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Tweede Vestiging Architecten Atelier AlfonSO Wolbert Verschillende activiteiten Oranje-comité Hengelo Gld.

'Nao-brullefte'

Alfonso Wolbert, Manche Hiddink en Karen Hoorn

Architecten Atelier Alfonso Wol-

bert, gevestigd aan de Rozen-

straat 16 te Hengelo Gld., heeft

op 14 december jl. haar tweede

vestiging aan de Rijnstraat 10

in Arnhem geopend. Alfonso is

in 1982 begonnen aan de Ban-

ninkstraat en is in 1990 naar de

Rozenstraat verhuisd. Hij bouw-

de daar een pand, passend in de

omgeving van de openbare ba-

sisschool 'Rozengaardsweide' en

de gymzaal.

Architecten Atelier Alfonso Wol-
bert is gespecialiseerd in utiliteits-
bouw voor grotere projecten,
zoals gemeentehuizen, woon - win-
kelcentra en woningbouwprojec-

ten, waarbij meerdere types hui-
zen gebouwd worden. Zelfs nieuw-
bouw van kloosters wordt gereali-
seerd.
In december 1997 ontving het bu-
reau van het Gelders Genootschap
van Architecten de landschaps-
prijs met het ontwerp van een wo-
ning in prefab beton aan de Vor-
dense weg in Hengelo Gld. De es-
sentie van architectuur is voor
Alfonso Wolbert het zoeken en
vinden van de juiste balans tussen
creativiteit en functionaliteit.
'Onze visie is dat een gebouw in
de omgeving moet passen, daarbij
rekening houdend met het stede-
bouwkundig plan. Uiteraard zegt
het uiterlijk van een gebouw niets

Op Rijnstraat 10 exposeert Monique Wolbert permanent haar kunstwerken,

momenteel heeft zij ook een expositie in San Franscisco en Zürich

over de functionaliteit van een ge-
bouw. De term "duurzaam bou-
wen" moet eigenlijk gewoon zijn
vooreen architect.'
Vorig jaar is het ISO 9001 certifi-
caat, als eerste bureau in Oost
Nederland, toegekend aan het
Architecten Atelier. 'Dit certifi-
caat zegt niets over de vakinhou-
delijkheid van een bureau. De op-
drachtgever weet echter, dat de
kwaliteit van een organisatie ge-
waarborgd is. Je wordt gedwon-
gen om scherp te blijven,' aldus
Alfonso. 'Door de nieuwe vesti-
ging in Arnhem kan het architec-
tenbureau niet alleen een groei-
end aantal opdrachtgevers van
dienst zijn, maar kunnen we ook
onze ambities realiseren.'
Samen met zijn twee medewerk-
sters Karen Hoorn en Maricke
Hiddink, die als ontwerpers in
Arnhem werken en de ontwerpers
en bouwkundig tekenaars in Hen-
gelo wordt er bij Architecten Ate-
lier Wolbert door een team van
mensen samengewerkt aan een
grote verscheidenheid van projec-
ten. Het hele bouwproject, vanaf
de eerste ideeën tot en met de be-
geleiding van de uitvoering is het
werkterrein van het architecten-
bureau.
Een van de projecten waar mo-
menteel aan gewerkt wordt, is de
bouw van het nieuwe winkelcen-
trum 'Dreiumme' in Warnsveld.
Wij wensen Alfonso en zijn mede-
werkers veel succes.

Op 2 februari zal het feest zijn in
Nederland. Overal in het land
zullen evenementen plaatsvinden,
ook in Hengelo Gld. Het plaatse-
lijk Oranje-comité heeft voor die
dag verschillende actititeiten op
touw gezet. Speciaal voor de
jeugd in de vorm van optochten
etc. Voor de ouderen in Hengelo
heeft het comité in samenwerking
met een zevental organisaties,
die zich bezig houden met oude-
renzorg (ouderenbonden, UW,
Zonnebloem en Welfare / Rode
Kruis) ook iets bedacht: een mid-
dag voor 65-plussers, die wat het
aangebodene betreft lijkt op de
middag, die indertijd bij de zestig-
ste verjaardag van Koningin
Beatrix werd georganiseerd. Ook
de Gemeente is hierbij betrokken,
niet in het minst omdat ze een
deel van de noodzakelijke finan-
ciën ter beschikking stelt.

De middag is gepland op 7 febru-
ari en begint om 14.00 uur. Aller-
eerst zal koffie worden geser-
veerd met iets lekkers erbij. De
opening zal door een bestuurslid
van het Oranje-comité gebeuren.
Daarna is er een programma-ge-

deelte, dat zeer interessant is,
maar waarover nog geen verdere
mededelingen worden gedaan. In
de pauze nogmaals koffie, dit-
maal zonder!
Na de pauze zal een accordeonist
een medley van Oranjeliedjes spe-
len. Er kan meegezongen worden!
Tussendoor een drankje (Oranje-
bitter?) en tegen half vijf kan
weer van de bekende stamppot-
maaltijd van Langeler naar be-
hoefte worden gegeten. Kortom,
een gevarieerd programma.

Het aantal deelnemers is jammer
genoeg beperkt; meer dan een
aantal van plm. 180 personen is
niet goed mogelijk. Daarom wor-
den toegangskaarten beschikbaar
gesteld, waarvoor een kleine ver-
goeding zal worden gevraagd:
€ 7,- per persoon. Kaarten zijn
met ingang van woensdag 23 ja-
nuari af te halen tegen gelijktij-
dige betaling van de toegangs-
prijs op de adressen die in de ad-
vertentie (in dit blad) worden ge-
noemd. Nogmaals: alleen voor 65-
plussers!
Het belooft een prettige middag
te worden, dus komen!

Ijspret in Hengelo Gld.

^
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Op de Ijsbaan 'Steintjesweide' in Hengelo was het weer mogelijk om een

aantal rondjes te schaatsen, deze kans werd door velen gegrepen.

(advertentie)

U ons luisterend oor!

Wij uw stem?



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 27 januari, 10.00 uur, ds. C. Ferrari,

H. Avondmaal m.m.v. Cantorij

Goede Herder Kapel

- Zondag 27 januari, 10.15 uur, dhr. H. Dijkman,

Vorden, Jeugddienst

Verzorgingscentrum 'de Bleijke'

- Geen dienst.

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 24 januari, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)

- Zaterdag 26 januari, 19.00 uur,

Woord- en Communieviering

- Zondag 27 januari, 10.00 uur, Eucharistieviering

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

A/PC gebouw, Zelhem:

- 1 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. wol web. nlf

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 prakti/kuren

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

openingstijden 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) 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.

r 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) 4622 79

Tafeltje Dekje:

Coördinator te Hengelo:

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

Coördinator te Kei jen borg:

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

Quintest Thuiszorg

Bureau voor particuliere Thuiszorg

- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

telefoonnummer (033) 462 5678.

Maatschappelijk Werk voor de gem. Hengelo Gld:

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:

- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

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

vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk Zelhem:

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur

Ned. Patiëntenvereniging (afd.Oude IJsselstreek)

- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belan-

genbehartiging in de gezondheidszorg.

- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij proble-

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur

tel. (0314) 3412 75 of tel. (0314) 326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'

- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

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

l 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 hét volgende adres:

Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en

18.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de

hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en

17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks

11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en

18.45-19.30 uur.

PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur

zaterdag en zondag 13.00-16.30 en

18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis

- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 329911

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur

voor partners en leden van het gezin.

18.30-19.30 uur, op zaterdag, zondag en feest-

dagen ook 15.00-16.00 uur.

Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur

PAAZ-afdeling 18.30-19.30,

op woensdag, zaterdag, zondag en

feestdagen ook 14.00-15.30 uur.

De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen

heeft een aangepaste bezoekregeling.

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

4kleintjes'

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

Gevraagd: zelfstandige huis-

houdelijke hulp voor 4 uur per
week. Tel. 06-13366965

KeramieKlessen
aanvamj

be^in februari

ook Kinderpartyen

en vry^ezellenf eesten

Info:

PottenbaKKery

EriKWinduj
%.E.-ure^ 44 - föaaK

Tel.(0575)441995

Op 7 februari zal onder het motto

"NAO-BRULLEFTE"

in zaal Longeier een middag voor 65-plussers worden gehouden,

georganiseerd door een comité, bestaande uit de Ouderenbonden,

UW, de Zonnebloemafdelingen en de Welfare, een en ander in

samenwerking met het plaatselijke Oranjecomité.

De middag begint om 14.00 uur.

Het programma is zeer gevarieerd.

Kaarten tegen betaling van € 7,- met ingang van

woensdag 23 januari af te halen bij de volgende adressen.

Mevr. Berentsen-Kersten, Hogenkampweg 12, Keijenborg

Mevr. Menting, Pastoriestraat 9, Keijenborg

Mevr. van Dijke, Kastanjelaan 4, Hengelo Gld.

Mevr. Beunk, Oude Varsselseweg 3, Hengelo Gld.

Dhr. Grotenhuys, Hummeloseweg 19a, Hengelo Gld.

NB. De deelname is beperkt, haal dus tijdig uw kaarten.

Let wel: OP is OP!

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze zoon en ons broertje

Jochem

Tandtechnisch

Laboratorium

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem (0314) 623921

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Hij is geboren op 10 januari 2002 om 16.20 uur,

weegt 4200 gram en is 55 cm lang.

Hans en Carolien Groot Jebbink-Weustenenk

Martijn

Stefan
/

Ouweleen 8

7255 WB HengeloCId.

Tel.(0575)463735

Erg blij en gelukkig zijn wij met

de geboorte van onze dochter

Annemiek

t

•

Annemiek isop 13 januari 2002

om 06.44 uur in haar wiegje gelegd

Joost en Erna Eil

Schooltinkweg 12

7021 MC Zelhem

(0314)641548



Kerk en Radio

Als het leven moeilijk wordt
is sterven een gewin.

Bedroefd, maar vol van dankbare herinneringen aan
wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
dat heden van ons is heengegaan onze zorgzame
vader en opa

Gerrit Schuerink
weduwnaar van Elske Schuerink-Remmelink

Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
drager van de zilveren insigne van

de Hervormde Gemeente Hengelo Gld.

in de leeftijd van 83 jaar.

Zelhem: Gerrie en Jan Teerink

Hengelo Gld.: Dirrie en Jan Slotboom
Hengelo Gld.: Wim en Harmien Schuerink

klein- en achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar het personeel van
„De Bleijke" voor de liefdevolle verzorging.

„De Bleijke", 11 januari 2002

Correspondentie-adres:
G.W. Schuerink, Koningsweg 4, 7255 KR Hengelo Gld.

De begrafenisplechtigheid heeft dinsdag 15 januari jl.
te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

t

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en

geheel niet terecht.
Je wilde graag verder,
maar verloor dit gevecht.

Omringd door allen die hem lief waren is overleden
onze lieve zoon, broer, zwager en oom

Tonnie Visser

(Antonius Gerardus Johan Maria)

in de leeftijd van 39 jaar.

Hengelo Gld.:

Hengelo Gld.:

Hengelo Gld.:
Hengelo Gld.:

Zelhem:

Nijmegen, 15 januari 2002

G.T.W.M. Visser
M.H.A. Visser-Leemreis
Francis Koster-Visser
Martin Koster

Iris en Nick
Raymond Visser
Ferdinand Visser
Marian Willemsen-Visser
Martin Willemsen

Correspondentie-adres:
Spalstraat 40, 7255 AD Hengelo Gld.

De crematie vindt plaats op 21 januari op crematorium
Slangenburg te Doetinchem.

Met veel bewondering voor zijn moed en kracht,
gedurende zijn ziekte periode van bijna vier jaar,
hebben we afscheid moeten nemen van onze kon-
strukteur-tekenaar en collega

Tonnie Visser

Gedurende 15 jaar heeft hij zich met hart en ziel
ingezet voor ons bedrijf.

We zullen hem zeer missen.

We wensen zijn familie, vrienden en

kennissen veel sterkte.

Nijmegen, 15 januari 2002

Directie & medewerkers
LAKO Wegtransportmiddelen B.V.

Kiefteweg 84, 7151 NS Eibergen

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het over-
lijden van

Tonnie Visser

Hij werd slechts 39 jaar.

Tonnie was onze vriend, steun en toeverlaat

Wilma & Jan Lageschaar
Greetje en Micha
Willeke
Loes en Kevin

Barlo, 15 januari 2002

Vele wedstrijden heeft hij gespeeld en voor ons gewon-
nen, maar deze laatste wedstrijd was niet te winnen.

Helaas moeten wij veel te vroeg afscheid nemen van
een verenigingsman in hart en nieren.

Tonnie Visser

Altijd konden we op hem rekenen.

Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met het
verwerken van dit grote verlies.

Biljartvereniging Concordia '54

Hengelo Gld.

Tonne

Op je eigen rustige manier was je altijd aanwezig.

De moed en de kracht die je toonde tegen
deze ongelijke strijd heeft een onvergeeflijke

indruk achtergelaten.

Jansen

Voor het interkerkelijke program-
ma 'De Muzikale Ontmoeting' bij
'Radio Ideaal' zijn weer een aan-
tal studiogasten uitgenodigd.

Op maandag 28 januari zal pas-
tor Nijrolder van Baak vertellen
over de invulling van zijn aan-
staande verlofperiode.

Ds. Wim de Jong van Halle zal op
4 februari een overdenking hou-
den en op maandag 11 februari
spreekt Pater Vesseur van de
Adbij Slangenburg.

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 aangevraagd worden via
tel. (0314)624002.

Spreekuur CDA
Hengelo Gld.
Op woensdag 23 januari a.s.

houdt het CDA afd. Hengelo/

Keijenborg weer een spreekuur.

Net als voorgaande jaren wordt

in dit nieuwe jaar aan de inwo-

ners weer de mogelijkheid gebo-

den op gemakkelijke wijze con-
tact te leggen met de leden van

de CDA-fractie voor vragen, op-

merkingen of gewoon eens iets

kwijt te willen over gemeentelij-
ke zaken.

Iedereen die dat wil kan zich dan
tot de CDA-fractie wenden, hetzij
voor zichzelf dan wel namens een
vereniging of instantie. In het
verleden is daarvan veelvuldig
gebruik gemaakt zodat voortzet-
ting voor de hand ligt.

Naast de gesprekken met particu-
lieren was het zeer waardevol
met afgevaardigden van de diver-
se verenigingen en instanties van
gedachten te wisselen, omdat het
CDA hecht aan een goede ver-
standhouding met het voor Hen-
gelo nog steeds zo belangrijke
verenigingsleven.
Gehoopt wordt dat continuering
van het spreekuur bij mag dragen
de politiek dichter bij de mensen
te brengen. Het spreekuur wordt
steeds gehouden in de week voor-
afgaand aan de gemeenteraads-
vergadering.

Het is wenselijk dat men zich te-
voren aanmeldt, zodat er zonodig
nog wat kan worden voorbereid
en in ieder geval diegene van de
CDA-fractie aanwezig is die ook
in de betreffende raadscommissie
zit.
Het spreekuur op woensdag 23
januari a.s. wordt gehouden in
het gemeentehuis 's morgens van
half tien tot tien uur. Telefonische
aanmelding kan bij één van de
zes f r actieleden, waaronder nr.
(0575)461928.
Het e-mail adres van het CDA is:
cda.hengelo.keijenborg(o hetnet.nl
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

3 kilo Jonagold, lekkere handappel

€ 2.7O (ƒ 5.95)

1 kilo Zuurkool uit 't vat,

€O.89 (ƒ 1.96)

Aanbiedingen van de week

Magere Runderlappen soogram €4,49
ƒ9,89

Kippenbouten soogram

Gerookte Boerenmetworst
100 gram

€1,13
ƒ2,49

€0,74
ƒ1,63

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

TONEELUITVOERING

Toneelgroep Vierakker-Wichmond

brengt op de planken het blijspel:

"Maar wie is dan de vader"
geschreven door Astrid de Haan en Jan Tol

vrijdag 25 en zaterdag 26 januari

aanvang om 20.00 uur

in het Ludgerusgebouw te Vierakker

kaarten aan de zaal

ANNO 1994

7001 nu /:
' / < • • /< • / , ' (> / / (0.114) .14 4H .10

'Fax (0314)378581

Maandmenu Januari

oncn / > ; • ( • > • ( v/>

"/'
krabcocktail niet totiijinnayotiaisc

gepocheerde : < / / / ; / / / / < ' /

"/'
nntdcrsukadc

nwkkabavarois

koffie inct

€ i5,00 (f 33,05)

Iedere zondag ontbijten

vanaf il.00 uur r/m 13.30 uur.

Bezoek ook onze website: www.cafc-janscn.nl

Net tets gezelliger!

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.
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88
E-mail: drukkerijuiterweerd(" planet.nl

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- A
Vloertegels
sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Herbalife!
vei l t u uw gewicht gaan beheersen
en wilt u toch uw normale warme

maal t i jd niet mi^en.

Dat kan mei Je proiiiKien van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

Voor al uw
drukwerk:

drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat16,
7255 CC Hengelo GW,
Tei.{057S}463818
Fax (0575) 46 SO 88

drukkerjjuiterweerd@planet.nl

Bij de RVO opticie

ISVWGUL
EN EURO
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 (Gld.
Telefoon (0575) 46 17 71

UW

*,%&

UW afdeling

Hengelo Qld

Vakantie 2002
Mee met de UW?

U kunt een week bespreken in de
periode van 27 juli t/m 3 augustus

en/of informatie inwinnen.
Vanaf 60 jaar hartelijk welkom

op donderdagmiddag 31 januari
om 14-00 uur in 'Ons Huis'

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 W 54

ra u wkostredame:

Elke dag een andere salade

250 gram € 1,75

dinsdag - woensdag - donderdag:

Broccoli

500 gram

Bloedsinaasappels
14 voor

Gesneden rode kool
500 gram

vrijdag - zaterdag:

Witlof
500 gram

Elstar handappels

3 kilo

€1 f25

€3 f20

€0 f60

€0 f98

€2 f50

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

• asbest (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 -

vvv hengelo gelderland

Wist u het al?
De VW geschenkbon

heet vanaf 2002

VW irischeque!

K\/4 Cadeaubonnenwinkel van Nederland

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 1 6 2 1



Damclub Hengelo Gld.

DCH 4 speelde de eerste bonds-

wedstrijd in het nieuwe jaar in

Almen tegen DOG 3. Een gelijk-

opgaande wedstrijd, waarbij aan

het eind het voordeel ten goede

kwam aan DOG 3, want zij won-

nen met 7-4. J.Schabbink won

wel is waar, maar H. Dijkman en

J.Wentink moesten in de tegen-

stander hun meerdere erkennen.

B. Rossel speelde remise.

Het eerste team speelde in de

achtste ronde thuis tegen WDV

uit Winterswijk. WDV op de twee-

de plaats in de eerste klasse is

een stevige tegenstander en sterk

in de breedte. En dat heeft DCH

'aan den lijve' ondervonden. Als

eerste ging J. Vos onderuit in een

betere stand. Wist H.Weijkamp

de stand fraai recht te trekken, E.

Hoebink kreeg geen punt mee.

Daarna volgden alleen maar remi-

ses: J. Heijink, H. Luimes, R. Hes-

selink, H.Zonnenberg en tenslot-

te H. Vos die met een schijf voor

toch nog voor de winst ging,

maar niet lukte. Eindstand 8-11.

Onderlinge competitie:

J. Luiten - E. Brummelman 1-1

A. Hoebink - G. Halfman 1-1

B. Harkink - H. Lansink 0-3

G. Kreunen - W. Eijkelkamp 0-3

Y. Schotanus - H. Dijkman 3-0

R. Beening- B. Rossel 3-0
L. Koldenhof - A.Gr.Kormelink 0-3

B. Goorman - B. Momberg 0-3

H. Groeneveld - J. Wentink 3-0

Standen:

Groep A:

l .H.Vos

2. E. Hoebink

3. J. Heijink

4. H. Luimes

5. J. Vos

Groep B:

1. H. Lansink

2. Y. Schotanus

3. B. Harkink

4. A. Hoebink

12-26

12-23

14-21

8-20

8-13

13-24

12-23

14-19
11-17

5. W. Eijkelkamp 10-14

Groep C:

1. W. Sloetjes

2. B. Momberg

3. B. Goorman

4. L. Koldenhof

13-20

13-19

13-16

13-15

H. Groeneveld 13-15

Regiofinale dammen voor scholen
Op 12 januari 2002 jl. werd één

van de vier regiofinales dam-

men van Oost - Gelderland van

de schoolteams in zaal Wolbrink

te Hengelo gehouden.

Onder leiding van de districtsbe-

stuurder Bennie Hiddink werd het

een gezellige, maar ook spannen-

de middag. Er deden dertien

schoolteams mee uit Zutphen,

Warnsveld, Vorden, Doetinchem,

Hengelo Gld en Varsseveld.

'De Garve' uit Wichmond-Vierak-

ker werd glorieus winnaar met

19 punten en 'de Achtsprong' uit

Warnsveld tweede. Op de derde

plaats eindigden vier teams, zo-

dat een barrage nodig was. 'Arca-

de l' uit Zutphen en 'Oosselt l'

uit Doetinchem werden derde en

vierde.

Er werden drie bekers uitgereikt

en alle deelnemers kregen een

vaantje ter herinnering. De eerste

vier teams mogen door naar de

districtsfinale, die op 9 februari

(waarschijnlijk in Doetinchem)

wordt gehouden.

Het winnende team 'De Garve'

bestond uit Rogier ter Bogt, Ilse

Jansen, Michelle Hesselink en

Rutger Bonga.

Bouwbedrijf Gebr. Lubbers steekt de jongens van

Pax F 3 in een nieuw tenue

De gebr. Lubbers met hun vesti-

gingen in Hengelo Gld. en Etten

is de nieuwe kledingsponsor van

Pax F 3. Na een heel goede na-

jaarscompetitie, waarin ze kam-

pioen zijn geworden, zijn ze heel

blij met de nieuwe kleding. Daar-

om hopen ze dat ze dit met de

nieuwe kleding in de voorjaars-

competitie kunnen herhalen.

Staand op de foto: leider Harry

Horstman, NielsArends, Brent

Lubbers, de sponsor Johan Lubbers.

Zittend midden: Twan Reulink,

Ar jan Horstman, Stefan Hulst ijn,

Michiel Koning.

Zittend onder: leider Fons Arends,

Nick Lammers, Cas te Braak,

Michael Tennissen, trainer Gerard

Reulink.

Regiobank Marti Bulten verlengt

sponsorcontract met S.V. Steenderen

Regiobank Marti Bulten heeft het shirtsponsorcon-

tract verlengd. De E2-pupillen wilden zich, voor de

wedstrijd, nog wel eventjes met de sponsors laten

fotograferen.

V.l.n.r. staand: de leiders René Zents en René Steentjes,

Dave Dominicus, Glen Jansen, Dolf Scheper, Torn Hulshof,

Gerard de Vries en de sponsors Diny en Marti Bulten.

Gehurkt: Mike Roordink, Jeroen van Dijk en lan Jansen.

Al vijfentwintig jaar

Gerrits Lammers Volleybaltoernooi

Op Nieuwjaarsvisite bij de UW

Al weer voor de vijfentwintigste

keer wordt er in sporthal 'De
Kamp' te Hengelo Gld. het Ger-

rits Lammers Stratenvolleybal-

toernooi gehouden, georganiseerd

door volleybalvereniging DVO.

Een niet meer weg te denken eve-

nement, waar niet alleen de deel-

nemers veel plezier aan beleven,

maar ook het publiek.

Zo'n vijftig scheidsrechters verle-

nen belangeloos hun medewer-

king in de circa 580 wedstrijden,

waaraan zo'n duizend mensen

deelnemen.

Uiteraard is zo'n gigantisch toer-

nooi niet te realiseren zonder de

medewerking van alle vrijwilli-

gers, waaronder b.v. ook de

EHBO, maar ook niet zonder de

brede sponsoring door vele be-

drijven.
Gestart op 30 november heeft dit

toernooi vele mensen een aange-

naam weekend bezorgd.
Op 25 en 26 januari zullen de fi-

nales worden gespeeld. Natuur-

lijk verwacht de organisatie ook

dan de aanmoedigingen van de

vele supporters en hoopt terug te

kunnen zien op een geslaagd en

sportief toernooi, zodat hun tijd

en inzet een positief vervolg zal

hebben.

Elkaar Nieuwjaar wensen onder

het genot van een oliebol en een

rolletje...

Voor deze gelegenheid heerlijk

vers gebakken en wat heel be-

langrijk is: niet vet! Want voordat

je het wet... dik worden is tegen-

woordig geen pret...

De heren Te Brake en Eenink wa-

ren uitgenodigd voor de muziek.

Ze speelden samen op harmoni-

ca's, vroeger ook wel Monika ge-

noemd. De heer Te Brake had een

instrument bij zich uit 1885. Dat

was heel bijzonder. Deze harmoni-

ca moet eigenlijk gerestaureerd

worden, maar dat kost tegen-

woordig vele, vele malen meer

dan waar het instrument vroeger

voor gemaakt is. Het is gemaakt

van o.a. koper en messing. Je kunt

er nog op spelen.

De muzikanten speelden o.a. 'ou-

de' bekende liedjes zoals 'Hoor de

muzikanten', een walsje en een

aantal meezingers. Harmonica's

werden vroeger gebruikt in de ar-

moedige tijd om een centje bij te

verdienen, wat vaak heel hard

nodig was. Voor deze middag was

het erg leuk en nostalgisch.

Met de heer Klein Kranenberg

kon men op een ludieke wijze

horen hoe het op een koersbal-

middag toegaat...

Ook een modern sprookje van de

Prins welke met een herderinne-

tje wilde trouwen. Van haar ou-

ders moest hij toch eerst maar

een vak leren. Je moest wel 'iets'

met de handen kunnen maken ...

Later kwam dit hem heel goed

van pas ... en ze leefden nog lang

en gelukkig.

Modern is het tegenwoordig om

te 'onthaasten', ook van de heer

Klein Kranenberg.

Met een gedicht van 'de hammen

en het spek aan de zolder, de

zuurkool en de snijbonen in het

zout', daarbij als buren voor el-

kaar steeds klaarstaan, liet mevr.

Van Dijke ook de nostalgie hoogtij

vieren.

Het jaarverslag op rijm door

mevr. Verhoeff belichtte tal van
actititeiten in de maanden van

het jaar 2001.
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Verzekeraar vergoedt overgangsconsulente uit Baak! column

Groene Land Achmea, PWZ Achmea, Zilveren Kruis Achmea, Avéro
Achmea, CZ Verzekeringen, Delta Lloyd, Zorg & Zekerheid, de
Zwolsche Algemene zijn slechts een aantal van de zorgverzeke-
raars die de overgangsconsulenten van 'Care for Women' gaan ver-
goeden. Vanaf l januari 2002 worden de activiteiten van de consu-
lenten in de diverse pakketten van zorgverzekeraars opgenomen.

Ook mevrouw J. la Croix, over-
gangsconsulente in Baak wordt
vergoed. Dit betekent dat vrou-
wen nu gemakkelijk gebruik kun-
nen maken van haar diensten. Dat
mevrouw J. la Croix nu al vergoed
gaat worden, is gerust uniek te
noemen, aangezien de overgangs-
consulente als beroepsgroep pas
sinds l september 2000 bestaat.
Inmiddels zijn er in heel Neder-
land al vijftig overgangsconsulen-
ten met een eigen praktijk.
Mevrouw J. la Croix, overgangs-
consulente is een verpleegkundi-
ge die zich speciaal heeft toege-
legd op kennis over de overgangs-
jaren van de vrouw en haar dan
ook met raad en daad kan bij-
staan.

Vrouwen kunnen met J. la Croix
een afspraak maken voor een
consult. Samen met de vrouw be-
kijkt zij waar klachten vandaan
komen, hoe de overgangsklacht
te herkennen is en welke moge-
lijkheden de vrouw heeft om zelf
iets aan haar klachten te doen.

Zij geeft vrouwen praktische tips
over voeding, beweging, het voor-
komen van stress, kleding en nog
veel meer. Omdat 'Care for Wo-
men' van mening is dat de over-
gang een individueel verande-
ringsproces is, is mevrouw J. la
Croix opgeleid in de behandelings-
mogelijkheden vanuit zowel de re-
guliere- als alternatieve gezond-
heidszorg.

VW Geschenkbon heet vanaf l januari 2002:

WV irischeque
De WV Geschenkbon, ook wel
VW bon genoemd, is een begrip
voor veel Nederlanders. Iedereen
kent de voordelen van de popu-
lairste bon van Nederland. Er zijn
veel momenten waarop mensen
elkaar dit ideale cadeau schen-
ken. Denk bijvoorbeeld eens aan
een verjaardag, jubileum of een
bedankje. De ontvanger van deze
cadeaubon kan zelf bepalen wat
hij of zij ervoor koopt. Een ca-
deau naar eigen wens dus.

Europese uitstraling

Door de komst van de euro is ge-
kozen voor een Europese naam:
vanaf l januari 2002 heet de
VW Geschenkbon namelijk VW
irischeque.

Ook door een nieuwe vormgeving,
waarin gebruik wordt gemaakt
van Europese landschappen, krijgt
de geschenkbon van de WV een
Europese uitstraling.

Wat er niet verandert

De WV irischeque blijft onveran-
derd besteedbaar bij meer dan
30.000 winkels, pretparken, res-
taurants, etc. in Nederland.

Inmiddels zijn er meer dan vijftig
landelijke winkelketens die de
VW irischeque accepteren als
betaalmiddel.

Uiteraard blijft de irischeque ver-
krijgbaar bij de WV, cadeaubon-
nenwinkel van Nederland.

Echte Bakkers in oranjesfeer
Februari is oranjemaand. We
beginnen 2 februari natuurlijk
met het huwelijk van Willem-
Alexander en Maxima. Eind fe-
bruari is het de beurt aan onze
wintersporters tijdens de Olym-
pische Winterspelen. Ook de
Echte Bakkers zijn fan van
Oranje. Daarom hebben zij een
overheerlijk oranjeassortiment
samengesteld. Vanaf 15 januari
zijn er van allerlei oranjelekker-
nijen verkrijgbaar bij alle Echte
Bakkers in Nederland.

Denk aan de lekkere oranjekoek,
de niet te versmaden oranje tom-
pouces en het heerlijke oranje ba-
varoise gebakje. Dit gebakje is
exclusief door enkele productspe-
cialisten van het Echte Bakkers-
gilde ontwikkeld en geeft een
extra feestelijke sfeer in deze
oranjemaand.

Met de ene feestmaand net ach-
ter de rug staat de volgende al-
weer voor de deur. Februari wordt
oranjemaand. Na een lange perio-
de van voorbereidingen, kennis-
maken en bezoeken is het zater-
dag 2 februari eindelijk zover.
Op deze dag stapt onze eigen
prins Willem-Alexander in het hu-
welijksbootje met de Argentijnse
Maxima. Natuurlijk borrelt het
oranjegevoel weer massaal op
en gaan we met z'n allen naar
Amsterdam om dit Koninklijke
schouwspel mee te maken.

Een ander evenement in februari,
waarbij volop oranje aanwezig is,
is de Olympische Winterspelen in
Salt Lake City. Daar gaan onze
nationale (winter)sporthelden hun
uiterste best doen om goud, zilver
en brons binnen te slepen. De ver-
wachtingen van met name de

Ook besteedt zij uitgebreid aan-
dacht aan onderwerpen als bot-
ontkalking, hart- en vaatziekten,
borstkanker, urineverlies, seksu-
aliteit en verzorging van het li-
chaam.
De overgang is echter niet alleen
een lichamelijk proces. Naast de
behoefte aan informatie en een
adequate behandeling blijkt dat
er een enorme behoefte bestaat
aan ondersteuning en erkenning
van het probleem.

Als overgangsconsulente biedt
mevrouw J. la Croix vrouwen on-
dersteuning en verwijst indien
nodig door naar de juiste hulpver-
leners of instanties.

Vrouwen kunnen voor meer infor-
matie contact opnemen met me-
vrouw J. la Croix van 'Care for
Women', Toverstraat 7, Baak, tel.
(0575) 560381 of kunnen te-
recht op de website: www.care-
forwomen.nl.

Oude VW Geschenkbonnen
blijven geldig!

U vraagt zich wellicht af of de
nieuwe VW irischeque, of de
komst van de euro, consequenties
hebben voor de VW Geschenk-
bonnen die u nog in huis heeft.
We kunnen u geruststellen. Deze
blijven geldig.

Als u een VW Geschenkbon bezit
waarop de waarde alleen in gul-
dens vermeld is, kunt u deze tot
eind maart 2002 inwisselen bij de
VW.

U ontvangt in ruil eenzelfde bon
met ook de waarde in euro's
waarmee u bij alle deelnemers van
de VW irischeque kunt betalen.

schaatsers zijn wederom hoog ge-
spannen. Veel oranjesupporters
zullen weer afreizen om de spor-
ters een warm hart toe te dragen.
Ook alle Echte Bakkers in Neder-
land wensen de fans en sporters
succesvolle Spelen toe.

Het Echte Bakkersgilde

In Nederland zijn bijna driehon-
derd ambachtelijke bakkers toe-
gelaten tot het Echte Bakkersgil-
de. Deze Echte Bakkers wisselen
onderling vakkennis en receptu-
ren uit. Alleen een Echte Bakker
mag het gele logo voeren, omdat
hij voldoet aan de hoogste kwali-
teitseisen. Niet alleen op gebied
van brood en banket, maar ook
op gebied van bediening, hygiëne
en presentatie. Vanaf 15 januari
trakteren de Echte Bakkers u met
een heerlijk oranje assortiment.

Hans Horstink,

eurocoördinator Rabobank

Gingen mijn vorige bijdragen
steevast over de invoering van
de euro en wat ons te wachten
stond. Nu, januari 2002 is de
euro ingevoerd, en het gaat heel
goed. Bijna alle contante betalin-
gen vinden inmiddels plaats in
euro's. Opvallend is, dat in de
grote steden procentueel nog
meer met guldens wordt betaald
dan in de rest van het land.

De euro is geaccepteerd. Het is
eerst best wennen, vooral het uit
elkaar houden van het muntgeld.
Problemen waar men bang voor
was, zoals het uitvallen van be-
taal- en geldautomaten, tekorten
aan contanten en problemen met
de computersystemen van finan-
ciële instellingen zijn uitgebleven.
Wel moeten we constateren dat
het in de eerste week van januari
extreem druk was op de bankkan-
toren. Veel mensen namen de va-
kantieweek te baat om hun laat-
ste guldens te storten.
Ook de invoering binnen het win-
kelbedrijf en de horeca is door de
ondernemers en hun klanten
voortvarend uitgevoerd, zodat ook
hier problemen en wachttijden zijn
uitgebleven.
De uitgifte van de Zalmkit verliep
niet geheel naar wens. Het was
van tevoren bekend dat het platte-
land te weinig kits kreeg toegewe-
zen en de steden teveel. Men ging
er in Den Haag van uit dat bijna
iedereen regelmatig naar de stad
gaat en dus de Zalmkit daar kon

N.V.E.V.
Het bestuur wenst u en uw gezin
een voorspoedig en gezond 2002.

De eerste bijeenkomst, de jaar-

v<'ri><uierinH, is op donderdag 31
januari in zaal Wolbrink.

Agenda:
- Jaarverslag
- Financieel verslag
- Verslag kascommissie, benoe-

ming nieuw kascommissielid
- Bestuursverkiezing.

Aftredend zijn: mevr. Walge-
moet -Brekveld, mevr. Tanne-
maat-Dinkelman, mevr. Ab-
bink-Bretveld. Allen herkies-
baar. Mevr. Wesselink-Zelden-

ophalen. Het is goed om te weten
dat de uitgiftepunten zoals ban-
ken, Shell, Combifoto en Hema op
lokaal niveau geen invloed hebben
gehad op de verdeling van de kits.
De gulden is nog wettig betaalmid-
del tot en met 27 januari 2002.
U kunt uw laatste guldens dit jaar
nog inleveren bij de bank. Lande-
lijk is afgesproken dat tot l april
2002 contant wisselen bij de eigen
bank gratis is. Banken zijn echter
niet verplicht een wisseltransactie
toe te staan. Gaat het om een
groot bedrag, bel dan van tevoren
even naar uw bank om hierover
een afspraak te maken.
Na l april worden er kosten bere-
kend voor het contant wisselen
van guldens in euro's. Leidraad
hierbij is dat deze kosten verge-
lijkbaar zijn met de kosten voor
het wisselen van buitenlands geld.
Particuliere cliënten kunnen het
hele jaar 2002 nog gratis storten
op de rekening. Het storten dient
ook dan wel te gebeuren bij de
bank waar de rekening wordt aan-
gehouden.
In de tweede helft van januari zul-
len bij de meeste banken de munt-
telmachines worden omgebouwd
voor het tellen van euro's.
Tot l januari 2007 kunt u gul-
densmunten en tot l januari 2032
guldensbiljetten nog in wisselen
bij de Nederlandsche Bank.
Bankbiljetten uit de andere elf lan-
den die de euro hebben ingevoerd,
kunnen nog worden ingewisseld
tot l april 2002 bij banken. Wel
worden hiervoor de normale trans-
actiekosten in rekening gebracht.
Munten uit deze landen kunnen
(waarschijnlijk) nog tot l maart in
het land van herkomst tot waarde
worden gebracht. Verder kunnen
ze waardevol besteed worden bij
inzamelacties voor goede doelen.
De huis-aan-huis actie 'Coins for
Care' is inmiddels gestart.
Dit is mijn laatste artikel in het
kader van de invoering van de
euro. Ik denk dat we als burgers,
als ondernemers, als financiële in-
stellingen tevreden (en ook een
beetje trots) mogen zijn over de
succesvolle invoering van de euro
in Nederland.

rust heeft besloten haar taak
over te geven aan een ander,
dus niet herkiesbaar.
Voor een nieuw bestuurslid zijn
wij nog zoekende, we hopen u
daar de volgende convocatie
meer van te kunnen mededelen.

- Afscheid mevr. A. Wesselink.
- Rondvraag en afsluiting officië-

le gedeelte.

Na het officiële gedeelte wordt de
avond verder verzorgd door mevr.
Hiddink-Dijkman met een boekbe-
spreking, getiteld 'Het beloofde

land'.

Aanvang 20.00 uur.
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Leesgroep
'Een Cursus in Wonderen9

Nog niet zo lang geleden kwam
de vertaling tot stand van een
wonderbaarlijk boek, getiteld: 'A
Course in Miracles'. Het is een
boek dat is opgebouwd uit door-
gevingen. Een Amerikaans hoog-
leraar in de medische psycholo-
gie, Helen Schuckman, werd een
soort innerlijke stem gewaar die
haar aanspoorde aantekeningen
te maken. Dat deed ze, zij het
regelmatig met frisse tegenzin.
Maar dat kennen we uit de bijbel
ook: Mozes, Jona, Jeremia ston-
den dacht ik ook niet te popelen
om hun opdracht uit te voeren.

Uiteindelijk ontstond na ongeveer
zeven jaar aantekeningen maken
een enorme hoeveelheid tekst, die
is geredigeerd tot 'Een Cursus in
Wonderen'. Als boek verkrijgbaar
in de boekhandel voor ongeveer
57 euro. Dat boek gaat over
'wonderen'. 'Wonderen' zijn geen
magische verschijnselen, maar
handelingen vanuit Liefde. Het
boek stelt voortdurend de vraag

aan de orde: handelen we vanuit
Angst of vanuit Liefde. Het afle-
ren vanuit Angst te handelen en
juist wel vanuit Liefde wordt ge-
zien als een wonder.

Er is in Hengelo Gld. een kleine
leesgroep die eenmaal per 14
dagen bij elkaar komt om te lezen
in dit boek. Die groep zou uitge-
breid kunnen worden met enkele
mensen.
Ook is er vraag naar een bijeen-
komst op een avond.
De vraag is nu: zijn er meer men-
sen die belangstelling hebben
voor deelname aan een leesgroep.
Hetzij eenmaal in twee weken op
vrijdagmorgen, hetzij eenmaal in
de maand op een avond. Hebt u
interesse, neemt u dan contact op
met:

Pieter Vegter
Fokkinkweg 11
7255 AJ Hengelo Gld.,
tel 46 5102
(email pvhengfr/ wish.netl

Ouderenbonden starten
omvangrijk belastingproject
14 januari jl., startten de oude-

renbonden ANBO, PCOB en Unie

KBO met een bijzonder project.

Vanaf deze datum zijn in Neder-

land meer dan vijfhonderd senio-

ren actief als belastingconsu-

lent. Deze consulenten helpen in

hun eigen regio ouderen bij het

invullen van de belastingaangif-

te. Ook is gestart met groeps-

voorlichting.

Mevrouw mr. J. Thunnissen, Di-
recteur-Generaal van de Belas-
tingdienst, gaf op 14 januari in
Roermond het startsein voor dit
omvangrijke project, door de uit-
reiking van een oorkonde aan de
eerste cursisten. De belasting-
dienst en het ministerie van VWS
faciliteren dit belastingproject.

De invoering van het nieuwe be-
lastingstelsel - het zogenaamde
boxenstelsel - was voor de oude-
renbonden aanleiding om de voor-
lichting én de ondersteuning naar
de achterban aan te pakken.
Door de wijzigingen in het belas-
tingsysteem zijn ook de aangifte-
formulieren veranderd. Het invul-
len van het formulier of de vra-
genlijst op de diskette is wellicht
niet eenvoudiger geworden. Bo-
vendien biedt het nieuwe stelsel
aan partners de mogelijkheid zelf

te bepalen hoe zij bepaalde posten
onder elkaar verdelen. Het gaat
hier om bijvoorbeeld het saldo van
eigenwoningforfait, het gezamen-
lijk vermogen en bijzondere uitga-
ven in verband met ziekte en
overlijden. Hiermee valt mogelijk
belastinggeld te besparen. De con-
sulenten geven gratis advies aan
senioren en helpen hen desge-
wenst met het invullen van hun
aangifte.

Hoe belangrijk goede voorlichting
op het terrein van belastingen is,
bleek afgelopen jaar. Veel oude-
ren met alleen AOW lopen jaar-
lijks enkele honderden guldens
aan belastingteruggave mis, door-
dat ze de buitengewone lasten -
waaronder de ouderdomsaftrek -
niet benutten.

Een intensieve voorlichtingscam-
pagne leidde er toe dat een grote
groep senioren het geld waar zij
recht op hadden, toch nog terug
hebben gevraagd en gekregen.
Ook in het project dat nu gaat
lopen, zal aan het onderwerp 'bui-
tengewone lasten' zeker aandacht
worden besteed. De ouderenbon-
den zijn van mening dat nog
steeds veel ouderen ten onrechte
geen gebruik maken van de af-
trekpost 'buitengewone lasten'.

I/oor 3/itw, geboorte-,

jubileum- en gelegenheM$ka4rten

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 463818

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.

Maandag 7 januari t/m maandag 14 januari

Maandag 7 januari

- 's Morgens kwam in Hengelo
een automobilist in botsing met
een Syntusbus. De bestuurder
van de auto remde af bij de
kruising Sterreweg - Bannink-
straat, maar gleed door als ge-
volg van gladheid. Hierdoor
kwam de bus in een tuin tot stil-
stand. Er ontstond schade aan
beide voertuigen en aan de tuin.

- Op de Ruurloseweg in Zelhem
kwam 's middags een 30-jarige
bestuurster uit Hengelo met
haar auto tegen een boom. Ze
bleef hierbij ongedeerd. Ze was
uitgeweken voor een konijn.

- Op de kruising Rondweg - Vor-
denseweg in Hengelo vond
's middags een aanrijding tus-
sen een personenauto en een be-
drijfsauto plaats. De bestuurder
van de bedrijfsauto gaf geen
voorrang aan een van rechtsko-
mende automobilist. Aan de
voertuigen ontstond schade.

- De politie zag 's nachts een au-
tomobilist met hoge snelheid
over de Doetinchemseweg in
Zelhem rijden. Bij de woning
werd de bestuurder staande ge-
houden. Uit een blaastest bleek
dat de 26-jarige bestuurder, de
nodige alcohol had genuttigd.
Tegen hem werd proces verbaal
opgemaakt en hij kreeg een be-
keuring van € 190,-.

Nep-nota's

Er zijn diverse meldingen binnen-
gekomen dat bedrijven een nota
van Dataflexion hebben ontvan-
gen. Dit bedrijf verstuurt nota's
voor niet verleende diensten. De
politie verzoekt diegene die zo'n
nota hebben ontvangen, zich te
melden via tel. (0900) 8844.

Dinsdag 8 januari

- 's Middags werd op de parkeer-
plaats voor de ABN-AMRO
bank in Zelhem een geparkeer-
de personenauto aangereden
door een automobilist. Er ont-
stond fikse schade aan het ge-

parkeerde voertuig. De verooza-
ker heeft de plaats verlaten
zonder de identiteit kenbaar te
maken. De eigenaar van de ge-
parkeerde auto heeft de politie
gebeld. Dankzij het noteren van
het kenteken kon de politie de
veroorzaker achterhalen.

Woensdag 9 januari

- Op de Wichmondseweg in Hen-
gelo gleed een automobilist met
zijn auto, door gladheid, van de
weg. Iets later schoven twee an-
dere auto's ook van de weg ach-
ter op deze auto. Aan de drie
voertuigen ontstond schade.

- Bij een keukenshowroom in Zel-
hem werd 's middags een fruit -
schaal ter waarde van € 124,-
gestolen. Dankzij het noteren
van het signalement door de ge-
tuigen werd de 53-jarige dieveg-
ge uit Varsseveld, nabij haar
woning aangehouden. Tegen de
vrouw is een proces verbaal op-
gemaakt en ze kreeg een trans-
actie van € 240,- opgelegd.

Donderdag 10 januari

- Aan de Heurne in Hengelo werd
omstreeks 8.45 uur een gepar-
keerde auto aangereden door
een onbekend motorvoertuig. De
politie verzoekt getuigen zich te
melden via tel. (0900) 8844.

- 's Avonds werd een bromfietser
aangereden door een nog onbe-
kende auto. De automobilist, die
over de Fokkinkweg reed, gaf
geen voorrang op de kruising,
aan de van rechts komende
bromfietser, die over de Humme-
loseweg reed. De bestuurder
van de auto, een witte Volkswa-
gen Golf, heeft de plaats van het
ongeval verlaten richting Zel-
hem zonder zijn identiteit ken-
baar te maken. Graag zou de
politie in contact • via tel.
(0900) 88 44 - komen met de be-
stuurder van deze Golf en even-
tuele getuigen, of mensen die in
de omgeving een witte Golf met
schade kennen.

Korendag in Keijenborg
Op zaterdag 26 januari wordt in
de parochiekerk van Sint Jan de
Doper in Keijenborg een korendag
georganiseerd. Deze dag is be-
stemd voor leden van dames- en
herenkoren, kerkkoren, rouwko-
ren, dirigenten en organisten, in
feite iedereen die bezig is met li-
turgische zang binnen de rooms-
katholieke eredienst.

Het samenkomen om stijlvol litur-
gie te vieren is voor een geloofs-
gemeenschap van groot belang.
Iedereen moet van tijd tot tijd ge-
vormd en toegerust worden om
vieren ook echt vieren te laten
zijn.
Op deze dag worden niet alleen
ervaringen uitgewisseld, maar
men wordt ook uitgenodigd om

Woninginbraken:

- In Laag Keppel aan de Rijks-
weg ontdekte 's avonds de be-
woner dat er in zijn woning was
ingebroken, waarbij sieraden en
audioapparatuur de buit was.
De inbraak vond plaats tussen
woensdag 9 januari ± 19.00
uur en donderdag ± 23.30 uur.
Van dader(s) en buit ontbreekt
ieder spoor.

- Aan de Garde in Zelhem ontdek-
te 's nachts een bewoner bij
thuiskomst dat er was ingebro-
ken. Er was een hoeveelheid eu-
ro's weggenomen en er was een
fikse braakschade ontstaan.

Vrijdag 11 januari

's Morgens reed een automobi-
liste over de Halle Heideweg in
Halle. Door een klapband raak-
te ze de macht over het stuur
kwijt en schampte tegen een na-
derende auto. Aan de auto's
ontstond schade.

Zondag 13 januari

- Op de Michelstraat in Zelhem
ontstond 's middags een aanrij-
ding tussen twee tegemoetko-
mende automobilisten, doordat
een bestuurder niet voldoende
rechts hield. Aan de voertuigen
ontstond schade.

- In Hummelo vond 's middags op
de Zutphenseweg een botsing
plaats tussen twee auto's. Aan
de voertuigen ontstond schade.

- 's Avonds werd aan de Prieste-
rinkdijk in Zelhem een groene
Skoda Felicia, ontvreemd. De
politie wil in contact komen met
getuigen en/of mensen die
weten waar dit voertuig is via
tel. (0900)8844.

Maandag 14 januari

- Door opvriezen op de Eldrikse-
weg in Eldrik raakten 's mor-
gens twee automobilisten in een
naast de weg gelegen sloot.

Saskia Visscher

meer vertrouwd te worden met
liederen uit de bundel Gezangen
voor Liturgie en nieuw gezangen
voor uitvaartdiensten.
Koren hebben een taak in alle
vormen van liturgie. De dag duurt
van 10.00 tot 15.00 uur.
Iedereen die deelneemt wordt
verzocht een lunchpakket mee te
brengen. De bijdrage is € 3,50.
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Sirius Systems Service

Reparatie van alle merken elektrische

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

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

öpalstraat 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!

Zutphen - Doetin

Uw bedrijf
perfect

op internet

Voor alle Internet Diensten
• Domeinnaamregistratie
• Site ontwerp, productie en hosting

Databasekoppelingen en management
Intra- en extraneï

• Mail- en webservers
• Cursussen en trainingen
• Helpdeskservice

Schrijf nu in voor de cursussen!
voor particulieren en bedrijven!

PC voor beginners Inte

basis HTML pro Websi
PHP basis • PHP gevor

et voor beginners

onderhoud • Weh

rden PHP mast

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Ca d eau -Ti p

Cadeau
0««:«i«MftHM kW) «

!)«««(*» kit

OSMAN
••OIMMCMU91
Hov»nt»fj»»*l|) M ImtUrit

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

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

O V W M A B K

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79

Accountantskantoor
Th. J. Sloot B.V.

Accountants, belastingadviseurs

In onze vestiging te Hengelo Gld. zijn de volgende vacatures ontstaan:

ASSISTENT ACCOUNTANTS (M/V)

De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

- het samenstellen van jaarrekeningen

- het verzorgen van fiscale aangiften

- het adviseren van cliënten

- het onderhouden van contacten met cliënten

Functie-eisen:

- minimaal MEAO/HEAO werk- en denkniveau, eventueel aangevuld

met specifieke opleidingen

- goede contactuele eigenschappen

- kennis van Microsoft Office en Exact

- ervaring in een soortgelijke functie is een pré

ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS (M/V)

De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

- coderen en inbrengen van boekhoudingen

- verzorgen en bijhouden van het archief

- vervangen receptioniste/telefoniste bij afwezigheid

- alle overige voorkomende werkzaamheden

Invulling van deze functie staat open voor zowel schoolverlaters als voor

personen die reeds ervaring hebben in een administratieve functie

Functie-eisen:

- opleiding op MEAO-niveau

- goede contactuele eigenschappen

- kennis van Microsoft Office en Exact is een pré

Voldoe jij aan de gestelde functie-eisen en wil je graag werken in een

enthousiast en gezellig team, stuur dan je sollicitatiebrief voor 31 januari

2002 naar de Tramstraat 4, 7255 XB te Hengelo Gld. ter attentie van de

directeur, de heer A.J. Janssen.

bossenbroek
Ruurloseweg 49, 7255 DG Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 31 32 - Fax (0575) 46 51 58
E-mail: bossenbroek@tref.nl

O

OOK VOOR UW TUIN/

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek18,7223DV Baak

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

U kunt ook in Bwk terecht voor allerlei

bestrztingsmaterialen voor uw tuin en erf 0.9.

- Oude gebakken stenen in verschillende formaten;

- Alle soorten getrommelde stenen;

- Betonklinkers alle soorten en maten;

- Tegels in veel kleurige soorten en maten;

- Siergrind in zakjes en big bags;

- Sierelementen voor water, stapelbakken enz;

- Tuinhuisjes en tuinpriëlen.

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

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 1204
i

Zaterdag 26 januari

Pound Cake
+ support act

Zaterdag 2 februari

Amsterdamse
Avond

Zaterdag 9 februari

OXX-Band
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