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Al twaalf en halfjaar het 'zonnetje' in de zaak

X

*l

Marleen van den Barg

Vrijdag l februari was een bij-

zondere dag voor Marleen van

den Barg. Op die dag namelijk

kwam ze in een versierde zaak

van Enorm - Harmsen te Hengelo

Gld. Natuurlijk wist Marleen,

dat ze inmiddels al weer 12Vz

jaar in dienst was bij dit bedrijf,

maar ze had het idee, dat verder

niemand er aan dacht: er werd

niet over gesproken en af en toe

een hint in de goede richting le-

verde geen enkele reactie op.

Gerda en Ben en het verdere per-

soneel wist goed z'n mond te hou-

den, hoewel dat af en toe wel

enige moeite kostte. Het cadeau,

dat zou worden aangeboden (een

horloge) ging niet door omdat

Marleen door een buitenkansje er

zelf een aanschafte! Met het ca-

deau is het helemaal goed geko-

men. Toen Marleen veertien jaar

geleden voor haar KMBO-oplei-

ding stage liep bij de firma Enorm-

Hannsen, had ze ook niet kunnen

vermoeden, dat ze hier haar vaste

baan zou vinden en er ook zou

blijven. Zowel Marleen als het be-

drijf zijn in die jaren gegroeid.

Marleen laat blijken, dat het voor

een vrouw niet altijd meevalt om

juist in deze branche aan het

werk te gaan, maar dankzij de

hulp van Gerda en Ben en de per-

soneelsleden heeft ze zich ontwik-

•keld tot een onmisbare kracht. Ze

vertelt enthousiast over het ple-

zier, dat ze heeft in haar werk,

dat ze vooral zo aantrekkelijk

vindt door de plezierige contacten

met de klanten.

Veel klanten dachten, dat Marleen

een dochter was van Gerda en Ben

en in voorkomende gevallen liet ze

het daar ook maar bij door door de

winkel te roepen: 'Pa, hoeveel

moet dit kosten?' Marleen kwam

de eerste acht jaar vanuit Toldijk

met haar brommertje door weer

en wind naar Hengelo Gld., maar

nu is ze inmiddels inwoonster van

deze plaats.

Veel klanten, maar ook 'De Re-

clame' hopen, dat Marleen met

haar niet te verwoesten, zonnige

humeur nog lang bij Enorm-

Harmsen mag blijven.

Minimotor en wegrace infodag in Hengelo Gld.
Zondag 24 februari a.s. organiseert Slick '96, de mini-

motor afdeling van Hamove, in de molen aan circuit

'Varssel-Ring' van 13.00 tot 17.00 uur een infodag over

mini motoren.

Hamoveleden presenteren er hun minibikes en ook wegrace-

machines in de 250 cc, Supersport 600, Supermomo en Zij-

spannen. Ook kunt u hier advies krijgen over het zelf bou-

wen van een mini motor.

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen onder

tel. (0547) 2603 98 van 19.00 tot 20.30 uur.

Gezamenlijk initiatief van de drie Hengelose partijen

Politiek debat CDA - PvdA - WD
De drie Hengelose partijen - CDA, PvdA, WD - organiseren in ver-

band met de komende gemeenteraadsverkiezingen gezamenlijk een

politiek debat, waarbij de drie lijsttrekkers natuurlijk een belangrij-

ke rol spelen. De onderwerpen zullen betrekking hebben op de plaat-

selijk belangrijke thema's. De discussie staat onder leiding van Je-

roen Berends van 'Radio Ideaal'. Het politiek debat wordt gehouden

op woensdag 27 februari a.s. om 20.00 uur in zaal Langeler.

Lijsttrekkers

De drie Hengelose partijen hebben

een goede onderlinge verstand-

houding, zodat het voor de hand

lag gezamenlijk het initiatief te

nemen om een politiek debat te

houden.

Maar een goede samenwerking

houdt natuurlijk nog niet in dat

er geen verschillende standpun-
ten zijn.

Dat zal waarschijnlijk ook blijken

bij het begin van het debat als de

drie lijsttrekkers - Herman Gos-

selink (CDA), Nees van Petersen

(PvdA), Piet Noordijk (WD) - ge-

legenheid krijgen in een kort

tijdsbestek maximaal drie voor

hun partij belangrijke items naar

voren te brengen.

Daar zal dan vervolgens onder-

ling en met de aanwezigen in de

zaal verder van gedachten over

worden gewisseld.

Discussie

Na de pauze zal het debat verder

gaan aan de hand van actuele

thema's voor Hengelo, zoals het

komplan, de herindeling, veilig-

heid/rotondes, e.d. Als er specia-

listische vragen of opmerkingen

komen, kunnen de andere (kandi-

daat-)fractieleden, c.q. de fractie-

specialisten die in de zaal aanwe-

zig zullen zijn, daarover natuur-
lijk hun zegje doen.
Teneinde het debat in goede

banen te leiden is daarvoor een

onafhankelijke discussieleider ge-

vraagd. De discussie zal geleid

worden door Jeroen Berends, die

voor 'Radio Ideaal' o.a. politieke

programma's verzorgt.

De drie partijen hopen, dat mede

door deze avond de kiezers een

goede keus kunnen maken en

daarmee een bijdrage te leveren

aan een goede opkomst bij de ko-

mende gemeenteraadsverkiezin-

gen.

'Coldshot' vrijdag 22 februari in
Gasterij 'de Eikeboom9

Vrijdag 22 februari komt de uit

Holten afkomstige band 'Cold-

shot' in 'de Eikeboom' in Keijen-

borg. 'Coldshot' is eind 1998

opgericht en timmert dus al een

paar jaar aan de weg.

Een hoogtepunt voor de band was

toen zangeres Gerjanne Meijer-

man de soundmixshow van Oost-

nederland won.

Het repertoire bestaat voorname-

lijk uit hedendaagse Top-40 num-

mers van Anouk, Queen, U2 en

Ilse Delange. De band kan om-

schreven worden als een lekkere

gitaarband.

De band bestaat uit Gerjanne

Meijerman, Richard Aaltink, Arno

Meijerman, Hans Pinkert en Die-

derik Bronsvoort.

'Coldshot' stond o.a. al in het

voorprogramma van 'Jovink & the

Voederbietels' en'The OXX-band'.

(advertentie)

Hans wat maak je ons nou,

1/HS++ de vijf dat zou!



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

ü KERKDIENSTEN
Rem i gi u s kerk

- Zondag 24 februari, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, Doop m.m.v. Cantorij

Goede Herder Kapel

- Zondag 24 februari, 10.15 uur,

ds. A.B. Elbert, Jeugddienst
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'

- Donderdag 21 februari, 19.00 uur,

Eucharistieviering (RK kerk Hengelo Gld.)

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 21 februari, 19.00 uur,

Eucharistieviering (de Bleijke)

- Zaterdag 23 februari, 19.00 uur,

Eucharistieviering

- Zondag 24 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

A/PC gebouw, Zelhem:

- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

«MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:

- Informatie over de huisartsenpraktijk

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op

http://huisartsengroephengelogld. wolweb, nl/

Huisartsenpost SI ingelandziekenhuis

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

- Tijdens deze diensten dient u eerst telefonisch

contact op te nemen.

- De avonddienst loopt van 17.00 uur 's avonds

tot de volgende morgen 8.00 uur. De weekend-

dienst is zaterdags, zondags en op erkende

feestdagen de gehele dag en is uitsluitend
bedoeld voor spoedgevallen.

- De huisartsenpost is buiten praktijkuren altijd

bereikbaar op het centraal telefoonnummer:

(0314)329888.

Telefoonnummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)461277
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262

dr. Koning, tel. (0575) 4612 66

Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)462904

dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444

dr. Koning, tel. (0575) 463010

Apotheek Hengelo Gld.

Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10

Openingstijden:

- maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

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

en van 17.30 tot 18.00 uur.

- Levert u zoveel mogelijk uw recepten in tijdens

deze openingsuren.

- Heeft u een spoedrecept dat niet kan wachten tot

de openingsuren van de apotheek, belt u de apo-

theek in Hengelo Gld. telefoonnr. (0575) 461010.

U wordt dan automatisch doorverbonden met de

dienstdoende apotheek (Hengelo of Zelhem) voor

het maken van een afspraak.

Diëtiste:
- Mevr. F. Lamers elke donderdag 14.00-16.00

uur, gaarne vooraf een afspraak maken via de

apotheek (0575) 461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

'Jentha'

- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.

Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,

kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness

'Janssen van Dijke'
- Tel.(0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

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

Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:

- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en

mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,

b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)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.

S 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.

ü 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) 34 12 75 of tel. (0314) 326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'

- Informatie en aanmelding:

coördinator mevr. H. ten Hoopen

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

m DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515

- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

tel. (0575)463435

- M. Lukassen, tel. (0575) 461457(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) 560381

Diabetes Vereniging Nederland

- Telefonische hulpdienst: tel. (0334) 725083

Kinder- en Jeugdtelefoon Achterhoek

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

Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.

- dinsdag 14.00-17.00 uur,

woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur,

donderdag 14.00-17.00 uur

vrijdag 14.00-20.00 uur

Openingstijden VVV Hengelo Gld.

- maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur

Openingstijden Wereldwinkel

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

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 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) 32 99 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'

Is slanker en fitter worden uw

doel? Hoe kunt u dat bereiken

zonder hongergevoel? Jo-Jo'en

is zo zuur, bel Jerna Bruggink

voor een blijvend goed figuur!

(0575)463205

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) 622361

of Ap Peters (0314) 6414 36

Gezond, Fit en Slank.

Bel: A. Haaring

tel. (0575)467381

Onafh. Herbalife Distr.

Te huur gevraagd: hobby-

ruimte voor student autotech-

niek. Torn van der Weijden

tel. (0575)451626,

mob. 06-17070569, Steenderen

prolink.nl
hen - Doetinchem - Winterswijk

Computer
cursus

voor beginners
Schrijf nu in!

Deze cursus leert u in 6 maandag-avonden met
de computer om te gaan Niet te ingewikkeld en
niet te veel maar precies wat u nodig hebt. Met
veel uitleg en oefeningen Het belangrijkste is
dat u vertrouwd raakt met het apparaat Als u
de beginselen onder de knie heeft dan gaat de
rest een stuk makkelijker. Een echte
basiscursus voor beginners Ook geschikt voor
mensen die aan een pc-pnvéproject hebben
meegedaan en ouders die door hun kinderen
voorbij worden gerend

Schrijf nu In voor de cursus!
Start op: 4 maart

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Wij hebben alles
voor uw klus!

Ijzersterk in
technisch materiaal!

Hout en Plaat
op maat!

iiDE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Wdijk

Té/. (0575)451655
Fox (0575) 4526 79

De drie Hengelose partijen organiseren

POLITIEK DEBAT

- Met en door de lijsttrekkers
H. Gosselink, N. van Petersen, P. Noordijk

- Over plaatselijk belangrijke thema's

- Discussie o.l.v. Jeroen Berends (Radio Ideaal)

Laat ook nu uw stem horen en kies op 6 maart!!!

Woensdag 27 februari a. s.
in zaal 'La n gele r'

Aanvang 20.00 uur.

CDA PvdA VVD

Voor al uw drukwerk:

drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld. - Tel. (0575) 463818 - Fax (0575) 465088

drukkerijuiterweerd@planet.nl



familieberichten
R.K. Pastorie in Hengelo weer bewoond

BI ij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter

Demi

Zij is geboren op 7 februari 2002

om 3.56 uuren weegt 2900gram.

Marcel Scheffer en Mirjam ten Böhmer

Broekweg9a

7255 KP HengeloGld.

(0575)464866

Na een dienstverband van ruim tien jaar gaat

Hans Horstink
adviseur bedrijven

de Rabobank Graafschap-West verlaten om een nieuwe

uitdaging aan te gaan bij een collega-Rabobank. Wij

wensen hem daarbij veel succes. De heer Horstink heeft

zich in de afgelopen jaren zeer verdienstelijk gemaakt

voor klant en bank.

Er wordt hem een afscheidsreceptie aangeboden op don-

derdag 28 februari aanstaande. U bent van harte welkom

van 1 7.00 uur tot 19.00 uur bij Café-Bar 'De Herberg',

Dorpsstraat 10 te Vorden.

Tijdens deze bijeenkomst kan tevens kennis worden ge-

maakt met de opvolger van de heer Horstink, mevrouw

Elsbeth van Marie.

Rabobank Graafschap-West,

Ing. Jan Krooi,

Algemeen Directeur.

Augustinus, een man van

veel woorden

Een van de belangrijkste christe-

lijke schrijvers in de eerste eeu-

wen van het christendom was Au-

relius Augustinus. Hij was bis-

schop in Noord-Afrika en een

veelschrijver.

Augustinus had een bewogen le-

ven gehad. Hij was een intellec-

tueel, had afstand genomen van

het wat primitieve christendom

in zijn ogen, had een vriendin en

een zoon, totdat hij zich bekeerde

tot het christelijk geloof van zijn

dagen.

Hij ging op gelovig terrein het ge-

vecht aan met verschillende te-

genstanders.

Maar Augustinus schreef als bis-

schop en kloosterling ook veel

diep-spirituele werken. Zijn meest

verkochte boek 'De Belijdenissen'

is een van de oudste biografieën.

Augustinus is vooral een man van

de oecumene omdat hij bij beide

kerken hoog aangeschreven staat.

Op 21 februari organiseren de

Hervormde gemeente en de Sint

Willibrordusparochie een avond

over deze interessante man in het

kader van Vorming en Toerusting.

Om 20.00 uur begint de avond in

'Ons Huis' aan de Bleekstraat in

Hengelo. De- inleider op deze

avond is pastor G. Zweers.

Anbo Hengelo-Steenderen

De ouderenbond Anbo afdeling

Hengelo - Steenderen organiseert

voor leden en aspirantleden een

gezellige stamppotmaaltijd in

zaal 'Marktzicht' in Hengelo Gld.

op woensdag 20 februari.

Vooraf zal de heer Hiddink, van

erve Hiddink te Baak de aanwezi-

gen het een en ander vertellen

over het gebruik van oude hand-

gereedschappen en werktuigen op

de boerderij in de vorige eeuw. De

heer Hiddink, die zeer deskundig

is op landbouwgebied en boeiend

over vertellen kan, ondersteunt

zijn voordracht met meegebrach-

te voorwerpen en videobeelden.

De middag begint om 14.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich

voor maandagmiddag, 18 febru-

ari opgeven bij de heer B. Bulten

(tel. 46 29 72) voor Hengelo en bij

mevrouw A. Hekkelman (tel. 45

12 81) voor Steenderen.

Pastor Zweers bij de voordeur van de R.K. pastorie.

Sinds het vertrek van pastoor Lammers eind 1999 was de R.K. pas-

torie van de Willibrordusparochie aan de Spalstraat in Hengelo niet

meer bewoond. Wel werd de benedenruimte verbouwd en als pa-

rochiecentrum in gebruik genomen. Door de diverse bijeenkomsten,

die hier worden gehouden, zoals vergaderingen, secretariaat, de

viering op de donderdagavond e.a. behield de pastorie het karakter

van ontmoetingscentrum. De herberg van de parochie, zoals wel

eens wordt gezegd.

Op zaterdag 9 februari kreeg de

pastorie weer een pastor als be-

woner. Pastor Zweers, die ruim

twee jaar in de pastorie van

Keijenborg had gewoond, nam

zijn intrek op de bovenverdieping

van de pastorie. Na een grondige

onderhoudsbeurt en enkele aan-

passingen was de verdieping ge-

schikt gemaakt voor bewoning.

Niet alleen aannemers, maar ook

vrijwilligers hebben er voor ge-

zorgd dat de pastor zich er zo

comfortabel mogelijk thuis kan

voelen.

Een spontaan in het leven geroe-

pen ontvangstcomité zorgde voor

de gebruikelijke versiering van

dennengroen met roosjes in de

kerkelijke kleuren geel en wit.

De pastor was dan ook duidelijk

verrast toen hij vanuit Keijenborg

arriveerde, gezeten op een koets

temidden van de kosters en aco-

lieten.

Om de verhuizing een feestelijk

tintje te geven had hij zich gesto-

ken in het officiële uitgaanstenue,

lange zwarte toga met sjerp en

hoed.

En als een echte pastoor stapte

hij, een flinke sigaar rokende, uit

de koets.

Onder grote belangstelling betrad

hij, onder handengeklap van de

toeschouwers, de pastorie. Hier

werd hij door de vice-voorzitter

van het parochiebestuur, de heer

Joop Klooken, welkom geheten.

Welkom als pastor, maar even zo

goed als medeparochiaan van de

Willibrordusparochie.

Daarna maakten vele parochia-

nen, onder het genot van een

drankje, van de gelegenheid ge-

bruik de nieuwe bewoner een

goede tijd in Hengelo te wensen.

Jaarvergadering Chr. Zangvereniging

'Looft den Heer9

Maandag 4 februari jl. hield de

Chr. Zangvereniging 'Looft den

Heer' in 'Ons Huis' te Hengelo

Gld. haar jaarlijkse ledenvergade-

ring.

Na de koffie heette voorzitter A.

Scholten iedereen hartelijk wel-

kom. In het bijzonder erelid T.

Roenhorst en de heer J. Schuur-

man, die na een ziekte van een

jaar weer in ons midden mocht

zijn. Later op de avond werd hem

een erelidmaatschap en bloemen

aangeboden. De heer Schuurman

is 51 jaar lid van het koor ge-

weest, waarvan 30 jaar bestuurs-

lid en 25 jaar penningmeester. Het

koor heeft veel aan hem te dan-

ken.

Drie leden waren afwezig wegens

ziekte. Voorzitter sprak de wens

uit, dat ze gauw weer hersteld in

ons midden mogen zijn.

Hierna werden de notulen en het

jaarverslag van 2001 voorgelezen

door secretaris R. Walgemoet-Wa-

genvoort.

Het jaar begon nogal somber we-

gens vertrek van dirigent Gerrit

Wolsink; hij kon het dirigent-

schap niet meer combineren met

zijn nieuwe baan.

Het was erg moeilijk om voor de

maandagavond een nieuwe diri-

gent(e) te vinden. Geen reacties

op een advertentie, informatie bij

de bond, muziekschool en zo'n

twintig dirigenten in de regio

gebeld. Eindelijk waren twee diri-

genten bereid tot proef dirigeren.

Op drie stemmen na viel de keuze

op mevr. Mincke Nicolai uit Wehl,

een enthousiaste jonge vrouw, die

het wel wilde proberen. Eerst een

paar maanden op proef weder-

zijds. Hierna werd een contract

getekend.

Na optredens voor in het jaar met

de heer Wolsink nog als dirigent,

in ziekenhuis, kerk en 'DeBleijke',

was het verder eerst wennen en

een mooi repertoire opbouwen met

de nieuwe diligente; zo waren er

niet veel optredens. Maar we zien

de toekomst zonnig tegemoet met

haar. Er heerst een fijne sfeer.

Het verslag werd goedgekeurd

met applaus.

Hierna kwam penningmeester de

heer B. Grootbod met zijn finan-

ciële verslag. De onkosten wor-

den steeds hoger, er werd beslo-

ten de contributie na vele jaren te

verhogen.

Ondanks alles kon hij het jaar

toch met een klein batig saldo af-

sluiten. Dit moeilijke werk werd

gecontroleerd door mevr. Bloe-

mendaal en de heer Masselink,

die de boeken in prima orde be-

vonden. Nieuwe kascommissie

werd de heer Masselink en mevr.

Lubbers-Zemmelink.

Iedereen werd met applaus be-

dankt.

Als bezoekerscommissie in de

plaats van de heer en mevr. Blom,

die dit al acht jaren zeer actief

hebben gedaan, werden gekozen

mevr. Lubbers - Lijftogt en mevr.

Gr. Roessink-de Vries. Het echt-

paar Blom werd met een bloeme-

tje bedankt voor alle bezoekjes.

De feestcommissie - mevr. Assink,

mevr. Brunsveld en mevr. Jolink -

werd ook bedankt voor hun acti-

viteiten.

De bestuursleden - mevr. Hiddink-

Korenblek en mevr. Teunissen-

Roenhorst - die aftredend waren,

werden met algemene stemmen

herkozen.

Verder zijn er plannen voor optre-

dens in kerkdienst, 'De Bleijke',

zangavonden, enz.

Hierna werd de diligente bedankt

met bloemen voor haar vele werk

en fijne samenwerking.

Tenslotte vond de huldiging plaats

van de heer J. Jolink, die 50 jaar

lid was, waarvan 25 jaar als be-

stuurslid. Hij ontving het wand-

bord met oorkonde en bloemen.

Na de rondvraag werd onder het

genot van een consumptie nog

even gezellig nagepraat.

De voorzitter bedankte eenieder

voor de goede inzet en fijne sa-

menwerking en besloot met een

dankgebed.

Nieuwe leden worden graag tege-

moet gezien maandagavond van

20.00-22.00 uur in 'Ons Huis'.
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

1 kilo mooie Witlof, klasse 1

€1.75
3 kilo Elstar, lekkere handappel

€2.5O

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

Cadeau-Tl p

Cadeau
0«>* cwtMohon kum «

MAN
OROENS'f ClAtl fT

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

Boerderij- en

Natuurmuseum

De Lindenhof

Voor educatieve

ontspanning

Groepen op

afspraak

Jan en Dinie

Wagenvoort

tel .(0575)463221

Spreekuur CD/):
vrijdag 22 februari a.s.

in het gemeentehuis

van 9.30 tot 10.00 uur.

Telefonische aanmel-
ding bij één der fractie-
leden, waaronder

tel. (0575)46 1928.
e-mail:
cda.hengelo.keijenborg@hetnet.nl

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

UwpersbeHcht(en) voor

'de Reclame'
kunt u ook e-mailen nw

dMkkerijuitetmetd@planet.nl

lVaterstraat4
7001 BH Doctincltnn

(OM 4) 3448 30

Fax (OM 4) M 85 81

Maandmenu Februari

groentesoep
of

kipcocktail

mnderstoojpotje

variille-ijs niet robijnen en krenten

koffie niet bonbon

€15,00
ledere zondag ontbijten

vanaf11.00 uur t/m 13.30 uur.

Bezoek ook onze website: www.cafe-jansen.nl

U WILT
KORTING?

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

TIP
Heeft u een huis

ouder dan 15 jaar?
Profiteer dan nu

DE AfcHTERHfcEKSE van een BTW-tarief

KLU ÜNST

Telefoon (0575) 46 10 64

van slechts 6%
in plaats van 19%!

ilïwatr
VOOR ÜW ZEKERHEID AANGESLOTEN Bij:

Net iets gezelliger!

Tandtechnisch

Laboratorium

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem(0314)623921

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

de gehele week:

Rauwkost: Jimp slank

250 gram € 1,75

Nicolai aardappels

zak 2,5 kilo € 1f50

dinsdag - woensdag - donderdag:

Rode grapefruit

8 stuks € 2,98

Rode of witte kool

per stuk € Of75

vrijdag - zaterdag:

Gala appels lekker zoet en

knapperig, 2 kilo € 2,75

Witlof

ikiio € 1f50

Bakkerij Bruggink

Raadhuisstraat 19 - Tel. (0575) 46 13 58

Weekaanbieding

Kof f icbrOOd JCS van € l. 10 voor €0,95

Room brood jcs van € i ,00 voor €0,85

Chocoladebroodjes van € 1,00 voor € 0,85

Plaat Appel/KokOS van €0,90 voor € 0,80

Inname van:
• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt m plastic)

ENZERINK

Tevens verkoop van:
• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

Varsselseweg 49,

7255 NR Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 74 74

fax (0575) 46 74 20

- ook op zaterdag •

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

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

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

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.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

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

Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail: siriu5@dds.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

CDA - gemeenteprogram 2002 - 2006:

Verantwoordelijke gemeente.

sterke gemeenschappen
- Gerechtigheid

- Verantwoordelijkheid

- Solidariteit

- Rentmeesterschap

Stem 6 maart a. s. op het CDA

Presentatie van program en kandidaten
in 'de Reclame' van volgende week!!

CDA Hengelo - Keijenborg
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Vogelbeurs Exokan op 24 februari
Vogelvereniging 'Exokan' organi-

seert op zondag 24 februari een

Vogelbeurs.

Op deze beurs zullen vogels ge-

kocht of geruild worden. Veel

kwekers moeten noodgedwongen

een gedeelte van hun vogels van

de hand doen om meer ruimte te

maken voor de kweek van het

nieuwe seizoen. Anderen zoeken

nieuw kweekmateriaal.

Ook kan men terecht voor meer

informatie over het houden en

kweken van vogels.

Naast handelaren zullen ook par-

ticulieren - mits gehouden aan

voorwaarden deelname - met hun

bonte vogels kleur geven aan de

beurs, die open is van 9.30 tot

12.15 uur in Dorpshuis 'De Horst'

in Keijenborg.

De toegang is gratis.

Drumband en Majorette Ver. E.M.M, houdt actie
De Hengelose Majorette Vereni-

ging heeft veel nieuwe leden erbij

gekregen en heeft hierdoor meer

kosten, want spelen zonder in-

strument en kleding gaat natuur-

lijk niet.

Om de kosten te kunnen financie-

ren zijn inkomsten nodig en dit

wil het actieve bestuur proberen

te realiseren met o.a. een wor-

stenactie.

Op vrijdag 22 februari en zater-

dag 23 februari gaan leden van

Prachtige verkleding op Rosenmontagsbal

Vrolijkheid in * 't Zwanennest9

Met het jaarlijkse carnaval is

discotheek 'de Zwaan' te Henge-

lo Gld. voor die gelegenheid om-

getoverd tot "t Zwanennest'.

Op Rosenmontagsbal zwierden

diverse mooie zwanen door de

discotheek. De ruim tweehon-

derd bezoekers hadden hun ui-

terste best gedaan om zo piek-

fijn mogelijk gekostumeerd aan-

wezig te zijn.

De diskjockey voor deze avond,

Peter Hoebink, had een keur aan

vliegende schijven op de draaita-

fel liggen.

Allemaal toppers, welke er in gin-

gen als koek. Het was dan maar

even of de beentjes gingen duftig

van de vloer, zodat de kostuums

te bewonderen waren. Naast en-

kelingen ook vele groepen met

een bepaald thema.

Houd de zonzijde van het leven.

Daarvoor kozen de 'bloemenmeis-

jes' met hun strooien hoedjes, rie-

ten rokjes en bloemenkransen.

Een evenzo sierlijke aanblik

vormden de 'Cowgirls', in fraaie

zwarte kleding en cowboyhoed.

De clowntjes Pipi, als echte hof-

narretjes en een brede glimlach,

vroegen zo aandacht.

De 'Don Camillo's' als vredige

geestelijken, hielden de toestand

in de gaten en werden geprezen

voor hun oppassende rol.

Als Spaanse schone was Loes

voor de toeschouwer een echte

snoes. Zij dacht hierbij ook een

beetje aan het temperament van

Dialezing: 'Seks bij0 Planten9

De afdeling Veluwezoom van

KMTP/Groei & Bloei houdt op

maandag 25 februari haar jaar-

vergadering. Na het formele ver-

gaderingdeel volgt, na een pauze

vanaf ca. 20.30 uur, een bijzonde-

re dialezing (in overvloeitechniek

met twee projectoren) door de

heer F.J. Siemensma.

Bloemplanten maken gebruik van

allerlei trucjes en listen om zich

van voortplanting te verzekeren.

Insecten als bijen en vlinders spe-

len daarbij een belangrijke rol en

vaak wordt door planten geen

enkel middel geschuwd.

Met name orchideeën passen de

meest fantastische misleidings-

technieken toe. U ziet aan de

hand van schitterende en vaak

unieke dia's hoe een en ander in

zijn werk gaat. De meeste opna-

men zijn gemaakt met speciale

apparatuur, waaronder een mi-

croscoop.

de vereniging langs de huizen met

heerlijke rookworst.

Het is tenslotte nog winter en

dan komt dit in de keuken goed

van pas. Dus om kort te gaan 'U

eet worst en majorettes kunnen

spelen'.

onze gloednieuwe Prinses Maxi-

ma. Voortdurend aktief 'op de

bühne'.

De pagedames van de 'Don Camil-

lo's' waren de sturende krachten

achter hun optreden. Ook zij vie-

len in de prijzen.

De kluizenaarster had haar imago

te letterlijk genomen, want het

leek of zij de benen had genomen

op het moment van de prijsuitrei-

king. De prijs viel nu toe aan de

Toverkol Anja junior.

Voor de jury een hele klus om de

kostuums te jureren en de prijs te

bepalen.

Het personeel was opvallend aan-

wezig met hun verlichte 'kroon-

kurken'. Een opvallende aanvul-

ling op de verlichting van het

smaakvolle 'Zwanennest'.

De jaarvergadering begint om

19.30 uur en is uitsluitend toe-

gankelijk voor leden en eventueel

hun huisgenoot.

Introducés zijn bij de lezing van

harte welkom vanaf de pauze

(omstreeks 20.30 uur) en betalen

een bijdrage van 3 euro.

De bijeenkomst wordt gehouden

in Zalencentrum Theothorne te

Dieren.

medische rubrie

HENGELO-KEUENBORG

Vraag aan de huisarts:

Waarom moet een antibiotica kuur altijd

worden afgemaakt?

Voordat deze vraag beantwoord

kan worden, wil ik eerst dieper

ingaan op de medicijnen die we

antibiotica noemen.

Antibiotica worden in de volks-

mond ook wel 'penicilline' ge-

noemd. Dit is niet correct. Penicil-

line is wel een antibioticum, maar

er zijn veel meer groepen antibio-

tica dan alleen penicilline. Infec-

tieziekten kunnen door verschil-

lende micro-organismen worden

veroorzaakt, zoals bacteriën, vi-

russen en schimmels. Daarnaast

zijn er ook nog een aantal raritei-

ten zoals prionen, die bijvoor-

beeld BSE (gekke koeien ziekte)

kunnen veroorzaken. Antibiotica

zijn geneesmiddelen die werken

tegen bacteriële infecties.

Antibiotica zijn nu iets meer dan

vijfenzeventig jaar bekend. Voor

die tijd moeten mensen met infec-

ties deze ziekten zelf overwinnen.

De ouderen onder ons kunnen

zich herinneren dat bacteriële in-

fecties, zoals een longontsteking,

levensbedreigende aandoeningen

waren, zeker voor ouderen en

zwakke patiënten.

Penicilline werd in 1928 bij toe-

val ontdekt door Alexander Fle-

ming. Deze wetenschapper deed

onderzoek naar de bacterie Sta-

phylococcus aureus, die wond-

koorts veroorzaakt. Bij toeval

ontdekte hij dat de bacteriën niet

groeiden en zelfs verdwenen in

aanwezigheid van een bepaalde

substantie, die bij toeval in zijn

kweek terecht was gekomen.

Nader onderzoek bracht aan het

licht dat dit een schimmel betrof,

genaamd Penicillium notatum.

Uiteindelijk bleek dat deze schim-

mel de stof penicilline afscheidde,

die bacteriën kon doden en voor

de mens onschuldig was. Het

duurde echter nog tot in de twee-

de wereldoorlog (1943) eer peni-

cilline als geneesmiddel kon wor-

den ingezet. Sir Alexander Fle-

ming ontving in 1945 de Nobel-

prijs voor zijn ontdekking.

Na de oorlog werden door de far-

maceutische industrie steeds

meer groepen bacteriedodende

medicijnen ontwikkeld, zoals de

tetracyclinen, de macroliden en

de chinolonen. Bacteriën hebben

echter een vervelende eigen-

schap, namelijk zij kunnen zich

veraderen waardoor zij ongevoe-

lig worden voor antibiotica. Deze

eigenschap noemen we resistentie

vorming.

Resistentie ontstaat doordat er

veranderingen in de bacterie op-

treden bij het delen, waarbij de

veranderde bacterie ongevoelig is

geworden voor het betreffende an-

tibioticum. De bacteriën in de ont-

steking die nog wel gevoelig zijn,

sterven af, de ongevoelige bacte-

riën delen zich vrolijk verder, on-

gemoeid gelaten door het antibio-

ticum. Dit is ook de reden dat

soms voor één ontsteking twee

verschillende kuren nodig zijn.

Hoe is resistentievorming te voor-

komen? Op de eerste plaats door

niet vaker antibiotica voor te

schrijven dan strikt noodzakelijk.

Wanneer bacteriën niet in aanra-

king komen met antibiotica, kan

er ook geen resistentievorming

plaatsvinden. Dit geldt niet alleen

voor de humane geneeskunde,

maar ook voor de diergeneeskun-

de. Op de tweede plaats door een

kuur antibioticum helemaal af te

maken. Een te vroeg gestaakte

kuur laat bacteriën in leven die in

aanraking zijn geweest met het

antibioticum, en bij hernieuwde

blootstelling veel sneller resisten-

tievorming kunnen tonen. Het is

overigens verleidelijk om te vroeg

te stoppen met een kuur, want de

patiënt voelt zich vaak na een

aantal dagen al weer beter; om

redenen van resistentievorming is

het dus belangrijk dat de kuur

toch geheel wordt afgemaakt.

Resistentievorming wordt in de

toekomst een groot probleem. In

de VS en het zuiden van Europa

zijn al veel bacteriën geïsoleerd

die ongevoelig zijn geworden voor

alle bekende antibiotica. De be-

kendste is de MRSA bacterie

(Multiple Resistente Staphylococ-

cus Aureus), dezelfde bacterie die

bij toeval leidde tot de ontdekking

van de penicilline. Hiermee is de

cirkel weer rond, en zijn we in be-

paald opzicht weer terug in 1928.

Dit is de bacterie die wanneer hij

in een ziekenhuis opduikt, de slui-

ting van hele afdelingen noodza-

kelijk maakt. Het is te hopen dat

de instellingen die onderzoek doen

naar nieuwe medicijnen op korte

termijn met een nieuwe klasse

van antibiotica komt.

'De Pauw9 te Lochem
'De Pauw' te Lochem houdt op

zaterdag 23 februari een work-

shop over het gebruik van de

wichelroede.

Marianne ten Napel vertelt hoe

aardstralen en wateraders in en

rond uw woning zijn op te sporen

met een wichelroede. Op welke

wijze kunnen we ze vinden en op

'welke manier beïnvloeden ze ons?

Welke maatregelen kunnen we

treffen om ongunstige aardstra-

len en wateraders te ontwijken of

te ontstoren?

De workshop begint om 11.00

uur en duurt tot 15.00 uur.

Plaats: Nieuweweg 20 te Lochem.

U kunt zich opgeven bij: Wilma

Kromhout, tel. (0573) 252649 of

Sidonie Refuge, (055) 355 72 41.

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

Voor al uw, geboorte-, huwelijk-,

jubileum- en gelegenheidskaarten

Drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16 - Hengelo Gld. - Tel. (0575)463818
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De dierenartsen Anton van Ingen, Henk Jan Ormel en

Erik Stoelhorst treden op in Nederlandse Docusoap

Henk Jan Ormel en mevrouw Lawson tijdens opnames voor SBS 6

Vanaf 24 februari, tussen 19.00 en 19.30 uur, brengt SBS 6 de nieu-
we Nederlandse docusoap 'Dieren op Spreekuur', waarin twee die-

renklinieken en hun bezoekers centraal staan. De camera legt zowel

het dagelijks leven van de dierenartsen en het personeel in de twee
dierenklinieken vast als ook de vaak bezorgde baasjes die hun die-
ren komen brengen. 'Dieren op Spreekuur' geeft een persoonlijk en

realistisch beeld van de twee klinieken en haar bezoekers. Een le-
vensreddende operatie, het herstel van een ziek dier thuis, maar ook
de veearts die zijn eigen dieren verzorgt, komen aan bod.

De twee klinieken in 'Dieren op
Spreekuur' zijn verschillend van
aard doordat ze andere dieren be-
handelen.
De ene praktijk is een stads-
kliniek, 'Dierenkliniek Leidsche
Rijn', en bevindt zich midden in
een nieuwbouwwijk net buiten
Utrecht. Hier worden voorname-
lijk kleine huisdieren gebracht
zoals katten, honden, cavia's en
hamsters, maar ook bijzondere
reptielen en exotische vogels zijn
de kliniek niet vreemd. De baas-
jes van de dieren komen hier op
afspraak en doordat de 'Dieren-
kliniek Leidse Rijn' een praktijk
aan huis is, lopen werk en privé-
leven van de artsen door elkaar.
'Dieren op Spreekuur' volgt de die-
renartsen Geert, Frits en Tineke.
Geert is een rasechte Utrechter
en allround dierenarts. Alterna-
tieve geneeskunde wordt niet al-
leen veelvuldig op mensen uitge-
oefend maar ook op dieren. Geert
speelt hierop in en heeft zich ge-
specialiseerd in acupunctuur en
homeopathie.
Frits woont samen met zijn gezin
naast de praktijk. Hij is de chi-
rurg van de kliniek en brengt de
meeste operaties ten uitvoer.
Tineke trekt zich naast de zieke
huisdieren ook het leed aan van

vooral zieke vogels, die gevonden
worden.

De andere dierenkliniek 'De Graaf-
schap' is gevestigd op vijf locaties,
namelijk Hengelo Gld., Vorden,
Ruurlo, Steenderen en Leesten. Op
drie van deze locaties is gefilmd
(Hengelo, Vorden en Leesten). In
deze praktijk worden vooral grote-
re dieren zoals koeien en paarden
behandeld. 'De Graafschap' is een
maatschap van zestien dierenart-
sen waarvan 'Dieren op Spreek-
uur' Anton, Erik en Henk Jan
volgt.
Anton zit al bijna een kwart
eeuw in het vak en is gespeciali-
seerd in het behandelen van paar-
den en koeien en ander vee. Hij is
de hele dag op pad van de ene
naar de andere boerderij. Anton
kent iedereen en iedereen kent
Anton. Daarnaast is hij ook voor-
zitter van de Hengelose paarden-
markt.
Erik is de benjamin van de groep
artsen en is, in tegenstelling tot
Anton, gespecialiseerd in kleine
huisdieren. Maar als het zo uit-
komt, behandelt hij ook vee. Erik
houdt minstens twee keer in de
week spreekuur, zodat iedereen
zonder afspraak langs kan komen
met zijn zieke dier.

Henk Jan zit ook al jaren in het
vak; hij behandelt zowel huisdie-
ren als vee. Zijn ambitie is om
ooit in de Tweede Kamer te ko-
men om zo het belang van de boe-
ren te kunnen verdedigen.

Inhoud aflevering l

Geert neemt een kijkje bij het
varken Twiggy, zij is aangevallen
door een geit en kan nu haar ach-
terlijf niet meer bewegen. Met be-
hulp van acupunctuur zal Geert
proberen Twiggy weer aan het
lopen te krijgen.
Henk Jan haalt een pin uit het
been van de gans Krelis.
Erik krijgt een telefoontje binnen.
Stier Henk zwalkt door de wei en
blijft zo nu en dan roerloos liggen.
Hij is misschien wel door de blik-
sem geraakt.
Duitse dog Tosca heeft een ge-
zwel in haar hals. Vandaag wordt
gekeken of deze operatief verwij-
derd kan worden.
De Bordeaux dog Baloe komt bij
Erik met allerlei kwaaltjes. Toen
de baasjes hem kregen was hij al
erg vervuild en verzwakt.
'Dieren op Spreekuur' is op locatie
gemaakt door Esther Janmaat en
Mi-Jeanne Blansjaar. Deze pro-
grammamakers hebben zich gespe-
cialiseerd in het videojournalisme.
De docusoap is gedraaid op DV en
de programmamakers zijn daarbij
zowel verslaggever, regisseur, ca-
meravrouw en geluidsman ineen.
Een werkwijze waardoor een heel
intiem beeld van de klinieken ge-
geven kan worden.
'Dieren op Spreekuur' wordt ge-
maakt door Cameo Media.

N.V.E.V.

Op dinsdag 19 februari komt de
heer Jean Kreunen ons in Hotel
Leemreis vertellen over het ver-
zamelen en ontstaan van het oor-
logsmuseum 1940-1945.
Introducés zijn van harte welkom.
Aanvang 20.00 uur.

'Passage \ Chr. Maatschappelijke

Vrouwenbeweging

Verrassende oplossing herindeling Achterhoek:

Zelhem bij Doetinchem

Gedeputeerde Staten passen

statenvoorstel ingrijpend aan

Gedeputeerde Staten van Gel-

derland hebben vrijdag 8 febru-

ari een vervolgvoorstel vastge-
steld dat betrekking heeft op de

herindeling in de Achterhoek,

Graafschap en Liemers. Het be-
treft een aanpassing van het

herindelingsadvies dat woens-
dag 27 februari ter besluitvor-

ming voorligt in Provinciale
Staten. De voor ons gebied be-

langrijkste wijzigingen in het

voorstel zijn:
• De toevoeging van de ge-

meente Zelhem aan Doetin-

chem
• Het ongedeeld samengaan van

de gemeenten Hummelo &

Keppel en Doesburg met Vor-
den, Hengelo en Steenderen

De aanpassingen van het oor-
spronkelijke herindelingsadvies
komen voort uit de behandeling
van dit stuk in de commissie Al-
gemene Zaken op 23 januari
jongstleden. In de opmerkingen
die de afzonderlijke fracties daar
maakten, zagen Gedeputeerde
Staten aanleiding om het herinde-
lingsvoorstel op enkele punten te
veranderen.

Doetinchem - Zelhem

Het meest in het oog springende
nieuwe voorstel is de voorgestel-
de herindeling van de gemeenten
Doetinchem en Zelhem. Aanvan-
kelijk wilde de meerderheid van
het college van Gedeputeerde
Staten de centrumstad, afgezien
van een kleine grenscorrectie met
Wehl, zelfstandig laten. Diverse
fracties drongen er echter in de
commissievergadering op aan te
zoeken naar mogelijkheden om
Doetinchem toch uit te breiden.
Eén optie die werd voorgesteld
was Doetinchem - Hummelo &
Keppel - Doesburg. Uit overleg
van gedeputeerde Boxem met de
gemeentebesturen bleek echter al
gauw dat deze variant op geen
enkel draagvlak kon rekenen.
Waar in een eerder stadium de
leden van Gedeputeerde Staten
nog verdeeld waren over de vorm
van een eventuele opschaling van
Doetinchem, zijn ze nu unaniem
in hun oordeel. Volgens Gedepu-
teerde Staten biedt toevoeging
van Zelhem aan Doetinchem de
nodige versterking van de cen-
trumgemeente.
Het college is van mening 'dat
deze nieuwe gemeente functies in
zich zal verenigen die kenmer-
kend zijn voor de regio waarin
deze gemeente een trekkersfunc-
tie dient te vervullen en die onlos-
makelijk verbonden zijn met de

vitaliteit van de regio.'
Om het draagvlak voor de cen-
trumvoorzieningen van de stad
verder te vergroten wil het pro-
vinciaal dagelijks bestuur boven-
dien dat de nieuw te vormen ge-
meenten Gendringen - Wisch en
Didam - Bergh - Wehl voor l sep-
tember 2002 afspraken maken
met Doetinchem over financiële
bijdragen. Deze vrijwillig fuseren-
de gemeenten hebben zelf reeds
toezeggingen van deze aard ge-
daan. Ook de provincie zelf zal de
centrumfuncties van Doetinchem
in de toekomst financieel onder-
steunen.

VHS + Doesburg +

Hummelo & Keppel

In de commissie Algemene Zaken
is recent uitgesproken dat Does-
burg versterking nodig heeft. De
eerder aangedragen oplossing

door toevoeging van Angerlo en
de kernen Voor- en Achter Drempt
bood in de ogen van de staten-
fracties hiervoor geen soelaas.
De nu door Gedeputeerde Staten
voorgestelde samenvoeging van
Vorden, Hengelo, Steenderen,
Doesburg, Hummelo & Keppel
komt voor een groot deel tege-
moet aan de wensen van die be-
trokken gemeenten.
De aanvankelijke koudwatervrees
van de buurgemeenten om met
Doesburg samen te gaan werd in-
gegeven door het veronderstelde
gebrek aan aandacht voor plat-
telandsproblemen. Gedeputeerde
Staten stellen dat met de nieuwe
variant voor een dergelijke situ-
atie niet hoeft te worden gevreesd.

Procedure

Het vervolg van de herindelings-
procedure luidt als volgt. Op 27
februari ligt het herindelingsad-
vies, dus inclusief het vervolg-
voorstel, ter besluitvorming voor
in Provinciale Staten. Na vast-
stelling hiervan wordt het advies
voorgelegd aan de minister van
Binnenlandse Zaken. Deze bekijkt
of er nog aanpassingen nodig zijn,
waarna hij een wetsvoorstel in-
dient dat eerst door de Tweede
Kamer en daarna door de Eerste
Kamer moet worden goedgekeurd.
De daadwerkelijke samenvoeging
van gemeenten zal op zijn vroegst
kunnen plaatsvinden op l januari
2004.

Internet

De tekst van het vervolgvoorstel
is beschikbaar via internet:
www. gelderland.nl/herindeling.

'Passage', afdeling Hengelo Gld.,
houdt woensdag 20 februari haar
volgende ledenavond.

Op deze avond is er voorlichting

door de politie. Het thema is: Vei-
ligheid in en om het huis. Ook de
veiligheid op straat komt aan de
orde.
Aanvang 19.45 uur in 'Ons Huis'.

U kunt voor handels-, reclame-, en familiedrukwerk

terecht bij ons agentschap in Steenderen:

J.B. Eppink
Dorpsstraat 37. 7221 BN Steenderen. tel. (0575) 45 18 62 - fax (0575) 45 16 21
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Geslaagde Nao-brullefte

Prinses Maxima en kroonprins Willem-Alexander

Omdat het financieel bijna onmo-

gelijk is voor bejaarden en zieken

een bekende dans-, zang- of to-

neelgroep uit te nodigen op de

jaarlijkse feestavond, komen de

organiserende verenigingen vaak

met verrassende voorstellingen,

verzorgd door eigen mensen. Zo is

het deze keer ook gegaan met het

feest, naar aanleiding van de

bruiloft van prins Willem-Alexan-

der en Maxima.

'De Club van Zeven', te weten

KBO Keijenborg, KBO Hengelo,

De Zonnebloem Hengelo, De Zon-

nebloem Keijenborg, Anbo, Wel-

fare en UW brachten dit keer

een bijzonder programma, opge-

steld door mevrouw Van Dijke en

Willemien Hoebink, die op fiet

grandioze idee kwamen om een

soort geschiedenisles te laten spe-

len.

De vele medewerksters en mede-

werkers kwamen met een pro-

gramma, waarbij Maartje van

Weegen de vier koninginnen Em-

ma, Wilhelmina, Juliana en Bea-

trix interviewde. Hierdoor kregen

de toeschouwers een idee van de

karakters en inzichten van de ge-

noemde koninginnen. Na afloop

kwamen kroonprins Willem-Alex-

ander en prinses Maxima nog

even over van hun huwelijksreis

in Zwitserland, waarbij uiteraard

prinses Maxima weer alle harten

stal met haar optreden. Het inter-

mezzo van Willem-Alexander en

Maxima op het ijs zorgde voor

veel hilariteit.

Mevrouw Van Dijke stelde de ko-

ninginnen aan het publiek voor,

waarbij ze in de hele zaal goed te

verstaan was.

Na de pauze werd ook weer

door medewerksters van boven-

genoemde verenigingen met hulp

van 'de rups' een gezellig mee-

zingfestijn gehouden, waarbij de

bezoekers/sters zich niet onbe-

tuigd lieten.

De jachtschotel met rode kool, die

na afloop van het feest werd ge-

serveerd, werd door iedereen zeer

gewaardeerd.

De kosten voor deze middag wer-

den gedragen door het Oranje-

comité en de gemeente. Terugkij-

kend kan alleen maar geconclu-

deerd worden, dat Hengelo Gld.

weer eens heeft bewezen rijk te

zijn aan talent en organisatiever-

mogen.

Hulde aan allen, die hebben mee-

gewerkt aan deze onvergetelijke

middag.

De koninginnen: Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix met hun hofdames

Damclub Hengelo Gld.

Was het vorige week DCH l dat

wist te winnnen van de koploper,

nu was het de beurt aan DCH 2

om de concurrentie van DCH l

een draai om de oren te geven.

Maar in plaats van VADAC uit

Varsseveld, dat thuis speelde,

kreeg DCH 2 een behoorlijke veeg

over het bord en ging kansloos

met een 18-3 nederlaag naar

huis. Teamleider B. Harkink be-

haalde zelf nog wel een punt,

evenals G. Halfman en H.Lan-

sink, die een puntendeling wisten

af te dwingen.

DCH 3 won wel in de uitwedstrijd

tegen DIOS 3 uit Beltrum. L. Kol-

denhof, Y.Schotanus, W.Sloetjes

en E. Brummelman tekenden daar

voor de winst. Remise was er

voor W. Eijkelkamp en B. Goor-

man gunde de tegenstander ook

een paar punten. Met deze over-

winning heeft DCH 3 de degrada-

tie-zorgen van zich afgewend.

Het vierde team mocht het in Ter-

borg opnemen tegen DVT 2, op

papier een gelijkwaardige tegen-

stander. Doch in Terborg was het

de thuisclub die het die avond

beter voor de wind ging en met

9-3 won. B. Momberg behaalde de

winst voor DCH 4.

Onderlinge competitie:

B. Rossel - B. Goorman

J. Wentink - L. Koldenhof

J. Schabbink - W Sloetjes

H. Luimes - J. Heijink

E. Hoebink - H. Vos

H. Weijkamp - H. Zonnneberg 3-0

J. Vos - R. Hesselink

Y. Schotanus - H. Groeneveld 1-1

Standen:

Groep A:

1. E. Hoebink

2. H. Vos

3. H. Luimes

4. J. Heijink

5. H. Weijkamp

15-28

14-27

11-25

16-25

9-18

ï de

3-0
1-1
0-3
1-1
3-0
3-0
3-0

Groep B:

1. Y. Schotanus

2. H.Lansink

3. A. Hoebink

4. G. Kreunen

5. B. Harkink

Groep C:

1. W. Sloetjes

2. B. Momberg

3. B. Goorman

4. L. Koldenhof

14-27

15-24

13-21

12-19

16-19

17-30

16-20

16-19

16-17

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 5 februari t/m zaterdag 9 februari

H. Groeneveld 14-16

Dinsdag 5 februari

- Op de kruising Halle Nij man-

weg - Halseweg vond 's mor-

gens een aanrijding plaats tus-

sen een personenauto en een

bedrijfsbus.

Doordat de bestuurster van de

personenauto -- die over de

Halle Nijmanweg reed - een

voorrangsbord negeerde en

geen voorrang verleende aan

het voor haar van rechts ko-

mende voertuig, ontstond tus-

sen beiden een aanrijding met

de nodige schade aan de voer-

tuigen.

- In Hengelo op het kruispunt

Steenderenseweg - Zaarbelink-

dijk kwamen 's middags twee

automobilisten met elkaar in

botsing.

Hierdoor ontstond aan beide

voertuigen schade.

- 's Middags vond op de Humme-

loseweg in Zelhem een kop-

staartbotsing plaats, omdat een

achteropkomende automobilist

zijn voertuig niet meer op tijd

tot stilstand kon brengen. Aan

beide voertuigen ontstond forse

schade.

- Aan de Dorpsstraat in Laag

Keppel werd 's nachts een per-

sonenauto door een onbekend

gebleven motorvoertuig aan-

gereden.

- In Hengelo vond 's nachts aan

de Dreef en auto-inbraak

plaats, waarbij een autoradio

en cd's werden buit gemaakt.

Aan de auto ontstond forse

braakschade. Van de buit en de

dader(s) ontbreekt nog ieder

spoor.

- Eind van de middag vond er

een insluiping plaats bij de

apotheek in Hengelo, waarbij

een tas met persoonlijke spul-

len van een werkneemster

werd weggenomen. Later werd

er met de gestolen bankpas een

hoeveelheid geld van de reke-

ning gepind.

Woensdag 6 februari

- Op de kruising Berendschot-

laan - Steenderenseweg in Hen-

gelo vond 's middags een aan-

rijding plaats tussen twee per-

sonenauto's, omdat de bestuur-

der, die over de Berendschot-

laan reed, geen voorrang ver-

leende aan de voor hem van

rechts komende automobilist.

Beide bestuurders, een 74-ja-

rige inwoner uit Rotterdam en

een 37-jarige inwoonster uit

Toldijk, bleven hierbij onge-

deerd. Er ontstond wel flinke

schade aan de voertuigen.

- Een passant meldde bij de Poli-

tie in Zelhem dat er een groot

hert in een bosperceel aan de

Groenendaalseweg in Hengelo

lag.

De Politie Zelhem is samen met

een jachtopzichter naar de be-

treffende plaats gegaan. Het

bleek te gaan om een volwas-

sen damhert, die de dag ervoor

door de eigenaar als vermist

was opgegeven.

Het dier werd door een dieren-

arts verdoofd, zodat het zon-

der problemen vervoerd kon

worden. Het damhert is in ge-

zonde toestand terug bij de ei-

genaar.

Donderdag 7 februari

- 's Avonds werd een oversteken-

de ree aangereden door een na-

derende automobilist, die het

dier niet meer kon ontwijken.

De ree overleefde de aanrijding

niet en aan de auto ontstond

forse schade.

Vrijdag 8 februari

- 's Middags trof een bewoner

van de Zomerweg gedumpte

velgen met banden aan op haar

erf.

- In Halle gebeurde 's avonds

een eenzijdig verkeersongeval.

Een bestuurder reed met zijn

personenauto over de Lande-

weerweg; door onbekende oor-

zaak vloog de bestuurder met

zijn voertuig uit de bocht en

kwam vervolgens tot stilstand

tegen een straatnaambord. De

bestuurder bleef hierbij onge-

deerd.

Zaterdag 9 februari

- 's Nachts hebben inbrekers bij

een woning aan Het Lindestuk

in Zelhem geprobeerd binnen te

komen.

Dankzij een goede inbraakwe-

rende beveiliging van de wo-

ning kostte het de inbrekers te-

veel moeite en zijn ze weer

weggegaan. Wel is er lichte

braakschade aan de deur ont-

staan.

- Een nog onbekend gebleven au-

tomobilist tankte 's morgens

bij het tankstation aan de Mo-

lenenk in Hengelo Gld. en reed

met een noodvaart weg zonder

eerst af te rekenen.

Saskia Visscher

pagina (J



OOK VOOR UW TUIN/

BESTRATINGSMATERIALEN

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

U kun f ook in Bzak terecht voor allerlei

bestratingsmaterizlen 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

Eikeboom
- presenteert -
top 40-band

Coldshot
vrijdag 22 februari aanvang 21.30 uur

entree € 3,50

zondag 5 mei bevrijdingspop m.m.v.

St. Janstraat 69, Keijenborg - Tel. (0575) 46 55 30

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

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

Verwacht u
een baby?

d r u k k e r i j

U i t er w e e r d

Uit het modelboek van Unicef geboortekaarten

Dan bent u voor het drukken van de

geboortekaartjes bij ons op het juiste adres!

Wij hebben diverse modelboeken.
Het is ook mogelijk de boeken mee naar huis

te nemen om zo uw keuze te bepalen.

TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 2O

HENGELO GLD.

Tel. (0575) 46 30 05

St. Janstraat 3

Keijenborg

Telefoon 0575-461267

Het juiste adres voor ai uw feesten en partijen met o.a.:

Koude - warme buffetten

Div. diners

Hapjes buffetten

Barbecue

Koffietafeis enz. enz.

Zaai van 25 tot 300 personen

met airconditioning

Qezeilige accommodatie en uitstekende keuken.

U bent van harte welkom bij Herman en Ria Wtnkelman

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

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

Audi 802.0I, LPG, 1990

Audi 80 2.3,5 dl., 1992

BMW 3161,1991

BMW 318i S Coupé M3 Look, 1994

Citroen ZX 1.4,1993

Daihatsu Cuore 850 TR, 1992

Fiat Cinquecento 1.1 Sporting, zwart, 1995

Ford Maverick 4x4,7 pers., 1993

Ford Escort Clipper, Station, 1995

Ford Escort 1.6 CLX, 1992

Hyundai Lantral.6 GLS, 1996

Hyundai Scoupé!.5 GSi, 1992

Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995

Mazda 323 HB 1.6i GLX automaat, 1991

Mazda 323 Station 1.6i GLX, LPG, 1993

Mazda 323 Sedan 1.8,1992

Mazda 323 Sedan 1.5i GLX, 1996

Div. Mazda 323 F1.6i/1.8i, 1990 t/m 1994

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

Mazda Demio GLX, Airco, 1999

Mazda Xedos 9,2.0I-V6.1994

Mercedes C 220 D, 1994, d.blauw

Mitsubishi Pajero Long Body 2.8 TDi, 7 pers., 1996

Mitsubishi Spacerunner 1.8, LPG, 1994

Opel Astra, Sedan, 1.7, Diesel

Opel AstraHB 1.6 Sport, G3,1997

Opel Astra Wagon 1.7 Diesel, 1994

Peugeot 2051.1,1992

2x Renault Clio, 1991/l 994

2x Renault Safrane RN 2.2i, 1993

Renault Twingo, 1995

Seat Marbella, 1997

Subaru Legacy 1.8 DL, 1992

Suzuki Vitara Cabrio, 1990

2.700,-

3.900,-

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,-

10.250,-

7.250,-

11.350,-

incl.btw18.150,-

7.250,-

4.100,-

5.750,-

3.300,-

2.950,-

vanaf 2.350,-

4.950,-

4.550,-

3.850,-

2.950,-

5.000,-

WV Polo 3-drs. 44 KW, zwart, 1995 6.250,-

VWGolf2.8VR6,1995 8.850,

VW Golf l Cabrio, LPG, 1982 2.950,

VW Golf III, 1.8,1995 7.500,-

VWCorradoG60,1989 3.650,-

Volvo 740, LPG, 1990 2.300,-

Volvo 940 Station 2.3, LPG, 1995 10.500,-

Diverse bedrijfswagens:

Citroen Berlingo 1,9D, 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, 1996,1400 cc

3.250,

6.500,

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 111.8, 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
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