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75DE RECLAME
medische rubriek

bronchifis, altijd
antibiotica nodig?

UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.
telefoon (0575) 4638 18, fax (0575) 465088
e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),
Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,
Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

weekend/e
weg in

eigen /and

kr/ngkompioen-
sc/ioppen

PC Hengelo Gld,

radngfeam
Horfe/mon

Goülooie.nf

autobedrijf /Helgers
shirfsponsor

SV Sfeenderen

'De Reclame' 75 jaar

U had het al een paar weken ge-
zien, naast de titel van 'De Re-
clame' stond het duidelijk ver-
meld: dit blad bestaat inmiddels
al weer 75 jaar. Uniek in de bla-
denwereld!

In 1927 gestart door de heer A.H.
Arnold, die in zijn drukkerij, ge-
vestigd achter zijn boekhandel op
de plaats van het oude postkan-
toor aan de Kerkstraat, begonnen
is met een blaadje, waarin boeren
hun varkens en biggen te koop
konden aanbieden. Dit blaadje
werd huis aan huis verspreid.

Geleidelijk kwamen ook winke-
liers en andere zaken erachter,
dat ze met adverteren in 'De
Reclame' meer naamsbekendheid
kregen en zo groeide 'De Re-

clame' uit tot een huis-aan-huis-
blad, dat door iedereen gekend
werd.
In 1953 nam drukkerij Wolters,
eveneens aan de Kerkstraat ge-
vestigd, 'De Reclame' over en
sindsdien is het een blad, dat
trouw iedere week verschijnt.
Op l januari 2001 is drukkerij
Wolters, inclusief 'De Reclame'
overgenomen door drukkerij Ui-
ter weerd. Samen met Cristian
Nijenhuis, Tonnie Scheening en
Karel Lubbers tot augustus a.s.,
parttime-medewerkers Jan Uiter-
weerd en Gerrie Koldenhof zijn
Ton en Marian Uiterweerd van
plan om van 'De Reclame' een
blad te maken waar men niet
meer zonder kan. Een blad, dat
over 25 jaar nog springlevend zijn
100 -jarig bestaan kan vieren.

Te koop een roodb.

maalkalf
bij Wed. J. Mennink

Bronkhorst

Te koop

een guste koe
bij Wed. Jansen

Rha bij Dieren

Te koop

gemerkte biggen
bij G. Hulshoff

Molenkolk Steenderen

Te koop of in ruil
een beste veel melk gevende

vers gekalfde koe
en 2 neurende malen

bij J. Löwenhardt
Hengelo

Tevens een partij mest
te koop.

Te koop een vlotn.

jonge koe
bij Piet Smeenk

v.h. Aug. Dickmann

„Oude Kuiper" Hengelo

W. VAN ECK
Boomkweker - Opheusden

komt op de markt te Hen»

gelo (G.) met een part i j

gezonde
vruchtbomen
Te koop een

dragende geit
bij H. van de Barg

Aaltense weg 2 « Hengelo

Te koop 3 zware

gemerkte biggen
en een partijtje eiken
bonenstokken,

bij J. Reesink
Toldijk N.o.Z.

Te koop een

dragende koe,
bijna aan de telling,

bij J. H. Berendsen

Klompenfabr. — Keijenburg

Weggelopen

een donkerbruine

herdershond
Tevens te koop 4 zware
peppels. Inlichting bij

A. Tjoonk
Lankhorsterstr. • Hengelo

Bruidsparen vieren feest

Op vrijdag 25 januari jl. was in
Partycentrum Langeler te Hen-
gelo Gld. een bijzonder feest. Fa-
milie Langeler had alle bruid-
sparen die het afgelopen jaar
hun feest daar hebben gevierd,
uitgenodigd voor 'het feest der
feesten'.

Het was een bijzonder geslaagd
festijn, waar de bruidsparen wer-
den getrakteerd op een volledig
verzorgde avond met zang, dans,
eten en drinken en met veel ge-
noegen werden herinnerd aan die
fijne dag die zij bij Partycentrum
Langeler hebben gehad.
Als bijzondere verrassing werd er
onder de aanwezige bruidsparen
een weekend Parijs voor twee per-
sonen verloot. De gelukkige win-
naar was de familie Lijftogt, wel-
ke afgelopen jaar hun 50-jarig hu-
welijk vierden.

V.l.n.r. Hans Langeler, Annie Lijftogt, José Langeler en Teun Lijftogt

De familie Langeler was zeer in-
genomen met de positieve reac-
ties over de sfeervolle inrichting

van hun vernieuwde zaal en het
bruidsfestijn.

Sierhek ter gelegenheid van kroonprinselijk paar

Koninklijke opdracht voor Smederij Oldenhave

Grote gebeurtenissen werpen
hun schaduwen vooruit. Zo was
het ook gesteld met het huwe-
lijk van Prins Bernard en Prin-
ses Juliana in januari 1937.
De Gemeente Lochem kwam
toen op het idee om een Oranje-
boom te plaatsen, aan twee zij-
den omgeven door een sierhek.

Nu het huwelijk van kroonprins
Willem-Alexander en Maxima Zor-
reguieta zich aandiende, ging er
een lichtje op bij het Gemeentebe-
stuur van Lochem.

Velen gaan op een of andere wijze
aandacht besteden aan de Ko-
ninklijke gebeurtenis, doch zij
dachten: laten wij net als in 1937
ook nu in 2002 een blijvende her-
innering plaatsen.

De opdracht werd verleend aan
Smederij Oldenhave uit Delden

(Vorden). Na enig tekenwerk ging
men aan de slag en in ongeveer
dertig manuren was het product
gereed.
'Een tweevoudig sierhek, met
daarin de namen Willem en
Alexander boven elkaar geplaatst
en midden daarachter de naam
Maxima.' Tevens plaatsing van
de datum 2 februari 2002. Ge-
vraagd werd aan Oldenhave
waarom hij de datum niet volle-
dig in cijfers had uitgevoerd. Bij
het hek voor Prins Bernard en
Prinses Juliana was de trouw-
maand ook vermeld in letters. De
nieuwe sierhekken krijgen een
plaats op de Noorderwal.
De letters werden uitgevoerd in
zilver, evenals de leeuwtjes op de
hoeken. Gekozen is voor leeuw-
tjes, omdat Maxima nog niet over
een eigen wapenschild beschikt.
De overige kleur van het hek is
zwart.

(advertentie)

Met de Oranjeboom, geplant in
1937, was iets bijzonders aan de
hand. Toen de Duitse bezetter ons
land overviel, moest de Oranje-
boom in Lochem weg, want de
NSB-ers hadden een hekel aan
het Koningshuis.
Nadat de boom in opdracht was
omgehakt, sprokkelde in 1940
een oud-ambtenaar van de tuin-
dienst enkele takjes bij elkaar. Hij
kweekte hieruit een nieuwe loot
voor een oranjeboom, welke in
1948 werd herplaatst.

Smid Willem Oldenhave, niet voor
een kleintje vervaard als het om
ambachtelijk smidswerk gaat, is
toch telkens vereerd met zulke
opdrachten.

Nog onlangs mocht hij een offerte
indienen voor een siersmeedwerk
op een belangrijke plek, in op-
dracht van Rijksmonumentenzorg.

Enkele advertenties uit 'de Reclame' van zaterdag 30 maart 1940.

Geluk wensen wij 'hen' toe,
daarom nu geen politiek gedoe



dienstmededelingen
ItDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEI

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 10 februari, 10.00 uur,

C. Ferrari, Jeugddienst
Goede Herder Kapel
- Zondag 10 februari, 10.15 uur,

ds. C. van Dorp, Heilig Avondmaal
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Zondag 10 februari, 10.00 uur,

mevr. D. Rekswinkel
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 7 februari, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)
- Zaterdag 9 februari, 19.00 uur, Eucharistieviering
- Zondag 10 februari, 10.00 uur,

Woord- en Communieviering
R.K. Kerk Keijenborg:
- Zaterdagavond om 19.00 uur
- Zondagmorgen om 11.00 uur
- Maandagmorgen om 9.00 uur

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)
Zorgcentrum Maria Poste/:
- 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 Slingelandziekenhuis
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,

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

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

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

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

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

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

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

ALGEMEEN
Alarmnummer Brandweer, Ambulance, Politie
- Alarmnummer 112 (alleen voor noodgevallen)
Politiebureau Hengelo Gld.
- maandag van 9.00 tot 12.00 uur geopend
- overige dagen kan het bureau alleen op

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

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

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

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

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

m HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 462279
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Quintest Thuiszorg
Bureau voor particuliere Thuiszorg
- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

telefoonnummer (033) 462 5678.
Maatschappelijk Werk voor de gem. Hengelo Gld:
- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur
Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:
- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 45 1659 spreekuur maandag t/m
vrijdag 08.30-09.30 uur

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd. Oude IJsselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belan-

genbehartiging in de gezondheidszorg.
- Voor vragen, hulp of bemiddeling bij proble-

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 3412 75 of tel. (0314) 326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen
tel. (0575) 4613 32 (z.m. tussen 19.00 - 20.00 uur)

m DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435
- M. Lukassen, tel. (0575) 4614 57 (maandagmorgen)
- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 44 1809*

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 5603 81
Diabetes Vereniging Nederland
- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083
Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314)665000 dagelijks van 16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 14.00-17.00 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur,
donderdag 14.00-17.00 uur
vrijdag 14.00-20.00 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur
Openingstijden Wereldwinkel
- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdagvan 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

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

vanaf 19.00 uur kunnen mensen goede geb-
ruikte kleding inleveren op-het volgende adres:
Fam. Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo Gld.

Streekziekenhuis Het Spittaal
- Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 592592.

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45 -19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.
PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur
zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

Slingeland Ziekenhuis
- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 3299 11

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

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes'

Gezond, Fit en Slank.
Bel: A. Haaring
tel. (0575)467381

Onafh. Herbalife Distr.

Op 18 en 23 februari

begint Hondenschool
'Klein Weetink' te Vels-

wijk weer met de trainin-
gen. Ook jacht-, fly ball-,
en behendigheidsbaan.
Info: Lucia Mulink
(0314) 62 23 61 of

Ap Peters (0314) 6414 36

Hebt u nog bruikbare
spulletjes voor de rom-
melmarkt op 15 juni van

muziekver. Crescendo?
Bel: (0575) 461782

Cadeau-Tip

Cadeau

O&MAN
OKOINIMCIAtl tT

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

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

ii
O U W M A B K T

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

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

Jansen Wehl b.v.
Raphaëlstraat l d, 7031 BA Wehl

tel.(0314)681481

fax (0314) 68 36 87

e-mail info@lenferink.com

web www.lenferink.com

Schildersbedrijf Jansen Wehl b.v. zoekt:

onderhouds- en /eer/ingschi/ders

voor diverse onderhoudswerken in de regio. Bent u diegene
die ons team kan versterken, bel dan tijdens kantooruren
(0314) 68 1481 voor een afspraak.

H.H.V.

Hengelose Hengelsport Vereniging

JAARVERGADERING
van de Hengelose Hengelsport Vereniging

te Hengelo Gld.

Op maandag 18 februari 2002,
in de kleine zaal van café Wolbrink,

Bleekstraat 3 - Aanvang 20.30 uur

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Notulen van najaarsvergadering van 5 november 2001.

4. Verslag penningmeester.

5. Verslag kascommissie.

6. Vaststelling contributie 2003. Voorstel van het bestuur: 'de

contributie te verhogen tot 17,50 euro en tevens toestemming

om alle tussentijdse afdrachtverhogingen te kunnen doorbere-

kenen.'

7. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn:

R.W. Althoff, penningmeester: niet herkiesbaar.

G.Wentink, bestuurslid: herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor het bestuurslid H. Hermans in de func-

tie van penningmeester te verkiezen.

Als nieuw bestuurslid stelt het bestuur voor: M. v/d Dorpel.

Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing worden bij de

secretaris schriftelijk ingewacht tot 2 dagen voor de vergade-

ring.

8. Benoeming nieuw kascommissielid.

9. Voorstel bestuur: afschaffing van de najaarsvergadering.

10. Rondvraag.

11. SI uiting.

Het bestuur



Wat is er gebeurd met het geld

'Heitje voor Karweitje voor STEP
9
?

De actie van de leerlingen van
Rozengaardsweide van verleden
jaar.

De opbrengst van deze actie zou
besteed worden voor de aanschaf
van fietsen voor kinderen uit het
STEP-huis. In het STEP-huis in
Fada N'Gourma (Burkina Faso)
wonen nu zes kinderen. Door
sponsoring vanuit Nederland krij-
gen zij de kans om Middelbaar
onderwijs te volgen. Scholing van
kinderen is van wezenlijk belang
voor een betere toekomst.

De afstand van het STEP-studen-
tenhuis naar school is vier kilo-
meter. Deze afstand wordt iedere
dag vier keer afgelegd bij een
temperatuur van tussen 35 en
40° Celsius. De actie van Rozen-

gaardsweide had als doel om het
leven van de zes STEP-kinderen
iets makkelijker te maken.

Maria Kuijpers bezocht afgelopen
najaar haar dochter in Burkina
Faso en bracht natuurlijk ook een
bezoek aan Rosalie, Chantal, Fa-
tima, Alie , Philippe en Michèl.
Met o.a. de opdracht 'het kopen
van fietsen'.

Een korte samenvatting uit de
STEP-nieuwsbrief:

Het moet voor de kinderen daar een
enorme belevenis zijn om voor het
eerst van hun leven een eigen fiets

te krijgen. Bij de fietsenhandel mo-
gen de jongens kiezen tussen een
dames- of een herenfiets, zij kiezen
een damesfiets. Waarschijnlijk vin-

den zij dat makkelijker. Op onze

vraag 'waarom'?, kunnen zij geen
antwoord geven. Er moeten zes fiet-

sen klaar gemaakt worden. Bij iede-
re fiets in Burkina Faso hoort een
bewijs van eigendom. Het invullen

van de formulieren en het in elkaar

zetten van de fietsen gaat enige

uren duren. De fietsen blijken pas
aan het eind van de middag klaar te

zijn. Het is dan al bijna donker en

kan er geen foto meer gemaakt wor-

den.
Daar onze bus richting het noorden
van Burkina Faso de volgende mor-

gen om 8 uur vertrekt, spreken wij
met de kinderen af, dat wij 's mor-

gens rond kwart over zes bij hen op

bezoek komen.

De volgende morgen zitten ze ons

om kwart over zes op te wachten.
Er wordt hen uitgelegd dat ik een

aantal foto's wil maken voor de
school in Nederland. De fietsen

worden uit het huis gehaald en bij

het naar binnen lopen zie ik dat de
fietsen uit de slaapvertrekken ge-

haald worden. De fietsen staan
naast hun bedden.
Na het maken van een paar foto 's

moeten wij opschieten anders halen
wij de bus niet en daar deze maar

twee keer per week gaat hebben wij
geen keus.
De kinderen met hun fietsen zijn op

de vertrekplaats van de bus aanwe-
zig om ons uit te zwaaien.
Au revoir!

Er is een collage van de foto's ge-
maakt en deze is afgelopen week
door het STEP-bestuur aan Ro-
zengaardsweide overhandigd.

Komische act vakkundig uitgebeeld

Toneelgezelschap Vierakker-Wichmondfloreert

Een hechte band kenmerkt vaak het gemeenschappelijk leven in
kleine kernen. Zo is het ook gesteld in de dorpen Vierakker en
Wichmond (gemeente Vorden).
Al jaar en dag is daar een toneelgezelschap druk doende om tel-
kens weer een goed toneelstuk aan een breed publiek te presente-
ren. Om het nieuwe jaar verfrissend te openen, werd gekozen voor
een blijspel met veel humor en penibele situaties.

Voor de opvoeringen van 25 en 26
januari in het Ludgerusgebouw te
Vierakker werd een toneelstuk,
geschreven door Jan Sol en Astrid
de Haan, ingestudeerd.

Het verhaal speelt zich af in een
volksbuurt, waar een tweetal wo-
ningen slechts gescheiden wordt
door een klein schuurtje.

De ene woning staat al geruime
tijd leeg, dus vraagt de bewoner
van het andere huis, Hein Draags-
ma, zich af wie de nieuwe buur
zal worden. Tot z'n grote verras-
sing blijkt dat een oude vlam van
hem te zijn, te weten Anneke Bal-
kenstein.
Deze vertelt zo tussen neus en lip-
pen door, dat haar zoon Frans is
voortgekomen uit een vroegere re-
latie met haar nieuwe buurman
Hein. Hein Draagsma tracht op al-

lerlei manieren zijn vrouw Dorothy
daarvan onkundig te houden.
De vrouw van Hein voelt zich
soms achtergesteld, doch Hein
stuurt haar onder het oogmerk
van zeurkous naar z'n verre
schoonmoeder, Oma Splinter.
Deze komt op haar aftandse
brommer aangesneld, om haar
schoonzoon Hein eens de les te
komen lezen.

Dat daar nog bijgevoegd levert
tal van vragen en lachwekkende
situaties op. Een huwelijksthera-
peute, persoonlijk besteld door de
schoonmoeder, gaat op bezoek bij
Hein. De therapeute maakt ken-
nis met de borrel en gaat vreemde
dingen doen.
Ondertussen ontmoet Dorothy, el-
ders op vakantie, haar oude ge-
liefde Gert de Bock. Dorothy ver-
neemt, dat de zoon van buur-

vrouw Annette ook een kind is
van haar echtgenoot Hein.
Frans Balkenstein, welke be-
vriend geraakt met Lidia, dochter
van Dorothy en Hein, is verbolgen
als hij verneemt, dat Lidia z'n
half zuster is.
Op een stil moment leest Dorothy
in haar eentje een brief voor,
waarin ze opsomt, dat Lidia
Draagsma een dochter is uit haar
verhouding met Gert de Bock.
Vele vragen opgelost na uren van
humor op de planken met een vol-
daan publiek.
Regisseur Bennie Bouwmeister is
er in geslaagd om via een nauw-
keurige rolverdeling de juiste per-
sonen te selecteren. Door veel re-
petities werd een zo natuurlijk
mogelijk spel bereikt.
Aan het succes op beide dagen
droegen ook zeker bij souffleuse
Ineke Jansen-van Zuilekom en de
grimeuses Gerrie Berenpas en Ina
Wuestman.

In z'n dankwoord drukte woord-
voerder Jan Tijssen de blijdschap
over het welslagen van de toneel-
avonden uit en de medewerking
van diverse sponsoren.

HUISARTSEN GROEP

HENGELO - KEIJENBORG

De huisarts vertelt:

Bronchitis, altijd antibiotica nodig?

In deze tijd van het jaar zijn er
veel mensen die hoesten. Een
deel van deze mensen zal een
gewone verkoudheid hebben,
maar een deel zal ook aan een
acute bronchitis lijden.

Veel patiënten die het spreekuur
bezoeken met hoesten, verwach-
ten heil van antibiotica. Of antibi-
otica zinvol en ook nodig zijn bij
een acute bronchitis, hangt af
van een aantal factoren. De mees-
te verkoudheden en ook de mees-
te gevallen van bronchitis worden
veroorzaakt door een virus. Er
zijn minimaal 250 verschillende
virussen die verkoudheid kunnen
veroorzaken, en een infectie met
het ene virus geeft geen immuni-
teit (bescherming) tegen een
ander virus. Dit is ook de verkla-
ring waarom de meeste mensen
meerdere malen per jaar verkou-
den zijn. Virussen zijn ongevoelig
voor antibiotica, en het heeft dus
ook geen zin ze bij een verkoud-
heid voor te schrijven.

Bij een acute bronchitis bestaat
naast hoesten ook vaak kortade-
migheid, opgeven van al dan niet
gekleurd slijm, en piepen. De in-
fectie is dan niet meer beperkt
tot de neus en keel, maar is afge-
zakt naar de lagere luchtwegen.
In een aantal gevallen zal er na
het virus ook een bacterie mee-
spelen als veroorzaker van de in-
fectie. In tegenstelling tot een
virus zijn bacteriën wel gevoelig
voor antibiotica. Maar het is nog
steeds de vraag of het ook zinvol
is om antibiotica in te zetten voor
een acute bronchitis.
De meeste gevallen van acute
bronchitis zijn self-limiting, dat
wil zeggen dat ze vanzelf over-
gaan. Ook zonder medicijnen,
zoals antibiotica. Het natuurlijk
beloop is een tot twee weken
ziekte met hoesten, en vaak slijm
opgeven; soms ook een piepende
ademhaling, en kortademigheid.
Daarna treedt vaak nog een aan-
tal weken een hoest op bij inspan-
ning, in rokerige ruimten, etc.
Deze hoest moet gewoon slijten.

Vroeger dacht men dat het onder-
scheid tussen een virus en een
bacterie als verwekker te maken
viel aan het aspect van het spu-
tum; gekleurd (geel-groen) slijm
zou pleiten voor een bacterie als
veroorzaker van de bronchitis.
Moderne onderzoeken hebben
aangetoond dat dit niet het geval
is. Het is dus niet mogelijk op
basis van de klachten of het as-
pect van het slijm een onder-
scheid te maken tussen een virus
en een bacterie als verwekker.

Wanneer zijn dan wel
antibiotica nodig?

Op de eerste plaats bij mensen die
lijden aan astma of COPD kan het
nodig zijn om antibiotica in te
zetten. Daarnaast bij mensen met
een verzwakte weerstand door
bijvoorbeeld diabetes mellitus,
een chronische nierziekte of ge-
bruikers van medicijnen die de
weerstand remmen. Deze mensen
zijn in het algemeen veel zieker
van de bronchitis en zullen (hoge)
koorts hebben.

Ook bij kleine kinderen met bron-
chitis kan het nodig zijn eerder
antibiotica in te zetten. Maar
deze gevallen betreffen toch eer-
der de uitzondering dan de regel.

Wat is er op tegen om antibiotica
te gebruiken, ook al zou het niet
strikt noodzakelijk zijn? Als het
niet baat, het schaadt toch niet?
Helaas ligt het niet zo eenvoudig.
Antibiotica zijn niet onschuldig.
Naast het feit dat ze een heleboel
bijwerkingen hebben, meestal
misselijkheid, braken, diarree, en
schimmelinfecties, vooral vagina-
le schimmels bij vrouwen, geeft
het wijd verspreide gebruik van
antibiotica aanleiding tot resis-
tentie vorming.

Onder resistentievorming ver-
staat men het verschijnsel dat
bacteriën ongevoelig worden voor
antibiotica. Er ontstaan dan ook
steeds meer bacteriën die voor
alle bestaande antibiotica onge-
voelig zijn. Dit vormt een groot
gevaar voor de volksgezondheid.
Op gezette tijden moeten zieken-
huizen hele afdelingen sluiten
omdat er op de afdeling MRSA
voorkomt. Deze bacterie, een sta-
phylococ, is voor alle bekende an-
tibiotica ongevoelig, en kan bij de
mens ziekten veroorzaken, waar-
tegen geen antibioticum meer be-
staat.

Een andere belangrijke bron van
resitentievorming is de intensieve
veehouderij, waar vele landbouw-
huisdieren op een klein oppervlak
worden gehouden. Hier worden
veelvuldig antibiotica ingezet om
besmettelijke ziekten te voorko-
men.

Al met al bestaan er dus voldoen-
de redenen om kritisch om te
springen met antibiotica.
Bij indicaties zoals een acute
bronchitis, waar het nut twijfel-
achtig is, is het verstandiger om
een terughoudend beleid te voe-
ren, en het natuurlijk beloop af te
wachten.

,Ê MEDISCHE RUBRIEK WORDT VERZORGD DOOR DE HUISARTSEN:
B.A.M. EIJKELKAAAP, J. KONING EN N.J.C. EYCK
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

500 gram Blanke Witlof,

€O.89

Voor AUTORIJLES

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

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

Aanbiedingen van de week

Biefstukken met kruidenboter

3 stuks € 6j-

FiletlapjeS 500 gram €4,50

Gebraden gehakt loogram € 0,65

SLAGERIJ

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

C H I N E E S - I N D I S C H R E S T A U R A N T

DE CHINESE MUUR

Raadhuisstraat 1
7255 BK HENGELO (Gld.)

Telefoon 0575-463722

Afhaalmenu
2 t/m 28 februari

Tomatensoep
Foe Yong Hai

Babi Pangang
Kipfilet met satésaus

Met nasi, bami
of witte rijst.

Voor 2 personen.

€ 15,00
Deze aanbieding is niet geldig op zondag.

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEUERS
HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic
Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

prolink.nl

Uw bedrijf
perfect

op internet

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

Databasekoppelingen en -management
Intra- en extranet

• Mail- en webservers
• Cursussen en trainingen
• Helpdeskservice

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

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

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 441344

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE
Bel voor informatie:

Bianca

te Vcldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

Tandtechnisch
Laboratorium

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem(0314)623921

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

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 •

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Verwacht ü een baby?
Dan bent u voor het drukken

van de geboortekaartjes bij ons
op het juiste adres!

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

Uit het modelboek van Intercard

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 W 54

de gehele week:

Rauwkost: kerriesalade
250 gram, € 1,75
Bildstar aardappelen
1 zak 10 kilo € 4f98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Mooie bloemkool
per stuk € 1,25

Jonagold handappels
3 kiio € 2f50
vrijdag - zaterdag:

Broccoli
500 gram € Of 98

Conference handperen

2 kiio € 2,50

Wdterstroat4
7001 HU DwtiHfhcni

'Iclcfwti ( 0 3 1 4 ) 3 4 4 X 3 0
'/•<;.v (0314)378581

Maandmenu Februari

groentesocp
of

kipcocktail

niet
of

runderstoojpotje

vanille-ijs met rozijnen en krenten

of
koffie niet bonbon

€15,00
ledere zondag ontbijten

vanaf11.00 uur t/m 13.30 uur.

Bezoek ook onze website: umm'.cafe-jansen.nl

Met iets gezelliger!

ölriue öysteme Service
Reparatie van alle merken elektrische

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

gebruikte apparatuur.
Installatie en onderhoud
van satellietsystemen.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53704373
Fax.(0575)46 20 15-E-mail: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!
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Weekendje weg in eigen land
Politieteam Zelhem

(Hengelo Gld., Hummelo & Keppe! en Zelhem)

De VW biedt haar klanten vele

mogelijkheden voor een weekend-

je weg. Voor iedere klant wordt in

eigen land gevonden, waar hij of

zij naar zoekt. Of het nu gaat om

een 55+er die lekker even buiten

de stad tot rust wil komen, of om

een gezin met jonge kinderen dat

even uit haar vertrouwde omge-

ving weg wil, er zijn mogelijkhe-

den te over.

Verschillende accommodaties in

verschillende prijsklassen zorgen

daarbij voor optimale keuzevrij-

heid.

In het hoge noorden van ons land

is er vooral veel belangstelling

van 55+ers voor een kort ver-

blijf. Zij zijn op de Waddeneilan-

den en de waddenkust op zoek

naar rust en natuur. In de provin-

cie Flevoland komen de toeristen

vooral voor hun rust.

Een activiteit die in deze pro-

vincie door veel vakantiegangers

wordt beoefend, is fietsen. De dui-

nen en het strand bieden de kans

om lange wandel- en fietstochten

te maken.

In vrijwel alle regio's van het

land is de voorkeur voor hotels

duidelijk, hoewel logies met ont-

bijt het ook uitstekend doen. De

prijzen verschillen natuurlijk van

boeking tot boeking en van per-

soon tot persoon.

Bij de VW is er sprake van een

lichte stijging van het aantal boe-

Natuurtalenten gezocht

Dagelijks komen mensen namens het Wereld Natuur Fonds op voor

de bescherming van bedreigde diersoorten, voor behoud van bossen

en waterrijke gebieden, voor het tegengaan van klimaatverande-

ring en voor meer ruimte voor natuurontwikkeling. Dit gebeurt niet

alleen ver weg, maar opkomen voor de natuur is ook dicht bij huis

nodig. Daarom zoekt het WNF-Regioteam Groot Salland & Zutphen

e.o. enthousiaste mensen die op willen komen voor de natuur en tijd

en energie over hebben om zich regionaal in te zetten voor het We-

reld Natuur Fonds.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het Regioteam Groot

Salland & Zutphen e.o., via telefoon (0572) 3721 44 of (0575) 51

7541. U kunt ook de folder 'Natuurtalenten gezocht' opvragen via

telefoon (030) 693 73 32.

WNF - vrijwilligers leveren een

concrete en waardevolle bijdrage

aan internationale natuurbescher-

ming.

Goos Jansen en Pania Walsh, res-

pectievelijk teamcoördinator en

actiecoördinator van regioteam

Groot Salland & Zutphen e.o.,

hierover: 'De vrijwilligers geven

het Wereld Natuur Fonds gezicht

in de regio. Wij zijn in staat om

mensen op verschillende plaatsen

in Nederland te laten zien en be-

leven dat natuurbescherming no-

dig en nuttig is. Onder andere

door het organiseren van voor-

lichtingsbijeenkomsten of een dia-

presentatie van iemand die een

WNF-project heeft bezocht. Of

door met een verkoopstand van

het Wereld Natuur Fonds aanwe-

zig te zijn op markten en brade-

rieën. Het zijn ook de Regioteams

die namens het Wereld Natuur

Fonds in hun regio een cheque in

ontvangst nemen of het Wereld

Natuur Fonds representeren bij

activiteiten. Het vrijwilligerswerk

is zeer gevarieerd.

Als vrijwilliger bent u het gezicht

van het Wereld Natuur Fonds in

de regio. Het kost gemiddeld acht

uur per maand. De unit Vrijwilli-

gers Netwerk van het landelijke

WNF-kantoor biedt professionele

ondersteuning.

'Alle nieuwe vrijwilligers worden

uitgenodigd voor een introductie-

cursus. Ze maken dan kennis met

de medewerkers van het Vrijwilli-

gers Netwerk, met andere vrijwil-

ligers en met de werkwijze van

de WNF-Regioteams. Tevens leren

ze dan over de natuurbescher-

mingsdoelen en de werkwijze van

het Wereld Natuur Fonds en ont-

vangen ze een informatiemap',

kingen van korte verblijven in

heel Nederland. Opvallend is dat

het aantal 'last-minutes' boekin-

gen blijft stijgen. Een verklaring

hiervoor is vermoedelijk te vinden

in ons onvoorspelbare klimaat.

Reden te meer voor veel mensen

om toch nog snel een kort verblijf

te boeken.

Bij de VW kunt u terecht voor

nieuwe gidsen 'VW - Vakanties

Fiets- en wandel vakanties' en

'VW - Vakanties Hotel- en Bun-

galowvakanties' (ofwel Gastvrij

Actief en Gastvrij Verblijf).

Voor meer informatie: VW Hen-

gelo Gld., Kervelseweg la, tele-

foon (0575) 463857.

licht Madeion Groenenberg van de

unit Vrijwilligers Netwerk toe.

'En daar blijft het niet bij. Jaar-

lijks biedt het Wereld Natuur

Fonds vrijwilligers de mogelijk-

heid om deel te nemen aan ver-

volgcursussen, bijvoorbeeld op het

gebied van presentatie en ver-

koop.

Ook vindt jaarlijks een vrijwilli-

gersdag plaats met interessante

workshops, waar ook gelegenheid

is voor gezelligheid en amuse-

ment', vertelt Groenenberg.

De WNF - vrijwilligers zijn allen

verzekerd door het Wereld Na-

tuur Fonds en gemaakte onkosten

worden vergoed.

Naast het werken voor een Regio-

team, zijn er nog andere mogelijk-

heden om iets voor het Wereld

Natuur Fonds te doen.

Voor mensen die minder tijd ter

beschikking hebben, is het moge-

lijk zich aan te sluiten bij het Ac-

tieteam of het Distributie Net-

werk. Leden van het Actieteam

worden een a twee keer per jaar

opgeroepen om aan een grote lan-

delijke actie mee te werken.

Leden van het Distributie Net-

werk wordt gevraagd om vier

keer per jaar folders van het We-

reld Natuur Fonds in de eigen

leef- of werkomgeving uit te zet-

ten.

Wat 15 jaar geleden ontstond als een geintje voor een plaatselijke kroegbaas,

is in het Rock & Roll-circuit nu al jaren een begrip:

Paul Chevrolet & The Rockin' Cadillacs

Paul Chevrolet brengt samen met

zijn zes-koppige band onvervalste

Rock & Roll.

Covers van Elvis, Bill Haley, Bud-

dy Holly, Little Richard, Chuck

Berry, een oneindige stroom van

jaren '50/60 songs passeert in een

moordend tempo de revue.

Twee achtergrondzangeressen, gi-

taar, contrabas, drums en piano;

een R & R band in z'n oer-bezet-

ting.

De aankleding, de presentatie, het

decor, de show, de instrumenten,

alles moet het publiek doen terug-

denken aan de jaren '50.

'Lol, zweet en een dansende me-

nigte voor het podium is wat voor

ons telt. En als dan tegen het

eind van een optreden op een per-

soneelsavondje de telefoniste de

directeur op "One night with you"

ten schuifel vraagt en zij haar

hand op zijn bezwete rug legt...

ach dan is onze avond weer

goed.'

Boekingen en informatie:

Stichting B.O.W.

Arnhemseweg 93

6904 CV Zevenaar

(0316)330104, Ton

www.paulchevrolet.nl

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 22 januari t/m maandag 28 januari

Dinsdag 22 januari

- 's Middags deed een inwoner

van Keppel aangifte van dief-

stal van een fiets. De fiets

stond tussen 17 januari om

13.00 uur en 18 januari 16.30

uur gestald aan de Oude Zut-

phenseweg in de fietsenstalling.

Het betreft een zwarte oma-

fiets van het merk Locomotief.

Woensdag 23 januari

- In Hummelo vond op de Rijks-

weg een aanrijding plaats met

een overstekende ree. Het dier

overleefde de aanrijding niet en

aan de auto ontstond materiele

schade.

- Bij een kledingzaak aan de

Raadhuisstraat in Hengelo Gld.

werd 's nachts ingebroken. De

onbekende dader(s) zijn ver-

moedelijk gestoord door een

blaffende hond en hebben het

pand verlaten. Er werd niets

ontvreemd, wel ontstond er

grote braakschade.

Donderdag 24 januari

- Op de rijksweg in Drempt ont-

stond tussen een personenauto

en een scooter een aanrijding.

De automobilist reed over de

Rijksweg, komende uit de rich-

ting van Doesburg. Toen de be-

stuurder rechtsaf wilde slaan,

zag hij de tegemoetkomende

scooter, die over de parallel-

weg reed, over het hoofd. Hier-

door ontstond tussen beiden

een aanrijding. De bestuurder

van de scooter raakte hierbij

licht gewond.

Maandag 28 januari

- 's Morgens kwam bij de meld-

kamer de melding binnen dat

op de Zelhemseweg onder Hen-

gelo een vrachtwagen was ge-

kanteld. Toen de politie ter

plaatse kwam -bleek het te

gaan om een vrachtwagen met

oplegger vol met verontreinigd

zand.

De chauffeur was met de wie-

len in de berm terechtgekomen,

waardoor de zware combinatie

kantelde en vervolgens op de

kant in het weiland terecht-

kwam. De weg werd voor enke-

le uren afgezet. De vervuilde

grond werd uit het weiland

verwijderd en is afgevoerd. De

chauffeur bleef hierbij onge-

deerd.

- Een bestuurder parkeerde zijn

personenauto 's middags aan

de Broekstraat in Hummelo.

Toen de bestuurder uitstapte,

hoorde hij een omstander zijn

naam roepen; direct daarop

knakte een volwassen Peppel-

boom en viel boven op de auto.

Het voertuig werd kompleet

vernield.

De bestuurder, een 30-jarige in-

woner uit Terborg, kon op tijd

wegkomen en bleef ongedeerd.

Saskia Visscher

Van de Wereldwinkel

Opruimen om plaats te maken...

De nieuwe 'collecties' beginnen te

komen en krijgen dan, omdat er

vrijwel geen opslagruimte is, met-

een een plaats in de winkel. Er is

weer van alles te zien (en natuur-

lijk te koop): praktische- en hebbe-

dingen, in alle prijsklassen en al-

tijd mooi. Om alles overzichtelijk

uit te stallen en er ook goed bij te

kunnen komen, moet er (alweer

vanwege het ruimtegebrek) het

één en ander opgeruimd worden.

Uitverkoop in de Wereldwinkel

dus: van 5 t/m 28 februari wordt

op een gedeelte van de nonfood-

artikelen een leuke korting ge-

geven, op de kleden bijvoorbeeld

25%.

De openingstijden staan elders in

dit blad en iedereen is altijd van

harte welkom, ook om gewoon

even rond te neuzen.

Uwpet-sberichtfen) voor ' ' kttntti ooke-m*ilen n*9r

{tftikkeHJuitei'WeeKl@pl4net. n l
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OXXyaanse (N)e(u)rotische Rocknight

Als onwies carnavals alternatief

organiseert horeca tycoon Gerrit

Heezen op 9 februari om 21.00

uur a.s. het 'OXXyaanse (N)e(u)ro-

tische Bal der Zotten', dat wil zeg-

gen geen gerotzooi met pijl en

boog, maar een harde, heavige

(n)e(u)rotische sexy rock 'n roll

show, waar de spetters van af

vliegen!

De vier banalen van de OXX-Band,

voor wie het altijd carnaval is,

komen dan zaal Heezen met een

bezoek vereren, in het kader van

hun 'Kan 't verrekken'-toer. Na-

tuurlijk zullen de fakkels en (clus-

ter)bommen paraat staan en zal

de kettingzaag in stelling worden

gebracht, teneinde een geconfis-

ceerde flitspoal van de sokken te

helpen. In verband hiermee heeft

Gerrit Heezen, vanwege vorige er-

varingen, alle kroonluchters uit

het pand laten verwijderen.

Verder staan op het programma

een basgitaar duel tussen OXX en

Pebbles en als tegenhanger van

al dit geweld een warme erotische

show van de charmante Demi.

Op een door bierdampen en he-

telucht aangedreven OXX-Band-

kleedje zal zij op het podium lan-

den en het publiek de finesses

van het nöxxen uit de doeken

doen!In het voorprogramma staat

de smoezeligste band uit Humme-

lo: 'HIK'.Al met al een onmisbare

OXXyaanse adrenaline verhogen-

de avond!

De OXX-Band: tot aan de totale

dementie: 't Holt nooit op!

De beesten van de OXX-Band zijn

(in volgorde van belachelijkheid):

DrJohnFromOXX:

leadzang, slachtgitaar en ket-

tingzaag.

Johnny Balldrucker:

Slag-, proat- en baggerwerk.

Harry von Schmoll:

Leadgitaren, (klap)sigaren,

zang- en pijpwerk.

Pebbles von Grosseboezem:

Basgitaar en dienb(in)laden.

Internet: www.oxx-band.com.

'Gerremeuje' kump weer op bezuuk in Zelhem!

Vijfentwintig jaar is het alweer

geleden dat Buurt- en Toneelver-

eniging 'De Meene' een daverend

succes had met de toneelvoorstel-

ling 'zo heeft Meu Gerre het ge-

wild'.

Dit wordt op 8 en 9 februari door

'De Meene' opnieuw op het po-

dium gebracht. Ditmaal niet in

Dennenlust, maar in de Brink.

Ook zijn ongeveer de helft van de

spelers nieuwe gezichten ten op-

zichte van vijfentwintig jaar gele-

den. De regisseur Henk Ooijman

vindt dat hij nu ook een goede

keuze kan maken om de juiste

persoon op de juiste rol te zetten:

'vijfentwintig jaar geleden moes-

ten heel veel spelers voor hun

leeftijd een oudere rol spelen, nu

samen met hun jongere talenten

van de groep heeft ieder voor zijn

of haar leeftijd een goed passende

rol', volgens de heer Ooijman.

Een korte inventarisatie door het

bestuur heeft ons geleerd dat, on-

danks de vele uitvoeringen (in to-

taal 24 keer), toch nog veel van

de huidige trouwe bezoekers dit

spektakel toen hebben gemist.

Ook waren veel reacties: 'wan-

neer jullie dat opnieuw spelen

kom ik zeker weer kijken'. Dus

reden genoeg voor 'De Meene' om

Zelhem opnieuw met een bezoek

van Gerremeuje te vereren.

In dit blijspel is de heerseres van

de 'Garvershof' gestorven. Zij

werd 92 jaar, Meu Gerre! Voor de

erfgenamen, die de hoop al zo'n

beetje hadden opgegeven, ligt de

kapitale boerderij nu voor het
grijpen. Dit geeft veel aanleiding

tot bizarre en hectische toestan-

den met een teleurstellende ont-

knoping voor de trouwgedienden

van Meu Gerre. Zij lijken te wor-

den afgescheept met een klein le-

gaat. De boerderij dreigt verkocht

te worden aan de hoogst bieden-

de. Maar zo heeft Meu Gerre het

niet gewild! Hoe dan wel?

Komt allen deze toestanden en de

daadwerkelijke ontknoping op 8

of 9 februari bekijken in de Brink

te Zelhem. De voorstellingen be-

ginnen beide avonden om 19.30

uur precies. Er zijn geen kaarten

in de voorverkoop, dus diegenen

die een goede plek willen hebben,

wordt geadviseerd om op tijd aan-

wezig te zijn!

Meriam van de Pavert - 10 februari 2002

Thema: Kleur kennen en kleur bekennen

Het gebeurt nogal eens: iets wat

we altijd om ons heen waarnemen

valt niet meer op.

Dat overkwam mij met kleur, een

aantal jaren geleden werd ik me

er van bewust dat we altijd met

kleur zijn omgeven. Ik ging me de

vraag stellen: 'waarom is er zo-

veel kleur?' Niets is er voor niets

en het kon er bij mij niet in dat

het enkel en alleen de bedoeling

van schoonheid moest hebben.

In de lezing wil ik samen met u

eens stilstaan bij de betekenis

van enkele kleuren, welke invloed

dit heeft (onbewust) op ons leven

en hoe wij het bewust gaan ge-

bruiken. Dit zal gepaard gaan met

enkele oefeningen.

Verder wordt er een tipje van de

sluier opgelicht wat kleur van u

als persoon zegt.

Benieuwd? Gewoon komen, het

wordt interessant!

Meriam van de Pavert is ja-

renlang werkzaam geweest als

schoolbegeleidster en remedial

teacher. Zij heeft zich gespeciali-

seerd in denkstimulering waar-

voor zij de opleiding heeft gevolgd

bij Professor Feuerstein in Israël.

Verder heeft zij opleidingen ge-

volgd in kleurentherapie, kinesio-

logie, massage en healing.

Aanvang: 14.00 uur. Van Pan-

huysbrink 5 te Hoog-Keppel. In-

lichtingen en reservering: Renée

Remmelink (0314) 381037.

sportnieu

Damclub Hengelo Gld.

In de negende ronde van de

bondscompetitie moest zowel het

eerste als het tweede team spelen

in de eerste klasse van Oost Gel-

derland.

DCH l behaalde in Laren tegen

DEZL een overwinning van 6-12.

E. Hoebink en R. Hesselink won-

nen beide, H. Luimes, J. Vos, J.

Heijink, H. Lansink, H. Zonnen-

berg en H. Vos speelden gelijk.

Het tweede kwam net iets tekort

tegen DCV 3 uit Vorden. Wisten

W. Eijkelkamp en R. Beening te

winnen, helaas werd er ook verlo-

ren door G. Kreunen, Y. Schotanus

en B. Harkink. Remises voor J.

Luiten, A. Hoebink en H.Lansink.

DCH l staat nu gedeeltelijk vijfde

met 8-10 (slechts drie punten van

de koploper).

DCH 2 staat helaas onderaan op

de elfde plek met 8-2.

Eveneens speelde het vierde team

in deze negende ronde thuis in de

derde klasse tegen DEZL 3 uit

Laren. Zij gaven goed verweer

tegen de kampioenskandidaat en

verloren nipt met 4-7. Winst voor

H. Dijkman, remise voor J.Schaab-

bink en verlies voor J.Wentink en

B. Rossel.

Onderlinge competitie:

R. Hesselink - H. Luimes 0-3

H.Weykamp-J.Vos 1-1

H. Zonnenberg - E. Hoebink 1-1

W. Sloetjes - E. Brummelman 3-0

L. Koldenhof - B. Momberg 1-1

B. Goorman - A. Gr.Konnelink 3-0

Standen:

Groep A:

l.H.Vos

2. E. Hoebink

3. H. Luimes

4. J. Heijink

5. H. Weijkamp

Groep B:

1. H. Lansink

2. Y. Schotanus

3. B. Harkink

4. A. Hoebink

5. G. Kreunen

Groep C:

1. W. Sloetjes

2. B. Momberg

3. B. Goorman

4. L. Koldenhof

13-27

14-25

10-24

15-24

8-15

14-24

12-23

15-19

12-18

11-16

15-24

15-20

14-19

14-16

H. Groeneveld 13-15

Uitslagen Kringkampioenschappen

Ponyclub Hengelo Gld.

Het weekend van 19 en 20 ja-

nuari was voor een aantal pony-

clubleden een spannend weekend.

Deze dagen werden nl. de laatste

selectiewedstrijden voor het kring-

kampioenschap gereden in Gors-

sel.

Bovendien werd er aan de hand

van die laatste uitslagen bekend

gemaakt wie er door mochten

naar de Gelderse Kampioenschap-
pen.

Hoewel PC Hengelo dit seizoen

geen kringkampioen aflevert, zijn

wel enkele leden geselecteerd

voor de Gelderse Kampioenschap-

pen; Karin Wassink was in de L-

dressuur tweede in de kring en bij

het L-springen derde, Karin Mas-

selink werd in de Ml-dressuur

derde in de kring. Zij beiden

mogen naar de 'Gelderse'. Ook

Maarten Harmsen start daar in

de Z l-dressuur.

Bij de B-dressuur was het Wiets-

ke Reyers die een derde plaats

behaalde in de kring; helaas wor-

den er uit deze categorie nog

geen ruiters voor de 'Gelderse'

geselecteerd. Tijdens eerdere se-

lectiewedstrijden werd Wietske

zelfs een keer eerste en ook

Jaqueline Kuipers behaalde een

keer de eerste prijs.

Bovendien was het dat weekend

in Gorssel in de B-dressuur een

ware prijzenregen voor PC Hen-

gelo; Ellis Wiegerink werd eerste,

Danielle Oortgiesen tweede, Su-

sanne Sneijders vierde, Tessa

Janssen vijfde en Wietske Reyers

zesde. Dat is temeer een super

prestatie, omdat een aantal van

deze ruiters voor de eerste keer

aan een wedstrijd deelnam. Gefe-

liciteerd! Maarten Harmsen be-

haalde in de Z l-dressuur de eer-

ste prijs.

Ponyclub Hengelo is niet een club

van louter wedstrijdrijders, maar

het is leuk om te zien dat dege-

nen die de stap naar het wedstrij-

den rijden zetten, zulke mooie re-

sultaten behalen.

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 üiterweerd. Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 463818 - Fax (0575) 465088

E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl
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soortnieuws

Presentatie racing-team Hartelman Goulooze.nl

Staande v.l.n.r. Ron Exters, Maarten Jan Verbog, Berlinda Ocks,

Ilona Heukshorst. Gehurkt: Christo Krijt, Torleif Hartelman.

Op zaterdag 26 januari werd bij

Hartelman motoren aan de Mo-

lenenk het racing-team Hartel-

man Goulooze.nl aan de spon-

sors en pers voorgesteld.

Torleif Hartelman eindigde vorig

jaar als vijfde bij het ONK en als

elfde tijdens de EK.

Zijn doelstellingen voor het ko-

mende seizoen zijn om in het Open

Nationale Kampioenschap bij de

eerste drie te eindigen en in het

Europese Kampioenschap bij de

eerste vijf op de eindlijst te staan.

Hij zal proberen om zo veel moge-

lijk wedstrijden te rijden, wat niet

altijd mogelijk is omdat er wel

eens ONK en EK samenvallen.

Torleif vertelde o.a. dat je tijdens

een EK het ene weekend voor een

tiende plek moet knokken en het

andere weekend 'rustig' op de

derde plek kunt rondrijden. De

verschillen liggen zo dicht bij el-

kaar! Alles moet tot in de puntjes

kloppen en daar is veel tijd, man-

kracht en geld voor nodig.

Hierbij kan Torleif rekenen op zijn

Stichting Sponsorclub Torleif Har-

telman met de niet weg te denken

trouwe sponsors, waaronder veel

leden van de Hengelose midden-

stand/industriële kring. Naast de

Goma, AT reklame en Hartelman

motoren heeft Torleif een nieuwe

hoofdsponsor: de firma Goulooze

uit Kampen.

Zij hebben hem een touringcar be-

schikbaar gesteld voor het race-

seizoen 2002. Deze is voorzien

van negen slaapplaatsen, keuken,

douche, mobiele werkbank en ge-

zellige zitjes. Onderin de touring-

car kunnen de motoren worden

gestald.

Torleif begeleidt drie talentvolle

rijders; zij rijden allen op een Har-

telman Honda en zijn inmiddels

naar Spanje vertrokken om op de

circuits van Almeria en Catagena

de motoren te testen. Dit om er

zeker van te zijn, dat hij en de mo-

toren al vroeg in het seizoen er

klaar voor zijn en zeer zeker voor

GP van Hengelo Gld. Want deze

doelstelling staat al heel lang bo-

venaan de lijst: om eens de GP

van Hengelo Gld. op 'De Varssel-

ring' te winnen. Misschien dit jaar

op zondag 28 april. Iedereen is ui-

teraard van harte welkom dit mee

te beleven.

Torleif, we wensen jou en je team

heel veel succes in het komende

jaar.

HOOFDSPONSORS
Goulooze Groep Kampen
Hartelman Motoren Hengelo Gld.

SPONSORS
AT Reklame Laren
Goma B.V. Hengelo Gld
Ledrie Sales Kaatsheuvel
K.A.B. Accountants Doetinchem

PRODUCT SPONSORS
Hartelman Motoren
Arai Nederland B.V.
AT Reklame
FH lakdesign
Hartelman Motoren
Reiger
Motana
Pirelli
Honda
Buse

Tuning
Helmen
Alle beletteringen
Spuitwerk
Onderdelen, Motor
Vering
Motul olie, Remblokken
Banden

Regina kettingen

SUBSPONSORS
A3 Junglans
Bakkerij Bruggink
Bijenhof Grondwerken en Bestratingen
Buigtechniek Nederland
Café Bar 'De Zwaan'
Gebr. Bouwens B.V.
Euro Machinery B.V.
Harmsen Vakschilders
Hartelman Motoren
K.A.B. Accountants
Lubron Personeel Organisatie B.V.
Massink Motorhandel
Onstenk Eiken Meubelen & Grenen
Remmelink Advocaten
Rijnstaal B.V.
Vonkert B.V.

Hengelo Gld.
Hoevelaken

Laren
Lichtenvoorde

Hengelo Gld
Hengelo Gld
Veenendaal

Uden
Ridderkerk

Duitsland

Gramsbergen
Hengelo Gld.

Steenderen
Zelhem

Hengelo Gld.
Goor

Gramsbergen
Hengelo Gld.
Hengelo Gld.
Doetinchem

Hengelo Gld.
Toldijk

Hengelo Gld.
Doetinchem

Hengelo Gld.
Hengelo Gld.

Waterpolo He-Keg Autobedrijf Melgers shirtsponsor SV Steenderen
De vorige wedstrijd van de He-

Key heren heeft u gemist.

Een prima overwinning in Zeve-

naar tegen de lokale vereniging

De Breuly 2 - nummer twee van

de ranglijst - werd door de Henge-

lose heren behaald. Een opmerke-

lijke winstpartij omdat het He-Key

al jaren niet meer was gelukt

daar de punten in het ondiepe bad

weg te slepen.

Dat gaf de burger moed voor de

confrontatie tegen ESCA in Arn-

hem. ESC A, niet al te hoog op

de ranglijst, zou geen zware pro-

blemen op moeten leveren. Niets

was minder waar.

Een relatief oude, maar erg erva-

ren ploeg lag bij ons in het water

en speelde een goede partij. In de

eerste periode kwam He-Key nog

op voorsprong 1-2, maar daarna

haalde ESCA ons in de tweede pe-

riode in: 3-2. De marge van een

doelpunt gaf de Arnhemse ploeg

niet meer uit handen.

In een gelijkopgaande en spannen-

de wedstrijd trokken wij aan het

kortste eind met 7-6, tegen een

team die beduidend hoger zou

moeten staan in het klassement.

Vooral in uitwedstrijden mist deze

ploeg enkele bepalende spelers,

waardoor het teveel punten morst

om deze positie waar te maken.

Andre Luesink was topscorer aan

He-Key zijde met drie doelpunten.

Dames l moest zaterdag 26 janu-

ari tegen de dames van Roderlo 2.

Onze dames 2 had die zondag er-

voor van de dames van Roderlo

gewonnen, dus we waren wel een

beetje nerveus, want we moesten

natuurlijk wel winnen.

De wedstrijd ging gelijk op, maar

we kregen wel meer kansen.

De bal wilde er niet zo hard in. De

coach sprak ons diverse malen

moed in dat we konden winnen.

Aan het eind van het derde partje

stond het 2-1 voor ons, dus het

was heel spannend. Roderlo

maakte in het vierde partje de

stand gelijk, maar we lieten ons

niet op de kop zitten en we zetten

alles op alles om nog een doelpunt

te maken en dat lukte ook.

We wonnen de wedstrijd met 3-2.

Een mooie overwinning.

Tevens weer twee punten erbij en

dat kunnen we goed gebruiken.

De doelpunten werden gemaakt

door: Erzsebet Wenneke, Berna-

det Geurtsen en Ilse Berentsen.

Op naar de volgende wedstrijd.

De pupillen speelden een goede

wedstrijd tegen Roderlo B. Vijf

prima doelpunten waren niet ge-

noeg om de ploeg uit Ruurlo te

verslaan. Roderlo B won met 9-5.

He-Key A komt daarmee steeds

dichter bij een verdiende overwin-

ning in de tweede seizoenshelft

van de competitie.

SV Steenderen heeft een nieuwe

shirtsponsor voor het tweede elf-

tal, te weten Theo en Vincent

Melgers van 'Autobedrijf Melgers'

uit Steenderen.

Reden voor het team om samen

met de sponsor dit op de foto vast

te leggen.

Op de foto ziet u van links naar

rechts staand: leider Dick U enk,

trainer Toon Tankink, Edwin

Zeevalkink, Gert Jan Garritsen,

Ward v.d. Reijden, Gerard Groot

Roessink, Maikel Harmsen, Geert

van Asselt en de sponsors Theo en

Nicole en Vincent en Marijke

Melgers.

Gehurkt: Bert Gerritsen, verzorgster

Wil Peineman, Ramon Kelderman,

Fabio van Wanrooy, Jorik v.d.

Reijden, René Zents, Coen Knipping

enjeroen Borgonjen.
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De Reclame 75 jaar!

Uit de editie van

zaterdag 15 mei 1948

EENHEID?
Zal het eenmaal zo ver komen,
Waarvan duizenden reeds dromen,
Dat Europa één zal zijn?
Met staten die elkaar vertrouwen
Dan ook samen zullen bouwen
Staten groot en staten klein.
Blijven dit slechts vrome wensen
Van een heel klein aantal mensen?
Of wordt dit straks nog werkeli jkheid?
Mensen die deez' grondslag leggen,
Zal men strakjes daarvan zeggen:
Deze groep begreep haar tijd?

Samenwerking tussen landen
Vast-ineengeslagen handen
Vormen eenheid, sterk als staal
't Is nu tijd zich te bezinnen,
Zó kan men de vrede winnen
Vrede, 't heilig ideaal l

(Nadruk verboden)

bar discotheek

'De Zwaan'
Trendsetter
Bruin café

Grieks-Romeins terras
Flitsende discotheek

Grill-resto 'Smikkel-corner'

gezellige?

CARNAVAL 2001
in het

Zwonennest'
Rosenmontag l l februari

aanvang 20.30 uur

Er zijn weer prachtige prijzen te winnen
voor zowel individuelen als groepen

'met deskundige jury'

Alaafen tot ziens in het 'Zwanennest'!

en denk er aan: VOL = VOL!!!

OOK VOOR UW WIN/

BESTRATINGSMATERIALEN

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

U kun f ook in Baak terecht voor allerlei

bestrztingsmaterialen voor uw tuin en erfo.a.

- Oude gebakken stenen in verschillende formaten;
- Alle soorten getrommelde stenen;
- Betonklinkers alle soorten en maten;
- Tegels in veel kleurige soorten en maten;
- Siergrind In zakjes en big bags;
- Sierelementen voor water, stapelbakken enz;
- Tuinhuisjes en tuinpriëlen.

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

De

€23 per man per dag
Ja, u leest het goed. Wij steken uw huis deze winter op vakkundige wijze in een nieuw jasje en

geven u daarbij ook nog eens fikse winterkorting op behang- en onderhoudsbinnenschilderwerk.

€ 23 per man per dag! En als u dan ook bedenkt dat u daarbovenop nog profiteert van het

verlaagde BTW-tarief van 6% (i.p.v. 19%) voor binnen én buitenwerk aan woningen ouder dan

15 jaar, dan kunt u maar één ding concluderen: deze winter is dé periode om ons in te huren.

Informeer ook eens naar onze eigen
aantrekkelijke kortingen!

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

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Trouwplannen?
Wij verzorgen graag het
drukken van uw huwelijkskaarten.

Wij hebben diverse modelboeken

ter inzage. Het is tevens mogelijk

de boeken mee naar huis te nemen

om zo uw keus te bepalen.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

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

g) pagina

De hele
wintercollectie

nu 50% tot
80% korting

broeken - truien - t-shirts - blouses - blazers • jurken
rokken - hemdjes - sjaals • handschoenen - mutsen - maillots

Schröder Mode
Ruurlosewegl, 7255 DE Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232


