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Van Geldere auto
9
s in Baak

V.l.n.r.: Fred Kip, John van Geldere en Hans van Geldere

Aan de Zutphen - Emmerikseweg
nr. 75A te Baak is sinds twee
jaar autobedrijf Van Geldere ge-
vestigd. Omdat genoemde loca-
tie al zes jaar leeg stond, moest
er na aankoop veel werk verzet
worden om er een redelijk pand
van te maken. Dat is geweldig
gelukt: er staat inmiddels een
prachtige showroom, waarin cir-
ca vijftig auto's binnen kunnen
staan.

Samen met zijn zoon John (ver-

koop/administratie) en Fred Kip
(monteur) is het Hans gelukt zich

een plaatsje te verwerven binnen
de in- en verkoopwereld van occa-
sions en nieuwe auto's.

Voor deze tijd had Hans een
groothandel in Dieren, waardoor
hij al wel goed op de hoogte was

van en met de autohandel. Het
bevalt hem best in Baak en hij is
ervan overtuigd, dat door zijn be-

nadering van de klanten: 'garan-
tie = garantie', er steeds meer
mensen vertrouwen in hem stel-
len en een auto bij hem kopen.

Ook het feit, dat Van Geldere uit
een landelijke test naar voren
kwam als de zaak met de meest

interessante occasions, is een
aardige opsteker voor Hans, John
en Fred, die ook veel auto's via
'auto-telegraaf' op internet ver-
kopen.

Ook voor alle voorkomende auto-
reparaties kunnen de klanten bij

Van Geldere terecht. In de ruime
showroom worden de klanten
vriendelijk ontvangen met een
kop koffie of thee en wordt hen

ruim de tijd gegund om rustig
rond te kijken.

Succes, namens 'De Reclame'.

Bibliotheek Hengelo Gld.

Expositie Tiemen Groen

Tiemen bij de bibliotheek, waar de aankondiging

van zijn werk aan de deur hangt

In de bibliotheek aan de Sterren-
weg te Hengelo Gld. zal van 5
t/m 28 februari een tentoonstel-

ling worden gehouden van het
werk van Tiemen Groen.
Tiemen, die midden jaren '80 is

begonnen met potloodtekeningen,

is zich vanaf 1992 aan het be-
kwamen in andere technieken,

zoals de linoleum-snede, waarvan
'gebogen denker' een prachtig
voorbeeld is.

Bij 'droom als een icoon' is ge-
werkt met inkt op een glasplaat.
'Vrienden voor het Leven' is een

aquarel. Ook de zwart-wit pente-
keningen zijn prachtig van lijn en

vorm.

Omdat Tiemen omstreeks 1975
een jaar in Hengelo Gld. heeft ge-

woond, leek het hem plezierig zijn
oeuvre ook hier voor het publiek
toegankelijk te maken.

In ieder geval de moeite waard
om extra tijd uit te trekken wan-
neer u naar de bibliotheek gaat.

Erica Terpstra en Hans van Boxem
op WD-nieuwjaarsreceptie VHS+ +
De vijf fracties van de WD van
de VHS++ Gemeenten hebben

gezamenlijk een nieuwjaarsrecep-
tie gehouden op l februrari jl. in
Hotel Bakker te Vorden.

Als speciale gasten waren daar-
voor uitgenodigd mevr. Erica
Terpstra, Tweede kamerlid en

Hans van Boxem, Gedeputeerde
van de Provincie Gelderland.

Op een zeer innemende en spran-

kelende wijze gaf mevr. Terpstra
haar inleiding.
Verschillende malen refereerde zij
aan de grote rol die Prins Willem-
Alexander binnen het Olympisch
Comité vervult.

Daarnaast ging zij in op de veel-
zijdigheid, die het kamerlidmaat-
schap met zich meebrengt. Ook
haalde mevr. Terpstra de gemeen-
telijke herindeling aan. Daarbij
attendeerde zij op het gecompli-
ceerde van deze materie en wens-
te de heer Van Boxem ontzettend
veel wijsheid en kracht toe bij
deze krachttoer.

Na mevr. Terpstra gaf de heer

Van Boxem de aanwezigen enig
inzicht in de omvang van alterna-

tieven, die er na de commissiever-
gadering van woensdag 23 janu-
ari mogelijk zouden kunnen zijn.

Bovenal werd duidelijk dat zowel
de vijf fracties van de VHS+ +
gemeenten als de fractie van de

WD in de Provinciale Staten blij-
ven gaan voor de Vijf.

Mevr. Marchien Oosterhuis, Gel-
ders Statenlid en bestuurslid van
de WD Hengelo Gld., dankte
beide sprekers voor hun inbreng.
Een speciaal woord van dank
was er voor mevr. Terpstra, die
de feestavond in de Arena had
laten liggen om op deze avond in
Vorden te kunnen zijn. Beide

sprekers kregen een boekje over
wild eten in de Achterhoek en
een boeket bloemen aangeboden.

Hierna wisselden de vele aanwezi-
gen nog onderling van gedachten

over alle zaken die deze avond
aan de orde waren gekomen.

Dialezing voor imkerverenigingen
Zelhem, Steenderen en Hengelo Gld.
Op woensdag 20 maart hebben de
imkerverenigingen van Zelhem,
Steenderen en Hengelo de heer

Koos Dansen van het Geldersch
Landschap uitgenodigd om een

dialezing te houden.

De heer Dansen zal vertellen over
het flora- en faunabeheer op de

twintig terreinen die de stichting
in de Geldersche Achterhoek be-

heert.

De genoemde imkerverenigingen
organiseren ieder voorjaar een

gezamenlijke avond, naar schat-

ting dit keer voor de tiende of

elfde keer. Hoewel in eerste in-
stantie natuurlijk bedoeld voor de

aangesloten leden, zijn ook niet-
leden van harte welkom.

De avond is vrij toegankelijk.

Voor belangstellenden die interes-

se hebben in de imkerij is deze
avond een goede gelegenheid om
hierover meer te weten te komen.

Woensdagavond 20 maart 2002,
café 'Wolbrink' aan de Bleek-

straat, aanvang 20.00 uur.
Voor inlichtingen bel: tel. (0575)

463631.

(advertentie)

Koning, Keizer of Admiraal
Gelijke rechten voor allemaal



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 17 februari, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert, m.m.v. Looft den Heer
Goede Herder Kapel
- Zondag 17 februari, 10.15 uur,

ds. W.P.E. van Kooten, Zelhem
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Woensdag 13 februari Aswoensdag,

19.00 uur, Gebedsdienst
- Donderdag 14 februari, 19.00 uur,

Eucharistieviering (pastorie)
- Zondag 17 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

WPG 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. wol web. nl/

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

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

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

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

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

Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 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
'Jen tha'
- 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.

K 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) 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) 4625678.
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)341275 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)

m 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,

Overgangsverpleegku nd ige
- 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.

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.

Regelinkstroat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 3818 - Fax (0575) 46 50 88

Te koop:

Een keuken,
uitgevoerd in licht eiken. Ingebouwde koel-

kast, afzuigkap, vaatswasser en keramische

kookplaat. Totale lengte ca. 420 cm; hij is

nu in twee gedeeltes. Komt half maart vrij.

Vraagprijs € 1500 (3300 gulden)
Tel. (0575)462597

BILJARTVERENIGING

't HOEKJE

l lerman en Hiny Dommelholt hartelijk bedankt voor

ju l l i e gastvrijheid en veel goeds voor de toekomst.

levens maken wij van deze gelegenheid gebruik om

de heer en mevrouw Van Dijk veel succes te wensen

met hun nieuwe uitdaging.

Biljartvereniging 't l loekje

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 Velswijk weer met de trai-

ningen. Ook jacht-, fly ball-, en

behendigheidsbaan. Info: Lucia

Mulink

(0314) 62 23 61 of

Ap Peters (0314) 6414 36

Voor al aw
drukwerk:

drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo Gld.

Tel.(0575)463818

Fax (0575) 46 50 88

drukkerijuiterweerd@planet.nl



Geboren als zovelen

Uniek als geen ander

Thomas
Frederikjohannes

is geboren op 5 februari 2002 om 19.32 uur

en weegt 4060 gram

Freddy en Sylvia Evers-ten Broek

Bobbinkstraat4 • 7223 LW Baak • 0575 -44 1048

Veel fijne herinneringen

verzachten onze smart.

Voorgoed uit ons midden,

maar altijd in ons hart.

Na perioden van afnemende gezondheid ging op

69-jarige leeftijd, in haar eigen vertrouwde omge-

ving, onverwacht van ons heen mijn lieve vrouw en

onze fijne moeder

Diny Beunk-Niesink
BerdinaJosephina

* 4 maart 1932 131 januari 2002

W.J.R.Beunk

Feike

Paul en Sandra

Wendy, Manon

Berkenlaan 66

7255 XE Hengelo Gld.

De crematie heeft maandag 4 februari plaatsgevon-

den in crematorium „Slangenburg" te Doetinchem.

Tot het laatst toe betrokken bij alles wat haar dier-

baar was is toch nog vrij onverwacht overleden on-

ze zuster, schoonzuster en tante

Alberdina Maria Wassink-Hissink
Weduwe van J.W. Wassink

in de leeftijd van 69 jaar.

Wilp:

Hengelo Gld.:

Hengelo Gld.:

Wichmond:

Vierakker:

Wichmond:

Veldhoven:

H.GrootRoesink

R. Groot Roesink-Hissink t

H.Hissink

G.Hissink-tenHave

G.Hissinkf

D. Hissink-Menkveld

L. ten Have

N.tenHave-Hissinkf

J.Hissink

J. Hissink-Bouwmeester

G. Rietman t
E. Rietman-Hissink

P. Hissink

J.Hissink-vanAcht

Neven en nichten

Terwolde, 6 februari 2002

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma

'de Muzikale Ontmoeting', bij

'Radio Ideaal', wordt de komende

weken voor de volgende onder-

werpen uw aandacht gevraagd.

Op maandag 18 februari infor-

matie over 'Voedsel om te delen',

een campagne van 'Kerkinactie',

een organisatie voor missionair

en diaconaal werk in binnen- en

buitenland van de 'Samen op

Wég-Kerken.

Maandag 25 februari zal Derkje

Gotink uit Vorden enkele gedich-

ten lezen en op maandag 4 maart

vertelt ds. G.J. de Jong-Baerends

uit Zelhem hoe de Herv. Geref. Fe-

deratie, met kinderen, Psalmen

lezen op weg naar Pasen.

Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' wordt iedere maandag-

avond tussen 19.00 en 20.00 uur

uitgezonden via 'Radio Ideaal'.

Na elke uitzending kunnen er van

20.00 tot 20.30 uur muzikale ver-

zoekjes aangevraagd worden via

tel.(0314)624002.

Uitslaapdienst 17 februari
in Bronkhorst
Met medewerking van ds. Wim

de Jong uit Halle. Thema van de

dienst: Geloven, wie durft?!

In hoeverre zijn we zelf verant-

woordelijk voor ons leven, als het

gaat om geloven? Durven we te

twijfelen? Maken we zelf keuzes

of doen we anderen na?

Over deze en andere vragen heb-

ben de jongeren tijdens de voorbe-

reidingsavonden nagedacht.

Samen hebben we een mooie

dienst in elkaar gezet en we

hopen dat we onze gedachten met

veel mensen kunnen delen.

Graag tot zondag 17 februari in

de kapel van Bronkhorst. Vanaf

16.00 uur is er koffie, de dienst

begint om 16.30 uur.

Bibliotheeknieuw s

Doe mee met de Nederlandse
kinderjury!
't Is feest! De kinderjury bestaat

dit jaar vijftien jaar. Vanwege het

jubileumjaar kan er voor één keer

gestemd worden op alle kinder-

boeken die ooit zijn verschenen.

Vanaf l februari liggen deelna-

meformulieren klaar. De boeken

staan bij elkaar en zijn te herken-

nen aan een speciaal etiket.

Vorig jaar deden landelijk meer

dan 50.000 kinderen mee!

Ter afsluiting organiseert de bi-

bliotheek - in samenwerking met

de Hengelose scholen - op 23

april een plaatselijke kinderjury.

Schrijver Arend van Dam heeft de

kinderjury, voor alle kinderen van

groep 5, feestelijk geopend. Met

veel enthousiasme vertelde hij

over zijn kinderboeken. Door de

kinderen zelf bedachte vragen

werden op een leuke manier be-

antwoord.

Aan het eind kreeg iedereen een

handtekening van de schrijver.

NUVO kent fa.
Köhler-Wissink
het ooggarant

certificaat toe
Sinds l januari 2000 draagt de

fa. Köhler-Wissink te Hengelo

Gld. het NUVO Ooggarant kwa-

liteitsmerk. Dit onafhankelijke

kenmerk van de Nederlandse

Optiekbedrijven is nu opnieuw

toegekend voor het jaar 2002.

Fa. Köhler-Wissink voldoet aan de

gestelde eisen op het gebied van

kwaliteit, vakkundigheid en ga-

rantie. Het NUVO Ooggarant cer-

tificaat wordt jaarlijks aan 800

opticiens verstrekt, die continue

gecontroleerd worden door een

onafhankelijke stichting. Met

NUVO Ooggarant schept de

NUVO duidelijkheid richting de

consument over een betrouwbaar

en professioneel oogadvies.

Vakantieweek
UW

Een mooie vakantie in de zomer.

Een uitstekende verzorging in een

hotel. Een boeiend programma.

Diverse excursies. Halen en bren-

gen met de bus.

Dit alles georganiseerd door de

UW. Met een jarenlange ervaring.

Leiding aanwezig. De UW werkt

voor alle gezindten en kent geen

leden. Vraagt geen contributie,

een ieder vanaf 60 jaar is harte-

lijk welkom om mee te gaan.

Er zijn nog een aantal tweeper-

soons kamers beschikbaar.

Heeft u zin in een fijne vakantie

dit jaar? De periode is van zater-

dag 27 juli t/m 3 augustus 2002.

Vraag vrijblijvend inlichtingen bij

de dames Verhoeff, tel. 4613 89

ofTeBrake, tel. 463197.

Gaarne voor 15 februari a.s. in-

formatie en/of opgave.

Boerenerven in de Noordoostelijke Achterhoek
Dit bericht geldt voor de bewo-

ners van boerderijen in het bui-

tengebied van de gemeenten Vor-

den, Hengelo, Lochem, Ruurlo,

Borculo, Neede, Lichtenvoorde en

Eibergen.

Het kan gebeuren dat u een dezer

dagen een auto bij uw woning

ziet stoppen, waarna de inzitten-

den aantekeningen maken.

Zij doen dat in verband met een

onderzoek naar de cultuurhisto-

rische ontwikkeling van boeren-

erven in genoemd studiegebied

door de 'Stichting tot behoud van

boerderij en erf in Gelderland'.

Het initiatief voor dit onderzoek

is genomen, omdat er tegenwoor-

dig vele ontwikkelingen in het

landelijk gebied gaande zijn, die

een grote invloed op het landelijk

gebied en in het bijzonder de boe-

renerven hebben. Hoewel er vrij

veel bekend is over boerderijen, is

er weinig kennis van boerenerven.

Juist deze boerenerven vertellen

een belangrijk deel van het ver-

haal over het ontstaan en de ont-

wikkeling van de agrarische be-

bouwing en vormen de context

van het totale boerderijcomplex

en de verbinding tussen het ge-

bouwencomplex en het omringen-

de landschap.

Het doel van het onderzoek is dan

ook het verkrijgen van informatie

over vroegere elementen op en in-

delingen van het boerenerf en de

redenen die aan deze elementen

en indelingen ten grondslag la-

gen. Deze informatie is van groot

belang voor personen die hun boe-

renerf zo willen inrichten, dat het

bijdraagt aan de streekeigen iden-

titeit.

Natuurlijk kunnen niet alle erven

in genoemde gemeenten onder-

zocht worden. Voordat dit echter

gedaan kan worden, moeten de

erven in het studiegebied geïn-

ventariseerd worden. Hiervoor

dienen de rondritten. Tijdens een

eventuele stop bij uw boerderij

wordt gekeken naar verschillende

kenmerken van het erf. De ge-

maakte aantekeningen dienen

voor het maken van de selectie.

Eventueel worden er vanaf de

weg enkele foto's gemaakt. In

een later stadium zal een aantal

personen benaderd worden voor

het, middels een interview, mee-

werken aan het onderzoek.

Mocht u meer informatie willen

hebben dan kunt u bellen met de

'Stichting tot behoud van boer-

derij en erf in Gelderland' (tel.

(026) 4421742) en vragen naar

Baukje Drenth.
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Autobedrijf Robert Wisselink

shirtsponsor SV Steenderen

SV Steenderen heeft een nieuwe

shirtsponsor voor het derde elftal,

te weten Robert Wisselink van

'Autobedrijf Wisselink' uit Baak.

Alle reden voor het team om even

te poseren voor het maken van

een foto.

Op de foto ziet u van links naar rechts staand: leider Hein Ruften, Gert Jan

Vleemingh, Mare Wolbrink, Harold Achterkamp, Rob Wagenvoortjurgen

van Aalst, Gerrit Weyenberg, Richard Linnenbank, Maurice Cremers en de

sponsor die tevens in het team voetbalt, Robert Wisselink.

Gehurkt: Bert Kleij, George van Aalst, Bart van de Geest, Jeroen Harmsen,

Ronald Eugelink, Gunther Cremers, Roy Wolbrink, John van Halen en John

van Wijk.

'De Steenuil' schaakkampwen

'Steenuil-team in actie': het winnende team van De Steenuil geconcentreerd

aan het werk met v.l.n.r. Mark, Riek, Yarn, Max en Milan.

Openbare basisschool 'De Steen-

uil' uit Steenderen heeft met

overmacht het schoolschaak-

toernooi voor basisscholen ge-

wonnen. Dit toernooi vond op

zaterdag 2 februari in Doesburg

plaats. De organisatie was in

handen van Het Doesborghsche

Schaakgenootschap. Zes scho-

len streden met in totaal tien

teams om de beker.

Veldslagen

Op de dag dat heel Nederland aan

de buis gekluisterd zat om onze

aanstaande koning en zijn bruid te

kunnen bewonderen en er van inci-

denten geen sprake was, woedden

er rondom koningen en koningin-

nen in Doesburg ware veldslagen.

Er werd slag geleverd tussen

zwarte en witte legers van schaak-

teams, waarbij paarden, pionnen,

lopers en torens werden opgeofferd

om zo te proberen het eigen vor-

stenpaar in leven te houden.

Zo'n schaakteam bestaat uit vier

spelers en een reserve. De spelers

moeten ingeschreven staan bij

de school waarvoor zij uitkomen.

Alle teams spelen in negen ronden

tegen elkaar. De wedstrijden heb-

ben een speelduur van tien minu-

ten per speler. De maximale speel-

tijd is dus twintig minuten per par-

tij-

Winnaars

Basisschool 'De Steenuil' deed dit

jaar voor het eerst mee aan het

toernooi en wel met twee teams.

Al na drie ronden was duidelijk dat

beide teams hoge ogen zouden

gaan gooien. Toen de teams in de

voorlaatste ronde tegen elkaar

speelden, stond het tweede team

eerste.

Het eerste team bracht het tweede

team echter de eerste nederlaag

toe en nam de leiding over. Door in

de laatste ronde voor de vijfde keer

met 4-0 te winnen wist men de

eerste plaats te behouden.

Het succes van 'De Steenuil'werd

gecompleteerd door de tweede

plaats die het tweede team voor

zich opeiste.

Het winnende team kreeg een

beker en mag op zaterdag 16

maart aanstaande meedoen aan de

halve finales om het basisschool-

schaakkampioenschap van Neder-

land in Apeldoorn.

Tl E
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

Donderdag 31 januari t/m maandag 4 februari

Diefstal auto-onderdelen

In de nacht van maandag 28 ja-

nuari op dinsdag 29 januari wer-

den er in Halle van diverse perso-

nenauto's en bedrijfswagens on-

derdelen gestolen. Hierbij ont-

stond aan de meeste voertuigen

grote schade. Van de dader(s) en

de buit ontbreekt nog ieder spoor.

Getuigen worden verzocht zich te

melden bij de Politie Zelhem; zij is

te bereiken via het telefoonnum-

mer (0900) 88 44. Daarnaast ver-

zoekt de politie een ieder om aan-

gifte te doen bij de Politie Zelhem,

hoe gering de schade ook is.

Als u een aangifteformulier in de

brievenbus heeft ontvangen, kunt

u deze hiervoor gebruiken en an-

ders kunt u deze telefonisch aan-

vragen via genoemd nummer.

Donderdag 31 januari

- Bij een bewoner aan de Palm-

berg in Zelhem werd 's mid-

dags een hoeveelheid geld uit

de woning ontvreemd. De Poli-

tie Zelhem heeft de omgeving

afgezocht naar de verdachte,

maar de persoon niet meer

aangetroffen. Deze zaak heeft

de politie volop in onderzoek.

- Aan de Witte Hemelweg in

Drempt werd 's nachts een

scooter van de oprit gestolen,

die dezelfde dag nog werd aan-

getroffen in Doetinchem. De

scooter is terug bij de eigenaar.

- In Drempt vond 's nachts aan

de Dreef een auto-inbraak

plaats, waarbij een autoradio,

cd's en waardepapieren zijn ge-

stolen. Van de dader en de buit

ontbreekt nog ieder spoor.

- Bij een bloemen- en planten-

kwekerij aan de Doetinchemse-

weg te Zelhem werd 's nachts

een rolsteiger ontvreemd.

's Nachts werd er bij het café

in de Velswijk ingebroken; hier-

bij werden geld en rookwaren

weggenomen.

Vrijdag l februari

- Een automobilist reed over de

Dorpsstraat in Halle in de rich-

ting Zelhem. Uit tegenoverge-

stelde richting kwam een per-

sonenauto. Tijdens het voorbij-

rijden raakten de voertuigen el-

kaar, hierdoor ontstond schade

aan beide voertuigen.

Zaterdag 2 februari

- 's Nachts vond op de Land-

straat in Halle een tragisch

verkeersongeval plaats. Door

onbekende oorzaak raakte een

automobilist met zijn voertuig

in de berm en schampte een

boom en kwam vervolgens over

dwars tot stilstand tegen een

andere boom. De twee inzitten-

den moesten door de brand-

weer Varsseveld uit het wrak

worden gehaald. Beide inzit-

tenden werden met zwaar let-

sel per ambulance naar het zie-

kenhuis gebracht. Enkele uren

na het ongeval is de bestuur-

der, een 21-jarige man uit

Dinxperlo, op de intensive care

aan zijn verwondingen overle-

den. De passagier, een 2 2-jari-

ge inwoner ook uit Dinxperlo,

ligt nog met ernstige verwon-

dingen op de intensive care.

Zondag 3 februari

- De brandweer moest 's mid-

dags uitrukken voor een keu-

kenbrand in een bedrijfspand

aan de Rijksweg in Drempt. De

brand is beperkt gebleven tot

de keuken. De oorzaak van de

brand is nog onbekend.

Maandag 4 februari

- Op de Eldrikseweg in Eldrik

vond 's middags een eenzijdig

verkeersongeval plaats. Een

automobilist raakte in een flau-

we bocht met zijn voertuig in

de berm, waardoor de auto

begon te tollen en zijwaarts in

de sloot tot stilstand kwam. De

bestuurder, een inwoner uit

Dinxperlo, verklaarde dat hij

bezig was een cd-tje te verwis-

selen. Aan de auto ontstond

forse schade, de bestuurder

bleef verder ongedeerd.

Saskia Visscher

De kampioenen met de beker, v.l.n.r. Yarn, Mark (pet), Milan, Max en Riek

U kunt voor: handels-, reclame-, en famüiedrukwerk

terecht bij ons agentschap m Steenderen:

J.B. Eppink
Dorpsstraat 37. 7221 BN Steenderen - tel. (0575) 45 1862 - fax (0575) 45 1 6 2 1
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Donderdag 14 februari

Valentijnsdag
Kom ook voor

valentijns-
cadeautjes

naar

rootbod
rio n / // ij / /; richtin </

Raadhuisstraat 1 1 - 1 3 • Hengelo Gld.
Tel. (0575)46 14 69
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VALENTIJNSDAG
WOENSDAG 14 FEBRUARI

Verliefd

Verloofd

Getrouwd

of vind je Hem of Haar gewoon aardig.
Met een Valentijnsboeket van

FLEUR DECOR
komt jouw boodschap vast en zeker over.
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Een verrassing

voor Vb/entyn,

dan moet je bij

kadoshop ttp

Sueters zijn.

SPEELGOED ^^ _ _ ••••••• •1̂ ^̂
HUISHOUD-EN ^^ J ̂ ^

rz?E
s;op o U C l C rfO

LEKTUUR
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566
RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

Uw Echte
Bakker is een

ware hartedief

Uw Echte Bakker, die hartedief, heeft een
heerlijk Valentijnsassortiment gebakken.
Verras je liefste met zo'n originele ambachte-
lijk gebakken Valenfijnsverrassing.

Echt je proeft 't!

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

kwekerijWESSELINK

bloembollen en bolbloemen

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)

14 februari valentijnsdag

Stuur eens

THEREADSHOP
@

BONVRIE

Meer dan lezen alleen!

Hengelo Gld. - Zelhem - Wehl - Duiven

Geef je een boeket als Valentijnsverrassing?

Wij verzorgen ook graag de bezorging.

Beo
v.o.f.

Hengelo Gld. - Raadhuisstraat 8 - Tel. (0575) 46 14 73
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U VERDIENT

DE ZEKERHEID VAN

OOGGARANT

N U V O £ * Een NUVO Ooggarant optiekzaak
z o

° * biedt u de volgende zekerheden:

• Periodieke kwaliteitscontrole

f^f^f S * • Gediplomeerde opticiens

GARANT * Heldere garantievoorwaarden

TOEGEKEND VOOR ' Persoonlijke aandacht en

HET JAAR 2002 professionele service

NUVO Ooggarant optiekzaken worden continue in
opdracht van de NUVO gecontroleerd door een onaf-
hankelijke stichting. U herkent uw NUVO Ooggarant
opticien aan het Ooggarant vignet en certificaat.

UW NUVO OOGGARANT OPTICIEN:

J U W E L I E R - O P T I C I E N

Spalstraat 15, Hengelo gld. - Telefoon (0575) 46 13 74

••

HC&MAN
^B G R O E N S P E C I A L I S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen

aanleg

onderhoud
sierbestrating

kwekerij

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

Bakkerij
Bruggink

Raadhuisstraat 19

Tel.(0575)461358

Gevraagd:

verkoopster
in de winkel voor

15 uur per week

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel.(0575)461806
Zonnestraal 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

ROOZEGAARDE
Sport & Mode

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

MAGAZIJNOPRUIMING SCHOENEN

Dit noemen we
pas opruimen!

Voetbalschoenen
Runningschoenen
Indoorschoenen
Vrijetijdsschoenen

Restanten uitzoeken

^ f\ •2ll
l Ur~ 40 - «^ur"

50r- 25 - 15r~

45r- 35r-
20'-

ADIDAS - ASICS - CALCIO - FILA - LOTTO - MIZUNO - NIKE - PUAAA

ZIE ONZE ETALAGE

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Verwacht u 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.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 3818 - Fax (0575) 46 50 88

De nieuwe collectie Björnson
US Basic, Vlach, Pow-Pow etc.

Nu ook voor kinderen!

De wintercollectie restanten
moet er nog uit!

Haaf echt uw voordeel!

2 thermoblouses voor € 24,-
bodywarmer € 17,50
Actie schipperstruien

'De Plattelandswinker

V.O.F. Klompenfabriek

S&tefè
Uilenesterstraat lOa, 7256 KD Keijenborg

tel. (0575) 46 30 30 746 25 48 - fax (0575) 46 25 48

www.sueters.nl

Airtumblingbaan 'Achilles'

Op woensdag 30 januari jl. werd door gymnastiek-

vereniging 'Achilles' te Hengelo Gld. in de gymzaal

aan de Leliestraat met veel trots haar nieuwe aan-

winst gedemonstreerd: de 'airtumblingbaan'. Dit ve-

rend acrobatieluchtkussen van vijftien meter lang en

drie meter breed zal steeds meer gebruikt worden in

plaats van de ouderwets geworden langemat.

Bij de 'airtumblingbaan' is de kans op blessures min-

der en door de zekerheid, dat het vallen bij een ver-

keerde sprong minder pijnlijk zal zijn, zullen de tur-

ners in staat zijn moeilijke sprongen beter te oefe-

nen. De lengte van de baan noodt uit tot het uitvoe-

ren van reeksen sprongen en het plezier is dan ook

duidelijk aan de gezichten van de springers af te

lezen. Voor de jongere kinderen is het een toestel,

waarbij ze minder angst zullen hebben om te sprin-

gen en gewoon een beetje rollebollen na afloop van

de gymles is ook leuk.

'Achilles' houdt iedere woensdag van 20.00 tot 21.00

uur een springuur voor jongens en meisjes van zes-

tien jaar en ouder. Ook voor jongelui, die inmiddels

hebben besloten niet meer te gaan turnen, is dit uur

misschien aanleiding om toch weer mee te gaan

Damclub Hengelo Gld.

doen. Bij voldoende deelname is men van plan op

maandag een jeugdgroep te starten voor kinderen

vanaf twaalf jaar.

Hierover kan contact worden opgenomen met

Bettie Lassche, Elferinkdijk 8, tel. 463656 of mevr.

D. Janssen, Berkenlaan 21, tel. (0575) 4610 78.

Het eerste team speelde thuis

de negende bondswedstrijd tegen

koploper UDC uit Ulft.

Als eerste wist H. Luimes zijn te-

genstander te strikken en bracht

DCH op voorsprong, 3-0. Ook E.

Hoebink wist te winnen en het

werd 6-0. Maar J. Heijink verloor

aan het zesde bord en UDC kwam

terug, 6-3. Vervolgens werd er re-

mise gespeeld door H.Weijkamp,

J. Vos en H. Vos. Daarna wist UDC

op gelijke voet te komen doordat

H.Zonnenberg tegen zijn eerste

partij in de bondscompetitie ver-

loor. Doch R. Hesselink bleef koel

en won zijn partij. Hiermee won

DCH met 12-9.

Volgende week volgen de andere

partijen in de eerste klasse Oost

Gelderland om te zien of DCH nog

kans heeft op het kampioen-

schap.

In Winterswijk werden op 2 fe-

bruari de persoonlijke sneldam-

kampioenschappen van Oost Gel-

derland gehouden. Van Hengelose

zijde was een 'grote' deelname:

negen DCH-leden, ondanks het

feest van onze Kroonprins en

Maxima. In de provinciale hoofd-

klasse werd H. Luimes kampioen

(na barrage met 13-19). H.Vos

werd hier derde (na barrage met

13-17). Beide mogen op 31 maart

deelnemen aan de Gelderse kam-

pioenschappen.

In de eerste klasse was het A. de

Greef die van DCH die de vierde

plaats haalde met 13-23 (eerste

reserveplaats voor de Gelderse fi-

nale). R. Beening werd daarin ne-

gende met 13-20. Omdat er vol-

gens het zwitsers systeem werd

gespeeld in de eerste klasse met

25 deelnemers, waren de ver-

schillen erg klein.
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Extra feestje voor de Hengelose jeugd

Huwelijk van Willem-Alexander

en Maxima

AANGIFT INKOMSTENBELASTING 2001

Naar aanleiding van de bruiloft

van prins Willem-Alexander en

Maxima Zorreguita heeft het

Oranjecomité een grandioos feest

georganiseerd voor de basis-

schooljeugd van Hengelo Gld.

Ook het gemeentebestuur wilde

meer mensen laten genieten dan

de beperkte groep die was uitver-

koren voor het feest in 'De

Arena'. Door de MKZ-crisis in het

voorjaar van 2001 was het Ko-

ninginnefeest niet doorgegaan, dus

ook hier viel wat in te halen.

Door de gezamenlijke inspanning

van de gemeente en het Oranjeco-

mité werd het een feestelijke dag.

Alle kinderen van de basisscholen

kregen van de gemeente als aan-

denken een mok met daarop een

afbeelding van Willem-Alexander

en Maxima. Van het Oranjecomité

kregen de kinderen van groep l

tot en met groep 6 een oranje

lampion om mee te kunnen lopen

in een lampionoptocht.

's Avonds om 19.00 uur vertrok

een grote stoet kinderen met hun

ouders vanaf de Oude Varsselse-

weg door de Beukenlaan, richting

gemeentehuis, onder muzikale be-

geleiding van EMM en muziekver-

eniging Crescendo.

Burgemeester Van Beeck Calkoen

sprak de kinderen toe en roemde

het initiatief van het Oranje-

comité. Het was een sfeervolle

afsluiting van een bijzondere dag.

Op hetzelfde tijdstip was er voor

de jeugd van 12 tot 14-15 jaar

een alcoholvrije disco bij disco-

theek 'De Zwaan'.

Op maandag 4 oktober gaf het

poppentheater uit Doetinchem

onder de bezielende leiding van

Hans Prein een voorstelling met

als titel 'Een knal van een brui-

loft'. De voorstelling werd maar

liefst drie keer gespeeld om alle

kinderen van de basisscholen van

de gemeente Hengelo te laten ge-

nieten. Het feest in zaal Langeler

kon pas beginnen als de klok

twaalf keer geslagen had. 'Pro-

fessor' Prein en twee echte hek-

sen, die de toverkunst goed be-

heersten, slaagden er uiteindelijk

in met glans hun opdracht te ver-

vullen. De boeiende voorstelling

was geschikt voor alle leeftijd-

groepen en gezien de spontane re-

acties van de kinderen werd het

optreden een groot succes. De ko-

ninklijke bruiloft was een extra

feestje voor de Hengelose jeugd.

Een uitstekend initiatief!

Donderdag, 7 februari werd voor

de ouderen 'de Naobrulfte' geor-

ganiseerd bij zaal Langeler. Hier-

over zullen we in het volgende

nummer van 'De Reclame' ver-

slag doen.

Tamme gans Krelis ontsnapt aan triest einde

Dierenliefde op huize 't Kervel
Naast het houden van paarden

en het berijden daarvan, alsmede

schapen, katten en een hond, ver-

zorgen de dochters Naomi en

Jiska van echtpaar De Groot op

huize 't Kervel te Hengelo Gld.

ook een aantal ganzen. Na ook

nog duiven en kippen te hebben

aangehaald, ging men ook op

zoek naar ganzen, omdat het ge-

bouw met een brede gracht is om-

geven. De daad bij het woord ge-

voegd ging het gezin De Groot op

zoek en ze trof een aantal ganzen

aan ergens in een park, welke op

het punt stonden te worden afge-

voerd naar een poelier.

De meisjes vonden het heel zielig

en overtuigden hun ouders om de

ganzen maar mee naar Hengelo

Gld. te nemen. Ze hadden het be-

doeld als verjaardagscadeau voor

hun moeder Lineke, welke dag en

nacht in de weer is. Het vrouwtje

van de ganzen kreeg de naam

Kaatje, de mannetjes Bobbel en

Krelis. Op een gegeven morgen

lag de gans Bobbel dood langs het

water en korte tijd later ook de

vrouwtjesgans Kaatje. Voor de

achterblijver Krelis was het een

treurige zaak. Het dier werd heel

stil, dus werd besloten om maar

snel naar een nieuw vrouwtje op

zoek te gaan. Gehoopt werd dat

er een oplossing kwam.

Toen men op een morgen naar

buiten keek, bleek Krelis in gezel-

schap van een mooie sneeuwwitte

vrouwtjesgans te zijn. Na hen bij

elkaar gebracht te hebben, bleek

het al snel te klikken tussen Kre-

lis en de nieuwe aanwinst.

Omdat Krelis ook wel eens op

stap ging buiten de eigen con-

treien, overkwam hem een onge-

luk, waarbij hij werd aangereden.

Bij een bezoek aan de dierenarts

kreeg men te horen dat de poot

van Krelis gebroken was en het

er op leek, dat er niets anders op

zat, dan hem te laten inslapen.

De dierenarts zei dat het mogelijk

geopereerd kon worden en ze gin-

gen toen op zijn aanwijzing naar

een dierenkliniek in Velp.

Er werd ter versteviging een sta-

len pin ingezet en Krelis bleef de

eerste weken in zijn hok, waarbij

vrouwtjesgans Dina - de nieuwe

vlam - telkens bleef roepen (gak-

ken) naar haar vriend. Na onge-

veer vijf weken mocht gans Krelis

met de herstelde poot weer in het

water. Eerst in een ondiep badje,

waarbij hij er vrolijk op los spet-

terde. Krelis, welke een heel

makke en tamme gans is, onder-

ging alle handelingen heel rustig.

Toen de stalen pin er bij de dieren-

arts werd uitgehaald, was er ook

een TV-ploeg op bezoek. De opna-

men voor het programma 'Dieren

op het spreekuur' worden uitge-

zonden op zondag 24 februari a.s.

via SBS 6 om 19.00 uur.

Algemeen

De verzending van de aangifte-

biljetten voor de aangifte in-

komstenbelasting over het jaar

2001 is in volle gang. Inmiddels

heeft een groot aantal belas-

tingplichtigen de beruchte blau-

we enveloppe in de brievenbus

gehad. Zoals bekend is de struc-

tuur ten opzichte van het jaar

2000 ingrijpend veranderd.

Boxenstructuur

De inkomstenbelasting wordt met

ingang van 2001 gekenmerkt

door de zogenaamde boxenstruc-

tuur, ledere box heeft zijn eigen

tarief.

Het gaat om drie boxen:

• Box 1; bestaat uit belastbaar

inkomen uit werk en woning en

kent een progressief schijventa-

rief met een maximum van

52%;

• Box 2; bestaat uit belastbaar

inkomen uit aanmerkelijk be-

lang en kent een vast tarief

van 25%;

• Box 3, bestaat uit belastbaar

inkomen uit sparen en beleggen

en kent een vast tarief van

30% over een forfaitaire op-

brengst van 4%, dus in feite

een tarief van 1,2% over het

saldo van de in box 3 vallende

bezittingen en schulden.

Verder kent de wet in de per-

soonsgebonden aftrek een verza-

meling aftrekposten, zoals ali-

mentatiebetalingen, uitgaven we-

gens ziekte, giften en nog diverse

andere aftrekposten.

De persoonsgebonden aftrek komt

in mindering op achtereenvolgens

het inkomen in box l, box 3 en

box 2. Bijzondere tarieven zoals

we die in het verleden kenden be-

staan niet meer.

Het begrip partner

Gehuwden (en dus ook geregis-

treerde partners) zijn automa-

tisch eikaars partner als zij niet

duurzaam gescheiden van elkaar

leven.

Ongehuwd samenwonenden zijn

alleen eikaars partner als zij vol-

doen aan drie voorwaarden en

beiden voor een bepaald belas-

tingjaar uitdrukkelijk voor het

partnerschap hebben gekozen. De

drie voorwaarden zijn:

1. U voert in een jaar meer dan

zes maanden onafgebroken een

gezamenlijke huishouding;

2. U staat beiden gedurende die

periode bij de gemeente inge-

schreven op hetzelfde adres;

3. U bent beiden 18 jaar of ouder

of, als u samenwoont als ouder

en kind, u bent beiden 27 jaar

of ouder.

Hoofdlijn inkomenstoerekening

Vanaf 2001 gaan partners zoveel

mogelijk individueel belasting be-

talen. Ook als u gehuwd bent, be-

taalt u belasting over uw eigen

inkomen en kunt u alleen zelf ge-

bruik maken van uw eigen aftrek-

posten.

Sommige inkomsten en aftrekpos-

ten zijn echter gemeenschappe-

lijk. Als u gedurende het hele

jaar dezelfde partner hebt, mag u

vanaf 2001 de gemeenschappe-

lijke inkomsten en aftrekposten

naar keuze over u beiden verde-

len.

Uiteraard moet in totaal wel

100% van de inkomsten en af-

trekposten aangegeven worden.

Indien u dat niet doet, treedt een

wettelijke toerekening in wer-

king: ieder de helft.

De vrij te verdelen gemeenschap-

pelijke inkomensbestanddelen zijn:

• Het saldo van de inkomsten uit

de eigen woning (dus niet de

bijtelling eigen-woningforfait bij

de één en de hypotheekrente-

aftrek bij de ander);

• De vermogensbestanddelen die

de grondslag vormen voor de

vermogensrendementsheffmg

van box 3;

• De uitgaven voor kinderop-

vang;

• Het inkomen uit aanmerkelijk

belang van box 2 vóór vermin-

dering met de persoonsgebon-

den aftrek;

• De posten van de persoonsge-

bonden aftrek, te weten:

- uitgaven voor onderhoudsver-

plichtingen, zoals alimenta-

tie;

- verliezen op beleggingen in

durfkapitaal;

- uitgaven voor levensonder-

houd van kinderen tot 30

jaar;

- buitengewone uitgaven, zoals

uitgaven ter zake van ziekte;

- weekenduitgaven voor gehan-

dicapte kinderen;

- scholingsuitgaven;

- uitgaven voor monumenten-

panden;

- aftrekbare giften.

Een verdeling in enig jaar heeft

geen consequenties voor volgende

jaren. De keuze geldt per post en

kan van jaar tot jaar worden ge-

wijzigd. Zolang de beide aansla-

gen nog niet onherroepelijk vast-

staan, kan de keuze nog worden

herzien.

Voordelen toerekeningsregels

De toerekeningsregels kunnen mo-

gelijkheden geven vóór aanzien-

lijke belastingbesparing. Dit geldt

met name in box l, waar tarief-

verschillen kunnen worden benut.

Een voorbeeld ter illustratie.

Stel het saldo inkomsten uit eigen

woning bedraagt € 6.000 ne-

gatief, het inkomen in box l van

u bedraagt € 50.000, het inko-

men van uw partner bedraagt

€ 25.000. In dit geval moet er-

voor gekozen worden om de to-

tale aftrek bij uzelf te claimen,

omdat u een voordeel geniet van

52% over € 6.000 = € 3.120,

terwijl dit bij uw partner slechts

37,85% over € 6.000 = € 2.271

zou zijn. Indien het saldo van de

inkomsten uit eigen woning posi-

tief zouden zijn, moet uiteraard

gekozen worden voor toerekening

aan uw partner.

De keuzemogelijkheid vergt in

sommige gevallen veel reken-

werk. Veel rekenwerk kan be-

spaard worden door aangifte te

doen met behulp van de belas-

tingdiskette die bij het aangifte-

biljet gevoegd is. Dit programma

maakt de gevolgen van een wijzi-

ging ogenblikkelijk duidelijk.

Deze column werd verzorgd

door Accountantskantoor

Th.J. Sloot b.v.

De Hersenstichting kan niet zonder u...

En niet alleen de Hersenstichting.

Samen met het Nationaal Fonds

Geestelijke Volksgezondheid orga-

niseert zij eens per jaar de 'Natio-

nale Collecte Hersenziekten en

Psychische Ziekten'.

De reden? Wie de cijfers kent

weet genoeg; een op de vijf Ne-

derlanders krijgt in zijn of haar

leven te maken met een hersen-

aandoening. Dat zijn er ruim drie

miljoen. We hebben het dan over

aandoeningen als bijvoorbeeld

een beroerte (hersenbloeding of

herseninfarct) of een hersentu-

mor. Maar dat kunnen ook psy-

chische aandoeningen zijn zoals

angsten, fobieën of een depressie.

De Hersenstichting Nederland

(HsN) en 't Nationaal Fonds Gees-

telijke Volksgezondheid (NFGV)

zetten zich in voor al die mensen

met zo'n aandoening. Dat doen zij

door veelbelovende onderzoeks-

projecten te financieren die ge-

richt zijn op verbetering van zorg

en hulp, nieuwe behandelmetho-

den, wetenschappelijk onderzoek,

voorlichting en preventie. Het zijn

inspanningen die moeten leiden

tot genezing of, als dat niet moge-

lijk is, verzachting van het lijden.

Daar is echter veel geld voor

nodig. Vandaar deze landelijke

collecte. Deze wordt in 2002 ge-

houden in de week van 31 maart

tot en met 6 april.

Help ons daarom en geeft u zich

nu al op als collectant of collecte-

organisator. Dat kan telefonisch

met het coördinatiepunt voor de

collecte: (030) 297 1197 of direct

met de collectepromotor van mid-

den en oost Nederland: Ine Woud-

stra (0314) 39 1569.
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Zoete Mandarijnen zonder pit

Clementines, 20 stuks €3."

Mooie Sla 2 krop

€1.5O

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondwég 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

Aanbiedingen van de week

Hacheevlees soo gram €4,50

Kalkoenschnitzels per stuk € 1,40

Gebraden fricandeau

100 gram €1,35

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

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

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

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.

Spalötraat19,7255AA Hengelo Gld.

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

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

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

V.O.F. Klompenfib

Wij hebben voor u op
voorraad ± 80 occasions in
alle prijsklassen, waarvan

± 50 in onze showroom.
Een greep uit onze voorraad.

Audi 80 2.0i, LPG, 1990

BMW 3161,1991

BMW 31 8i S Coupé M3 Look, 1994

CitroënZX 1.4, 1993

Daihatsu Cuore 850 TR, 1992

Fiat Cinquecento 1.1 Sporting, zwart, 1 995

Ford Maverick 4x4, 7 pers., 1 993

Ford Escort Clipper, Station, 1995

Ford Escort 1. 6 CLX, 1992

Hyundai Lantra 1 .6 GLS, 1 996

HyundaiScoupé1.5GSi,1992

Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995

Mazda 323 HB 1 .6i GLX automaat 1 991
Mazda 323 Station 1 .6i GLX, LPG, 1 993

Mazda 323 Sedan 1.8, 1992

Mazda 323 Sedan 1 .5i GLX 1996

Div. Mazda 323 F 1.6i/1.8i, 1990 t/m 1994

Div. Mazda 626 HB 1.8i/2.0i, 1992 t/m 1995

MazdaXedos9,2.0i-V6,1994

2.700,-

6.350,-

10.950,-
2.750,-

2.500,-

4.400,-

6.250,-

4.500,-

3.150,-

4.950,-

2.950,-

6.350,-

2.700,-

3.350,-

2.700,-

6.350,-

vanaf 2.250,-

vanaf 2.750,-

7.250,-

VW Golf l Cabrio, LPG, 1982 2.950,-

VW Golf II, 5-drs., zwart, 1991, i.z.g.st. 3.300,-

2x Renault Clio, 1991/1994 vanaf 2.350,-

Mazda Demio GLX, Airco, 1999 10.250,-

VWCorradoG60,1989 3.650,-

Volvo 740, LPG, 1990 2.300,-

Volvo 940 Station 2.3, LPG, 1995 10.500,-

Diverse bedrijfswagens:

Citroen Berlingo 1.90,1998 incl. btw 6.600,-

Fiat Ducato Camper, Diesel, 1987 6.950,-

2x Hyundai H100 Diesel, dubbele cabine, 1997 incl. btw 5.500,-

Mazda E2200 Diesel, verhoogd dak, 1994 3.300,-

2x Mazda E2200 Diesel, 1995 incl. btw, vanaf 4.500,-

Mercedes Vito 108 Diesel Mini Camper, 19% excl. btw 12.250,-

Mazda 121 Van, Bestel, Diesel, 1997 4.300,-

Klassieker: Mazda RX-7, nw. model, 1986

Motorfiets: Suzuki Intruder, 19%, 1400 cc

3.250,-

6.500,-

Mitsubishi Pajero Long Body 2.8 TDi, 7 pers., 1996 incl. btw 18.150,-

Mitsubishi Spacerunner 1 .8, LPG, 1 994

Opel Astra, Sedan, 1.7, Diesel

Opel Astra HB 1 .6 Sport, G3, 1 997

Opet Astra Wagon 1 .7 Diesel, 1 994

Peugeot 205 1.1, 1992

Renault Lagune, 1995

2x Renault Safrane RN 2.2i, 1993

RenaultTwingo, 1995
SeatMarbella,1997

SubaruLegacy1.8DL,1992

Suzuki Vitara Cabrio, 1990

VW Polo 3-drs. 44 KW, zwart, 1 995

VW Golf 2.8 VR6, 1995

7.250,-

4.100,-

5.750,-

3.300,-

2.950,-

4.750,-

4.950,-

4.550,-

3.850,-

2.950,-

5.000,-

6.250,-

8.850,-

Prijzen zijn in Euro's!

Verder hebben wij diverse goedkope inruilauto's voorzien
van een geldige of nieuwe APK.

Alfa 75 1.6i, 1990

Ford Sierra 2.0i, 1990, i.z.g.st.

Ford Escort Wagon, Van, Diesel, 1989

Mazda 323 Sedan 1.5,1989, i.z.g.st.

Nissan Micra 1.2,1990

Peugeot 4051.6,1992

Renault 21 GTS, 1990

VW Golf I11.8, LPG, 1990

Volvo 440,1990

1.500,-

1.250,-

1.250,-

1.800,-

1.350,-

1.800,-

1.350,-
2.250,-

1.500,-

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur - zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

FINANCIERING ZONDER AANBETALING! GARANTIE: ONDERHOUD - REPARATIE -APK KEURING

Van Geldere Auto's
Zutphen Emmerikseweg 75A Baak - (0575) 44 29 76. U vindt ons bedrijf a/d weg Zutphen-Doetinchem

Uilenesterstraat lOa. 7256 KD Keijenborg

tel. ( 0 5 7 5 ) 4 6 3 0 3 0 / 4 6 2 5 4 8

fax (0575) 46 25 48

wvAv.sueters.nl

'De Plaüelandswinkel'
Kwalliteitsklompen,

klompschoenen, laarzen,

werkschoenen, werkkleding,

vrijetijdskleding

regenkleding, souvenirs

Altijd voordeel!

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tei (0575) 46 10 54

de gehele week:

Rauwkost: tropicalsalade

250 gram € 1f75

dinsdag - woensdag - donderdag:

Prei
1 kiio € 0,98

Kiwi

10 stuks € 2,50

vrijdag - zaterdag:

IJsbergsla

1 krop € 1f25

Mooie Navelsinaasappels

18 stuks € 3,20

ROOZEGMRDE

Spalstraat 13 - Hengelo Gld.

Dit noemen we

pas opruimen:

• Rokken

• Broeken

• Blouses

• Truien

Restanten
uitzoeken:

10f-

Uwfefsbemhffen/ mr 'i» Reclame 'turnt u ook e-mailen naar

dmkkerijuitefweHi@ptenet.nl

vwwd 20%
e Me B>K-p<w,!

Houdt u van voordeel? Dat komt mooi uit, want met de Kroontjesactie van BK

ontvangt u in de maand februari niet alleen 20% kassakorting op uw aankoop,

u krijgt ook nog eens gratis kroontjes! Daarmee kunt u sparen voor royaal

voordeel op de exclusieve collectie van de BV Koninklijke van Kempen & Begeer.

In de krooncollectiebrochure kunt u alles lezen over deze bijzondere actie.

BK is verkrijgbaar bij:

SPEELGOED ^^ . . HBB̂ HB Mfe ̂ ^

HUISHOUD-EN ^^~ ^^— _• ̂ ^™K»A
U

DZ?E
SKHOP O U C l C ff O

LEKTUUR

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL 553566

RAADHUISSTRAAT 9a - 7255 BK HENGELO (GLD) - TEL 461189

De Kroont jesact ie van BK combineert voordeel met voordeel in februari!
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