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40-jarig jubileum bij Goma voor Drikus Walgemoet

Veertien dagen nadat Gert Oort-
giesen en Arie Tennissen begon-
nen waren met een metaalwa-
renfabriek/werkplaats, kwam
op 15 januari 1962 Drikus Wal-
gemoet bij hen in dienst.

Een klein bedrijfje, waar het giet-
ijzeren binnenwerk voor haarden
werd afgebraamd en gemonteerd.
Er werd hard gewerkt en het
laden en lossen van alle zware
voorwerpen werd nog met de
hand gedaan. Hard en lang wer-
ken konden de mensen in die tijd:
drie avonden in de week overwer-
ken en ook 's zaterdags. Men had
het ervoor over om een goed be-
drijf op poten te zetten. Het is
zelfs voorgekomen, dat bij grote
drukte de echtgenotes meehiel-
pen. De Goma heeft zich in de
loop der jaren uitgebreid tot een
metaalwarenfabriek waar je U
tegen zegt en waar inmiddels
meer dan honderd mensen wer-
ken.
Drikus Walgemoet heeft het alle-
maal meegemaakt. Toen deed
zich in 1972 een dramatisch voor-
val voor waarbij Drikus beide

handen verloor. Een ongeluk
waarvan hij niemand de schuld
geeft, maar wat hem wel heeft
geleerd, dat hij bij de Goma een
goede werkgever heeft gevonden.
Al na een half jaar na het ongeval
begon Drikus weer te werken. Na
zijn revalidatie heeft hij met zijn
prothese, maar vooral door eigen
inzet en vindingrijkheid zijn ken-
nis en kunnen aangewend voor de
Goma. Hij is er logistiek mede-
werker en hoewel zijn lichamelij-
ke gesteldheid het niet meer toe-
staat, dat hij hele dagen kan wer-
ken, is hij toch drie halve dagen
in de week aanwezig om nog
bezig te zijn voor en met 'zijn
zaak'. Drikus laat merken, dat hij
vooral gericht is op het sociale
contact, want ondanks zijn handi-
cap heeft hij van 1977 tot 1995
gevoetbald bij Pax. Daarbij is hij
ook nog enige jaren jeugdleider
geweest. Drikus is duidelijk een
doener, maar daarnaast ook een
uitvinder, want in de loop der
jaren heeft hij allerlei aanpas-
singen uitgevonden, waardoor hij
op alle fronten normaal kan func-
tioneren. Daardoor kan hij alles: Drikus Walgemoet voor de Goma

hij spit en verzorgt zelf de tuin.
Apentrots laat hij de dwergbuxus
zien, die hij zelf heeft gekweekt.
Deze moeten trouwens gedeelte-
lijk plaats maken voor een stuk
gras en een zandbak voor de
kleinkinderen. In zijn keurig op-
geruimde werkplaats achter het
huis staat het vol met gereed-
schap, waar aanpassingen aan
gemaakt zijn, zodat Drikus ze
vlot kan gebruiken. Maar bij
alles gaat zijn hart toch nog
steeds uit naar de Goma. Daar
gaan we dan ook een foto maken.
Ook daar heeft Drikus zijn stem-
pel achtergelaten, want de tuin
voor het complex is omzoomd
door coniferen, die Drikus er in
1981 eigenhandig in heeft gezet.
Een man, die trots is op de zaak,
waar hij aan de wieg heeft ge-
staan.
Op zaterdag, 19 januari van
14.30 tot 17.00 uur zal er bij par-
tycentrum 'Langeler' een receptie
worden gehouden, waar iedereen
deze bijzondere man kan felicite-
ren met zijn 40-jarige loopbaan
bij de Goma. Ook namens 'de Re-
clame': van harte gefeliciteerd!

Tegelzetter maakt van zijn hobby zijn werk

D'n Olde Kriet verder met nieuwe eigenaren

(advertentie)

Tegelzetter Jaap van Herwaarde
uit Ede had boven zijn werk-
plaats aldaar al jaren een biljart-
centrum. Hierbij werd hij bijge-
staan door zijn vrouw Wil. Toen
hem ter ore kwam, dat 'D'n Olde

Kriet' in Wichmond naar een
nieuwe eigenaar zocht, was het
voor hem niet zo'n moeilijke
keus om eens te onderzoeken of
hier misschien een nieuwe uitda-
ging voor hem lag.

Toen hij eenmaal de locatie van
dit gezinscafé had gezien, was
het voor hem een uitgemaakte
zaak: dit was een verwezenlij-
king van zijn droom: een cafe'-
restaurant met biljarttafels, zo-
dat hobby en werk goed verenigd
kunnen worden.
Wil is al net zo enthousiast als
hij, dus zal 'D'n Olde Kriet' weer
net zo gaan functioneren als vroe-
ger. Het is namelijk de bedoeling,
dat het een gezellig dorpscafé
blijft en 's zomers een rustplaats
in de vele fietsroutes, die er
langs lopen. Eens in de drie a vier
weken zal er een bingo worden
georganiseerd en op 11, 12 en 13
januari vinden er de districtsfina-
les plaats biljarten/libre, eerste
klasse.

Vrijdag, 4 januari, hebben Jaap
en Wil al vele handen kunnen
schudden en met eventuele klan-
ten kunnen kennismaken tijdens
de door hen georganiseerde re-
ceptie. We wensen Jaap en Wil
veel succes in de toekomst.

Ook dit jaar geen zalm gevangen!

Is het niet 'ondermaats'
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dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN

Remigiuskerk

- Zondag 20 januari, 10.00 uur, ds. C. Ferrari,

pastor G. Zweers, Oec. dienst m.m.v. Cantorij

Goede Herder Kapel

- Zondag 20 januari, 10.15 uur, ds. A.B. Elbert

Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Donderdag 17 januari, 10.00 uur,

Eucharistieviering (R.K. kerk Hengelo Gld.)

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 17 januari, 10.00 uur,

Eucharistieviering ('de Bleijke')

- Zondag 20 januari, 10.00 uur,

Oecumenische Dienst m.m.v. Cantorij

in de Remigiuskerk

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

«MEDISCH

Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:

- Informatie over de huisartsenpraktijk

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op

http://huisartsengroephengelogld. wolweb, nl/

Huisartsenpost SI ingelandziekenhuis

Tel.(0314)329888
Avond- nacht- en weekenddienst

- Tijdens deze diensten dient u eerst telefonisch
contact op te nemen.

- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 8.00 uur. De weekend-

dienst is zaterdags, zondags en op erkende

feestdagen de gehele dag en is uitsluitend

bedoeld voor spoedgevallen.

- De huisartsenpost is buiten praktijkuren altijd

bereikbaar op het centraal telefoonnummer:

(0314) 329888.
Telefoonnummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)461277

dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

dr. Koning, tel. (0575) 461266

Spoednummers huisartsen voor praktijkuren

dr. Eyck, tel. (0575)462904

dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444

dr. Koning, tel. (0575) 463010

Apotheek Hengelo Gld.

Spalstraat 28, tel. (0575) 4610 10

Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag 8.00 tot 18.00 uur

- zat-, zon- & feestdagen 11.00 tot 12.00 uur

- Spoed- en specialistenrecepten kunt u in het

weekend en op feestdagen, buiten de opening-

stijden om 17.30 uur inleveren.

- Buiten de bovengenoemde openingstijden dient

u voor spoedrecepten bij de apotheek aan te bel-

len. De dienstdoende persoon neemt dan via de

intercom (naast de deurbel) contact met u op.

Blijf daarom astublieft bij deze intercom wachten.

Diëtiste

- Mevr. F. Lamers elke donderdag 14.00-16.00
uur, gaarne vooraf een afspraak maken via de

apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

'Jentha'

- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.

Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,
kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness

'Janssen van Dijke'

- Tel. (0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:

- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en

mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,

b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314) 32 91 60

Gemeente Steenderen en Vorden:

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

ZorgGroep Oost-Gelderland

- Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging.

24 uur per dag bereikbaar via:

tel. 0900-8806 (22 ct/min)

Uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen:

Thuiszorgwinkel Doetinchem, Amphionstraat 67

Thuiszorgwinkel Zutphen, Ooyerhoekseweg 6

Telefoon 0900-8806 (22 ct/min)

Hameland van Nispenhof
- Huishoudelijke verzorging, Verzorging en Ver-

pleging in de gemeenten Hengelo Gld., Zelhem,

Hummelo & Keppel en Doetinchem.

Voor informatie kunt u bellen naar het Centraal

Kantoor, tel. (0315)336333.

M ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)

Politiebureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend

- overige dagen kan het bureau alleen op

afspraak worden bezocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt via tel. 0900-8844

(bureau Zelhem) of via de intercom (voorgevel)

van het bureau Hengelo

- Telefoonnummer 0900-8844

De Graafschap Dierenartsen

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

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-

doende dierenarts.
Spreekuren gezelschapsdieren:

- maandag t/m vrijdag 13.30-14.00 uur

- maandag en donderdag 19.00-19.30 uur en

op afspraak

Paardenspreekuur:

- maandag 19.00 - 20.00 uur en op afspraak

Dierenapotheek:

- maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.00 uur

- zaterdag 08.30 - 12.00 uur

Uitvaartverzorging Eppink & Ruiterkamp

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

- HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg

Contactpersonen Hengelo:

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

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

Contactpersonen Keijenborg:

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

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

Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg

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

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

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:

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

Coördinator te Keijenborg:

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

Quintest Thuiszorg

Bureau voor particuliere Thuiszorg

- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

telefoonnummer (033) 462 5678.

Maatschappelijk Werk voor de gem. Hengelo Gld:

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:
- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

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

vrijdag 08.30-09.30 uur
Maatschappelijk Werk Zelhem:

- Stationsplein 2, Zelhem, tel. (0314) 6221 51
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur

Ned. Patiëntenvereniging (afd. Oude IJsselstreek)

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

- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij proble-

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur

tel. (0314) 34 12 75 of tel. (0314) 326796.
Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'

- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

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

- DIVERSEN
Pedicure

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

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435

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

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

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

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

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

Voor afspraken tussen 13.00 en 14.00 uur.

Bakermarksedijk 15, 7223 KJ Baak,

Overgangsverpleegkundige

- José la Croix, tel. (0575) 560381

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

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

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 14.00-17.00 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur,

donderdag 14.00-17.00 uur

vrijdag 14.00-20.00 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

Openingstijden Wereldwinkel

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

en 13.30-17.30 uur, 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) 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.

'kleintjes'

Heeft u onder- / over-
gewicht en wilt u dit gaan
beheersen? Herbalife
kan daarbij helpen.
Bel voor info:
Annie Haaring
tel. (0575) 467381

Te huur gevraagd:
ruimte (± 15 m2)
voor twee motoren.
M. Memelink, Vloed 45,
tel. (0575)465919

Verloren:
Gouden herenarmband,
omgeving 'de Zwaan'.
Voor de eerlijke vinder is
er een beloning.
Tel. (0575)467557,
na 18.00 uur.

Winkelruimte
te huur

Na herontwikkeling van een aantal panden aan de

Raadhuisstraat te Hengelo Gld. komt winkelruimte

vanaf ca. 200 m2 te huur.

Deze winkelruimte is zeer goed gelegen tussen 2 grote

supermarkten en aan een groot parkeerterrein.

Tevens is goedkope ruimte op de verdieping te huur.

Inlichtingen: Achtvast Dalfsen
tel. (0529)433541

fax (0529) 43 57 38

De actie Kerkbalans 2002 vindt plaats

tussen 13 en 27 januari onder het motto:

'Kerkbalans 2001 -

Kleur bekennen'

De financiële zorg voor de plaatselijke geloofs-

gemeenschap is een gezamenlijke zorg.

In deze maand ontvangt u weer en kaart of

formulier, waarop u uw financiële toezegging

kunt vermelden.

Mogen we weer op u rekenen?

De Hervormde Gemeente en de

Parochie St. Willibrordus in Hengelo Gld.

Landgoed Zette
Voor de schoonmaak van elf vakantiehuizen,

gevraagd:

enthousiaste medewerker/ster

om het huidige schoonmaakteam te versterken.
Maandag en/of vrijdag van ongeveer 9.00 tot 15.00 uur.

Inlichtingen: mevrouw Van Dorth tot Medler
Tel. (0575)467346/467532



familieberichten

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte

van onze zoon en mijn kleine broertje

Stijn

Hij is geboren op 24 december 2001

Al ice Groot Tjooitink

René Franken

Nick

Toverstraat 12, 7223 LP Baak

(0575)442424

Blij en gelukkigzijn wij dat wij jullie kunnen

voorstellen aan onze zoon en mijn broertje.

We noemen hem:

Stijn

Zijn volledige naam is: Stijn Jan Willem Versteegen

Stijn is geboren in het ziekenhuis te Doetinchem

op donderdag 3 januari 2002 om 11.48 uur.

Hij weegt 3740 gram en zijn lengte is 52 cm.

Dorinda van der Kolk, Marko en Merle Versteegen

Singel 22, 7255 WL HengeloGId.

(0575)464297

De broers:

Cilberten Cerard Schuurman

uit Varssel (Hengelo Gld.) behaalden aan de Technische

Universiteit te Enschede hun ingenieurstitel.

Gilbert studeerde Technische Natuurkunde en

Gerard Civiele Technieken en Management

In ons verdriet om het heengaan van onze dierbare

man, vader en opa

Evert Jan Klein Zessink

Mochten wij uw hartelijke medeleven ondervinden,

in de vorm van een handdruk, kaarten en bloemen.

betuigen wij hiermede onze oprechte dank.

Fam. Klein Zessink

Hengelo Gld., januari 2002

Vraag aan de huisarts
U kunt uw algemene vragen voor de medische rubriek, verzorgd door
de huisartsen uit Hengelo Gld. en Keijenborg schriftelijk of per
e-mail indienen bij drukkerij Uiterweerd.
Drukkerij Uiterweerd, Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 463818 - Fax (0575) 46 5088
E-mail: drukkerijuiterweerd(a<planet.nl

Kandidatenlijst
PVDA-Hengelo
Gld.
Woensdag, 9 januari is de kandi-
datenlijst van de Partij van de Ar-
beid in Hengelo Gld. vastgesteld
als volgt:
1. Nees van Petersen
2. Ria Baakman
3. Lies Haverkamp
4. Ab Bloemendal
5. Martin Kraassenberg
6. Peter Glasbergen
7. Agnes Brinke
8. André Oldenhave
9. WimWentink

Gewacht op de euro!

Geslaagd

In december jl. zijn twee leden
van muziekvereniging 'Crescendo'
geslaagd voor het muziekexamen
C. Het betreft de dames:
Karin Rietman op dwarsfluit met
48 punten en Sabine Zweverink

eveneens op dwarsfluit met 46
punten. Een uitstekende score.

Jaarvergadering
'SoliDeo Gloria'

Na het zingen van gezang 300

vers l en 3 opende Antoon Maal-

derink de vergadering en heette

allen hartelijk welkom. Enkele

leden hadden bericht van verhin-

dering gezonden. Hij hoopte op

een goede inbreng van de leden

en wenste allen een prettige

avond toe.

Het jaarverslag van Alie Hiddink
omvatte weer vele punten waarop
het koor naar voren trad; al met al
een vereniging die volop in de be-
langstelling staat. Een hartelijk
applaus was de beloning van de
leden.
Het financiële overzicht van de
penningmeester Jan Buunk was
weer perfect in orde en de leden
kregen een prima beeld over de in-
komsten en de uitgaven van de
vereniging. De boeken werden af-
gesloten met een batig saldo en
ook de penningmeester kreeg een
warm applaus. De secretaresse
Alie Hiddink had voor de vijfen-
twintigste keer het jaarverslag ge-
maakt en dit werd extra gememo-
reerd.
Bij de bestuursverkiezing waren
aftredend Antoon Maalderink, Jan
Buunk en Wilma Hofenk. Met al-
gemene stemmen werden alle drie
bestuursleden herkozen.
De oliebollenactie wordt dit jaar
gehouden op 11 en 12 oktober.
De uitvoering staat voorlopig voor
16 november 2002
De heer Van Neck kreeg een atten-
tie aangeboden voor het vele werk
voor de vereniging en ook zijn
vrouw mocht in de hulde delen.
Met een gezellige rondvraag werd
de avond besloten. De voorzitter
dankte voor de inbreng van de
leden en hoopt op een flinke inzet.

Op 3 januari jl. is Stijn Versteegen geboren. Hij werd verwacht op 20
december maar bleef nog twee weken langer dan gepland in zijn moeders
buik. De vriendengroep van Stijns ouders hebben op een leuke manier
gereageerd en bovenstaand spandoek gemaakt.

Uitvoering toneelgroep
Vierakker-Wichmond
De toneelgroep Vierakker-Wich-
mond geeft binnenkort weer haar
jaarlijkse toneeluitvoering. Dit
jaar is de keuze gevallen op het
blijspel 'Maar wie is dan de
vader"', geschreven door Astrid
de Haan en Jan Tol.
Het stuk speelt zich af in de ach-
tertuin van de familie Manders en
hun buren. De familie is nogal
slordig en lui uitgevallen en zijn
op hun privay gesteld. Dit alles

gaat veranderen als er nieuwe
buren komen en elkaar van vroe-
ger kennen. Bovendien is de 'nieu-
we' buurvrouw nogal gek op
mannen wat de nodige verwikke-
lingen met zich meebrengt. Dit en
nog veel meer kunt u zien op de
laatste vrijdag- en zaterdagavond
van januari. De toneelgroep hoopt
dat u allen weer komt kijken en
dat ze u een leuke en gezellige
avond kunnen bezorgen.

Alleen nog actie om Hummelo & Keppel

er helemaal bij te krijgen.

CDA tevreden met voorstel VHS+ +

Als afsluiting van het jaar 2001
waren de PR-commissies van de
vijf CDA-afdelingen van Hengelo,
Hummelo & Keppel, Steenderen,
Vorden en Zelhem onlangs bijeen
in het gemeentehuis te Hengelo.
Daarbij werd tevreden naar het
voorstel van GS gekeken: het
wordt VHS+ + , zoals het CDA al-
tijd heeft bepleit. Een tegenvaller
is echter dat in de visie van GS een
deel van Hummelo & Keppel (Voor-
en Achter-Drempt) naar Doesburg
zal gaan. Naar aanleiding van de
voorstellen hebben de vijf fractie-
voorzitters reeds met de CDA-sta-
tenfractie gesproken. Het CDA zal
alvast nadenken hoe het beste tot
één afdeling in de nieuw te vormen
gemeente kan worden gekomen.

Sterke plattelandsgemeente

Na de uitslag van het referendum
in Zelhem kon het eigenlijk niet
anders meer dan dat Zelhem aan
VHS zou worden toegevoegd. Te-
vreden kon worden vastgesteld
dat GS ook koos voor toevoeging
van Hummelo & Keppel. Het is
echter zeer te betreuren dat Voor-
en Achter-Drempt hier geen onder-
deel van uitmaken. Bij de te vor-
men sterke plattelandsgemeente,
waarvoor de werknaam 'Bronk-
horst' wordt gebruikt, hoort dat
gedeelte er zeker ook bij, vindt het
CDA. Opsplitsing van de gemeente

betekent een gevaar voor het
voortbestaan van de in het verle-
den zorgvuldig opgebouwde maat-
schappelijke-, culturele- en vereni-
gingsverbanden. In het kader van
de reconstructiewet maken de vijf
gemeenten in zijn totaliteit deel
uit van de streekcommissie 'De
Graafschap'. Afsplitsing van Voor-
en Achter Drempt betekent een
versnippering van de behartiging
van belangen voor dit deel van de
gemeente, hetgeen de kwaliteit,
zowel uit het oogpunt van econo-
mie als van natuur en landschap,
nadelig beïnvloedt.

Initiatief

Voordat Provinciale Staten tot een
definitief voorstel komen, worden
er op initiatief van de statenleden,
naast de formele inspraakmoge-
lijkheden die er reeds waren, nog
een drietal openbare avonden ge-
organiseerd. Hoewel de discussie
op twee daarvan zeker zal gaan
over een eventuele uitbreiding van
Doetinchem in zuidoostelijke rich-
ting, wil het CDA van de gelegen-
heid gebruik maken die avonden
te bezoeken en de mening nog
eens kenbaar te maken. Deze eer-
ste avond was op 10 januari in Ze-
venaar; de volgende op 14 januari
in het Ondernemingscentrum,
Koopmanslaan 3 in Doetinchem,
aanvang 19.30 uur.

pagina (3



Winter-
opwimi

Opruimingsprijzen
en kortingen

Vele actie's o.a.:

Thermoblouses, broeken,
overalls, winterjassen

enz. enz.
'De Plattelandswinkel'

V.O.F. Klompenfabrj£k

Uilenesterstraat lOa, 7256 KD Keijenborg

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

www.sueters.nl

Wij moeten plaats maken voor de nieuwe
collecties monturen. Daarom gaan wij

spectaculair opruimen. Tijdelijk is uw gulden
een Euro waard, dus maar liefst 55% korting!

Deze actie sluit 27 januari 2002!

GROOT KORMELINK
brillen en contactlenzen

(WO)

Spalstraat 27, 7255 AB Hengelo (GId.
Telefoon (0575) 46 17 71

Winteropruiming
een rek vol

winterbroeken

Merken: Mac, BC, Sandwich,
Support, Cotton Club

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo GId.

Tel.(0575)461232

Restanten
BH's + Slips nu

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo GId.

Tel.(0575)461232

Opruiming! Opruiming!

Wij geven op onze gehele

Wintercollectie kleding

15% korting

op enkele artikelen

30% korting

Goossens Atomica
Steenderenseweg 11, 7255 KC Hengelo GId.

Telefoon (0575) 46 21 39

Wij zijn op maandagmorgen gesloten.

Op alle artikelen

20% korting
behalve haarden,

kachels en winterartikelen

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

Behalve speelgoed uit onze
OPRUIMFOLDER
nu ook BABYKLEDING-
WINTERCOLLECTIE
zeer aantrekkelijk afgeprijsd

éé* in speelgoed

DE DRIEVETOL
speelgoed en bob/kleding

Spalstraat 29 Hengelo GId. Tel. (0575) 46 38 28

4) pagina



Opruiming!
t/m 16 februari 2OO2

Showroom Hengelo

Veel showroommodellen meubels met kortingen tot 40%

Diverse fauteuils zelfs 50% korting

Couponnen tapijt en vinyl met kortingen tot 75%

Tevens in onze showrooms in Hengelo en Ruurlo 10% korting

op alle niet afgeprijsde tapijten, gordijnen en vitrages

DEt^SPANNEVOGEL
M F. U B l. l l. N TA PI J T l N H U l S

Ruurloseweg 2, 7255 DH Hengelo Cld. Tel. (0575) 4614 84

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

eicpert (£*) ARENDSEN

Raadhuisstraat 14
Hengelo Gld.

Wij hebben
onze hele

wintercollectie
afgeprijsd.

Zie de gekleurde labels.

Groen = 30%
B lei u w = 25%
Lila = 20%
Geel =10%

Zie onze etalage:

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232

Opruiming
van kluizen!

rrïTïTvl

tot 25

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

w* ""

.

TOT
5O%

KORTING

§

dameskleding,

BH'sen Slips

WoMen
Kitty Halma
Raadhuisstraat 6

Hengelo Gld

1(0575)4621 33

F (0575) 46 30 29

klinkende
kortingen!

Het begin uan het jaar /s altijd een mooi moment om

euen terug te blikken. Bij Rüitersport Sueters kijken we

echter liever uooruit. Want tot en met 26 januari 2002

geven we klinkende kortingen. Wilt u ook profiteren

van volop voordeel in dit nieuwe jaar? Kom dan naar

onze mega-uitverkoop. Graag tot ziens!

ruiierspori
Sueiers

Openingstijden:

Maandag: 13.00 - 18.00 uur

Dinsdag t/m donderdag: 9.00 - 18.00 uur

Vrijdag: 9.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Spalstraat 23, 7255 AA Hengelo Gld.

(0575) 46 37 56
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column

Ook voor de fiscus is het jaar 2002 begonnen. De nieuwe tarieven zijn vastgesteld en voor het overige
zijn er, zoals te doen gebruikelijk, weer een aantal wijzigingen doorgevoerd. Onderstaand treft u de
nieuwe tarieven aan. Verder behandelen we een aantal zaken die in 2002 gewijzigd zijn en voor velen
van belang zijn. Alle vermelde bedragen zijn in euro's.

Boxen tarief
Tarief Box l (belastbaar inkomen uit werk en woning) voor personen onder de 65 jaar

| Belastbaar inko-
| men meer dan

15.331

27.847

47.745

Maar niet
meer dan

15.331

27.847

47.745

Belasting-
tarief in %

2,95

8,45

42,00

52,00

Premie volks-
verzek. in %

29,40

29,40

•••••••••••••••
Totaal
tarief in %

32,35

37,85

42,00

52,00

Heffing over
totaal van de
schijven

4.959

9.696

18.053

Tarief Box l (belastbaar inkomen uit werk en woning) voor personen ouder dan 65 jaar

Belastbaar inko-
men meer dan

15.331

?7 847

47.745

Maar niet
meer dan

15.331

27.847

47 745

Belasting-
tarief in %

2,95

8,45

4? 00

52,00

Premie volks-
verzek. in %

11,50

11,50

Totaal
tarief in %

14,45

19,95

4? 00

52,00

Heffing over
totaal van de
schijven

2.215

4.711

1 3 068

Tarief BOX 2 (belastbaar inko-
men uit aanmerkelijk belang)
Deze box is bestemd voor het inko-
men van grootaandeelhouders. Dat
zijn degenen die vijf procent of
meer van het aandelenkapitaal
van een BV of NV bezitten. De be-
lasting op het belastbaar inkomen
uit het zogeheten aanmerkelijk be-
lang bedraagt, evenals in 2001:
25%.

Tarief BOX 3 (belastbaar inko-
men uit sparen en beleggen)
De belasting op het belastbare in-
komen uit sparen en beleggen (het
vermogen dus) bedraagt 30 pro-
cent. Daarbij wordt geacht dat de

vaste opbrengst uit vermogen vier
procent bedraagt (bezittingen
minus schulden). Per saldo is de
belastingheffing dus 1,2 procent
(30% heffing over een rendement
van 4%). Bij de berekening van het
rendement uit vermogen heeft een
belastingplichtige recht op een vrij-
stelling. De heffing in deze box is
ten opzichte van 2001 niet gewij-
zigd.

Auto van de zaak

De fiscale regeling voor het privé-
gebruik van een personen- of be-
stelauto van de zaak is aangepast.
Als het privé-gebruik meer be-

draagt dan 8000 kilometer per
jaar, dan moet de gebruiker 25 pro-
cent van de catalogusprijs van de
wagen bij zijn inkomen optellen.
Bij een privé-gebruik van 8000 ki-
lometer of minder gelden lagere
percentages. Uit een rittenadminis-
tratie moet dan blijken dat minder
dan 8000 kilometer privé is gere-
den. Deze rittenadministratie moet
aan bepaalde eisen voldoen. Bij
minder dan 500 kilometer aan
privé-ritten hoeft onder bepaalde
voorwaarden geen administratie te
worden bijgehouden. .
Met ingang van dit jaar merkt de
fiscus een deel van de woon-werk-

-kilometers als privé-kilometers

aan. Voor reizen woon-werk tot een enkele reisafstand van 10 kilometer
geldt dat de gehele reis als privé wordt aangemerkt. Als de enkele reisaf-
stand woon-werk meer bedraagt dan 30 kilometer, dan wordt het meerde-
re als privé aangemerkt.
Er is een overgangsregeling getroffen waardoor voor dit jaar eenderde
van de als privé aan te merken woon-werkkilometers (maximaal 5500)
ook werkelijk tot de privé-kilometers wordt gerekend. Voor 2003 geldt
een beperking tot tweederde van die kilometers met een maximum van
8500 kilometer. Met ingang van 2004 geldt dan geen beperking meer.
Voor een bestelauto die door aard of inrichting slechts tot een beperkt
voordeel leidt, geldt een bijtelling van 10 procent. De beperkte kilomete-
radministratie (privé-ritten en totaal zakelijke ritten) voor bestelauto's
waarmee tussen 500 en 7000 privé-kilometers is gereden, is hiermee ver-
vallen.

Bij het volgende aantal privé-kilometers is de daarachter vermelde
bijtelling van toepassing:

Aantal privé-

kilometers
tot 500

500 - 3000
3000 - 6000
6000 - 8000

meer dan 8000

percentage van

catalogusprijs
O
10
15
20
25

Werknemersspaarregelingen
Werkgevers kunnen op grond van een premiespaarregeling een belasting-
en premievrije spaarpremie toekennen van maximaal 100% van de inge-
houden spaarbedrag, maar niet meer dan 526 euro.
Het bedrag dat maximaal geblokkeerd kan worden gespaard op basis van
een spaarloon-regeling, bedraagt 788 euro.

Premies lijfrente
Premies voor lijfrenten zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrek-
baar. Indien daaraan is voldaan, geldt dat betaalde lijfrentepremies tot
1069 euro aftrekbaar zijn (de basisruimte). Als een werknemersspaarre-
kening is gedeblokkeerd voor de betaling van vrijwillige premies voor een
pensioenregeling, moet de basisruimte met dit bedrag worden verminderd.
Boven de basisruimte betaalde premies zijn alleen aftrekbaar voor zover
de belastingplichtige een pensioentekort heeft en jonger is dan 65 jaar.

Overig
-Voor zakelijke reizen en niet regelmatig woon-werkverkeer mag de

werkgever aan werknemers 28 eurocent per kilometer belastingvrij ver-
goeden.

- De vergoeding die een vrijwilliger ontvangt, is tot maximaal 700 euro
per jaar (€ 20 per week) belastingvrij.

- De vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt dit jaar € 3493.

Deze column werd verzorgd door Accountantskantoor Th.J. Sloot b.v.

Vadertje Winter

Toen op oudejaarsdag er zoveel
sneeuw lag, dat er met gemak een
mooie, grote sneeuwpop van ge-
maakt kon worden, bedacht Gerrit
Bosman van de Westerstraat, dat
hij dat wel eens wilde doen. Hij
ging aan de slag en op Nieuwjaars-
dag werd het kunstwerk vervol-
maakt. Het resultaat mocht gezien

worden. In zijn volle glorie stond
daar 'Vadertje Winter'. Gerrit had
zo'n plezier in zijn schepping, dat
hij er ook nog een spotje op zette,
zodat ook 's avonds de voorbijgan-
gers ervan konden genieten. Het
kunstwerk heeft het een week vol-
gehouden, een prestatie in Neder-
land. Gerrit, leuk initiatief!

Nieuwjaarsbijeenkomst WD-afdelingen VHS plus plus
Erica Terpstra en Hans Boxem zijn eregasten

De WD-afdelingen van de ge-
meenten Hengelo Gld., Humme-
lo/Keppel, Steenderen, Vorden en
Zelhem trekken gezamenlijk op in
hun campagne naar de komende
gemeenteraads- en Tweedeka-
merverkiezingen. Dit om te bena-
drukken dat de WD-afdelingen
in deze gemeenten allen onver-
kort er voor zijn dat deze vijf ge-
meenten worden samengevoegd
tot een grote sterke plattelands-

gemeente: goed om te wonen en
te werken, goed voor kleinschali-
ge industrie en landbouw.

Op l februari wordt in Hotel Bak-
ker in Vorden een gezamenlijke
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden,
waar ook niet-leden van harte
welkom zijn.
WD-gedeputeerde voor Gelder-
land, Hans Boxem, zal spreken
over o.a. de gemeentelijke herin-

Passage, Chr. Maatschappelijke

Vrouwenbeweging

Passage afdeling Hengelo Gld.,
houdt op woensdag 16 januari
haar jaarvergadering. Voor de
pauze is er voorlichting van het
Servicecentrum Plattelandsont-
wikkeling Achterhoek, het S.PA.

Na de pauze zijn er de gebruikelij-
ke jaarverslagen. Dit jaar vindt
er geen bestuurswisseling plaats.

De avond begint om 19.45 uur in
'Ons Huis'.

deling. WD-Tweede-Kamerlid
Erica Terpstra zal de actuele poli-
tiek aan de orde stellen.
De avond begint om 20.00 uur.

Voor nadere informatie kunt u te-
recht bij de Hengelose vertegen-
woordigers van de gezamenlijke
PR-Commissie:
Marchien Oosterhuis-Strating,
tel. (0575) 46 38 47 (privé)
of tel. (0314) 33 34 45 (werk).

Voor al uw
drukwerk:

drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo Gid.
Tel.(0575)463818
Fax (0575) 46 50 88

drukkerijuiterweerd@planet.nl



Zelhem)

I T I E

Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844
maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend.

Overige dagen kan het bureau alleen op afspraak
worden bezocht voor overleg met een politieagent.

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

van het bureau Hengelo Gld.

Woensdag 19 december t/m donderdag 3 januari

Woensdag 19 december

- Aan de Jan Steenstraat in Zel-
hem werd 's nachts een achter-
raam van een auto door onbe-

kende(n) vernield.

Vrijdag 21 december

Oproep getuigen:

- Op de parkeerplaats achter de
Edah in Zelhem werd 's mid-
dags een geparkeerde auto,
aangereden door een automobi-
list die achterwaarts van de in-
validenparkeerplaats weg reed.
Toen dit gebeurde liep er een
man langs, graag zou de politie
in Zelhem contact komen met
deze getuige en/of andere getui-
gen. De politie is te bereiken via
telefoonnummer 0900-8844.

Zondag 23 december

- In Hengelo werd 's middags aan
de Bleekstraat een groene da-
mesfiets van de oprit gestolen.

Dinsdag 25 december

(eerste kerstdag)

Politie vraagt uw aandacht voor het

volgende:

- 's Nachts werd er in een wei-
land aan de Hengeloseweg in
Zelhem een personenauto zon-
der een bestuurder aangetrof-
fen. De personenauto was van
de weg geraakt en reed hierbij

dwars door de afrastering en
kwam in het weiland tot stil-
stand. Uit onderzoek bleek te
gaan om een gestolen voertuig,
een grijze Opel Kadet, die de
dag ervoor was ontvreemd in
Zutphen. De auto is reeds terug
bij de eigenaar. Graag zou de
politie van het team Zelhem in
contact komen met eventuele
getuigen. U kunt de politie be-
reiken via het telefoonnummer

0900-8844.

Woensdag 26 december

(tweede kerstdag)

- Aan de Bergstraat in Zelhem
werd een donker blauwe Gazel-
le damesfiets uit een achtertuin
ontvreemdt.

Donderdag 27 december

- Bij het tankstation aan de Mo-
lenenk in Hengelo werd 's
avonds, door een nog onbekend
gebleven bestuurder van een
witte personenauto, getankt
zonder te betalen. In deze auto
zaten nog drie inzittenden.

- 's Avonds vond op de Ruurlose-
weg in Hengelo een eenzijdig
ongeval plaats.
Een bestuurder van een perso-
nenauto vloog met zijn voertuig
uit de bocht en kwam tegen een
boom.
De 35- jarige inwoner uit Gelse-
laar, werd per ambulance naar
het ziekenhuis gebracht.

Vrijdag 28 december

- Op de Torenallee in Hummelo
werd een overstekende ree aan-
gereden door een automobilist.
De ree overleed ter plaatse.

- 's Middags moest de brandweer
van Hengelo uitrukken voor
een boom, die op de rijbaan
was gevallen.

- Een inwoonster uit Zelhem
kwam melden dat zij eind de
middag op de parkeerplaats
achter de Edah in Zelhem met
haar auto tegen een geparkeer-
de auto was aangereden.
De politie verzoekt de bena-
deelde contact met het team
Zelhem op te nemen. U kunt de
politie bereiken via het tele-
foonnummer 0900-8844.

Zondag 30 december

- In Zelhem raakte een automobi-
list op de Kruisbergseweg door
een glad wegdek met zijn voer-
tuig in de slip en belandde met
zijn voertuig in een sloot. De
22-jarige inwoner uit Doetin-
chem, bleef hierbij ongedeerd.

- Aan de Hengeloseweg in
Keijenborg werd 's nachts een
automobilist staande gehouden
ter zake rijden onder invloed.
De bestuurder kreeg een rijver-
bod opgelegd en een bekeuring.

- Bij een drogisterij in Zelhem
werd een hoeveelheid condooms
uit de automaat gestolen.

- Een bewoonster aan de Haitink-
weg in Zelhem zag 's morgens
dat de kerstboomverlichting uit
de voortuin was gestolen.

Maandag 31 december

(oudejaarsdag)

- Op de kruising Zevenweg-Hum-
meloseweg in Zelhem vond
's middags een aanrijding plaats
tussen twee personenauto's.
Doordat de automobilist die
over de Zevenweg reed op de
kruising geen voorrang verleen-
de een naderende personenauto.

- Bij een café aan de Dorpsstraat
in Halle werd 's nachts een
blauw/groene Giant herenfiets
ontvreemdt.

Dinsdag l januari

(nieuwjaarsdag)

- In onze gemeentes werd 's
nachts voor de jeugd diverse
activiteiten georganiseerd. De
nieuwjaarsnacht is verder rus-
tig verlopen, helaas op een aan-
tal vernielingen na.

Woensdag 2 januari

- Op de Halsedijk in Halle gleed
's morgens een bestuurder met
zijn voertuig als gevolg van een
glad wegdek in de naast de rij-
baan gelegen sloot. De bestuur-
der bleef hierbij ongedeerd.

- In Zelhem op de Doetinchemse-

weg zag omstreeks 11.45 uur
een getuige dat een blauwe
BMW op het eenrichtingsweg
voor de ABN-AMRO bank ach-
teruit reed en hierbij tegen een
geparkeerde auto botste. De be-
stuurder van de BMW verliet
de plaats van ongeval zonder
diens identiteit kenbaar te
maken. De politie heeft deze
zaak volop in onderzoek. De be-
nadeelde heeft zich ook nog
niet gemeld, dit betreft een
zwarte personenauto.

- Aan de Kerkstraat in Keijen-
borg werd een geparkeerde
auto door een onbekend geble-
ven motorvoertuig aangereden.

Donderdag 3 januari

- Tengevolge van gladde wegen
hebben er diverse'aanrijdingen
plaatsgevonden. In Halle op de
kruising Halle Heideweg- Biele-
mansdijk tussen een bedrijfsbus
en een auto. Op Achter de
Hoven in Zelhem botsten twee
automobilisten en op de par-
keerplaats bij de Rabobank
vond een aanrijding plaats. Ook
in Drempt op de Hoefken-
sestraat ontstond tussen een
auto en een bedrijfsbus een
aanrijding.
Bij alle aanrijdingen ontstond
alleen schade aan de voertui-
gen.

Saskia Visscher.

Beschuit met muisjes voor geitjes Nieuw logo voor Keijenborgse Motorclub '95

Jelger Zielhorst, altijd bezig met

en zorgend voor dieren, kocht

enige weken geleden twee geiten

van een schoolvriend van hem.

Bij zijn ouders is plaats genoeg

en ze kunnen goed geplaatst

worden bij de reeds aanwezige

schapen en kippen.

Toen Jelger vorige week zondag in
het geitenhok kwam, hoorde hij
een geluid, dat hij niet meteen
thuis kon brengen. Bij nadere in-
spectie bleek een van de twee gei-
ten het leven te hebben geschon-
ken aan twee jongen: een geitje en
een bokje. Voor de twee kleine gei-
tjes en hun moeder werd in allerijl

een verwarmde kraamkamer in
gereedheid gebracht en met krui-
ken en een verwarmingslamp heb-
ben ze het best naar hun zin.
Wat schetst de verbazing van Jel-
ger toen hij zondag, 6 januari, bij
de tweede geit ook weer twee
jonge geitjes vond. Allebei kernge-
zond. Dit voorjaarsteken moest ge-
vierd worden, zodat uw correspon-
dent met vier kinderen officieel op
kraambezoek is geweest en ook
beschuit met muisjes (half roze,
half blauw!) heeft gegeten. Jelger,
we zijn ervan overtuigd, dat deze
geiten geen betere baas hadden
kunnen vinden. Nog gefeliciteerd
met jullie gezinsuitbreiding!

Zaterdagavond, 5 januari kwa-
men de leden van "de Keijenborgse
Motor Club KMC '95 bijeen bij
café Coen Evers. Dit keer niet al-
leen om elkaar een goed Nieuw-
jaar toe te wensen, maar er was
nog iets bijzonders: de club kreeg
op deze avond zijn eigen logo. Tot
nu toe had KMC '95 met een logo
gewerkt, dat niet officieel was.
Een van de leden, Matthieu Claas-
sen, heeft voor de club een eigen,
uniek logo ontworpen en geschon-
ken, waardoor men niet meer
bang hoeft te zijn bij eventuele of-
ficiële activiteiten een verkeerd
logo te gebruiken.
Zo'n zes jaar geleden werd KMC
'95 opgericht door een paar vrien-
den, die er regelmatig op uit gin-
gen met de motor. Sindsdien is de
vereniging gegroeid tot zo'n hon-
derd leden, die vanaf de eerste
zondag in april tot eind oktober
met elkaar tochten onderneemt,
waarbij de start altijd bij café
Coen Evers is. Het bestuur organi-
seert jaarlijks een lente-, zomer-
en herfsttocht en een keer per
jaar een motordriedaagse. Dit zijn
evenementen voor de leden. In au-
gustus wordt de avondmotorvier-
daagse georganiseerd, waaraan
ook niet-leden mee kunnen doen.

Foto: Wim Goossens, voorzitter van KMC '95 onthult het logo, ontworpen

en geschonken door Matthieu Claassen.
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Kuipers

Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Mooie E/star

3 kilo €2. 7O (ƒ 5.95)

Blanke Witlof,

r kilo 1.9O (/ 't. 19)

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

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

Een bewogen jaar 2001 achter ons.
Een nieuwjaar 2002 voor ons:

met nog meer beweging,
met nog meer acties,

met nog meer smulfeest
en meteen jubileum.

Dat wordt weer genieten bij uw
Echte Bakker.

Wij wensen u een gezond
en smakelijk 2002

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

en medewerkers

d r u k k e r i j

U it e r we e r d

Dan bent u voor het drukken
van de geboortekaartjes bij ons

op het juiste adres!

Wij hebben diverse modelboeken
ter inzage. Het is tevens mogelijk

de boeken mee naar huis te nemen
om zo uw keus te bepalen.

Uit het modelboek van Intercard

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

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

Aanbiedingen van de week

Riblappen soogram €.4,30
ƒ9,49

Gehakt cordon bleu per stuk

Cervelaat lOOgram

€1,03
ƒ2,29

€0,74
ƒ1,65

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

V.O.F. Klompenfab

Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

tel. ( 0 5 7 5 ) 4 6 3 0 3 0 / 4 6 2 5 4 8
fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

Zondag 20 januari,

Qrote Bingo
met vele geldprijzen

Café-rest. 'D'n Olde Kriet'
Wichmond, aanvang 19.30 uur

tel. (0575)44 1600

Deelnemersbewijzen aleen te

verkrijgen in euro's

TECELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A

Vloertegels

Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

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

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

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

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen
en wi l t 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

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.G
SCHILDERSBEDRIJF

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

Kijk voor aanbiedingen

in de winkel.

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

Weekaanbieding
maandag 14 t/m zaterdag 19 januari

Kruid koek
van € 2,38 voor €^2,10 ƒ 4,62

Kruidcake
van €2,61 voor € 2,30 ƒ 5,07

kwekerijWESSELINK

bloembollen en bolbloemen

Verse Tulpen uit eigen kwekerij

verkoop van maandag t/m zaterdag

adres kwekerij: Hardsteestraat 1,

Toldijk. Tel. (0575) 45 29 49

(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

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

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

Siriua Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

apparatuur zoals TV's, Video's en Audio's.
In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

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

Fax. (0575)46 20 15- E-mail: 5irius<@dds.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!
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