijk aan alles gedacht. Er

waren noodaggregaten, eventuele

brandbare voorwerpen waren

geïmpregneerd, er waren goed-

verlichte nooduitgangen, extra

brandblussers, bewaking, extra

toiletten en controle op het bezit

van vuurwerk.

Met medewerking van de Oost-

Europa-groep, familie, vrienden

en kennissen hebben de drie

heren een fantastische nacht ge-

organiseerd.

Zo'n 36 uur zijn ze daarvoor in

touw geweest .terwijl de voorbe-

reidingen al in maart zijn gestart.

Maar het resultaat mocht er dan

ook zijn: de politie heeft geen en-

kele melding van vandalisme

gehad, terwijl dat vorig jaar de

gemeente nog zo'n ƒ 30.000,--

heeft gekost.

Uit de buurt zijn veel positieve re-

acties gekomen en de vele gasten

complimenteerden de initiatiefne-

mers met de oergezellige avond.

Dankzij de positieve inzet van be-

zoekers en organisatoren kan ie-

dereen tevreden terugkijken op

een gezellige start van het nieu-

we jaar 2002.

Wij wensen iedereen een

gelukkig nieuwjaar!

Met veel lawaai en vuurwerk

hebben we dan toch maar het

oude jaar weggeschoten.

Daarmee misschien symbolise-

rend, dat we zin hebben in dat

nieuwe jaar. Zin om er weer

flink tegenaan te gaan. Zin om

veel goede voornemens, die we

altijd al hadden, maar waar we

niet aan toe kwamen, nu maar

eens waar te gaan maken.

Dat nieuwe jaar, dat nog als een

onbeschreven blad voor ons ligt,

zal weer ingevuld gaan worden.

Net zoals wij van de 'De Reclame'

dat doen met ons blad.

We willen proberen u een blad te
brengen, waarin niet alleen de re-

clames van de diverse klanten in

staan, maar waar ook aandacht

besteed zal worden aan iedereen

met een positieve inzet, zoals we

afgelopen jaar geprobeerd hebben

in het kader van het jaar van de

vrijwilligers.

We houden ons aanbevolen voor

suggesties en ideeën, zodat we

samen 'onze' Reclame maken tot

een graag gelezen en gezien huis-

aan-huis blad.

Met de hoop, dat veel goede voor-

nemens uitgevoerd en waarge-

maakt kunnen worden, wensen
we alle lezers van 'De Reclame'

een heel voorspoedig en gezond
2002 toe.

Grolschbusters openen het nieuwe

jaar in café de Eikenboom

De Hengelose punckrockband

The Grolschbusters 'speelt za-

terdag 12 januari a.s. in café

'de Eikenboom' in Keijenborg.

De inmiddels dertien jaar oude

band is bezig met de voorberei-

dingen van het derde album dat

in augustus zal worden opgeno-

men. 'The Grolschbusters' spelen

snelle, strakke punkrock met

zowel eigen werk als bekende en

minder bekende covers.

De band heeft vele malen live op-

getreden; waaronder enkele grote

concerten zoals Huntenpop en

voorprogramma's bij de bekende

Nederlandse punkband 'de Heide-

roosjes'. Ook zullen ze dit jaar

spelen op het Paaspop festival te

Zieuwent. De band heeft sinds

maart 2001 een eigen homepage

[www.grolschbusters.nll. Op de

homepage kan men o.a verschil-

lende foto's bekijken en eventueel

enkele nummers downloaden.

In het voorprogramma staat de

band MOK. Deze band is in een

nieuwe bezetting bezig met het

maken van een promo cd met al-

leen eigen nummers. Vroeger be-

stond de band uit vijf leden; te-

genwoordig bestaat de band uit

vier leden te weten: Sjoerd Helm-

ink, drums; Jaldert Steenblik,

bas; Marcel Lucassen: zang: Pim

Beimer; gitaar. Deze jonge band

maakt heftige muziek en de leden

hebben een goede uitstraling op

het podium.

Wie deze beide bands graag live

wil zien moet zaterdag 12 januari

beslist komen naar café 'de Ei-

kenboom' in Keijenborg. Voorver-

koop telefoon (0575) 465530.

Zie ook de advertentie op pagina 8

(advertentie)

De VVD elke dag
van de partij



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 13 januari, 10.00 uur,

ds. K. Reerds, Doesburg
Goede Herder Kapel
- Zondag 13 januari, 10.15 uur, ds. l de Jong
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Zondag 13 januari, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 10 januari, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 12 januari, 19.00 uur,

Eucharistieviering
- Zondag 13 januari, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- 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

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

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

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

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

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

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

Telefoonnummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575) 461277
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
dr. Koning, tel. (0575) 461266
Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10

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

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

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

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

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

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

'Jentha'
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

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

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

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772

ZorgGroep Oost-Gelderland
- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

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

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

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

«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) 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 Usselstreek)

- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belan-
genbehartiging in de gezondheidszorg.

- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij proble-
men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 341275 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. Lu kassen, tel. (0575) 4614 57 (maandagmorgen)

- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 44 1942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 5603 81
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 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 u u r, vrijdagvan 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

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

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede geb-
ruikte kleding inleveren op het 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.

Gevraagd: zelfstandige huis-
houdelijke hulp voor l morgen
p.w. Bellen tussen 17.00 en

19.00 uur, tel. (0575) 46 46 72

Heeft u onder- / overgewicht
en wilt u dit gaan beheersen?
Herbalife kan daarbij helpen.
Bel voor info: Annie Haaring

tel. (0575)467381

Hebt u nog bruikbare spulle-
tjes voor de rommelmarkt van
muziekver. Crescendo?

Bel dan (0575) 461782

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

ii
f O U W U A f K T

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,

7227 DG Toldiik
Tel. (0575)451655
Fax (0575) 45 26 79

prolink.nl

Uw bedrijf
perfect

op internet

Voor alle Internet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï

Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu in voor de cursussen!
voor partlciili*r«n en bedrijven!

PC voor beginners - Internet voor beginners HTML
basis HTML pro Website onderhoud Webmasier

PHP basis • PHP gevorderden • PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

ZutphervEmmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 2O

HENGELO GLD.

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in alle vormen van

personenvervoer. Ons wagenpark bestaat uit negen voer-

tuigen van recente bouwjaren. Tot onze opdrachtgevers

behoren o.a. ziekenfondsen, gemeentes, sociale werk-

voorzieningen, overheidsinstellingen en diverse bedrijven.

Door de steeds toenemende vraag naar onze
diensten zijn wij op zoek naar een

enthousiaste collega
voor 15 a 20 uur per week.

Hij/zij moet voldoen aan de volgende eisen:
• representatief
• goede contactuele eigenschappen
• punctueel
• flexibele instelling
• over voldoende rijervaring beschikken en overal inzetbaar zijn
• woonachtig in Hengelo Gld. of directe omgeving
• minimum leeftijd 30 jaar

Interesse?
Bel Taxi Bert Lammers: tel. (0575) 463005



erichten

Oproep voor een reünie van Zorgcentrum 'Maria Poster

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon

Jorik

17 december 2001

Jorik weegt 3440 gram en is 49 cm lang.

Erik en Henrita Lassen

Varsselseweg35a

7255NPHengeloGld.

Tel.(0575)460537

Hierbij bedanken wij iedereen die

in welke vorm dan ook ons 25-jarig huwelijksfeest

tot een on vergetel i j ke dag hebben gemaakt.

Ans en Hans Hartemink

IJselweg 4, Vierakker

COMA

Op 15 januari 2002 is het 40 jaar geleden dat

Hendrikus Walgemoet in dienst trad bij

COMA Metaal warenfabriek aan de

Ruurloseweg 80a te Hengelo Gld.

COMA wil dit heugelijke feit graag vieren door

Drikus en zijn gezin een receptie aan te bieden

op zaterdag 19 januari 2002

Een ieder die Drikus met zijn 40-jarig jubileum wil

feliciteren is van harte wel kom vanaf 14.30 tot 17.00 uur

in partycentrum'Langeler'te Hengelo Gld.

Directie

COMA BV

Zorgcentrum 'Maria Postel' in

Keijenborg bestaat 75 jaar. Een

werkgroep is reeds druk doende

een groots feest te organiseren. Er

zullen verschillende activiteiten

plaatsvinden vanaf 31 mei 2002.

Zaterdag l juni 2002 zal er een

reünie worden gehouden voor

(oud) medewerkers. Wij hebben al

veel adressen ontvangen, maar de

mogelijkheid blijft dat er mensen

die hier gewerkt hebben niet meer

te achterhalen zijn.

Daarom dit bericht aan oud mede-

werkers om zich op te geven voor

de reünie.

In de jaren vijftig, zestig verble-

ven er ook intern meisjes in 'Ma-

ria Postel', ten behoeve van een

opleiding. Ook voor hen is deze

reünie bedoeld.

Wij hopen door deze oproep nog

kandidaten te bereiken. Belang-

stellenden kunnen zich opgeven,

voor l februari 2002, bij:

Greet Hilderink-Lamers,

tel. (0314)641703.

De grootste inzameling ooit!

Nationale Eurocollecte / Coins for Care

Nationale Eurocollecte / Coins for

Care zamelt al het overgebleven

buitenlands en Nederlands (klein)

geld in naar aanleiding van de

invoering van de Euro. De op-

brengst gaat naar meer dan 140

erkende goede doelen. Deze ver-

tegenwoordigen een breed scala

aan doelstellingen, van kinderen

en gezondheidszorg, tot milieu,

sport en cultuur.

De actie bestaat uit de volgende

onderdelen:

• Winkelactie: sinds l septem-

ber staan ca. 4.000 inzamel-

bussen bij duizenden winkels,

zoals Albert Heijn, HEMA en

Videoland, alle Shell tanksta-

tions en GWK kantoren. .

• Bankenactie: sinds 15 oktober

staan ook inzamelboxen bij on-

geveer 4.000 banken en grote

postkantoren in Nederland. Dit

actie-onderdeel wordt georga-

niseerd in samenwerking met
de service clubs in Nederland.

Deze service clubs, zoals Rota-

ry, Lions, Kiwanis, Soropti-

mist, Junior Kamer, Ladies Cir-

cle, Tafelronde en Rotaract,

werken samen en coördineren

het plaatsen en legen van de

boxen bij de banken.

• Huis-aan-huis collecte: van 14

januari tot en met 26 januari

2002 zal de allergrootste huis-

aan-huis collecte ooit plaats-

vinden. Meer dan 150.000 col-

lectanten zullen meedoen. Alle

huishoudens in Nederland zul-

len van tevoren speciale zakjes

ontvangen waarin ze hun bui-

tenlands en Nederlands klein-

geld kunnen doen. Vervolgens

worden de geldzakjes ingele-

verd bij de collectant aan de

deur.

• Naast deze drie actieonderde-

len, zijn er ook inzamelingen in

duizenden sportclubs van Ne-

derland. Dit wordt georgani-

seerd i.s.m. NOC*NSF.

Tevens hebben vele bedrijven,

scholen, bibliotheken, kerken

en andere instellingen inzamel-

bussen neergezet waarvan de

opbrengst ten goede komt aan

de meer dan 140 goede doelen

van Nationale Eurocollecte /

Coins for Care.

• Veel deelnemende goede doelen

organiseren aanvullende acties

waardoor ook op lokaal en re-

gionaal niveau de actie bekend

wordt en geld wordt ingeza-

meld.

De opbrengst van de actie gaat

naar meer dan 100 goede doelen.

Een representatief marktonder-

zoek zal de voorkeur van het Ne-

derlandse publiek bepalen. Dit zal

mee tellen voor de verdeling van

de gelden over de vele goede doe-

len. De collecterende goede doe-

len krijgen overigens een gelijk

deel krijgen van de opbrengst van

de collecte, vanwege de inspan-

ning die zij leveren aan de collec-

te.

Bij deze actie zijn tienduizenden

mensen betrokken als vrijwilliger.

Nog nooit werkten zoveel mensen

en goede doelen samen om zo'n

unieke actie neer te zetten. Ne-

derland verenigt zich om de

goede doelen te helpen!

Doe iets groots met uw kleingeld!

Hopelijk leegt u de sigarenkistjes,

de keukenlaatjes en de oude sok-

ken. Doneer het geld in één van

de vele bussen of geef het aan de

collectant in januari!

Kijk voor meer informatie op

www. nederlandvoorhetgoede-

doel.nl. of bel (0900) 9594 (10

eurocent per minuut).

Voor vragen kunt u contact opne-

men met: Email: infofr/'nederland-

voorhetgoededoel.nl

Publieksinformatienummer:

(0900) 9594 (10 eurocent per

minuut).

Wij hopen samen met u deze actie

tot een groot succes te maken!

U doet toch ook mee?

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vele

kaartjes en telefoontjes die ik heb ontvangen en het

meeleven van iedereen, dat heeft me zeer goed gedaan.

Daarvoor mijn hartelijke dank.

AJansen-Notten

Kerk en Radio Yunio in Oost-Gelderland

Correspondente van 'de Reclame'
Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:

Via drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

tel. (0575) 4638 18 • fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 1920

Voor het interkerkelijke program-

ma 'de Muzikale Ontmoeting' bij

'Radio Ideaal' zullen, ook voor het

nieuwe jaar, weer verschillende

studiogasten uitgenodigd worden

om mee te werken aan dit muzi-

kale / informatieve uur.

Op maandag 7 januari zal de pre-

sentator van het programma, de

heer W. Zemmelink uit Zelhem,

een nieuwjaars-overdenking hou-

den. Voor 14 januari zal de heer

H. Waarlo, eveneens uit Zelhem,

de overdenking verzorgen en op

21 januari is de heer H. Dijkman

uit Vorden de studiogast.

Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' wordt iedere maandag-

avond tussen 19.00 en 20.00 uur

uitgezonden via 'Radio Ideaal'.

Na elke uitzending kunnen er van

20.00 tot 20.30 uur muzikale ver-

zoekjes worden aangevraagd via

telefoonnr. (0314)624002.

Sinds l januari 2002 is Yunio de
nieuwe naam voor de werkmaat-
schappij jeugd van het concern
Zorggroep Oost Nederland. Yunio
vormt een keten van geïntegreer-
de en opeenvolgende diensten
voor aanstaande ouders en ou-
ders met kinderen van O tot 13
jaar. De belangrijkste diensten
zijn kraamzorg, jeugdgezond-
heidszorg, kinderopvang en peu-
terspeelzalen. Yunio is ontstaan
uit de afdelingen kraamzorg en
jeugdgezondheidszorg van Zorg-
Groep Oost-Gelderland en de af-
deling kinderopvang Okido van
Hameland van Nispenhof.

De nieuwe naam Yunio is afgeleid

van jeugd, junior. Yunio krijgt een

geheel eigen huisstijl en zal zich

hiermee vanaf l januari 2002

presenteren. Yunio realiseert in

het gehele werkgebied Oost Gel-

derland de diensten kraamzorg

en jeugdgezondheidszorg.

De diensten van de kinderopvang

en peuterspeelzalen worden mo-

menteel in een zestal gemeenten

aangeboden.

Yunio streeft naar samenwerking

met haar relaties. Yunio vormt

een keten van samenhangende

hoogwaardige dienstverlening en

service die aansluit bij de behoef-

te van aanstaande ouders en ou-

ders met kinderen. Naast de kern-

activiteiten kraamzorg, jeugd-

gezondheidszorg (waaronder het

consultatiebureau), kinderopvang

en peuterspeelzalen bieden het

cursusbureau en de dieetadvise-

ring belangrijke aanvullingen.

Yunio heeft meerdere locaties in

Oost-Gelderland. Het postadres is

Postbus 220, 7000 AE Doetin-

chem. Yunio is vanaf l februari

bereikbaar via een nieuw tele-

foonnummer (0900) 9864 (€ 0,10

p/min.) of via naambellen (0900)

YUNI (€0,10 p/min.)
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

5 kilo lekkere aardappels

€1.79 (ƒ 3.95)

20 zoete sappige sinaasappels,

€ 2. 7O (ƒ 5.95)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2u - Hengelo G\d.

Tel. 0575-461424

Wdterstraat4
7001 HU Doctiticlicin

/; (Ü.U4)J4 48 .W
Fax (0314) 37 85 81

Maandmenu Januari

liclit gehouden

of
krabcocktail met tonijnmayonaise

gepocheerde zalmjilet

°J
rundersukade

mokkabavarois

of
A.'0///c niet bonbon

€ 15,00 (f 33,05)

ledere zondag ontbijten

vanaf11.00 uur t/m 13.30 uur.

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

Net iets gezelliger!

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

KORTINGSBO

€2,50
korting op het inschrijfgeld

tot 1 februari 2002

Beheer 'Slank-Klup'

€ 5,00 P.w. (/11,02)
Inschrijfgeld: € IA,00 (ƒ 6,35) incl. 1e weging

Voor

op weg naar een slank en gezond leven, met

het Slank-Klup menu bereikte ik dit streven!

- Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet

- Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs

- Goede begeleiding in kleine groepen

Ook lid worden, kom dan naar:

Hengelo, Ons Huis:

donderdags 19.00-20.00 uur, tel. (0314) 36 06 05

Zelhem, De Brink:

's maandags 19.00-20.00 uur, tel. (0314) 36 35 51

internet: www.slank-klup.nl email: info@slank-klup.nl

Onze kracht: persoonlijke aandacht

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

DE AfcHTERHfcEKSE van een BTW-tarief

KLU NST

Telefoon (0575) 46 1064

van slechts 6%
in plaats van 19%!

VtQK

VOOR UW ZEKERHEID AANGESLOTEN BIJ:

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

(dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

Varsselseweg 49,

7255 NR Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 74 74

fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag -

Sirius Systems Service

Reparatie van a\\e merken elektrische

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

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat 19,7255 AA Hengelo Gld.

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

Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail: sirius@dds.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Cadeau-Tip

Cadeau

•MAN
« I P I C I A l l t T
,M>**MktMÉM*

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

Aanbiedingen van de week
Rundergehakt ikilo +
Slavinken 4 stuks

Hacheevlees soogram

Grillworst lOOgram

€9,50
ƒ 20,94

€4,15
ƒ9,15

€0,82
ƒ1,81

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

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

A.B.C Bessels
SCHILDERSBEDRIJF Ju

OPRUIMING:

brillen
met stip

50%
KORTING

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

U kunt voor:

handels-, reclame-,
en familiedrukwerk

terecht bij ons agentschap in Steenderen:

J.B. Eppink
Dorpsstraat 37, 7221 BN Steenderen

tel. (0575) 45 18 62 - fax (0575) 45 16 2 l

Tevens kant u hier advertenties en/of persberichten in-
leveren voor plaatsing in

'De Reclame'
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Collecte ten bate van project straatkinderen Bolivia Autobedrijf D. Langwerden KlaSSC l Autobedrijf

Huwelijksjubileum met
speciaal tintje
Muzikaliteit in de genen te hebben, kan vaker kriebels opleveren
om daaraan uiting te geven. Daarmee heeft ook te maken de familie
Gert en Rieky Hiddink-Spekkink van boerderij 'de Bult' op de hoek
van de Hoogstraat en Beekstraat in Toldijk.
In het kader van hun huwelijksjubileum hadden de kinderen Har-
riët, Martin en Gerrit een idee uitgedacht om met een speciaal con-
cert luister bij te zetten aan het huwelijksjubileum. Omdat dit van-
wege aangekondigde belangstelling niet thuis uitgevoerd kon wor-
den, werd op vrijdagavond 21 december uitgeweken naar de Herv.
Remigiuskerk te Steenderen.

Toen het jubilerende echtpaar de

volle kerk betrad, kregen zij een

warm en welverdiend applaus.

Bruid Rieky had een beetje pech,

dat zij door een enkelbreuk plaats

moest nemen in een rolstoel.

Op het programma voor het fami-

lieconcert stond zang en muziek

in de stijlen klassiek (licht) en

pop. Ook de echtelieden namen

actief deel. Gert is lid van het

Chr. Mannenkoor Zelhem en Rie-

ky maakt deel uit van de Herv.

Cantorij te Steenderen.

Zowel op zang- als muziekgebied

slaan hun kinderen een heel goed

figuur. Het hele gezin de groepen

uitgenodigd, waarbij zij actief

zijn, om ook een aandeel voor het

concert te leveren.

Harriët heeft met haar spel op de

hobo (lid van twee muziekvereni-

gingen) en zangeres bij de close-

harmony - group 'Eigenwijs' een

streepje voor. Samen met organis-

te Lucian Vebderink bracht zij

een mooie vertolking van de com-

positie 'Sonate in G-minor'.

Martin Hiddink heeft van zijn

hobby een beroep gemaakt en is

muziekleraar. Samen met een

leerling Sjoerd Pauw bliezen zij

een perfecte trompetsolo in het

nummer 'Trois Duos Concertans'

vanaf de orgelpositie. Hierdoor

kwam de fraaie akoestiek van de

kerk nog beter tot zijn recht bij

de toehoorders.

Gert Hiddink staat zijn mannetje

op muzikaal gebied. Als hulpdiri-

gent leidde hij een grote selectie

van het mannenkoor met num-

mers als 'Boed-i-imja', 'Frieden',

'Lasst uns lauschen' en 'Stille

Nacht'. Samen met Henk Heide-

man zong Gert Hiddink een solo-

partij in de compositie 'Liefde,

vrede en vertrouwen'. De tekst

daarvan is samengesteld door

'Geert Holterveld', de dichters-

naam van Gert Hiddink en de mu-

ziek is gearrangeerd door dirigent

Henk Peppelman.

Het echtpaar Hiddink zong samen

met de kinderen en enkele vrien-

den het fraaie Engelse Kerstlied

'You've got a friend', een bekende

carroll-song.

Een kleine groep onder de naam

'Wake-Up-band' gaf ook acte-de-

presence. Ze spelen regelmatig bij

uitslaapdiensten in de Kapel te

Bronkhorst. Ze speelden onder

andere covers van Acda en de

Munnik en Frank Boeijen.

De cantorij - met Rieky in de

rolstoel - zong op gedecideerde

wijze een aantal kerkelijke liede-

ren, zoals 'Er is een roze fris ont-

loken', 'Psalm 23' en een motet

over psalm 34. De kleine, maar

hechte groep is een waardige

aanvulling op de volkszang van

de kerkelijke gemeente. Goed ge-

cultiveerde stemmen in de close-

harmony-groep 'Eigenwijs'. De

twinkelende stemmen vertolkten

passages als 'Vincent', 'Fragile'

en 'Jongle Bells'.

Een koperkwartet bestaande uit

de trompettisten Martin Hiddink,

Sjoerd Pauw, Willem-Jan Jolink en

Gerard Besselink op de tuba, stal

de muzikale harten in de compo-

sitie 'Gedanken über den Tages-

lauf'. Gedrevenheid en articulatie

is een perfecte basis voor hun

spel.

Pleegzoon Christiaan Eijsinck,

trad op als solist, waarbij hij zich-

zelf begeleidde op de gitaar. Hij

zong in voortreffelijk Achter-

hoeks plat een aantal nummers

van Jan Ottink.

De gebroeders Mart en Gert Hid-

dink zongen in samenwerking met

Eduard Peelen een lied van Bryan

Adams, getiteld 'Everything I do'.

Samen met zangeres Hanneke

Hermkens zong Martin Hiddink

een duet met de composities 'Va-

lentine' en 'Angel Eyes'.

Terwijl onder het genot van een

kop koffie nog even flink kon wor-

den nagebabbeld, bracht de band

'Not Beethoven' krachtige en

swingende muziek ten gehore in

'Blues Brothers Medley'.

Het concert aan de vooravond

van Kerstmis 2001 werd door een

flink aantal belangstellenden bij-

gewoond.

Buurtgenote Nienke Scheffer uit

Toldijk, die voor het eerst naar

Bolivia gaat om daar ontwikke-

lingswerk te verrichten, werd in

de gelegenheid gesteld om na af-

loop van het concert te collecte-

ren voor een speciaal project in

het buitenland, namelijk directe

hulp aan straatkinderen in Boli-

via om hen daarmee te kunnen

winnen voor een beroepsopleiding

en hen daardoor te laten integre-

ren in de keiharde maatschappij

aldaar.

Het gezin Hiddink houdt niet van

stilstaan en is naast dagelijkse

werkzaamheden met boerderij,

zorgboerderij en mini - camping

voortdurend in de weer met hun

geliefkoosde hobby: uitoefening

van muziek en zang. Het is dan

ook geen wonder dat het onder-

werp muziek regelmatig in fami-

liekring ter sprake komt.

V . l . I I . f . . J\lrnold Boerkamp, Stefan ten Broeke, Gerrit Lijftogt, Dik en Zwennie Langwerden

Autobedrijf D.Langwerden aan
de Lankhorsterstraat 28 te
Wichmond heeft onlangs het
Klasse l certificaat van BOVAG
ontvangen. De door het onaf-
hankelijk beoordelingsinstituut
W & D Consultants uitgevoerde
Klasse l -schouwing resulteer-
de in een uitstekende score.

Naast de standaardschouwing bij

D. Langwerden, waarbij onder an-

dere werd gekeken naar inrich-

tingseisen, arbo-zorg, bedrijfsacti-

viteiten en vakbekwaamheid,

scoorde autobedrijf D. Langwer-

den ook goed op de onderdelen

van de Klasse l- schouwing, zoals

de klantenwaarderingsmeting, het

opleidingsplan en het geringe aan-

tal, tot geen klachten per jaar.

'Wij zijn uitermate tevreden dat

onze inspanningen om onze klan-

ten altijd het beste te geven op

deze manier worden erkend',

aldus Dik Langwerden, eigenaar

van het bedrijf.

De BOVAG Klasse l-schouwing is

in 2000 van start gegaan. Dit

houdt in dat elk bedrijf dat lid is

van de BOVAG-afdeling Auto Be-

drijven Associatie (ABA) naast de

standaardschouwing kan deelne-

men aan een beoordeling waarbij

hogere eisen gelden. Om de objec-

tiviteit te garanderen wordt de

schouwing uitgevoerd door een

onafhankelijk bureau. Indien een

bedrijf aan de eisen voldoet ont-

vangt dit bedrijf het predikaat

van Klasse l Autobedrijf en het

daarbij behorende certifcaat dat

drie jaar geldig is. Bedrijven die

lid zijn van de Bovag afdeling

ABA zijn merkonafhankelijk en

wél zo goed in alle auto's.

Van harte gefeliciteerd met dit

certificaat!

R T I F J C .

Uitstapje UW'ers 12 december 2001
Het jaarlijkse uitstapje in het
kader van de vrijwilligersdag en
het vrijwilligersjaar, uitgeroe-
pen door de VN.

De afdeling Hengelo Gld. trak-

teerde de vrijwilligers op een ge-

zellige middag. Van de landelijke

manifestatie in het 'Gelredome' te

Arnhem op zaterdagavond 15 de-

cember 2001, werd door de afde-

ling geen gebruik gemaakt.

Men vond een goed alternatief.

Kasteel 'Middachten' in De Steeg

organiseerde in verband met Kerst

een extra openstelling van het

kasteel. Om 15.00 uur vertrok

men gezamenlijk met eigen ver-

voer richting De Steeg.

Het kasteel was prachtig versierd

en het was inmiddels donker ge-

worden zodat men van een extra

attractie kon gemeten. Alle ver-

lichting was aangestoken en dit

gaf een sprookjesachtig aanzien.

De kamers waren alle op kleur in-

gericht, heel bijzonder.

Ook kon men genieten van het

kasteel zelf met haar eeuwenoude

interieur. Van de versierde en ver-

lichte trap tot en met de kelder.

Ook de bijgebouwen waren er in

betrokken. Hier waren kerstkra-

men opgesteld waar allerlei kerst-

artikelen waren te verkrijgen. Van

glühwein tot heerlijke bakkerswa-

ren, jams, buitenpotten en kerst-

bakjes; ook kon je een echte mare-

tak kopen.

Tot half zes heeft men volop kun-

nen genieten. Inmiddels was het

koud geworden en verlangde een-

ieder naar iets warms en een

warm plekje.

De thuisreis werd aanvaard en

men vond een warme plek met

een drankje en een warme hap in

de vorm van een stamppotten-

maaltijd bij Party-centrum Lange-

ler, alwaar het echtpaar Hans en

José Langeler de gasten welkom

heetten.

Tijdens deze bijeenkomst werden

er drie nieuwe UW-ers geïnstal-

leerd, nl. de dames Eggink, Hou-

wen en Bretveld en ook voor mevr.

Te Slaa was er een speld. Helaas

kon zij niet aanwezig zijn deze

middag.

De voorzitter mevr. Van Dijke

sprak de nieuwe vrijwilligers toe

en hoopte dat zij zich thuis zullen

voelen in de groep. Tevens kreeg

eenieder een nieuwe agenda voor

het jaar 2002, waar de opdrach-

ten en de afspraken weer inge-

schreven kunnen worden; ook de

nieuwelingen werden hierop at-

tent gemaakt. Verder was er nog

een lepeltje van de UW als blijk

van waardering voor de vele

werkzaamheden, gedaan in het af-

gelopen jaar.
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Steenuilen in 'De Bongerd' Playbackshow Baak 2002

De leerlingen van openbare ba-

sisschool 'De Steenuil' hebben,

voorafgaand aan de kerst, de

bewoners van het plaatselijke

woonzorgcentrum 'De Bongerd'

geholpen in de stemming te

komen voor de feestdagen.

Zo werden op donderdagavond 20

december jl., naast het zingen

van kerstliederen in de gemeen-

schappelijke ruimte, zelfgemaak-

te kerstkaarten aan alle aanwezi-

ge bewoners gegeven. De kinde-

ren waren die avond elk in hun

eigen klaslokaal begonnen met

een gezamenlijk kerstbuffet, sa-

mengesteld door ouders. Het was

de afsluiting van een week die bol

stond van de kerstactiviteiten.

De kerstweek werd ingeluid door

het traditioneel versieren van de

school door ouders en personeel.

De kinderen zelf kwamen op een

andere manier aan bod. Naast

de kerstkaarten werden er op

school namelijk ook lantaarns,

kerststukjes en kerstballen voor

eigen gebruik gemaakt. Boven-

dien voerden ze toneelstukjes

voor elkaar op.

Voorafgaand aan de zangavond

hadden de bejaarde Bongerdbe-

woners al een week lang kunnen

genieten van de hoogste kerst-

boom van het dorp, schuin aan de

overkant van de straat. In het

kader van de kerstfestiviteiten op

'De Steenuil' had de oudercom-

missie namelijk besloten de uitda-

ging aan te gaan om de 10 meter

hoge beukenboom die pal voor

de school staat te voorzien van

lampjes. In de dagen na het

ophangen werd duidelijk hoezeer

de versiering werd gewaardeerd

door de 'overburen'. Ook het con-

cert viel in goede aarde.

Eenmaal terug op school moest

echter wel even aan de kinderen

uitgelegd worden dat het vreug-

detranen waren die te zien waren

geweest.

De stichting 'Open Jeugd- en

Jongerenwerk Baak' organi-

seert ook in 2002 weer haar

jaarlijkse playbackshow.

Deze geweldige show - waarin

behalve playback ook live-acts

zullen zijn - wordt gehouden op

zaterdag 26 januari in zaal

Herfkens te Baak. Om 19.30

uur zal begonnen worden met

de show.

Dat de playbackshow in Baak

'leeft' is te merken aan het nog

steeds groeiende aantal deelne-

mers. Zij komen uit Baak en zit-

ten in groep 3 tot en met 8 van

de basisschool, of zijn lid van het

Jeugd- en Jongerenwerk (tot en

met 18 jaar).

Een deskundige jury zal de pres-

taties beoordelen. Daarbij zijn

er drie categorieën: de jongste

groep, de oudere deelnemers en

de deelnemers die live zingen.

Er zal entreegeld gevraagd wor-

den en tijdens de pauze zal er een

verloting zijn om de avond te kun-

nen bekostigen.

De vrijwilligers van de stichting

nodigen iedereen van harte uit

voor een leuk avondje en natuur-

lijk om de deelnemers te komen

aanmoedigen en bewonderen.

Programma Spiritueel Café Keppel e. o.
Thema Biogeometry

Van goede voornemens alleen
slankt u niet af!

Op zondagmiddag 13 januari zal

Johan van Vulpen het thema

'Biogeometry' leiden. Deze mid-

dag begint om 14.00 uur en het

adres is Van Panhuysbrink 5 te

Hoog Keppel.

Het is bijna te fantastisch om

waar te zijn, maar het is moge-

lijk, het werkt: met vorm kun je

de kwaliteit van je leven en leef-

omgeving sterk verbeteren. Het

tekenen van de juiste vorm - een

biosignature op je huid, het dra-

gen van een hanger met biosigna-

turen, het op de juiste plek han-

gen of plaatsen van een voorwerp

helpt je in balans te blijven of te

komen.

Als je hoort en ziet hoe het werkt

kan je je niet voorstellen dat het

zo eenvoudig is.

Johan van Vulpen zal vooral laten

zien hoe je balans in je eigen om-

geving en in jezelf kunt brengen.

Denk daarbij aan aardstralen,

straling van je computer en mo-

biele telefoon.

Biogeometry, voor Johan van Vul-

pen een 'eye opener'.

Voor inlichtingen en reservering:

Reneé Remmelink,

tel.(0314)381037

Unie KBO geeft brochure uit met tips voor zorgende familieleden

Liefde alleen is niet genoeg

'Liefde alleen is niet genoeg'.

Deze veelzeggende titel draagt

de brochure die de Unie KBO uit-

geeft De brochure gaat over

'mantelzorg', over zorgen voor

elkaar. Bij het verlenen van

mantelzorg, is liefde uiteraard

belangrijk, maar zeker niet vol-

doende. Zorgen voor een ander -

je partner, ouder of kind - kan

zwaar zijn, met name als er

sprake is van een ziekte. Dat

kan geen mens alleen. Onder-

steuning is dan vaak nodig.

Praktische ondersteuning, maar

vooral ook emotionele.

Huub Buijssen en Suzanne Buis

schreven 'Liefde alleen is niet ge-

noeg' in opdracht van de ouderen-

organisatie Unie KBO.

In de brochure geven de auteurs

vijftien tips, met herkenbare ver-

halen van mensen uit de praktijk.

Mensen die de zorg voor een naas-

te op zich nemen én mensen die

verzorgd worden door een fami-

lielid. Geef u zelf geregeld een

schouderklopje, maak u niet on-

misbaar en leef zo veel mogelijk

bij de dag.

Tips die wellicht vrij eenvoudig lij-

ken, maar juist voor mantelzor-

Hoe veilig zijn E-nummers?
Veel ouders zijn bezorgd dat

kleurstoffen en andere E-num-

mers in bijvoorbeeld snoep kin-

deren hyperactief en onhandel-

baar maken. Of dat E-nummers

op een andere manier schadelijk

zijn. Die angst is onnodig. Al-

leen met zoetstoffen is het op-

passen. Het Voedingscentrum in

Den Haag geeft het advies om

kinderen geen of weinig 'light'-

frisdranken en suikervrij snoep

te geven.

E-nummers (additieven) mogen de

gezondheid niet schaden. Daarom

worden ze uitvoerig onderzocht.

Er zijn enkele E-nummers waar-

van de veiligheid in grote hoeveel-

heden ter discussie staat en waar-

bij de vastgestelde hoeveelheid

per dag wel kan worden over-

schreden. Bijvoorbeeld bij zoet-

stoffen, vooral cyclamaat (E952)

en sorbitol (E420). Ze worden ge-

bruikt in 'light'-frisdranken (cy-

clamaat) en suikervrij snoep (sor-

bitol). Zeker kinderen (onder de

acht jaar) komen gauw boven de

dagelijkse toegestane hoeveel-

heid. Welke risico's het te veel

binnenkrijgen van cyclamaat op

de lange termijn heeft, is nog niet

duidelijk. Te veel sorbitol zorgt

voor diarree. Patricia Schutte:

'Het Voedingscentrum adviseert

veiligheidshalve kinderen hele-

maal geen producten met cycla-

gers een moeilijke opgaaf kunnen

zijn.

Mantelzorg is meer dan zorgen

voor elkaar. Het verzorgen van

een dierbare kan een zware wissel

trekken op het (sociale) leven van

de verzorger.

Het boekje is te bestellen door het

overmaken van € 6,85 (f 15,-)

op giro 76233 ten name van de

Unie KBO te 's-Hertogenbosch

onder vermelding van Mantelzorg.

Maakt u gebruik van telebankie-

ren of girotel, vergeet dan niet uw

naam en adres te vermelden.

maat en sorbitol te geven. Vol-

wassenen kunnen dagelijks zon-

der problemen een aantal glazen

'light'-frisdrank met deze zoet-

stoffen drinken. Maar de norm

voor kinderen is zo laag dat meer

dan twee glazen al te veel kan

zijn.'

Op de website van het Voedings-

centrum, www. voedingscentrum.

n], vindt u uitgebreide informatie

over E-nummers. Ook de officiële

additievenlijst met alle E-num-

mers staat erop. Met vragen kunt

u ook bellen met het Voedingscen-

trum, op telefoonnummer (070)

306 88 88, op werkdagen tussen

12.00 en 16.00 uur.

Zoals velen onder ons heeft u

misschien ook dit jaar (weer) af-

slanken en gezonder eten op uw

lijstje met goede voornemens

staan. Maar zoals u wel zult

weten, zijn alleen goede voorne-

mens niet voldoende om dit re-

sultaat te bereiken. Bij 'Beheer

Slank-Klup' weten we dat en

wij beloven u dan ook geen

wonderen. Afslanken gaat niet

vanzelf.

Bij 'Beheer Slank-Klup' krijgt u

goede begeleiding en ondersteu-

ning van leidsters die zelf erva-

ringsdeskundig zijn.

'Beheer Slank-Klup' houdt weke-

lijkse bijeenkomsten waarin u ge-

wogen wordt en een nieuw week-

menu ontvangt. Onze weekme-

nu's zijn gebaseerd op gezonde

voeding. Geen liflafjes en inge-

wikkelde recepten maar gewoon

en lekker eten. '

Samen met de clubleidster en uw

clubgenoten kunt u eraan werken

uw eetgedrag blijvend te verande-

ren. Analyseer wat en waarom u

eet en pak de knelpunten aan.

Kom eens vrijblijvend kennisma-

ken tijdens een van onze cluburen:

Hengelo - 'Ons Huis', donderdag-

avond van 19.00 tot 20.00 uur.

Inlichtingen Els Dijs,

(0314)360605.

Zelhem - 'De Brink' Cultureel

Centrum. Maandagavond van

19.00 tot 20.00 uur.

Inlichtingen Marloes v. Soest

(0314)363551.

Zie ook de advertentie op pagina 4

Het elfde gebod

Mond- en klauwzeer op 11 Maart
heeft de natie diep beroerd
vele boeren uitgeboerd
traumatisch door treiteraars

elf Juli zocht Herman Brood de Dood
en public zijn leven afgeschilderd
drugs gestoord en drankverwilderd
contactarm door aandachtsnood

Twin Towers zwaar geraakt 11 September
wankele vrijheid veraf nu dichtbij
haatgevoel kweekt ongebreideld stampei
één schreeuw overheerst: Oh my God, I remember

elfhonderd wonden door vuurwerkgeknal
verstand en verstild is geen combinatie
voor wie schuinsmarcheerd met Uw constellatie
tot de definitieve knal in 't heelal.

Uw millennium herbergt een valse start
bedacht of beducht voor de elfde der elfde
het begin en einde der tijd is hetzelfde
als mensen het roer hebben vastgehad

zo te zien bleef Uw wijsheid steken bij tien
hoe lang wacht ik nog op het elfde gebod
misschien dat het in 2002 wat wordt
als ik het nut van die tien heb ingezien.

Geert Holterveld



Tweede ATB-veldtoertocht van het

winterseizoen 2001 - 2002

Foutje bij namen judoka's

Op zondag 27 januari organi-
seert Toerclub Zelhem weer de
tweede ATB-veldtoertocht van
het winterseizoen 2001 - 2002.

Als vanouds kan er gekozen wor-
den voor een route met een lengte
van circa 25 kilometer, of voor de
extra lus, waardoor de lengte
circa 45 kilometer wordt.
Zoals de vele honderden deelne-
mers die ieder jaar weer naar Zel-
hem komen om deel te nemen
weten, staat de Zelhemse fiet-
stoerclub altijd garant voor een
prachtige tocht door bossen,
langs velden, over zandwegen en
langs waterpartijen, gelegen in
de driehoek Zelhem, Ruurlo en
Hengelo.

De route zal ten opzichte van de
in december gehouden tocht op
vele plaatsen worden aangepast,
waardoor een zo goed als nieuwe

route aan de deelnemers zal wor-
den gepresenteerd. Ondanks het
feit dat er al vele jaren ATB-toer-
tochten vanuit Zelhem worden
georganiseerd zullen er zelfs com-
pleet nieuwe stukken in het par-
cours worden opgenomen. Deze
stukken zijn zelfs voor vele Toer-
club Zelhem leden nog volledig
onbekend!

Toerclub Zelhem streeft er iedere
keer naar om zorg te dragen voor
een relatief goed berijdbare route,
zodat het wel een fietstoertocht
blijft en geen wandelparcours
wordt. Toch zal het niet zo zijn
dat er geen modderplassen, of
stukken rul zand in de route voor-
komen.

Zelfs voor enig licht klimwerk is
gezorgd. Daarnaast zullen, daar
waar mogelijk is, verharde wegen
zoveel mogelijk worden gemeden.

De zwaarte van de tocht zal ech-
ter mede afhankelijk zijn van de
weersomstandigheden.

Tussen 09.00 en 10.00 uur kan
er gestart worden vanuit de kan-
tine van sportvereniging Zelos
aan de Halseweg te Zelhem. De
kosten voor deelname bedragen
€ 2,~ voor leden van de NTFU,
niet leden betalen € 3,-.

Onderweg zal door de organisatie
aan de deelnemers een consump-
tie worden verstrekt, terwijl er
na afloop gelegenheid is om te
douchen, de fietsen schoon te
spuiten en onder het genot van
een drankje na te kaarten over de
veldtoertocht.

Inlichtingen over deze veldtoer-
tocht kunnen worden ingewonnen
bij Evenard Lieverdink,
tel. (0314) 641618.

Kerstviering UW af d. Hengelo Gld.

Velen hadden gehoor gegeven
aan de uitnodiging voor de
'Kerstviering' van de UW in
partycentrum Langeler op don-
derdag 20 december.

De zaal was 's ochtends ingericht
door enkele vrijwilligers. Het gaf
een prachtig aanzien met de zelf
gemaakte kerststukjes en verdere
tafelversiering.
Terwijl de kaarsen brandden,
werd er een liturgie verzorgd met
een kooitje van een aantal UW-
ers en samenzang met pianobege-
leiding door mevr. Verhoeff.

Het kerstverhaal door mevr. v.
Dijke werd aandachtig beluisterd.
'Jong van Hart', het ouderenkoor,
werd bij afwezigheid van mevr. G.
Gosselink gedirigeerd door de
heer Gosselink uit Zelhem. Hij gaf
het koor op enthousiaste wijze
leiding en men zong overtuigend
prachtige kerstliederen, op de
piano begeleid door mevr. A. Poli-
tiek.

Tot ieders verrassing en al bijna
traditie werd er door de vrijwilli-
gers een kleine kerstmaaltijd, be-
reid door de familie Langeler, aan

de aanwezigen gepresenteerd.
De dames Enzerink en Verhoeff
lazen tussendoor enkele kerstge-
dichten.

Aan het einde van deze middag
werd na een aantal mededelingen
samen 'Dankt, dankt nu allen
God', en het 'Ere zij God' gezon-
gen.

De 'Nieuwjaarsvisite' is op don-
derdag 10 januari in 'Ons Huis'
om 14.00 uur.

Eenieder is hierbij van harte wel-
kom.

Gemeentelijke herindelingen

Gelderse statenleden organiseren informele hoorzittingen

Statenleden van de provincie
Gelderland organiseren in janu-
ari een drietal informele hoor-
zittingen over de op handen
zijnde gemeentelijke herinde-
ling in de Achterhoek, Graaf-
schap en Liemers. De woord-
voerders herindeling hebben
hiertoe zelf het initiatief geno-
men.

Tijdens de openbare bijeenkom-
sten, die in het gebied zelf wor-
den gehouden, willen de statenle-
den van burgers en gemeentebe-
stuurders horen hoe ze over de re-
cent door Gedeputeerde Staten
gepresenteerde herindelingsplan-
nen denken.
Deze informatie zullen ze gebrui-
ken ten behoeve van hun eigen
oordeelsvorming over het herinde-
lingsadvies in de commissieverga-
dering op 23 januari en de staten-
vergadering op 27 februari. De
hoorzittingen maken dus geen on-

derdeel uit van de officiële be-
sluitvormingsprocedure van Pro-
vinciale Staten, maar vormen een
informele fase die eraan vooraf-
gaat.

De hoorzitting in de Liemers vindt
plaats op donderdag 10 januari,
vanaf 19.30 uur in zalencentrum
Staring aan de Groessenseweg 5
in Zevenaar.

De hoorzitting in de Achterhoek
vindt plaats op maandag 14 janu-
ari, vanaf 19.30 uur in het Onder-
nemingscentrum aan de Koop-
manslaan 3 in Doetinchem.

Aan de inwoners van de gemeen-
ten Hummelo & Keppel, Didam,
Bergh, Wehl wordt de mogelijk-
heid geboden om een keuze te
maken tussen deze twee avonden.
Gezien de verwachte drukte in
Doetinchem wordt echter aange-
raden om zich aan te melden voor

de bijeenkomst in Zevenaar.

De hoorzitting in de Graafschap
vindt plaats op dinsdag 15 janu-
ari, vanaf 19.30 uur in theater De
Hanzehof aan de Coehoornsingel
l in Zutphen.

Insprekers kunnen zich tot één
dag van tevoren schriftelijk aan-
melden per e-mail: herindelingen
prv.gelderland.nl. per fax: (026)
3599087 of per briefkaart ge-
richt aan de Provincie Gelderland
ter attentie van R. van Zon, Post-
bus 9090, 6800 GX Arnhem. Ver-
meld daarbij duidelijk namens wie
u inspreekt. De spreektijd be-
draagt maximaal vijf minuten.

Ten behoeve van de verslagleg-
ging wordt verzocht om, indien
gewenst, de bijdrage na afloop
ter plaatse ook schriftelijk in te
dienen.

Koen Waanders StefBurger

In het vorige nummer heeft bij de foto van Koen Waanders de naam van
Stef Burger gestaan. Onze excuses hiervoor.

Damclub Hengelo Gld.
Oliebollentoernooi

Op vrijdag 28 december werd er
in Vorden een Oliebollentoernooi
gehouden voor de jeugdige dam-
mers onder ons. En al was het
aantal spelers wat deelnam aan
dit toernooi niet overdreven groot
(34 spelers), het plezier en het
sportief dammen was er even
groot om. Er werd gespeeld vol-
gens het zwitsers systeem, wat
inhoudt de winnaars tegen elkaar
en de verliezers tegen elkaar, met
dien verstande dat je maar een
keer tegen elkaar speelt.
Van Hengelose zijde hadden na
acht ronden Sebastiaan te Pas en
Chiel Lenderink de meeste punten
behaald en eindigden in de mid-
denmoot. Hilbert en Moniek Vos
kwamen daar kort achter. Zij
allen kregen een zak met oliebol-
len mee naar huis voor hun spor-
tieve deelname.

Oudejaars sneldamtoernooi

Deze werd gehouden op donder-
dagavond 27 december, de laat-
ste clubavond van het jaar 2001.
Er werd gespeeld in vier groepen

van zes spelers en een groep van
zeven spelers, zodat in vijf ronden
het af was en men nadien nog tijd
had voor naspelen of een oude-
jaars borrel te nemen.

Eindstanden

Groep A:
1. A. de Greef
2. E. Hoebink
3. H. Luimes

Groep B:
1. R. Hesselink
2. J. Vos
3. B. Stege

Groep C:
1. G. Kreunen
2. G. Halfman
3. J. Luiten

11 punten
8

6

15 punten
10
7

10 punten

9
8

Groep D:
1. H. Lansink 10 punten
2. E. Brummelman 8

B. Goorman 8

Groep E:
1. H. Hulshof
2. J. Schabbink
3. B. Momberg

12 punten

10
7

Federatie CJV Zelhem-Halle-Hengelo

Zomerkampen 2002

Heb jij al plannen voor de zomer-
vakantie 2002? Zo niet, dan is
het misschien wel leuk om met
een groep jongens en meisjes op
kamp te gaan, waar je heel veel
leuke dingen zult gaan doen.
De zomerkampen in 2002 zullen,
onder voorbehoud, worden gehou-
den in de volgende weken:

Kamp A:
jongens en meisjes van 8 t/m
10 jaar van maandag 12 augus-
tus t/m zaterdag 17 augustus.

Kamp B:
jongens en meisjes van 10 t/m
12 jaar van zaterdag 17 augus-
tus t/m zaterdag 24 augustus.

Kamp C:
jongens en meisjes van 6 t/m
9 jaar van zaterdag 24 augus-
tus t/m dinsdag 27 augustus.

Kamp D:
survival kamp, jongens en meis-
jes vanaf eerste jaar voortgezet
onderwijs (je moet al een jaar
naar het voortgezet onderwijs
zijn geweest).
Dit kamp is van zaterdag t/m
zaterdag, het is nog niet be-
kend in welke week deze groep
gaat.

Aanmelden voor één van deze we-
ken kan vanaf het moment dat de
flyers en de kampboekjes ver-
spreid zijn.

We zouden het erg leuk vinden
als jij ook met ons op kamp gaat.
Voor meer informatie kun je te-
recht bij: Jan Garrits, telefoon
(0575) 463568 of Greet Beunk,
telefoon (0575) 46 33 76.
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BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE
Bel voor informatie:

Bianca
te Veldhuis-Greven
tel. (0575) 46 48 82

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845
mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

*"

De sdulder qeeft
* * %/ *

€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.

de SCtllldCT en niemand anders

Informeer ook eens naar onze eigen
aantrekkelijke kortingen!

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

OOK VOOR UW TUIN/

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18, 7223 DV Baak

Tel. (0575) 44 11 23 - Mob.: 06-53212132

U kunt ook in Baak terecht voot allerlei
bestratingsmaterialen voor uw tuin en erfo.a.

- Oude gebakken stenen in verschillende formaten;

- Alle soorten getrommelde stenen;

- Betonklinkers alle soorten en maten;

- Tegels in veel kleurige soorten en maten;

- Siergrind in zakjes en big bags;

- Sierelementen voor water, stapelbakken enz;

- Tuinhuisjes en tuinpriëlen.

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

g) pagina

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Trouwplannen?

Wij' verzorgen graag het
drukken van uw huwelijkskaarten.

Wij hebben diverse modelboeken
ter inzage. Het is tevens mogelijk
de boeken mee naar huis te nemen
om zo uw keus te bepalen.

Regelinkstraat 16,7255 CC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88

Eikeboom
- presenteert -

punkrockband

The Grolschbusters
voorprogramma: MOK

zaterdag 12 januari aanvang 21.00 uur
entree € 3,50 ( /7 ,71)

voorverkoop tel. (0575) 46 55 30

zondag 5 mei bevrijdingspop m.m.v.

Kas Bendjen
St. Janstraat 69, Keijenborg - Tel. (0575) 46 55 30

TAXI BERT LAMMERS

BEKT LAMMERS

Tel. (0575) 46 30 05


