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DE RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerljuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

Gezusfers Coobs
kriegf 'f publiek

cm 'f lachen

S,V, Sfeenderen
huldigt leden

André Baars
lijsttrekker

CDA-Sfeenderen

De HJ.V. doet
Herman van Ve/zen

herleven

Nieuwe uitdaging

Café slijterij "t Hoekje9 in andere handen

(advertentie)

Claudia en Chris van Dijk

Drie jaar geleden hebben Claudia

en Chris van Dijk de sportkantine

van sporthal 'De Kamp' overgeno-

men van de vader van Chris. Met

veel inzet en plezier hebben zij

samen, dat wat Johan van Dijk in

21 jaar opgebouwd had, voortge-

zet en uitgebreid. Wat hun betreft

hadden zij hier ook nog mee ver-

der willen gaan

Maar omdat de gemeente Henge-

lo na drie jaar overleg met Clau-

dia en Chris nog geen vastomlijn-

de plannen heeft kunnen voorleg-

gen met betrekking tot het be-

heer en exploitatie van de gereno-

veerde sporthal en vernieuwde

sportkantine, hebben zij gekozen

om eens rond te kijken en horen

voor een nieuwe uitdaging.

Toen hen ter ore kwam dat café

annex slijterij "t Hoekje' vrij

kwam, was voor hen de beslissing

dan ook niet moeilijk. En zo zal

het gebeuren: met ingang van l

februari zullen Claudia en Chris

hun aandacht en energie gaan

wijden aan Hoekje-Dijk-Stijl. Het

café en slijterij zal van l februari

tot en met 13 februari gesloten

zijn omdat er een houten vloer in

het café zal worden aangebracht.

Op 14 februari a.s. zal de feestelij-

ke heropening plaatsvinden waar

iedereen vanaf 17.00 uur van

harte welkom is. Vanaf die dag

zullen Claudia en Chris van Dijk

met volle inzet en motivatie er

voor zorgen dat Hoekje-Dijk-Stijl

een leuk en gezellig ontmoetings-

punt voor jong en oud wordt. Ook

willen zij de buffetten, bij menig-

een bekend uit de sporthal, in de

toekomst aanbieden.

Claudia en Chris wij wensen jullie

veel succes in de toekomst.

Als u ons inspant,
trekken wij de kar.

Activiteiten Oranjecomité 2 februari

Op 2 februari a.s. organiseert het

Oranjecomité Hengelo Gld. om

19.00 uur een lampionoptocht. Op-

stellen daarvoor is aan de Oude

Varsselseweg.

De route zal gaan langs de Beu-

kenlaan, 't Karspel, Sarinkkamp,

Schoolstraat, Raadhuisstraat. Bij

het gemeentehuis zal de burge-

meester een korte toespraak hou-

den, waarna om ± 19.45 uur de

optocht zal zijn afgelopen. Mu-

ziekvereniging 'Crescendo' ver-
leent hierbij muzikale medewer-

king evenals de drumband van

E.M.M. De oranje lampions voor

deze optocht zullen door leden

van het Oranjecomité op de basis-

scholen worden uitgereikt aan de

leerlingen van groep l t/m 6.

Eveneens op 2 februari zal bij 'De

Zwaan' van 18.30 uur tot 20.30

uur een alcoholvrije 'oranjedisco'

worden georganiseerd voor de

jeugd tot ± 14 jaar.

Op 4 februari zal voor alle basis-

scholen in Hengelo Gld. een voor-

stelling worden gegeven door

Hans Prein onder de titel
knal van een bruiJor

beuren bij party-centrum Lange-

ler. De scholen zijn inmiddels op

de hoogte van de tijden.

Eurocollecte

In het buitengebied van de ge-

meente Hengelo en op Keijenborg

is niet gecollecteerd voor de Euro-

collecte. Mensen die toch wat

klaargelegd hebben voor de collec-

tant, kunnen dit alsnog inleveren

in de bus 'Coins for Care' bij de

Rabobank.

ALLE DAMES- EN HEREN

OPRUIMINGS
SCHOENEN

(advertentie)

RESTANTEN
LAARZEN

\ DAMES/HEREN
• KLEDING

Profiteer nu.,

F"i

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

SPALSTRAAT32 HENGELO GLD TEL. (0575)46 1884



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 3 februari, 10.00 uur, A.B. Elbert,

Kerk en School CBS Varssel
Goede Herder Kapel
- Zondag 3 februari, 10.15 uur, ds. C. Ferrari

Verzorgingscentrum 'de Bleijke'

- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 31 januari, 19.00 uur,
Eucharistieviering (pastorie)

- Zondag 3 februari, 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

NPG 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 huisartsen post 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 van 8.00 tot 18.00 uur

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

en van 17.30 tot 18.00 uur.

- Levert u zoveel mogelijk uw recepten in tijdens
deze openingsuren.

- Heeft u een spoedrecept dat niet kan wachten tot

de openingsuren van de apotheek, belt u de apo-
theek in Hengelo Gld. telefoonnr. (0575) 461010.

U wordt dan automatisch doorverbonden met de

dienstdoende apotheek (Hengelo of Zelhem) voor
het maken van een afspraak.

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.

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 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) 32 67 96.
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) 4625 15

- 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) 5603 81

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

- Tel. (0314)665000 dagelijks van 16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

- dinsdag 14.00-17.00 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur,

donderdag 14.00-17.00 uur

vrijdag 14.00-20.00 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur
Openingstijden Wereldwinkel

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

en 13.30-17.30 uur, vrijdagvan 10.00-12.30 uur

en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur
Stichting Commissie Oost Europa Hengelo Gld.

- ledere eerste maandagavond van de maand
vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede geb-

ruikte kleding inleveren op het volgende adres:

Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.
Streekziekenhuis Het Spittaal

- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur.

Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de

hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks
11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.

Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.

PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur

zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis

- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 329911
Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur
voor partners en leden van het gezin.
18.30-19.30 uur, op zaterdag, zondag en feest-
dagen ook 15.00-16.00 uur.

Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur
PAAZ-afdeling 18.30-19.30,

op woensdag, zaterdag, zondag en
feestdagen ook 14.00-15.30 uur.

De afdeling neonatologie/zieke zuigelingen

heeft een aangepaste bezoekregeling.

Heeft u onder- / overge-

wicht en wilt u dit gaan

beheersen? Herbalife kan

daarbij helpen. Bel voor

info: Annie Haaring

tel./fax (0575) 467381

[kfëMAN
•i G R O E N S P E C l A L l S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

Kervelseweg 23

7255 BE Hengelo Gld

Telefoon (0575) 46 2619

U WILT

KORTING?

...NOU, DIE KRIJGT U!
Vanaf november krijgt u een behoorlijke korting op
behang- en schilderwerk. Winterschilderkorting noemen
we dat. Neem vandaag nog contact op voor een offerte!

TIP
Heeft u een huis

ouder dan 15 jaar?
Profiteer dan nu

van een BTW-tarief
van slechts 6%

in plaats van 19%!

DE AfcHTERH >EKSE
KLLSSENDIKNST

Telefoon (0575) 46 10 64

VOOR UW ZEKERHEID AANGESLOTEN BIJ.'

HOK

Reparatie van alle merken

wosoutomoten, koe/kosten en d/epvr/ezers

Tel.(0575)461806
Zonnestraat 1 3, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 2O

HENGELO GLD.

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 463005

kwekerijWESSELINK

bloembollen en bolbloemen T
Verse Tulpen uit eigen kwekerij

verkoop van maandag t/m zaterdag

adres kwekerij: Hardsteestraat 1,

Toldijk. Tel. (0575) 45 2949

(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

Voor al uw
drukwerk:

drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16,

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

drukkerijuiterweerd@planet.nl



Gezusters Coobs kriegt 't publiek an 't lachen

Op zaterdag 2 februari hoop ik

C. Kempers
90 jaar te worden

Gelegenheid tot feliciteren op zondag 3 februari

van 14.30 tot 16.30 uur bij café Wolbrink,

Bleekstraat, Hengelo Gld.

G. Kempers

Beukenlaan 20a

7255 DM Hengelo Gld.

,

Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor

de vele attenties, kaarten, bloemen en cadeaus, die ik

mocht ontvangen bij mijn 40-jarig dienstjubileum bij

COMA metaalwarenfabriek te Hengelo Gld.

Vooral wil ik COMA bedanken voor

het aanbieden van de receptie.

Het was een onvergetelijke dag, hartverwarmend!

Drikus Walgemoet,
ook namens Dicky en de kinderen.

KervelsewegS, 7255 BG Hengelo Gld.

Wens tot uitbreiding ledental en sponsoren

Oudheidkundige Vereniging belegt

in historische activiteit

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Dat is zeker ook een gegeven voor
de Oudheidkundige Vereniging te
Hengelo Gld. Door aanwas van
leden en verkrijging van meer
sponsoring, hoopt het bestuur
diepte te brengen in historisch
perspectief.
Zo werden in het voorbije jaar
een aantal projecten ondersteund,
zoals medewerking aan de film
Hengelo 2000, samen met de Ver-
eniging Voor Bedrijfsvoorlichting
en de subsidie voor het boek
'Daar midden in de Graafschap',
van auteur W. Hermans. Gesprek-
ken met inwoners over histori-
sche onderwerpen worden nu
door een werkgroep op band vast-
gelegd.
Dit vergt uiteraard ook de nodige
financiële investeringen. Onder-
werpen daartoe kan men aandra-
gen bij het bestuur.
Er zijn nog een aantal exempla-
ren van de kalender 2002, met
als titel 'Herman van Velzen',
de honderdste geboortedag van
schrijver Frans Roes.
De jaarvergadering in 'Ons Huis'
stond dan ook enigszins in het
teken van het 'Herman van Vel-
zen'-jaar. De zoon van de auteur,
te weten Theo Roes uit Doetin-
chem, was ook op de vergadering
aanwezig.
Op verzoek van het bestuur had-
den de dames Marietje en Mientje
Coobs een speciale act samenge-
steld, uitbeeldend Aornt Peppe-
lenkamp en z'n vrouw Geerte, het
'bessem - binders - echtpaar' uit de
Koolhovense heide. Een zeer ge-

slaagd optreden.
Het 'Herman van Velzen'-jaar zal
officieel worden ingeluid op zater-
dag 16 maart a.s.
Uit het jaarverslag kwamen enke-
le activiteiten naar voren: de
plaatsing van een picknickplaats
aan de Oldekasteweg, nabij het
voormalige pompstation, vanwege
het 12V2-jarig bestaan van de
Oudheidkundige Vereniging. (Deze
werd opgericht op 14 januari
1988); de stadswandeling door de
oude stad Groenlo; de boeiende
reis naar het historische coulissen-
landschap van Drente; lezingen
over het Achterhoekse landschap
in 1900 en oude fruitrassen.
Het jaar werd afgesloten op vrij-
dag 14 december tijdens de
'kaarsjesavond'.
In de Vrijz. Herv. Kerk werden
kerstverhalen voorgelezen.

Het jaarverslag liet zien dat de
financiële positie enigszins was
teruggelopen. Vandaar de oproep
voor meer leden en sponsoren.
De jaarlijkse excursie is gepland
op zaterdag l juni 2002 naar
Lelystad, waar een bezoek zal
worden gebracht aan het V.O.C.-
schap 'Batavia'.
De gezusters Coobs hadden naast
hun sketch over Aornt Peppelen-
kamp en Geerte, nog meer humo-
ristisch werk in hun bagage.
Als aanvullend programma op de
jaarvergadering werden de aan-
wezigen in de zaal volop in het
spel betrokken. Het gevolg home-
risch gelach en tevreden blikken
over een geslaagde avond.

Toen ik bij de dames Coobs op bezoek was en ze in hun eigen Achterhoekse

dialect hun wederwaardigheden vertelden, heb ik daar een verhaal van ge-

maakt in het ABN. Toch voelde ik een gemis, want dit soort verhalen hoort
toch in het dialect te worden geschreven. Hoewel ik het uitstekend versta,

ben ik niet in staat het goed weer te geven. Op verzoek heeft Theo Roes, de
zoon van Frans Roes, de moeite genomen dit stukje om te zetten. Zodoende

krijgt u een echt Achterhoeks verhaal over twee echt Achterhoekse dames.
Ik hoop, dat velen van u hier van kunnen genieten.

Genie Koldenhof (Met dank aan Theo Roes)

Aornt en Geerte

Wanneer i'j bi'j Marietjen Berend-
sen op bezuuk bunt, waorbi'j ok
eur zuster Willemien anwezig is,
dan köi'j d'r van aovertuugd
waen dai'j nao un hötjen met un
heel plezierig gevuul de deure
weer uutstapt.

De gezusters Coobs, want dat
bunt ze, hebt d'r ontzettend volle
plezier in urn op te traejen veur
verenigingen, bejaorden, zeeken
en zwakken. Met eur gekke stuk-
ses en grollen wet ze 't publiek
an 't lachen te kriegen en eur
effen de dagelukse zörge te lao-
ten vegetten.
Eur optraejens bunt 27 jaor gele-
jen begonnen bi'j de vrouwen-
bewaeging, waor too evraogd
wier um veur un stuksken of un
liedjen te zorgen bi'j 'n feest-
aovend.
Too ze in de gaten hadden dat 't
good ansloeg bi'j 't publiek zeien
ze tegen mekare: 'Dat köw wel
vaker doon'.

En zo is 't ekommen. De meeste
stukskes en liedjes, uut 't laeven
egreppen, wodt deur de dames
zelf eschreven, half in 't Hollands,
half in 't Achterhooks.
Wanneer 't publiek reageert met
'Komt i'jluu gauw weer?' of 'Wi'j
hebt de letste maonden neet meer
zo elachen as vanaovend', dan
hebt Marietjen en Willemien naor
eur gevuul eur beloning al dubbel
en dwars vedeend. At ze an 't ve-
tellen gaot aover vrogger, dan is
't programma veur de volgende
keer al weer klaor. Z i j vetelt hoe
Marietjen un keer evraogd wier
um op te traejen. 'Good', zei Ma-
rietjen, 'maor mag ik onze Wil-
lemientjen metnemmen?' 't Ant-
woord was natuurlijk jao.
Maor de organisatoren gingen d'r
van uut, dat 't 'n dochtertjen van
Marietjen was. 't Gevolg van dit
misvestand was, dat an 't ende
van 't optraejen Marietjen un
grote bos bloomen kreeg en Wille-
mien 'n paar repen Kwatta!

Winter wandeltocht Hamove

Al vele jaren verzorgen de leden
van de Hamove sportcommissie
de inmiddels traditionele winter
wandeltocht op de eerste zon-
dag van februari.

Zondag 3 februari a.s. is het weer
zover. Vanaf de start bij de molen
aan circuit 'Varssel-Ring' zijn in
de mooie omgeving routes van 6,
12 en 25 km uitgezet.
Van 10.00 tot 14.00 uur kan er

gestart worden. De 25 km lopers
dienen echter voor 11.00 uur te
vertrekken. Zoals altijd zullen het
weer aantrekkelijke routes zijn,
daar zorgen de sportcommissiele-
den wel voor.

Voor een klein bedrag kan men in
de molen voor deelname inschrij-
ven en na afloop ontvangt een
ieder een herinnering en wordt
een kop koffie aangeboden.

Of de keer dat ze wat wieter van
huus mossen optraejen en daor-
veur 'n nach in 'n hotel mossen
aoverblieven. Too de hulpe in 't
hotel vroog offe eur koffers naor
eur kamer zol brengen, kregen de
dames 't wel un betjen benauwd,
want ze hadden allene maor 'n
toete met daorin de nachponne
bi'j zich! Of die keer, dat Jan Be-
rendsen eur met zien olde autoo-
tjen weg zol brengen. De auto
was afgelaajen en tut aovermaot
van ramp hadden ze 'n pispot
veur 't achterraam. Too de pelitie
eur anhiel mos t'r wel 't een en
ander wodden uutelegd. Maor op

zukke mensen kan zelfs de pelitie
neet kwaod wodden, dus mochten
ze gaon zonder bekeuring. Jan
mos wel belaoven dat e zo gauw
meugelijk nao de garage zol gaon
Zo hebt ze heel volle leuke herin-
neringen, maor een van de mooi-
sten is toch dat 'n patiënt van 'n
tehuus neet naor de veurstelling
wol kommen umdat e zo'n piene
in de boek hadde. "Maor ze kon-
nen um toch aoverhalen um te
blieven en too de dames nao af-
loop vroogen hoe hi'j zich vuulen,
was 't antwoord 'Ik bun weer he-
lemaol better!'

Op 15 januari van dit jaor hebt de
dames 'n optraejen verzorgd van
de Oldheidkundige vereneging,
waorbi'j ze gebruuk hebt emaakt
van bewerkte teksten uut buuke
van Herman van Velzen (Frans
Roes). De feguren Aornt en Geer-
te wodden veur 't vootlich
ebrach, met klere uut die tied.
Hoewel 't met de snorre van
Aornt neet helemaol good ging,
was 't publiek toch zeer tevrae-
jen. Ok de transportfietse die
deur Jan Berendsen helemaole
was opeknapt spöllen hierbi'j 'n
grote rolle.
Marietjen en Willemien laot met
volle plezier 't lied horen aover
Aornt en Geerte, dee van alles op
mekare hebt an te merken maor
mekare ok veur gin gold zollen
willen missen, 't Plezier straolt
t'r steeds vanaf, zodat wi'j veur-
lopig neet bange hooft te waen
dat de gezusters Coobs d'r met
zölt stoppen. Daor zölt wel 'n
hoop luu bli'j met waen.

Wi'j wenst Marietjen en Wille-
mien dan ok nog volle gezonde
jaoren too, zodat nog heel wat
luu kont genieten van eur dwaze
invallen en leuke liedjes.

'Passage'

Toldijk

De Vrouwenbeweging 'Passage'
houdt maandagavond 4 februari
een bijeenkomst met de Thuiszorg
in haar midden. Ze gaan ons ver-
tellen over wat er allemaal moge-
lijk is, het hoe en wanneer en kos-
ten en dergelijke.
Belangstellenden zijn van harte
welkom om 19.30 uur bij 'Den
Bremer'.
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De Reclame
75 jaar!

Uit de editie van

zaterdag 24 april 1948

Auto e* FIETS.
't Zou, geloof ik, 't beste wezen
Geen berichten meer te lezen,
Want die maken je maar dol.
Over mensen die niet deugen
En die leven van de leugen,
Staan de kranten barstens vol.

Broers van uiterst hoge heren,
Die in auto's paraderen;
't Is een onverkwik'lijk iets.
Ik moet al tevreden wezen,
Om de straten door te racen
Op m'n tweedehandse fiets.

'k Las nog in de krant van gister,
Dat de broer van de minister,
Een auto toegewezen kreeg.

Ik reed keurig op m'n fietsje
Maar het hobbelde een pietsje
Want m'n voorband liep weer leeg.

En nog onder 't repareren,
Stond ik zo te prakkizeren:
Was mijn broer maar ambtenaar.
'k Had geen banden meer te plakken,
'k Liet m'n autokussen zakken
En dan zou ik.... was 't maar waar.

'k Maakte Zondags fijn een toertje
Met vergunning van m'n broertje
En m'n trots werd weer gestreeld.

Deze wensen geven niets en
Ik zal dus wel blijven fietsen,
Het is hier toch raar verdeeld.

(Nadruk verboden)

g§lSS
illiS

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld

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

Renault Laguna Break,

grijs met, airco, automaat, radio-cd., lederen bekleding 2000

Daihatsu Charade, 3-drs, rood, stuurbekrachtiging 1999

VVV Go/f, SDI, 3-drs, grijs 1999

VW Vento, SDI, 4-drs, zwart 1997

Opel Astra Station, antradet 1994

Mazda 626 Stot/onwagen, blauw 1991

VW Polo Atlanta, 3-drs, rood met. 1997

VW Polo Atlanta, 3-drs, groen met. 1997

Nissan Pr/mera, 4-drs, groen met. / 994

Toyota Corolla, 3-drs, rood 1992

Ford Sierra 2.0, 4-drs, grijs met. 1992

Opel Astra Station 1998

Onderhoud en reparatie alle merken

Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Selectie uit onze voorraad:

Keuze uit meer dan 10O stuks

Low Budget:
Nissan Micra rood

Nissan Micra wit

Nissan Sunny grijs

Nissan Sunny rood

Nissan Sunny beige
Nissan Sunny groen

Nissan Sunny wit
Nissan Sunny Wauw

Nissan Sunny grijs
Nissan Sunny wit

Nissan Sunny grijs

Peugeot 309 wit

Andere merken:
RenauH Laguna V8RU995

Mitsubishi Carisma \ .6 Gl

Opel Astra 1996
Mazda 323 1996

Honda Civic 1995

Honda Civic 1996

Fiat 1998

€ 2.250,-

€ 3.150,-

€ 1.700,-

€ 1.600,-

€ 2.250,-

€ 2.700,-

€ 3.600,-

€ 3.600,-

€ 3.200,-

€ 1.600,-

€ 2.700,-

€ 3.000,-

€ 1.600,-

(rkochtincl.apk en garantie

€ 7.250,-

€ 9.100,-

Automaten:
W Golf 199°

Nissan Sunny
Nissan Micra
Opel Corsa

1995

1994

Toyota Corrola 1999

Nissan Wmeral^
Nissan Almera 1^
Nissan Almera 1996

Stationcars/MPV

Opel As«ra S t a t i o n »

€

€

€

€

€

€

8.600,-

7.700,-

6.800,-

7.700,-

6.400,-

8.250,-

€ 11.800,-

€ 14.000,-

€ 14.000,

;, 1999

€ 16.350,-

€ 11.350,-

€ 16.300,-

€ 14.000,-

€ 10.500,-

€ 13.250,-

€ 19.000,-

€ 20.000,-

€ 11.800,-

€ 10.000,-

€39.750,

NISSAN AUTO HERWERS
HENGELO GLD

4-Wheel-Drive:
Nissan Patro»2.8TD GR, 1998
Nissan Patrol 2.8 TD GR- W

Nissan Patrol 2.8 TD GR 1999
Mitsubishi L 200 Pa-,p 993

Nissan Terrano 2.7 Sper. K

NissanTerrano2. ,99
NissanTerrano27,2C

Hengelo Gld. - Kruisbergseweg 8
Tel. (0575) 46 22 44 • www.herwers.nl

Hét team van autospecialisten!
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AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Citroen Xsara
1.6i, 5-drs, 1999. 137.800 km,

airco, rad./cd-wis., el.ram..
ABS. st.bekr. c.vergr.

€9.500

Mazda Demio
1.31, 5-drs, 1998, 17.500 km,

trekh. st.bekr., el.ram., c.vergr.

€ 9.750

Nissan Micra
1.2. 3-drs, 1992, 98.000 km.

March uitvoering

€ 2.850

Opel Astra
1.4i, 3-drs, 1996, 82.400 km,

open dak, trekh., st. bekr,

c. vergr., h. verst, stoel

€ 6.800

Peugeot 405
1.6i, 4-drs, 1992.

164.900 km, open dak

€ 2.250

Renault
Megane Coupe

1.61, 3-drs. 1998, 86.970 km,
rad./cd, el.ram., st.bekr.

getint glas

€10.500

Suzuki Alto
0.8. 5-drs, 1994,

87.000 km, open dak

€2.700

Suzuki Alto aut.
0.8. 5-drs. 1988,

57.000 km

€900

Bovag-lid Bovag garantie

Bovag Klasse 1

A.P.K. keuringsbedrijf
Erkend inbouwbedrijf van SCM-TNO

goedgekeurde autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.

Voor al uw reparaties en onderhoud.
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
Tel. (0575) 44 16 21

Gebruikte auto's met

BOVAG Garantie?

VWGolf • I .9SDJ, paars, 1995

Mitsubishi L300 • diesel, wit, 2000

Mazda I2I • 3-drs, rood, 1997

Opel Astra • I.6 GL, 3-drs, blauw, 1996

VW Golf • l .8 GL, groen met., 1995

VW Polo • l .9 SDi, groen met.. 1998

BMW 3 I 6 J • 4-drs, blauw, 1989

Ford Escort Laser • I.6, Imv, blauw, I994

V W G o l f » l.4 wit, 1989

Renault 19 • wit, I994

Seat Toledo • l .8 Sport, Imv, rood, 1992

Opel Corsa • l.4i. 5-drs, zilver, 1990

Renault 21 Nevada • GTD Stationc., 5-drs, wit, 1993

Zeker weten!

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

in Me auto's C

PEUGEOT
*••• ̂ ^ ^^^ *•• ̂ ^ •

OCCASIONS

D

106 3drs

106 3drs

106 3drs

106 3drs

205 3drs

205 3drs

206 3drs

206 3drs

206 3drs

.0 Accent

.1 XN

.1 Sport

.1 Sport

.9 GTi Turbo

.4 Géncration

.9XND

.4X5

.4XS

Imv. a.sp. mlv.

Imv.

Imv. a.sp. sch.k.dak

cpv. el.r. trh.

48.000 km

ei.OOOkm

26.000 km

2l.000km

90.000 km

60.000 km

1995

1996

1999

2000

1987

1997

i\

306 Sdrs

306 Sdrs

206 3drs 2.0 GTi

.4XN

.4 Plus

306 3drs 2.0 GTi 6-versn

406 Sdrs 2.0 ST HDi Brk

406 2drs 3.0 V6 Coupé

J5 2.0 Camper

cpv. st.b. el.r. 1 S'lmv

cpv. st.b. el.r. 1 S'lmv

clim.c. r.cd.wiss. I7'lmv

Imv

sn. airb. el.dak I7'lmv

rk Imv. clim.c. trh. el.r.

72.000 km

4 1.000 km

23.000 km

39.000 km

43.000 km

63.000 km

102.000 km

53.000 km

1998

1999 '

1999

1999

1993

1994

1997

2000

OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

Deze moet u beslist gezien hebben !

PEUGEOT 307 XS 1.6 I6V
Deze 307 3-deurs is blauw metallic en heeft een l .6 liter

motor met 110 ouderwetse pk's voor sportieve prestaties.

Maar liefst 6 airbags, 5 hoofdsteunen, abs, startblokkering en

noodremassistentie staan garant voor veiligheid op hoog

niveau. De rijke uitrusting met o.a. verstelbaar stuur, electrisch

bedienbare ruiten voor, centrale portiervergrendeling,

boordcomputer en nog veel meer maken deze 'Peu' zeer

comfortabel en compleet.

Niet voor niets is de 307 gekozen tot auto van het jaar!

Deze 'demo' met slechts 7500 km is nauwelijks ingereden

en mag weer de weg op voor een prijs waar 'de kop af is'

inclusief één jaar volledige garant i •

51.000 km 2000

86.000 km 1993

overige merken

Nissan Sunnyl .4 l6V st.b. l S'lmv 100.000 km 1995

Opel Astra 2.0i Caravan cpv. abs. 2ab. red 102.000 km 1998

Hyundai H 350 84 kw. bak4. 3x2x2,2 l 17.000 km 1996

. -BOVAG

Openingstijden: maandag - donderdag 08.00 - 18.00 u. vr i jdag 08.00 - 20.00 u. zaterdag 09.00 - 16.00 u.

[Meer informatie over gebruikte occasions: www.PEUGEOT-RlDDERHOF.nl

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF BV

Molenenk2 7255 AX Hengelo Gld. Tel. 0575 - 46 19 47

J E V O E L T J E L E K K E R D E R I N E E N PEUGEOT. PEUGEOT

Ford Escort -1.6 16 V Q, rood, 02-1993, € 4.500,-

Ford Escort Clipper - 7.8 D ax, blauw 02-1994, € 6.250,-

Honda Civic -1.4 City, rood, 04-1999, € 70.250,-

Nissan Micra -1.2 March, zwart, 11-1992, € 3.275,-

Nissan Primera -1.6 16V, Sedan, blauw, 05-1997, € 77.500,-

Nissan Sunny - 1.6 Wagon, rood, 11-1991, € 2.675,-

Opel Astra G -1.7DTL, Diesel, 3-drs, grijs 03-1999 € 77.325,-

Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen

Tel. (0575) 45 19 74 - Fax (0575) 45 11 89

Opel Sintra - 2.2 GLS, Im-velgen, grijs, 09-1997, € 77.950,-

Renault TwingO - 7.2 He//os, blauw, 05-1999, € 8.750,-

Toyota Carina E -7.6,16V, Sedan, groen, 07-7997, € 70.500,

Toyota Corolla -7.6 XLi LB Comf., rood 10-1992, € 5.250,-

Toyota Starlet -7.3 XLi Comf., blauw, 12-1995, € 6.700,-

VW Polo -1.4, 3-drsMilestone, blauw, 02-1999, € 9.750,-

PeugCOt 106 -1.H, 3-drs, rood, 03-1993, € 2.725,-

ook verkoop van
nieuwe auto's

P«i
H
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Garagebedrijf H. Arends B.V.

Dorpsstraat 20,
7234 SN Wichmond

Wichmond, januari 2002

Hierbij delen wij, Garagebedrijf H. Arends B.V., u mede
dat wij ingaande 1 februari 2002 het garagebedrijf zullen
sluiten. Wij bedanken u voor uw vertrouwen in de afgelo-
pen jaren.

Tevens bevelen wij u Autobedrijf D. Langwerden, Lank-
horsterstraat 28 te Wichmond aan voor uw onderhoud,
reparaties, verkoop van auto's, zowel nieuw als gebruikt.

Autobedrijf D. Langwerden,

Lankhorsterstraat 28,

7234 ST Wichmond,

Tel.(0575)441621
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Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend.

Overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden be-

zocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844

Dinsdag 15 januari t/m zondag 20 januari

Etalagelinde

Op 10 januari jl. werd door de ge-

meente Zelhem aangifte gedaan

van vernieling van de etagelinde

aan de Ruurloseweg in Zelhem.

Deze boom werd op 21 december

2001 geplant als dorpsboom ter

gelegenheid van het 1200-jarig

bestaan van Zelhem.

De politie heeft naar aanleiding

van de aangifte een onderzoek in-

gesteld.

Hierbij is gebleken dat de boom

een paar dagen na het planten

was ingezaagd, zodanig dat deze

ten dode was opgeschreven. Als

verdachten konden worden aan-

gemerkt, een 50-jarige en 17-jari-

ge inwoner van Zelhem. Tegen

beide personen wordt proces ver-

baal opgemaakt. De schade loopt

in de duizenden euro's.

Dinsdag 15 januari

- Op de Zelhemseweg in Humme-

lo vond 's morgens een eenzij-

dig verkeersongeval plaats.

Een automobilist merkt na het

inhalen van een vrachtauto te

laat dat er een bocht kwam.

Hierdoor raakte hij met zijn

auto van de weg, reed vervol-

gens dwars door een afraste-

ring en kwam in een weiland

tot stilstand. De bestuurder,

een 21-jarige inwoner uit Bor-

culo, bleef hierbij ongedeerd;

wel ontstond er schade aan het

voertuig.

- Aan de Burgemeester Vrijland-

weg in Hoog Keppel werd een

hoeveelheid vuilniszakken in

een naast de weg gelegen sloot

aangetroffen.

Getuigen worden verzocht zich

te melden bij de politie in Zel-

hem. U kunt de politie bereiken

via het telefoonnummer (0900)

8844.

Woensdag 16 januari

- 's Avonds reed een automobilist

over de Zelhemseweg in Zel-

hem.

Plotseling stak een ree de rij-

baan over en de bestuurder kon

een aanrijding niet meer voor-

komen. De ree overleed ter

plaatse.

- 's Middags werd er op klaar-

lichte dag bij een woning aan

de Broekstraat in Zelhem inge-

broken, waarbij een computer

buit werd gemaakt. Van de

dader(s) en buit ontbreekt nog

ieder spoor.

Donderdag 17 januari

- Op de kruising Zomerweg met

de Zutphen - Emmerikseweg in

Drempt vond 's morgens een

aanrijding plaats tussen een

vrachtauto en een personen-

auto, doordat de automobilist

geen voorrang verleende.

Aan beide voertuigen ontstond

schade.

Vrijdag 18 januari

- Tijdens een snelheidscontrole

tussen 11.30 uur en 12.00 uur

op de Hummeloseweg, binnen

de bebouwde kom van Zelhem,

werden geen overtredingen ge-

constateerd.

- Tevens werd er tussen 12.10

uur en 12.30 uur op de Aalten-

seweg in Zelhem een snelheids-

controle gehouden. In totaal

werden twaalf automobilisten

gecontroleerd, waarvan twee

bestuurders een waarschuwing

kregen voor een technisch ge-

brek.

Eén bestuurder reed met een

snelheid van 111 km per uur

voorbij en kreeg hiervoor een

bekeuring van € 115 wegens

het overschrijden van de maxi-

mumsnelheid.

Zaterdag 19 januari

- 's Middags werd op de Rond-

weg in Hengelo een bestuurster

van een personenauto verblind

door de laagstaande zon en bot-

ste vervolgens achter op een

personenauto, die op de weg

stilstond om af te slaan. De be-

stuurder werd per ambulance

naar het ziekenhuis gebracht.

Zondag 20 januari

- Op de Dorpsstraat in Hummelo

vond 's morgens een kop-

staartbotsing plaats tussen

een bedrijfsbus en een automo-

bilist. Aan beide voertuigen

ontstond schade.

- In Hengelo reed een automo-

bilist over de Raadhuisstraat,

komende uit de richting van

Vorden.

Op de kruising met Spalstraat

verleende de bestuurder geen

voorrang aan de voor hem van

rechts komende personenauto;

hierdoor ontstond een aanrij-

ding. De bestuurders bleven

hierbij ongedeerd.

Saskia Visscher

Stratenmakersbedrijf Bijenhof
blijft shirtsponsor van SV Steenderen

^GRONDWERKEN

Het Stratenmakersbedrijf Bijen-

hof heeft het shirtsponsorcon-

tract verlengd. Reden voor de

voetballers van de F3 om samen

met de leiders even te poseren

voor de fotograaf.

V.l.n.r. staand: de leiders Rob
Kamermans en Eelco Spaan, Gijs
Horstink, Derk Kamermans, Jouk
Spaan, Frank Harmsen, Gerold
Maalderink, Jelmer Eppink en
Quinten Bartman.
Gehurkt: Nick Wassink en Danny
Berns.

De sponsor André Bijenhof
ontbreekt op de foto.

SV Steenderen

huldigt leden

Op zondag zes januari heeft de
SV Steenderen weer een nieuw-
jaarsreceptie gehouden. Deze
dag behoort eigenlijk te begin-
nen met een onderling voetbal-
toernooi van teams, die gevormd
worden van de voetballers en
voetbalsters van de senioren en
de oudste junioren. Door de
weersomstandigheden kon er
echter niet op het veld gespeeld
worden zodat het alternatieve
programma werd opgestart die
zowel uit een binnen- als een
buitenactiviteit bestaat.

Mia Wolbrink heeft in de kantine

het kaarten georganiseerd, ter-

wijl Henk Berendsen en Joke Zen-

horst het klootschieten hebben

verzorgd.

De nieuwjaarsreceptie werd ge-

opend met een toespraak door

voorzitter Henk Onstenk die ver-

telde dat met hoofdtrainer Jos Al-

berts, keeperstrainer Wim Burg-

hout, verzorger Ton Jansen en

verzorgster Wil Peineman, een

accoord is bereikt voor nog een

seizoen bij SV Steenderen. Tevens

memoreerde hij aan het feit dat

het afgelopen najaar zeven vrij-

willigers van de SV Steenderen

zijn geslaagd voor het diploma

verenigingsscheidsrechter en zes

personen zijn geslaagd voor het

diploma Sociale Hygiëne.

Ook werden drie leden gehuldigd

voor hun langdurig lidmaatschap.

Hans Hoogerheide was 25 jaar lid

en voor hun 40-jarig lidmaat-

schap zijn gehuldigd Hein Rutten

en lid van verdienste Theo Giesen

die door secretaris, Daniëlle Leb-

bink, de bij deze huldiging beho-

rende speld kregen opgespeld.

De vrijwilligers van SV Steende-

ren kregen van het bestuur een

kleine attentie aangeboden als

blijk van waardering voor hun

inzet voor de vereniging. Na het

officiële gedeelte was het nog

lang, druk en gezellig in de kanti-

ne, zodat het bestuur terugkijkt

op een zeer geslaagde opening

van het nieuwe jaar.

Waterpolo He-Key

Dames l moest haar eerste wed-

strijd van 2002 spelen tegen de

dames van Voila.

We weten dat dat altijd een moei-

lijke wedstrijd is. De vorige keer

toen we in Lochem stonden, was

er geen scheids, dus nu maar

hopen dat er wel een zou zijn.

Dat was dus ook het geval en de

wedstrijd kon beginnen.

Het was voor ons wel weer even

wennen na een maand geen wed-

strijd te hebben gehad.

Dat was ook wel te merken aan

ons spel en Voila kon een aantal

keren vrij op het doel schieten.

Zo was het aan het eind van het

eerste partje 2-1 voor Voila. Het

tweede partje hadden we het iets

meer onder controle, maar de

dames van Voila hadden ons ook

onder controle. Het leverde aan

beide kanten geen doelpunten op.

In het derde partje kregen we

meer kansen, maar de bal wilde

er niet in. We moesten weer even

het gevoel krijgen. De dames van

Voila gingen door en aan het eind

van het derde partje stond het

5-2 voor hen.

Het vierde partje verliep tamelijk

rustig. Er werd veel heen en weer

gezwommen en er waren een aan-

tal mooie kansen voor ons.

We konden er een benutten. De

dames van Voila waren beter op

dreef dan wij en ze wonnen de

wedstrijd dan ook met 6-3.

Volgende wedstrijd beter. De doel-

punten werden gemaakt door:

José Lichtlee, Bernadet Geurtsen

en Ilse Berentsen.

(advertentie)

Winter-

wandeltocht

Hamove
Zondag 3 februari a.s.

Afstanden 6, 12 en 25 km
starten vanaf 10.00 tot 14-00 uur,

25 km vóór l l .00 uur.

Inschrijven in de molen aan
de Varssel-Ring te Hengelo Gld.

Kosten € 2

incl. kop koffie en herinnering.

UwpefsberichtM vooi- 'dé Reclame' kant u ook e-mtilen n99f

<tMkkeHJwteWHd@phnet.nl
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André Baars lijsttrekker

CDA-Steenderen

André Baars is net als vier jaar
geleden gekozen tot lijsttrekker
voor het CDA in Steenderen.
Ook de overige kandidaten op
de CDA-lijst zijn merendeels er-
varen krachten.

Steenderen zal op 6 maart 2002

vrijwel zeker voor de laatste keer

een eigen gemeenteraad kiezen,

omdat deze gemeente bij de herin-

delingsplannnen zal opgaan in een

nieuw te vormen grote platte-

landsgemeente die de voorlopige

werknaam 'Bronkhorst' heeft

meegekregen. Door de gemeente-

lijke herindeling van Gelderland

zullen er naar verwachting eind

2003 of begin 2004 verkiezingen

komen voor de nieuwe gemeenten.

De kandidaten:

No. l en lijsttrekker:

André Baars, Olburgen,

wethouder, sinds 1990 in

de raad

No. 2 Rieky Linde-Driegen,

Steenderen,

fractievoorzitter, sinds

1992 in de raad

No. 3 Anton Huirne, Toldijk,

fractielid, sinds 1998 in de

raad

No. 4 Ben Hiddink, Baak,

fractielid, sinds 1998 in de

raad

No. 5 Harry Coobs, Baak,

fractielid, sinds 1998 in de

raad

No. 6 Betsie Veenhuis-Hubers,

Baak, steunfractielid

No. 7 Henk Onstenk,

Steenderen, steunfractielid

No. 8 Bertus Rietberg, Toldijk

No. 9 Erica Schut-Smeenk, Rha

No. 10 Fokko Witteveen,

Steenderen

No. 11 Wim Kruisselbrink, Toldijk

No. 12 Anton IJsseldijk,

Steenderen

No. 13 Trudy Sloot, Steenderen

No. 14 Margo van Steen,

Steenderen

No. 15 Jan Gebbing, Steenderen

Omdat de Provinciale Staten op

27 februari knopen gaan doorhak-

ken, wil het CDA Steenderen zich

tot die tijd vooral inzetten om de

Provinciale Staten ervan te over-

tuigen dat Voor-Drempt en Ach-

ter-Drempt niet losgeknipt mogen

worden van de andere kernen van

gemeente Hummelo en Keppel en

van de nieuwe gemeente Bronk-

horst. In de verdere verkiezings-

campagne wil het CDA Steende-

ren zich met name richten op de

kinderopvang, het jeugd- en jonge-

renbeleid en op de informatievoor-

zienig over de riolering in het bui-

tengebied van Steenderen.

GLTO: Forumdiscussie

Tweede Kamerleden 4 februari

Hierbij willen de besturen van
de GLTO-afdelingen Hengelo,
Steenderen en Vorden, Warns-
veld, Zutphen u uitnodigen voor
een forumdiscussie met Tweede
Kamerleden op maandag 4 fe-
bruari om 20.00 uur bij Hotel
Bakker te Vorden.

In mei a.s. zijn er verkiezingen

voor leden van de Tweede Kamer.

Graag willen wij als besturen uit

de eerste hand horen welke kant

men met ons denkt uit te gaan.

Dit aan de hand van korte inlei-

dingen en een forumdiscussie on-

der leiding van de heer H.Vrie-

link uit Vorden.

De avond draagt als titel:

Wat heeft de Achterhoekse boer aan

Haags beleid?

Denkend aan de volgende onder-

werpen:

- Intensieve veehouderij

- Droge zandgrond

- Evaluatie mestbeleid

- Reconstructie

- Ammoniak en Stankbeleid

- Ruimte voor ruimte

- Agrarisch natuurbeheer

- Vervolgagenda 2000

- enz.

Op het moment van opstellen van

deze uitnodiging hebben wij ze-

kerheid over de komst van:

- de heer Waalkens (PvdA)

- mevr. Schreijer-Pierik (CDA)

- mevr. Snijder-Hazelhoff (WD)

Enkele andere partijen denken

nog.

Agenda:

19.45 uur

20.00 uur

20.15 uur

21.15 uur

21.30 uur

ontvangst en koffie

opening

inleiding forumleden

pauze

forumdiscussie onder

leiding van de heer

H. Vrielink

22.30 uur sluiting

Foto-expositie op 'De Bleijke'

In zorgcentrum 'De Bleijke' hangt

vanaf 21 januari tot en met 21

maart een foto-expositie van Lies

Kort én-Bakker. Lies is activiteiten-

begeleidster op 'De Bleijke', haar

hobby is fotograferen. Ze vond het

een leuk idee om de bewoners op

bijzondere wijze op de foto te zet-

ten. De handen van de bewoners

met hun favoriete foto is het uit-

gangspunt geweest. Dit idee ont-

stond aan de hand van een foto in

de Volkskrant. Het is erg verras-

send geworden! Het resultaat

kunt u bekijken in de koffiezaal.

De expositie is voor iedereen vrij

te bezichtigen dagelijks van twee

tot vijf uur zorgcentrum 'De Ble-

ijke', Beukenlaan 37 in Hengelo

Gld.

Open avond

Ulenhof College

Het Ulenhof College in Doetin-
chem (wijk 2) houdt op dinsdag
5 februari en donderdag 7 fe-
bruari a.s. Open Huis, beide
dagen van 18.00 tot 21.00 uur.

In het brugklasgebouw aan de

Mackaylaan en in het hoofdge-

bouw aan de Bizetlaan kunnen

ouders en kinderen volop infor-

matie krijgen over het onderwijs

en de leerlingbegeleiding op het

Ulenhof College.

Het Ulenhof College is een Chris-

telijke Scholengemeenschap met

drie afdelingen: Theoretische leer-

weg (oud MAVO), HAVO en VWO.

Op grond van de adviezen van de

basisschool en/of de wens van de

ouders worden de leerlingen van

de eerste brugklas geplaatst in

de Theoretische (Mavo)leerweg,

de HAVO/Theoretische (Mavo)-ge-

richte), de V.W.O./HAVO-gerichte

brugklas of de V.W.O.+-klas! Op

deze vier niveaus wordt Basisvor-

ming aangeboden, waarbij veel

aandacht is voor zelfstandig wer-

ken.

De doorstroming van Theoretische

leerweg (Mavo) naar Havo en van

Havo naar VWO. blijft voor eigen

leerlingen realiseerbaar.

De school heeft voor alle leerlin-

gen een eigen boekenfonds.

DeH.T.V. doet

Herman van

Velzen herleven

Op 15 maart is het honderd jaar

geleden, dat de bekende Hengelose

dialect-schrijver Frans Roes, beter

bekend als Herman van Velzen,

werd geboren. Velen van u kennen

de verhalen van vroeger en de boe-

ken die hij heeft geschreven. De

Hengelose Toneel Vereniging die

een goede band heeft met de fami-

lie Roes, wil dit geboortejaar her-

denken met het toneelspel 'Urn den

olden Beernschot', geschreven

door Herman van Velzen. Het stuk

is al eerder met veel succes opge-

voerd. Dat de H.T.V. door het nog-

maals voor het voetlicht te bren-

gen veel mensen een groot plezier

doet, blijkt wel uit de vele reacties

die de vereniging nu al krijgt.

De H.T.V. nodigt u van harte uit

om Herman van Velzen te herden-

ken met een mooie toneelvoorstel-

ling in Party-centrum Langeler te

Hengelo op vrijdag 22 maart om

20.00 uur, zaterdag 23 maart om

20.00 uur en op zondagmiddag 24

maart om 14.30 uur. De zaal is

een uur voor aanvang geopend.

Ook zal de H.T.V. haar medewer-

king verlenen op de Herman van

Velzen avond op zaterdag 16

maart in Party-centrum Langeler.

Wij brengen dan de komische een-

akter 'Een rare huusholling' op de

planken; ook dit stuk is geschre-

ven door Herman van Velzen,

maar nog nooit eerder opgevoerd.

De regie is in handen van Diny

Stuart.

LIJFRENTEAFTREK IN HET

NIEUWE BELASTINGSTELSEL

Basismimte

Tonnie Bergevoet

De tijd van het invullen van uw
belastingaangifteformulier komt
er weer aan. Dan is het ook tijd
om te kijken naar de opbouw
van uw pensioen en het eventu-
ele tekort daarin. Aan dit te-
kort kan dan nog wat gedaan
worden.

De materie van de lijfrenteverze-

keringen is met ingang van 01-

01-2001 fors veranderd. In de

Wet IB 2001 zijn onder meer pre-

mies voor lijfrenten die dienen ter

compensatie van een pensioente-

kort als uitgaven voor inkomens-

voorzieningen aftrekbaar van het

progressief belaste inkomen in

box 1. Als zodanig kwalificeren

we sinds 01-01-1992 de volgende

lijfrenten: de oudedags-, de nabe-

staanden-, de overbruggings- en

de tijdelijke oudedagslijfrente.

De hoogte van de
lijfrentepremieaftrek

De belangrijkste wijzigingen op

het gebied van de lijfrentepremie-

aftrek in de Wet IB 2001 ten op-

zichte van de Wet IB 1964 zijn

het verlagen van de vaste aftrek

voor iedereen en het introduceren

van een inhaalregeling op grond

waarvan een niet gebruikte jaar-

ruimte in één van de afgelopen

zeven jaren alsnog kan worden

benut.

In de Wet IB 2001 worden de vol-

gende aftrekmogelijkheden ge-

noemd:

• basisruimte

• jaarruimte

• reserveringsruimte

• omzetting fiscale oudedagsre-

serve (FOR)

• omzetting stakingswinst

ledere belastingplichtige kon als

basisruimte ƒ 2.283,-- in aftrek

brengen voor 2001 (de basisruim-

te voor 2002 is 1.069,-- euro).

Deze basisruimte mag niet wor-

den opgeteld bij de jaarruimte,

maar wordt - voor zover benut -

op de jaarruimte in mindering ge-

bracht. Bovendien is de basis-

ruimte niet overdraagbaar en niet

terug te wentelen naar een vorig

kalenderjaar.

Jaarruimte

Belastingplichtigen die op l janu-

ari van het kalenderjaar nog niet

de 65-jarige leeftijd hebben be-

reikt en in het kalenderjaar een

pensioentekort hebben mogen ex-

tra premies in aftrek brengen ter

compensatie hiervan. De formule

hiervoor is:

17% (PG)-7,5 A - F - B .

In deze formule staat:

PG = premiegrondslag (de pre-

miegrondslag waarvan wordt uit-

gegaan is de som van de diverse

inkomsten - met verwijzing naar

uitleg belastingdienst - met daar-

op in mindering gebracht de AOW

franchise. In 2001 staat hier een

bedrag van ƒ 21.808,- voor.

A = pensioenaangroei in het

jaar.

F = toevoeging (per saldo) aan

de fiscale oudedagsreserve (FOR)

door zelfstandige ondernemers.

B = basisruimte (benutte).

Om er zeker van te zijn dat de

juiste interpretatie is gegeven

aan de verschillende factoren kan

het geheel voorgelegd worden

aan een deskundige.

Reserveringsruimte

Belastingplichtigen die in aanmer-

king komen voor de jaarruimte,

maar daarvan om welke reden

dan ook - meestal gebrek aan li-

quide middelen - geen gebruik

van hebben gemaakt, kunnen

deze aftrek later inhalen. In de

Wet IB 2001 wordt als oplossing

voor het inhalen van tekorten de

reserveringsruimte als instrument

aangeboden. Maar hier is voor

2002 als maximum aan gegeven

een bedrag van 11.626,-- euro.

Wanneer moeten de premies
betaald zijn?

De premie van de basisruimte

moet in het jaar van aftrek be-

taald zijn.

Doordat de jaarruimte pas achter-

af (precies) berekend kan worden

mag deze, om voor aftrek 2001 in

aanmerking te komen, voldaan

worden in het kalenderjaar 2002.

Voor de reserveringsruimte geldt

ook dat deze in 2002 voldaan

moet worden om als aftrek voor

2001 in aanmerking te komen.
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Zeeuwse Roem Aardappelen

5 kilo € 1.99

Mooie Goudreinnetten,

3 kilo € 1.99

bossenbroek

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

Boerderij- en
Natuurmuseum

'De Lindcnhof
Voor educatieve

ontspanning

Groepen op
afspraak

Jan en Dinie
Wagenvoort

te l . (0575)463221

Aanbiedingen van de week

Maxima-schnitzels 3 stuks €4,50

Kipfilet 500 gram € 4,-

Achterham loogram € 1,25

SLAGERIJ
RATER1NK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

BK-actiemaand!
Op alle BK-pannen krijg je

vanaf 1 februari tot 1 maart dit jaar

20% korting
zelfs op de pannensets nog

een extra bonus er bovenop!

Dus zeer veel voordeel.

Dit alles te koop bij

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

dith
hondentrimsalon

Bel voor een afspraak of

informatie met Edith Derksen.

Telefoon (0575) 46 24 34

Torenzicht20-7255WX Hengelo Gld.

Tandtechnisch
Laboratorium

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem(0314)623921

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

Weekaanbieding

Roggebrood
500 gram van € 1,05 voor €^0,85

250 gram van €0,55 voor € 0,45

Friessuikerbrood
van € 1,75 voor 1,45

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld.

Tel. (0575)4638 18

Herballfe!
wilt u uw gewicht gaan bed

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet miy.cn

.m met de producten van

HERBALIFE
Bel voor informatie:

Bianca

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

V.O.F. Klompenfa

i/erers
Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

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

fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

'De Plattelandswinkei'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

KeramieKlessen
aanvang

begin februari

ook Kinderpartyen

en vrygezeltenfeesten

Info:

PottenbaKKery

Erik Winduj
Z.E.-we<j 44 - föaaK

Tel. (0575) 44 19 95

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondwej; 2u - Hengelo ( i l d .
11-1.0575-461424

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 W 54

Oranjedagen bij uw groenteman!

rauwkostredame, de gehele week:

Oranje-rauwkost
een frisse salade met stukjes meloen
in een heerlijke cocktail-dressing

250 gram, van € 1.99 voor € 1,75

dinsdag - woensdag - donderdag:

Heerlijke zoete Spaanse navels
16 stuks voor € 3,20

Hutspot vers gesneden

750 gram, nu € 1,35

vrijdag - zaterdag:

Salustiana voor hand en pers

22 stuks voor € 3,20

Vers geschrapte worteltjes
500 gram, nu € 0,80

Je koopt 't lekkerst bij uw groenteman!

Cafetaria

Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld.

Nieuw Nieuw - Nieuw

Broodje Beenham
Maximamy

i / /*$ * *» '
Vorstelijk lekker!

$L ^ i
Zaterdag 2 februari
speciale actieprijs

€2,-

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.

Spalstraat 19,7255 AA Hengelo Gld.

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

Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail: sirius0ddo.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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