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Boerderijwinkel 'Den 4 akker9

Herman en Mirjam Eskes

Vierakker, over de brug, tweede
weg rechts. Midden in het weid-

se land ligt de boerderij van
Herman en Mirjam Eskes 'Den 4

akker'.

Een heel bijzondere boerderij,
waarvan het voorste gedeelte
door Herman zelf op een prach-

tige manier is gebouwd. Een hou-
ten skelet, opgevuld met stro,

verstevigd met leem, waardoor je
prachtige, brede muren krijgt van
53 cm dik.

Deze nieuwbouw wordt gebruikt
voor de boerderijwinkel. Buiten
staan de kassen al weer start-

klaar voor de aardbeien, de fruit-
bomen (kersen en pruimen) hou-

den nog hun winterslaap en de
scharrelkippen leveren heerlijke

eieren met een lekkere donkere
dooier. Nog even, dan kun je er al

weer rabarber kopen. De asperge-

bedden worden binnenkort weer
opgehoogd, zodat in het hoogsei-
zoen asperges zo van het land

kunnen worden gehaald.

In de boerderijwinkel kun je te-
recht voor groenten en fruit, zui-
velproducten, wijn, jam, mosterd,
honing en kijk je iets verder

in deze prachtige, nostalgische
ruimte, dan zie je er patchwork

hangen, wat oude bankjes staan
in de hoek en is een kleine plaats

ingeruimd voor prachtig houten
speelgoed, een aquarel hangt aan
de muur. Dit alles is te koop.

Op 31 maart vorig jaar zijn Her-
man en Mirjam gestart met hun

boerderij winkel, die vooral door
Mirjam wordt gerund. Herman

doet meer het buitenwerk.
Dat Herman het werk in de kas-

sen, op het land en in de boom-
gaard tijdens het hoogseizoen

niet alleen afkan, zal niemand

verbazen. Daarvoor heeft hij hulp
van scholieren.
Als je in de zomer in de buurt

bent, dan kun je er een kopje kof-
fie drinken of een echt boerenijsje
eten. De moeite waard om eens

langs te gaan. En als Herman
niet te druk is met zijn werk, dan

kan hij je veel vertellen over hoe
hij ertoe gekomen is op deze ma-
nier de boerderij te verbouwen en

er deze bestemming aan te geven.
'Dit is wat ik altijd gewild heb'.
Op 2 maart wordt er brood ge-

bakken en in de zomer zal weer
een culinaire middag worden ge-

organiseerd, waarbij de mensen
hun eigen asperges kunnen ste-

ken en door een gerenommeerde
kok laten bereiden.

Leuke initiatieven, het bezoeken

meer dan waard!

Volleybaltoernool 'De Veldhoek'

Op zondag 7 april a.s. organi-
seert volleybalvereniging 'De
Veldhoek' een volleybaltoer-

nooi. Deelname is mogelijk voor
straat-, buurt-, familie-, bedrijfs-
en verenigingsteams uit de
Veldhoek en omgeving.

Kosten: € 22 - per team. Over-
maken vóór 15 maart a.s.; reke-

ningnummer wordt bij opgave
doorgegeven. Bewijs van deelna-

me volgt op volgorde van binnen-
komst, na de betaling.

Voorwaarden voor deelname:

- Gemengde teams, maximaal
drie heren.

- Minimaal zeven spelers, maxi-

maal twee competitie-spelers.
- Minimale leeftijd 16 jaar.

Aanvang: 10.00 uur.
Plaats: Sportcomplex 'De Veld-

hoek'.

Opgave is mogelijk voor 5 maart

a.s. bij Anita Assink, tel. (0573)
411452.

Regionaal NME-centrum organi-

seert les voor basisscholen

Op donderdag 28 februari aan-
staande organiseert het Regio-

naal centrum voor Natuur en

Milieueducatie Doetinchem en
omstreken, de les 'Van kippen-

vel tot winterjas' voor leerlin-
gen van de groepen 3 en 4 van

basisscholen uit de gemeenten
Hengelo, Steenderen en Vor-

den.

Deze les wordt gegeven in de

kantine van het zwembad in
Hengelo en staat onder leiding
van medewerkers van het NME-
centrum.

Tijdens deze activiteit gaan de

leerlingen de huidbedekkingen
van mensen en dieren eens nader
bekijken.

Wat zijn de verschillen tussen
bijvoorbeeld de huidbedekking

van schapen, schildpadden, egels,
regenwormen, goudvissen en de

mens. Welke functie hebben

haren of schubben en zijn er ook
overeenkomsten tussen schubben

en dakpannen? Dit zijn maar en-

kele van de vragen' die aan de
orde komen.

Het leren gebeurt nu eens niet
uit het boek, maar in een gezel-

lig ingerichte ruimte waarin alle
dieren en benodigde materialen

ook echt aanwezig zijn.

Alles is aan te raken; er zijn
leuke experimenten mee te doen
met als achterliggende gedachte
dat je leren niet alleen met je

hoofd moet doen (denken), maar
zeker ook met je handen (voelen)
en je hart (beleven).

Kortom een boeiende activiteit
waar de leerlingen, leerkrachten
en begeleidende ouders veel ple-
zier aan zullen beleven.

(advertentie)
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dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 3 maart, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert, koffiedrinken
Goede Herder Kapel
- Zondag 3 maart, 10.15 uur,

ds. C. Ferrari
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 28 februari, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zondag 3 maart, 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 Poste/:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

NPC 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) 6251 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en
mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,
b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314) 32 91 60

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

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

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

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

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

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

- Telefoonnummer 0900-8844
De Graafschap Dierenartsen
- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.
tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)
u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-
doende dierenarts.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 341275 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)

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

tel. (0575)463435
- M. Lukassen, tel. (0575) 4614 57 (maandagmorgen)
- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 441942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 441809

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

Overgangsverpleegkundige
- José la Croix, tel. (0575) 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, 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) 329911

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

Te Koop,

Gevraagd,

Aangeboden,

en andere

'kleintjes
1

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

Overgewicht —> niet fit

Ondergewicht —» moe en luste-

loos. Probeer Herbalife

Bel: A. Haaring

tel. (0575) 467381

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheer-

sen 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) 464882

familieberichten

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

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

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

Geheel onverwacht is plotseling overleden onze ge-

liefde broer, zwager en oom,

H.J. Lubbers

in de leeftijd van 73 jaar.

Wonende te Huizen N.H.

Geb. Hengelo Gld. 6 september 1928

Overl. Huizen N.H. 16 februari 2002

Hengelo Gld.: G.J. Lubbers

Hengelo Gld.: W. Lubbers-Lubbers

neven en nichten

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

kwekerijWESSELINK

bloembollen en bolbloemen T
Verse Tulpen uit eigen kwekerij

verkoop van maandag i/m zaterdag
adres kwekerij: Hardsteestraat 1,
Toldijk. Tel. (0575) 452949
(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

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



Damclub Hengelo Gld. Karin Masselink Reserve Kampioen van Gelderland

Jeugddamdag

Deze wordt gehouden op zaterdag

2 maart in Warnsveld en wordt ge-

organiseerd door district Oost, in

samenwerking met damclub DZW

uit Warnsveld. Lidmaatschap is

niet verplicht, het inschrijfgeld be-

draagt € 1. Opgave en inlichtin-

gen bij H. Vos, tel. 461113.

Huisdamtoernooi

Dit wordt georganiseerd door de

damclub DCH bij café "t Hoekje',

Spalstraat l in Hengelo.

De eerste ronde en huisdamavond

is op donderdag 28 februari vanaf

19.45 uur. Dit zal in competitie-

verband gaan met alleen maar

huisdammers en er zal worden

getracht om naar sterkte in te

delen, zodat ieder op gelijk ni-

veau leuke partijen heeft.

De andere avonden zijn 21 maart

en 11 april. Maar kunt u maar

een avond, kom gerust om eens

kennis te maken met de dam-

sport. Uiteraard gaat de hoofd-

prijs naar diegene die de meeste

punten heeft na drie avonden.

Bondscompetitie

DCH 2 speelde de laatste bonds-

wedstrijd thuis en ontving DCZ

uit Zevenaar. In deze laatste

ronde kreeg J. Luiten een regle-

mentaire winst omdat de tegen-

stander niet kwam opdagen.

Verder werden er wel punten bin-

nen gehaald door: G. Halfman, G.

Kreunen, H. Tekelenburg en cap-

tain B. Harkink; zij allen speelden

remise. Maar dit was niet genoeg

want A. Hoebink, H. Lansink en

R. Beening verloren hun strijd.

Voor DCH 2 zat er meer in maar

helaas kwam er dat niet uit. Hier-

mee eindigt DCH 2 op de elfde en

laatste plaats in de eerste klasse

district Oost. Degradatie is nog

niet zeker omdat men naar twaalf

teams wil in de hoogste districts-

klasse en eventuele andere aan-

of afmeldingen.

Onderlinge competitie

W. Sloetjes - B. Momberg 3-0

B. Goorman - H. Groeneveld 1-1

L. Koldenhof - J. Luiten 1-1

B. Rossel - J. Schabbink 0-3

J. Wentink - E. Brummelman 1-1

J. Heijnink - W. Eijkelkamp 3-0

H. Luimes - H. Zonnenberg 1-1

H. Vos - Y. Schotanus 3-0

Standen

Groep A:

1. H. Vos

2. E. Hoebink

3. J. Heijink

4. H. Luimes

5. H. Weijkamp

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

B. Goorman

4. L. Koldenhof

5. H. Groeneveld

15-30

15-28

17-28

12-26

9-18

15-27

15-24

13-21

12-19

16-19

18-33

17-20

17-20

17-18

15-17

Oecumenische vespervieringen in

de Veertig dag entijd

Ook dit jaar bieden de gezamenlij-

ke kerken weer de gelegenheid,

aan een ieder die dat wil, even

stil te staan bij de tijd voor

Pasen, bij geloven. Een gelegen-

heid om je op een zinvolle wijze

voor te bereiden in de Veertig-

dagentijd. Wij willen elkaar die

ruimte en tijd geven in een vijftal

vespers.

Op de dinsdagavond, vanaf 19.30

uur in de WH-kerk aan de Ban-

ninkstraat.

De lezingen van de vespers wor-

den gekleurd door de voorafgaan-

de zondagen. Zowel in de Willi-

brorduskerk als in de Remigius-

kerk wordt hetzelfde leesspoor

gevolgd. In de vespers klinkt de

zondag daardoor nog weer door.

ledere vesper kent een vaste orde

van dienst en wordt door een

tweetal parochianen / gemeente-

leden verder ingevuld en geleid.

Daarbij is er een adhoc koortje

dat vanaf 19.00 uur oefent.

Wanneer u van zingen houdt en

met dat koortje mee wilt doen,

graag... U kunt vanaf 19.00 uur

zo aanschuiven en meeoefenen.

Wij zijn gestart met de vespers op

dinsdag 19 februari.

De andere data zijn: 26 februari,

5 maart, 12 maart en 19 maart.

Bij de uitgang zal er een collecte

gehouden worden voor het dak-

en thuislozenproject van het Le-

ger des Heils in Enschede.

De voorbereidingscommissie no-

digt u van harte uit om deze 'stil-

te en bezinningsmomenten' met

ons mee te vieren.

Voor al uw drukwerk:

drukkerij Uiterweerd
Regeiinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

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

drukkerijuiterweerd@planet.nl

Zaterdag 16 februari werden in

Putten de Gelderse Indoor kam-

pioenschappen voor pony's klas-

se ml gereden.

Voor de Hengelose Ponyclub deed

Karin Masselink hieraan mee met

haar pony Eddy in de cat. DE

klasse ml. Ze behaalde een mooi

resultaat. Karin reed zeer gecon-

centreerd een heel nette proef, ze

maakte daarbij geen enkele fout.

Beide juryleden beloonden haar

proef met 168 punten, een totaal

dus van 336 punten. Karin was

erg blij met dit resultaat. Ze kwam

slechts een puntje te kort om kam-

pioen te worden, de nummer een

behaalde 337 punten, maar bleef

op ruime afstand van nummer

drie, die 327 punten behaalde.

Weer een mooie prestatie van een

van de ponyclubleden; Karin en

Eddy van harte gefeliciteerd!

Keijenburgse Boys F3 kampioen zaalcompetitie

In de door de KNVB afdeling

IJsselstreek georganiseerde zaal-

competitie heeft het pupillen-

team van Keijenburgse Boys F3

beslag weten te leggen op de

eerste plaats.

Zaterdag 16 februari jl. stond de

laatste wedstrijd tegen Baakse

Boys F2 op het programma. Beide

teams waren in de voorgaande

zes wedstrijden nog ongeslagen

dus de winnaar van deze wed-

strijd mocht zich kampioen noe-

men.

In een bomvolle sporthal 'Het

Hooge Wessel' te Steenderen kre-

gen de bezoekers een spannende

wedstrijd te zien met in de eerste

helft kansen over en weer. De

mannen uit Keijenborg wisten de

kansen iets beter te benutten, zo-

dat we met 2-0 gingen wisselen

van helft.

Na rust werd het team van Baak

geveld door blessures, waardoor

ze enigszins verzwakt de wed-

strijd moesten uitspelen. In de

Op de foto ziet u van links naar rechts staand: Thom Berendsen, Daan

Flierman, Thijs Spork, Mark Smit.

Zittend: Michel Hofstra, Gerben Wassink, Roy Fluit, Roy Gossens.

slotseconde wist Keijenborg nog

3-0 te scoren waarmee het kam-

pioenschap een feit was.

De spelers zijn na afloop van de

wedstrijd gehuldigd met medail-

les en door middel van de tra-

ditionele rondrit op een platte

wagen door het dorp.

Groots opgezette vlooienmarkt in de Markthal te Didam

Op zondag 10 maart wordt er in de

Markthal te Didam een vlooien-

markt gehouden, georganiseerd

door Drumfanfare- en majorette-

korps 'Loil-Vooruit', waarvoor zich

nu al meer dan honderd deelne-

mers hebben aangemeld. Dit zijn

particulieren, die hun gebruikte

goederen die ze niet meer nodig

hebben te koop aanbieden.

Degenen die dat willen, worden in

de gelegenheid gesteld hun over-

tollige spullen aan de man te bren-

gen. Het blijkt dat spullen die

soms jarenlang thuis liggen en

waar geen mens meer enige waar-

de aan hecht, in trek zijn voor be-

paalde mensen, zoals verzame-

laars, buitenlandse werknemers,

studenten, toekomstige kamerbe-

woners, schatjagers enz.

Op zo'n vlooienmarkt hangt een

bepaalde sfeer. De bezoekers kun-

nen ongedwongen rondneuzen en

de uitgestalde artikelen van alle

kanten bekijken. Het passen van

kleding levert weinig problemen

op. Ze worden gewoon om het li-

chaam gehouden en dan weet men

of het de juiste maat is of niet.

Een kinderfiets is voor weinig geld

de gok waard want voor het te be-

steden bedrag ben je nooit be-

kocht. De vlooienmarkt geeft een

overvloed aan gebruikte artikelen

te zien. Goedkope boeken, school-

boeken, porseleinen snuisterijen,

glaswerk, kleedjes, gordijnen,

grammofoonplaten, videobanden,

sportartikelen, kinderspeelgoed,

vakantie-uitrusting, verlichting,

auto-accessoires enz. worden ver-

kocht tegen ongekend lage prijzen.

De sfeer wordt verhoogd door mu-

ziek en is men het snuffelen tussen

het uitgestalde moe, dan kan men

genieten van een kopje koffie of

een ander drankje.

De vlooienmarkt is van 9.00 tot

17.00 uur. Een bezoek aan de

vlooienmarkt zal zeker de moeite

lonen. Voor informatie kunt u bel-

len (0316) 294209.
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Hengelo - Keijenborg

De eerste acht kandidaten en hun verankering in de maatschappij

Staand v.l.n.r.: Ben Groot Roessink, Albert van der Velde, PaulSeesing, Gert Wenneke en Henk Waarlo

Ge hurkt/zittend v.l.n.r.: Herman Gosselink, Jannie Rexwinkel en Paul Hilderink

Ben Groot Roessink is vroeger thuis de politiek
al vaak tegengekomen, want zijn vader was destijds
fractievoorzitter van het CDA. Hoewel tot op heden
dus nog niet middels politieke functies, geeft ook hij
blijk van maatschappelijke betrokkenheid. Hij was
bij het verenigingsleven betrokken als bestuurslid
van een voetbalclub en penningmeester van de ten-
nisclub. Nu is hij penningmeester van de Hengelose

WV. Ook vanuit zijn werk - hij is directeur/make-
laar-taxateur o.g. - had en heeft hij bestuursfunc-

ties. Zo was hij bestuurslid van de N.V.M.-afdeling
Arnhem en is hij voorzitter van de makelaarskring

Doetinchem e.o.

Albert van der Velde is nieuw wat de gemeen-

teraad betreft, maar is dat allerminst wat de politiek
in het algemeen betreft en het CDA in het bijzonder.

Hij was voorzitter van het C/M-Hengelo, vice-voor-

zitter van CDA-Gelderland, voorzitter van kader- en

vormingswerk C/M-Gelderland en lid van het lande-
lijk C0»-bestuur. Hij heeft kort geleden afscheid ge-
nomen als directeur van een basisschool in Doetin-
chem, maar is nog wel directeur van het onderdeel

huisvesting VPCPO in Oost-Gelderland. In Hengelo in
hij plaatselijk voorzitter van het Oranjecomité, voor-

zitter van buurtvereniging 'De Dunsborg'. Verder is
hij ouderling van de Hervormde Gemeente.

Paul Seesing is al jarenlang raadslid met de

meeste kennis op het gebied van ruimtelijke ordening
en milieu. Die ervaring heeft hij opgebouwd door zijn
functie als secretaris van de Streekcommissie en
voorheen als gebiedsmakelaar van W.C.L. De Graaf-

schap. Hij zet zich met grote gedrevenheid in voor de

leefbaarheid in Keijenborg. Hij is als voorzitter de
stuwende kracht van de St. Maatschappelijk Welzijn

Keijenborg en dorpshuis De Horst. Daarnaast is hij lid
van het Oranjecomité en eerder was hij voorzitter van
de voetbalvereniging Keyenburgse Boys.

Gert Wenneke zat eerder al zes jaar in de ge-

meenteraad en heeft de afgelopen periode als scha-
duwfractielid gefunctioneerd. Binnen de afdeling was
hij voorheen penningmeester en voorzitter. Nu ver-

zorgt hij de PR-zaken voor de eigen afdeling en speelt
daarbij een grote rol in het C0>l-cluster. Hij is breed
georiënteerd in de Hengelose maatschappij. Vroeger

was hij op jeugdgebied jarenlang leider/voorzitter van
C.J.V. Jong Hengelo en de Federatie Zelhem-Halle-

Hengelo. Op kerkelijk gebied was hij leider en voorzit-
ter van de Zondagsschool en verder ouderling, scriba

en praeses van de Hervormde Gemeente. Nu is hij
regionaal nog kerkelijk actief via het R.D.C. Gelder-

land en plaatselijk is hij voorzitter van Ons Huis en

secretaris van H.L.T.C. Het Elderink.

Henk Waarlo is de nestor van de Hengelose ge-
meenteraad en vice-voorzitter van de fractie. Hij is

afgevaardigde naar de Regio Achterhoek. Hij is een
bestuurder met brede belangstelling en sociaal be-
wogen. Hij was kerkelijk actief als ouderling van de

Hervormde Gemeente en heel lang was hij voorzitter

van muziekvereniging Crescendo. Als melkveehou-
der weet hij veel van de sector landbouw en verde-

digt die belangen met verve.

Herman Gosselink is de huidige fractievoorzit-

ter en lijsttrekker bij de komende verkiezingen. Hij is
een veelzijdig bestuurder op allerlei gebied. Naast

het vele politieke werk is hij thans voorzitter van de
volleybalvereniging DVO en doet mee in werkgroepen

van de Parochie H. Willibrordus. Eerder was hij

(vice-)voorzitter van de parochie en bestuursvoorzit-

ter van de Rabobank. Als voormalig bedrijfsadviseur
in de landbouw - hij is nu in de VUT - heeft hij grote

affiniteit met het platteland.

Jannie Rexwinkel heeft zich al jaren als raads-
lid ingezet voor de sociale kant van de samenleving.

Niet zo gek dus dat zij betrokken is bij de Hulpdienst
en de BOSO als vrijwilliger. Zij is zeer begaan met
het jongeren- en ouderenbeleid, alsmede het mini-

mabeleid. Zij combineert het werk (samen met haar
man) voor de maatschap varkenshouderij, met het

gastouderschap voor Yunio. Verder is zij actief als
secretaris GLTO-afdeling Hengelo en vice-voorzitter
van de buurtvereniging Bekveld. Eerder was zij se-
cretaris van de ouderraad en lid van de medezeg-

genschapsraad bij het agrarisch onderwijs.

Paul Hilderink is ook al jarenlang actief als ge-

woon lid, was ook bestuurslid en voorzitter van het
CDA plaatselijk. Maar ook op andere terreinen heeft
hij zich verdienstelijk gemaakt. Zo was hij voorzitter

van de A.B.T.B, en bestuurslid van G.L.T.O. en van
daaruit als denktank betrokken bij W.C.L. De Graaf-

schap. Hij was lid van het schoolbestuur - KOS -
Oost Gelre. Ook was hij lid van het bestuur en de

Raad van Toezicht van de Rabobank. En niet in de
laatste plaats is hij melkveehouder op zijn eigen be-
drijf in Keijenborg.

CDA gaat voor de dubbel!

Gerrit Hiddink, afdelingsvoorzitter.

Het CDd-afdeling Hengelo-Keijenborg heeft voor de

komende verkiezingen twee ijzers in het vuur, name-
lijk lokaal en nationaal.

Lokaal heeft het CDA bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen een program dat gaat voor een veilige, leefbare
gemeente met passende voorzieningen voor inwoners
en bedrijven; ondersteund door een gemeentebestuur

dat betrouwbaar is en dat openstaat voor wensen en
behoeften. Als u ons program leest zult u merken dat

het CDA graag verantwoording wil dragen voor een

sterke gemeenschap, waarin elk mens telt op grond
van gedeelde rechten en plichten. Om aan die doel-
stelling inhoud te kunnen geven is een lijst samenge-

steld met kandidaten die beschikken over veel be-
stuurlijke ervaring en contacten in het maatschappe-

lijke leven en daarom uw stem op 6 maart dubbel en
dwars waard zijn.

Nationaal heeft onze CDd-afdeling voor het eerst in
de geschiedenis een kandidaat voor de Tweede

Kamer, namelijk de heer H.J. Ormel. Voor onze regio

een unieke mogelijkheid om als klankbord te gaan
fungeren voor een Tweede-Kamerlid. Geef daarom op
15 mei uw voorkeurstem aan Henk-Jan Ormel voor

een zetel in het parlement.
Het CDA gaat dus voor de dubbel! Met uw stem, bij
de gemeenteraadsverkiezingen op 6 maart en de
Tweede-Kamerverkiezingen op 15 mei, kan het doel

worden bereikt in ons en uw belang! Dus stem CDA\

Politiek Debat

De gezamenlijke politieke partijen

- CDA, PVDA, VVD -

organiseren een politiek debat
op woensdag 27 februari a.s.

in zaal tangeier',
aanvang 20.00 uur

Stemmen bij volmacht

Als u niet in de gelegenheid bent zelf uw stem uit te
brengen, dan kunt u dit bij volmacht door een ander

laten doen. Die ander moet dan wel een oproep heb-
ben om op hetzelfde stembureau zijn of haar stem uit
te brengen. U hoeft alleen maar uw oproepingskaart

ingevuld en ondertekend aan deze gevolmachtigde
mee te geven. Heeft u nog vragen over het stemmen

bij volmacht dan kunt u daacvoor terecht op het ge-
meentehuis, maar ook bij het CDA en de kandidaten

die op deze pagina's staan vermeld.

Vriend of lid worden

Het CDA is zowel landelijk als plaatselijk de partij met
de meeste leden, maar er kunnen er natuurlijk altijd
meer bij. Er is de mogelijkheid naast gewoon lid ook

'vriend' te worden.
Vrienden van het CDA betalen jaarlijks € 10,- en

ontvangen van de afdeling Hengelo-Keijenborg alle
informatie, zoals Nieuwsbrieven, CDdktualiteit en uit-

nodigingen, die leden ook ontvangen. Vrienden onder-

steunen de plaatselijke afdeling. Om stemrecht uit te
kunnen oefenen of te kunnen worden verkozen, zowel
plaatselijk als landelijk, moet men 'gewoon' lid zijn.

Gewone leden betalen hun contributie (een bedrag
gerelateerd aan het inkomen) aan het landelijke CDA,
die een gedeelte aan de afdeling afdraagt. Zij ontvan-

gen dan ook landelijke informatie. Vriend of lid, u bent
van harte welkom!

CDA op de markt

Het is een goede traditie geworden, dat het CDA zich
in verkiezingstijd ook op de markt presenteert. In een

met groen versierde marktkraam zal allerhande infor-
matie aanwezig zijn, zoals het verkiezingsprogram. En
uiteraard kunt u met bestuurs- en fractieleden van

gedachten wisselen. De C/M-stand staat op de markt
van vrijdag l maart a.s. Graag tot ziens!



Verkiezingen 6 maart: Stem CDA -lijst l

Gemeenteprogram 2002- 2006

Verantwoordelijke gemeente -
Sterke gemeenschappen
Dit betekent enerzijds dat de gemeente betrouwbaar en voorspelbaar moet zijn, maar anderzijds wordt ook ge-
appelleerd aan het verantwoordelijkheidsbesef van mensen en organisaties. Het CDA wil aan beide aspecten
haar bijdrage leveren en zich inzetten voor de gemeenschap. Het CDA baseert haar politieke handelen op vaste
waarden en normen, waarbij het gaat om de volgende uitgangspunten:
• gerechtigheid: normen stellen en handhaven,
• verantwoordelijkheid: zorg dragen voor elkaar,
• solidariteit: van sterkeren mogen offers gevraagd worden t.b.v. de zorg voor zwakkeren,
• rentmeesterschap: mensen moeten zorgvuldig omgaan met hun omgeving.

Voor een uitgebreide versie van dit program en/of het aanvragen van verdere informatie kunt u zich wenden tot
het secretariaat: tel. (0575) 460040. E-mail adres van hetC/M is: cda.hengelo.keijenborg@hetnet.nl
Website van het CDA is: www.cda.nl/hengelo-keijenborg.

Jannie Rexwinkel:
Streven naar goede voorzieningen in een Hengelose samenleving

waarin ieder mens zich behaaglijk voelt.

ONDERWIJS

• Het CDA is voor voortzetting en uitbreiding van
het netwerk van onderwijs, zorg en welzijn.

• Het CDA is voor terugtreden van de gemeente als
bevoegd gezag voor openbare basisschool Rozen-
gaardsweide en de totstandkoming van de be-
stuurlijke fusie 'IJsselgraaf'.

• Het CDA vindt dat het voortbestaan van het bij-
zonder onderwijs en scholen in de kleine kernen
dient te worden gewaarborgd.

• Het onderwijsachterstandenbeleid / onderwijs-
kansenbeleid moet worden voortgezet.

KOMPLAN

• Het CDA onderschrijft de visie voor het komplan
met als insteek:
concentratie van de detailhandel ter wille van
handhaving van het voorzieningenniveau;
het creëren van inbreidingslocaties t.b.v. woning-
bouw voor zowel ouderen als jongeren;
herinrichting en verfraaiing van de dorpskern om
recreatie en toerisme te bevorderen;
verbetering van verkeersafwikkeling met behoud
van goede parkeervoorzieningen.

• Het CDA pleit verder voor bevordering van sociale
woningbouw, waardoor ook jonge gezinnen in
Hengelo een plek kunnen vinden.

VOLKSHUISVESTING

• In de visie van het CDA wordt een belangrijke bij-
drage aan de leefbaarheid geleverd als ook jonge
mensen in onze gemeente kunnen gaan wonen.
Mogelijkheden moeten worden benut door inbrei-
dingsplannen.

• Het CDA vindt de structuurvisie voor de kom van
Hengelo goed en staat achter de uitvoering van de
daarin genoemde plannen:
Projectplan Sterreweg. Hierin kunnen 21 wonin-
gen komen, WV en bibliotheek onderdak krijgen
en er is nog ruimte voor winkels.
Project Arendsen/Kerkplein. Ook hier zijn extra
woningen voorzien met winkelruimte en horeca,
naast het versterken van de pleinfunctie rond de
kerk.
Project gemeentehuis. De mogelijkheden die lig-
gen rondom het gemeentehuis bieden perspectief
bij de komende herindeling. Deze mogelijkheden
dienen veiliggesteld te worden.

• Uitgangspunt voor de voor Keijenborg op te stellen
structuurvisie moet zijn om noodzakelijke woning-
bouw te realiseren en winkelvoorzieningen in
stand te houden.

• Het CDA vindt dat de mogelijkheid van woning-
splitsing in het buitengebied moet worden benut
om het woningaanbod te vergroten en verpaupe-
ring tegen te gaan.

Albert van der Velde:
Politiek dichtbij mensen in een veilige samenleving met respect voor waarden en normen.

Henk Jan Ormel

Namens onze C/M-afdeling sta ik kandidaat voor de
Tweede-Kamerverkiezingen van 15 mei. Ik wil u gaan

vertegenwoordigen in Den Haag. Opkomen voor onze
regio, uitdragen hoe belangrijk een duurzame en ge-
zonde landbouwsector voor een vitaal platteland is,
zorgen voor voldoende woningbouw om de eigen be-
volking te kunnen huisvesten. De menselijke maat
zoals wij die in de Achterhoek nog kennen, moet be-
houden blijven. De mens behoort centraal te staan.
Lerarentekort en wachtlijsten in de zorg raken ons in
Hengelo ook! Een stevige thuisbasis is belangrijk voor
een volksvertegenwoordiger en geeft mij meer invloed
in Den Haag. Het CDA in Hengelo staat voor haar
zaak en luistert naar u. Welke andere partij heeft een
maandelijks spreekuur? Een sterke CDd-fractie in de
gemeenteraad zal opkomen voor uw belangen en is
geworteld in de Hengelose samenleving. Vanuit een
sterk CDA in Hengelo hoop ik u straks in de Tweede
Kamer te mogen vertegenwoordigen.
Stem dus 6 maart CDA\ (en 15 mei natuurlijk ook!).

Gert Wenneke:
De gemeente is er voor de burger, dus moeten initiatieven serieus worden genomen.

Het verkiezingsprogramma van het CDA heeft als
centraal thema: 'Verantwoordelijke gemeente, sterke
gemeenschappen.' De gemeente en haar inwoners
zijn samen verantwoordelijk voor een leefbare en
sterke samenleving. De gemeente zal er voor moeten
zorgen, dat er voorzieningen zijn en blijven, zodat ie-
dere inwoner aan het maatschappelijk leven kan
deelnemen. Dit houdt in, dat alle leeftijdsgroepen
recht hebben op voor hun geschikte en betaalbare
voorzieningen. In een gezin vindt men bescherming
van ouders en andere gezinsleden. In de samenleving
moet ieder ook bescherming en warmte kunnen vin-
den. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Het
CDA zal daar haar uiterste best voor blijven doen.
Nieuwe ontwikkelingen en ideeën zijn welkom. Daar-
om is het belangrijk om te weten, wat de inwoners
willen. Het CDA heeft regelmatig overleg met organi-
saties en individuele burgers op het maandelijkse
spreekuur. Daar gaan we dan ook mee door. Onze ge-
meente staat voor belangrijke beslissingen. Er zijn
veel plannen in voorbereiding en de fusie met omlig-
gende gemeenten is nabij. Daarvoor hebben we een
sterke fractie nodig. Met uw stem houden we een
fractie, die weet, wat er leeft in onze gemeente. Herman Gosselink, lijsttrekker

RECREATIE EN TOERISME

• Het CDA is voor aanstelling van een coördinator
om het Toeristisch Recreatief Ontwikkelings Plan
(TROP)goed uit te voeren.

• Het CDA vindt dat toeristenbelasting ten goede
moet komen aan toeristische ontwikkelingen in
onze gemeente. De WV speelt een belangrijke rol
in dit proces.

• Het CDA zal zich er voor inzetten dat de verblijfs-
mogelijkheden worden bevorderd vooral in relatie
tot de leefbaarheid van het platteland en de func-
tieverandering in het buitengebied.

• Het CDA wil het agro-toerisme stimuleren.
• Het CDA is voor aantrekkelijke fiets- en wandel-

paden rond het dorp.

BRANDWEER

• Het CDA vindt, dat aan brandweerzorg hoge prio-
riteit moet worden gegeven. De bemensing en uit-
rusting moeten dan wel aanwezig zijn.

• Het CDA is voor een sluitende controle op en hand-
having van vergunningen op het gebied van brand-
preventie, milieu- en bouwvoorschriften. Het is
zeer belangrijk, dat dit integraal plaatsvindt.

POLITIE

• Het CDA vindt dat er meer wijkagenten in de regio
moeten komen.

• De politie moet zich meer met haar kerntaken
bezig houden en beter bereikbaar zijn en zonodig
sneller ter plaatse.

• Het CDA staat voor drugsbestrijding, o.a. met
inzet van de jongerenwerker.

• Hengelo moet aangesloten blijven bij bureau Halt.

VERKEERSVEILIGHEID

• Het CDA staat voor uitvoering van het verkeers-
veiligheidsplan Duurzaam Veilig.

• De verkeersveiligheid moet verbeteren door invoe-
ring van maximumsnelheden in en buiten de be-
bouwde kommen van 30 en 60 km/uur.

• Het CDA wil zo weinig mogelijk drempels. Indien

deze toch nodig geacht worden, mogen zij, als met
veilige snelheid wordt gereden, geen obstakel vor-
men voor het landbouwverkeer en beroepsvervoer.
De problematiek van de Spalstraat moet worden
opgelost door het instellen van éénrichtingsver-
keer. Het parkeren dient slechts aan één zijde
plaats te vinden en het vrachtwagenluw maken
kan bereikt worden door zwaar verkeer voor de
richting Ruurlo te verwijzen naar de nieuwe rond-
wegteZelhem.

OPENBAAR VERVOER

• Het CDA pleit voor goed openbaar vervoer met
behoud van bushaltes binnen de bebouwde kom.

• Tekortkomingen van de Regiotaxi moeten verhol-
pen worden.

BEDRIJVENTERREIN

• Het CDA is voor realisatie van een gezamenlijk
bedrijventerrein in VHS-verband.

• Er moeten mogelijkheden behouden blijven voor
plaatselijk georiënteerde bedrijven.

GROENVOORZIENING EN NATUUR

• Het CDA is voor verantwoord onderhoud van alle
groenvoorzieningen aan de hand van een groen-
plan.

• Werkvoorzieningschap Delta dient bij uitvoering
van het onderhoud te worden gehandhaafd.

• Indien particulieren dat willen en de kwaliteit kan
voldoende gewaarborgd worden, dan pleit het
CDA voor onderhoud van de (kleinere stroken)
groenvoorziening door deze particulieren.

SUBSIDIEBELEID

• Het CDA zal zich actief inzetten, dat de gemeen-
telijke subsidieverordening regelmatig wordt ge-
toetst aan de veranderingen en eisen van de ge-
meenschap.

• Naast zelfwerkzaamheid is ook subsidie nodig,
zomogelijk op basis van meerjarige afspraken.

Paul Hilderink: Een vitaal platteland is iets om trots op te zijn



De volledige kandidatenlijst
l. Herman Gosselink
2. HenkWaarlo
3. PaulSeesing
4. Jannie Rexwinkel
5. GertWenneke
6. Albert van der Velde
7. Paul Hilderink
8. Ben Groot Roessink
9. Wim Klein Winkel

10. HenkSchuerink
11. Herbert Hekkelman
12. Jan Lanters
13. Jan Hermans
14. Hendrik Gr. Roessink

De Heurne 54
Beijerinkdijk 3
St. Janstraat 2
Wolsinkweg 2
Fokkinkweg 5
Zelhemseweg31
Bronkhorsterstraat 2
de Heurne 43
Bleuminkweg 1
Lankhorsterstraat 11
Raadhuisstraat 35
Rozenhoflaan 33
Elferinkdijk 2a
Varsselseweg 6

Hengelo
Hengelo
Keijenborg
Keijenborg
Hengelo
Hengelo
Keijenborg
Hengelo
Varssel/Veldhoek
Hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo
Hengelo

(0575)461928

(0575)461782

(0575)461322

(0575)463476

(0575)462334

(0575)463026

(0575)463399

(0575)463311

(0575)467247

(0575)461828

(0575)461200

(0575)462057

(0575)461767

(0575)461525

Ben Groot Roessink:
Den Haag ver weg, Arnhem al dichterbij, Hengelo naast de deur.

Het CDA wil voorkomen dat de verenigingen voor
eigen ontwikkelde activiteiten, die geld opbrengen
voor een vooraf gesteld doel, gestraft worden.

JEUGD- EN JONGERENBELEID

• Het CDA wil dat het aangenomen plan voor het
jeugdbeleid in overleg met de werkgroep jeugdbe-
leid verder wordt uitgewerkt.
De kinderopvang en zorg voor O tot 4 jarigen is
hierbij een heel belangrijk onderdeel en de basis
van de totale jeugdzorg.
Normen en waarden moeten bij opvoeding duide-
lijk zichtbaar blijven.
Het CDA wil graag integratie van de jeugd binnen
de maatschappij; waar jongeren verblijven moet
de buurt zich veilig voelen.

• Het CDA wil een afwisselend aanbod van activi-
teiten mogelijk maken.

• Het CDA wil geld vrijmaken voor spontane initia-
tieven vanuit de jeugd of organisaties, zodat deze
snel gerealiseerd kunnen worden.

OUDERENBELEID

• Het CDA vindt dat ouderen zo lang mogelijk zelf-
standig moeten kunnen blijven wonen, zodat er
aandacht dient te zijn voor uitbreiding van het
aantal woningen voor ouderen.

• Om de mobiliteit van de ouderen te blijven garan-
deren zal de Regiotaxi met betrekking tot de zones
beter afgestemd moeten worden.

VLUCHTELINGEN

• De opvang en begeleiding van vluchtelingen bin-

nen onze gemeente dient erop gericht te zijn om
tot een goede inburgering te komen.
Het CDA vindt het vrijwilligerswerk dat door de
Stichting Vluchtelingenwerk Hengelo Gld. wordt ge-
daan zeer belangrijk en ondersteunt het waar nodig.

GEMEENSCHAPSLEVEN

• Het CDA is van mening, dat de kwaliteit van de
samenleving zowel door de gezinnen alsook door
de verenigingsverbanden wordt bepaald.

• Het CDA staat voor behoud en bevordering van de
leefbaarheid van de kernen in het buitengebied.

• De voorzieningen dienen in stand te worden ge-
houden, ook na gemeentelijke herindeling.

• Het CDA is voor waardering, werving en onder-
steuning van vrijwilligers door bijv. scholing.

• Volksfeesten, kermissen, braderieën, (paarden)-
markten en dergelijke activiteiten moeten er blij-
ven om mensen te trekken en de gemeente leef-
baar te houden.

CULTUUR

• Het CDA vindt allerlei vormen van cultuur, zoals
muziek-, zang- en toneelverenigingen, dependan-
ces muziekschool, belangrijk.

• Muziekonderwijs voor verdere specialisatie op de
muziekschool dient in de visie van het CDA gesti-
muleerd en gesubsidieerd te worden.

• Het CDA merkt de bibliotheek aan als een basis-
voorziening.

• De werkgroep Culturele Vorming van de basis-
scholen stelt jaarlijks een programma op voor alle
groepen van de basisscholen. Het CDA wil deze
vorming behouden.

• In regionaal verband is het behoud van schouw-

Paul Seesing: Gaan voor een leefbaar platteland.

Joke van der Velde, vertrekkend raadslid

Het CDA wil dicht bij de mensen staan. Elke maand is
er spreekuur; velen hebben er hun verhaal gedaan.
Regelmatig is er overleg tussen het CDA en maat-
schappelijke instanties of verenigingen om te horen
wat er leeft en op de hoogte te blijven. Het organise-
ren van de cursus 'wegwijs in de gemeente' was heel
plezierig. Er zijn goede gesprekken gevoerd en er is
veel informatie gegeven aan de geïnteresseerde bur-
gers.
Vrouwen in de politiek?! Jazeker, het is belangrijk dat
ook vrouwen meedenken en meepraten in de politiek.
Vrouwen kijken vaak op-een andere manier naar pro-
blemen. Daarmee dragen zij bij aan verantwoorde be-
sluiten. Ik wil vrouwen dan ook oproepen niet alleen
te gaan stemmen, maar ook mee te doen, mee te
praten.
Na twaalf jaar meedenken, meepraten, mee beslissen
over onze gemeente en haar inwoners geef ik het
stokje door aan andere enthousiaste mensen. Samen
zullen zij er staan. Samen zullen zij met argumenten
komen, afwegingen maken om de belangen van u te
behartigen. Stem CDA\

Herman Gosselink:
De gemeente moet samen met de inwoners, verenigingen en organisaties blijven werken

aan een veilige, bloeiende en zorgzame samenleving.

Wanneer is het tijd van gaan? Als je denkt ergens lang
genoeg te hebben gezeten. Of als je denkt net een
mooie klus te hebben geklaard. Soms ook wel eens
om tijd te maken voor andere dingen. Veelal is het
een combinatie van meerdere redenen en dat is ook
zo in mijn geval. De slechtste aanleiding is wel datje
er geen zin meer in hebt. Daarvoor is het vak van
wethouder te veelzijdig en te uitdagend. Dat geldt
trouwens in gelijke mate voor het raadslidmaatschap.
Zonder de illusie te hebben elk probleem te kunnen
oplossen of het iedereen naar de zin te maken, ben je
in de gelegenheid je optimaal in te zetten voor de
plaatselijke gemeenschap. Dat heeft de fractie van
het CDA in de afgelopen jaren gedaan en zij zal dat in
een nieuwe samenstelling onder leiding van haar
lijsttrekker Herman Gosselink ook in de toekomst
zeker willen en kunnen. Om eens een "goeie ouwe"
van stal te halen: WARM AANBEVOLEN ! Hein Meurs, scheidend wethouder.

burg Amphion' in Doetinchem van belang en het
Staringinstituut onmisbaar voor het streekeigene,
zodat de gemeente mede (financiële) verantwoor-
delijkheid moet dragen.
Het CDA is voor continuering van het monumen-
tenbeleid.
Voor ontwikkelingssamenwerking moet subsidie
beschikbaar blijven.

men worden door ze gedeeltelijk in de grond te
plaatsen.
De kostendekkende tarieven voor de afvalophaal-
diensten moeten beheersbaar blijven. Wat het
CDA betreft moeten in een (beperkte) tariefdiffe-
rentiatie ook sociale elementen worden verwerkt,
o.a. met betrekking tot alleenwonenden en gezin-
nen met jonge kinderen.

REDUCTIE- EN KWIJTSCHELDINGSBELEID WERKGELEGENHEID

Het CDA kiest er voor dat mensen met lage inko-
mens financieel gesteund worden door middel
van het reductie- en kwijtscheldingsbeleid.
Het reductie- en kwijtscheldingsbeleid moet er op
gericht zijn om de betrokkenheid van mensen bij
de samenleving te behouden.

LANDBOUW

• Het CDA vindt dat het mogelijk moet zijn om aan
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen andere
functies te geven zonder hiermee direct de groei
van landbouwbedrijven te hinderen.

• De reconstructiewet zal grote invloed hebben op
de ontwikkelingsmogelijkheden van veel bedrijven.
Hiervoor moeten alternatieven worden ontwikkeld.

• Het CDA staat voor het behouden van ontwikke-
lingsmogelijkheden voor de landbouw om zo een
leefbaar en aantrekkelijk platteland voor zowel
agrariër als burger te stimuleren.

• Agrariërs zijn onmisbaar bij het groenbeheer.

MILIEU

• Het CDA is voor een milieuvergunningenstelsel
dat uitgaat van doelen en niet uitsluitend het
voorschrijven van regels.

• Binnen de gemeente moet ruimte zijn voor wind-
energie. Hierbij moet gelet worden op de land-
schappelijke inpassing.

• Het CDA is voor afkoppeling van regenwater,
zodat dit niet meer in het riool komt en onhygiëni-
sche overstorten verdwijnen.

• Om illegaal storten van afval in het buitengebied
te voorkomen dient in de gemeente een brengpunt
te worden gerealiseerd.

• Overlast in de buurt van glasbakken kan voorko-

Het CDA vindt werk het belangrijkste middel tegen
sociaal isolement en maatschappelijke uitsluiting.
Bij toeleiding naar de arbeidsmarkt, met name van
langdurig werkzoekenden, moet uitgegaan worden
van de talenten van de mensen: elk mens telt.
Zoveel mogelijk subsidieregelingen moeten wor-
den aangesproken om moeilijk plaatsbare werklo-
zen aan werk te helpen.

CONTACTEN

• Het overleg met burgers en verenigingen e.d. wil
het CDA voortzetten, evenals het spreekuur, voor-
afgaand aan de fractievergaderingen.

• Voor direct contact met leden en inwoners is een
e-mailadres (cda.hengelo.keijenborg@hetnet.nl)
beschikbaar en voor informatie een website
(www.cda.nl/hengelo-keijenborg).

• Het CDA vindt ook de contacten van het college
met o.a. de winkeliersvereniging, industriële kring,
landbouworganisatie en verder verenigingsleven
van groot belang.

FINANCIËN

• Het CDA zal streven naar realistische en dekken-
de begrotingen en meerjarenramingen.

• De gemeente moet heldere voorlichting geven over
de opbouw van de tarieven en heffingen, welke
door de inwoners moeten worden opgebracht.

• Het CDA is tegen verhoging van het OZB-tarief,
maar vindt het wel reëel om inflatiecorrectie toe
te passen.

• Volgens het CDA moeten landerijen en gebouwen
ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen
vrijgesteld worden van OZB (Onroerende Zaak Be-
lasting).

Henk Waarlo:
Niet alleen praten over onrechtvaardigheid, maar er ook wat tegen doen.

Voor nadere informatie, reacties of aanmelding kunt u telefonisch terecht bij:

het secretariaat van M CDA: tel. (0575) 460040;

• de fractievoorzitter van het CDA. tel. (0575) 4619 28;

- de PR-commissie van het CDA. tel. (0575) 46 23 34.
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I T I 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

Dinsdag 12 februari t/m zaterdag 16 februari

Verklede clown trekt vrouw

uit auto

Op maandag 11 februari is een

vrouw 's avonds aan het werk in

een kantoorpand in Hummelo.

Plotseling ziet zij dat een man,

geschminkt als clown, haar be-

gluurt; op dat moment verdwijnt

de clown in het niets. De vrouw

verlaat om 19.00 uur het pand en

rijdt met haar auto over de Sliek-

staat, richting Doetinchem. Net

voordat het bos begint, springt

plotseling diezelfde clown voor de

auto, trekt het portier open en

tracht de vrouw uit de auto te

trekken. De vrouw weet de clown

buiten haar auto te houden, het

portier van de auto te sluiten en

gaat ej vandoor.

Graag zou de Politie Zelhem met

getuigen in contact komen die

's avonds iets verdachts en/of

deze clown daar hebben gezien.

De politie is te bereiken via het

telefoonnummer (0900) 88 44.

De politie vraagt uw aandacht

voor het volgende:

De laatste tijd neemt het aantal

auto-inbraken in onze gemeentes

toe. Helaas wordt bij het signale-

ren van verdachte situaties regel-

matig nagelaten de politie direct

in kennis te stellen.

De politie verzoekt u bij het sig-

naleren van een verdacht per-

soon(en) of situatie(s) zoveel mo-

gelijk gegevens te noteren en di-

rect contact op te nemen met de

politie, ook 's nachts. Denkt u

hierbij aan merk auto, kleur, ken-

teken, signalement van betrokke-

ne^) etc. Twijfel dus niet, maar

bel direct met de politie; overdag

is ze voor minder dringende

zaken te bereiken via tel. (0900)

8844 en voor dringende zaken

kunt u altijd 112 bellen.

Daarnaast adviseren wij u om niet

aan iedereen die voorbij komt te

laten zien wat u allemaal aan

mooie spullen in de auto heeft,

denk ook aan de afneembare front

van de radio en overige waarde-

volle spullen. Leg dat uit zicht.

Haal geld en waardepapieren al-

tijd uit de auto.

Dinsdag 12 februari

- 's Morgens ontdekte een winke-

lier in Hengelo dat er graffiti op

zijn bedrijfspand was aan-

gebracht. Tevens was er bij een

woning aan de Ruurloseweg in

Hengelo graffiti op de muren

gekladderd. De politie heeft bei-

de zaken volop in onderzoek.

- Een automobilist reed 's mor-

gens over de Ruurloseweg in

Hengelo. Plotseling stak een

ree de rijbaan over en de be-

stuurder kon een aanrijding

niet meer voorkomen. De ree

overleed ter plaatse.

Woensdag 13 februari

- In Zelhem vonden 's nachts

meerdere auto-inbraken plaats

waarbij o.a. autoradio's-cd-spe-

lers, cd's, een navigatiesysteem

en persoonlijke spullen werden

gestolen.

De zes auto's die werden open-

gebroken, stonden geparkeerd

in de volgende straten: Papaver-

straat, Korenbloemstraat, Het

Lindestuk, De Breide, Het Soer-

lant en de Vincent van Gogh-

straat. Van de dader(s) en de

buit ontbreekt ieder spoor.

Vrijdag 15 februari

- 's Morgens ontstond op de krui-

sing Kruisbergseweg - Molenenk

in Hengelo een aanrijding tus-

sen twee automobilisten. Door-

dat de 21 -jarige bestuurster die

over de Molenenk reed, geen

voorrang verleende aan de voor

haar van rechts komende auto.

Ten gevolge van de klap kwam

de bestuurster met haar voer-

tuig tegen een lantaarnpaal tot

stilstand. De 42-jarige bestuur-

ster, uit Hengelo Gld., klaagde

over pijn in haar nek. Beide

voertuigen raakten total loss.

Zaterdag 16 februari

- Een automobilist raakte 's mid-

dags met zijn voertuig van de

weg op de Koningsweg in Hen-

gelo. De 21-jarige bestuurder,

uit Hengelo Gld., was in een

bocht met zijn voertuig in de

berm terechtgekomen. Bij het

corrigeren verloor de bestuur-

der de macht over het stuur,

waardoor zijn auto begon te

spinnen. Hierdoor belandde hij

met zijn auto in de sloot en ont-

stond er schade aan de auto.

- 's Nachts heeft de politie van

Zelhem een bromfietser staan-

de gehouden wegens te hard

rijden en de bromfiets uit het

verkeer gehaald voor een tech-

nisch onderzoek. Hieruit is ge-

bleken dat de brommer was op-

gevoerd. De bromfietser kreeg

een bekeuring van € 86,-.

Saskia Visscher

Tonnie Bergervoet

Hierbij wordt meteen gedacht

aan het feit dat verzekeraars

niet of nauwelijks willen uitke-

ren, maar dat kan nooit de be-

doeling zijn. Hieronder wil ik

een uiteenzetting van de zaken

geven die een rol spelen bij een

schaderegeling en de schade-

vaststelling.

Woonhuis-/gebouwen-

verzekering:

De gebouwen zijn in de regel ver-

zekerd op basis van herbouw-

waarde, dat wil zeggen dat de

verzekerde som is vastgesteld op

basis van het principe dat er, ge-

zien de grootte en de kwaliteit,

een gelijkwaardig gebouw weer

opgebouwd kan worden.

Bij een gedeeltelijke schade wordt

er overleg gepleegd om de schade

te gaan herstellen, dat kan in

overleg met de assurantietussen-

persoon. Daarnaast zal dan ook

het bedrijf benaderd worden die

de schade moet gaan herstellen,

dit bedrijf kan door uzelf gekozen

worden.

Bij grotere schades wordt door

veel maatschappijen een expert

benoemd die vervolgens een rap-

port opmaakt met daarin zijn be-

vindingen, ook hij zal in overleg

gaan met degene die de schade

moet herstellen.

Het kan voorkomen dat herstel

niet meer mogelijk is en dat we

moeten overgaan tot schaderege-

ling op basis van totale herbouw

van het gebouw. Dan zal een ex-

pert in samenspraak met een

aannemer (door u aangewezen)

bekijken of de verzekerde her-

bouwwaarde voldoende was voor

het beschadigde gebouw. Daarna

wordt er in overleg met u bepaald

welke stappen er verder onderno-

men moeten worden. Hierbij is

van belang of u het gebouw in de-

zelfde grootte wilt herbouwen of

dat u afwijkend gaat bouwen.

Tijdens deze schaderegeling staat

uw tussenpersoon u met raad en

daad terzijde. Blijft er echter een

groot geschil ontstaan met de ex-

pert dan heeft u het recht om (op

kosten van de verzekeraar) een

contra-expert in te schakelen.

Deze gaat dan samen met de eer-

ste expert een arbiter benoemen

die bij een blijvend geschil zal

moeten beslissen. Veeal komt het

niet zover.

Inboedel-/inventaris-

verzekering:

De inboedel en inventaris is in be-

ginsel op basis van nieuwwaarde

verzekerd, dat wil zeggen dat de

beschadigde goederen (die niet

hersteld kunnen worden) worden

vervangen door nieuwe van het

gelijke soort en kwaliteit. Daarbij

moet een belangrijke regel in acht

worden genomen en die luidt:

zaken komen voor vergoeding op

basis van nieuwwaarde in aanmer-

king, mits de dagwaarde niet minder

is dan 40% van de nieuwwaarde.

Hierover ontstaat altijd veel dis-

cussie, want wat is de levensduur

van een stuk inboedel? Dit wordt

zeker ook bepaald door een aan-

tal factoren, zoals: hoe intensief

wordt het gebruikt, wat is de

kwaliteit?

Daarnaast zal de verzekering-

nemer aan moeten tonen wat de

ouderdom en de waarde is, het is

daarom zeer belangrijk om reke-

ningen te bewaren van de zaken

die men aanschaft.

Bij zeer waardevolle spullen (kost-

baarheden en antiek) kan men

overwegen om de waarde vooraf

vast te laten stellen door een des-

kundige (beëdigd taxateur) en dat

ook op de verzekeringspolis aan

te laten teken. Dan is er geen dis-

cussie meer mogelijk over de

waarde, deze ligt namelijk vast.

In zijn algemeenheid is het zo dat

wanneer een verzekeringnemer

een schadeclaim indient, hij of

zij deze claim moet onderbouwen

(met rekeningen, foto's en andere

bewijsmiddelen). Tevens moet hij

zo duidelijk mogelijk zijn naar

degene die de schadevergoeding

moet vaststellen.

Eerst zal er dan gekeken worden

of er een gedekt evenement

(brand, storm, diefstal, water-

schade etc.) heeft plaatsgevonden

en daarna wordt de schadever-

goeding vastgesteld.

Tenslotte bepaalt de schadecorres-

pondent van de verzekeraar of de

schade voor vergoeding in aan-

merking komt.

Meer weten over veilig vrijen?

Kom naar discotheek City Lido in Groenlo!

Op zaterdagavond 2 maart a.s.

zal de GGD Regio Achterhoek

voorlichting geven over veilig

vrijen in de discotheek City Lido

in Groenlo.

Jaarlijks lopen tienduizenden Ne-

derlanders een seksueel over-

draagbare aandoening (SOA) op

door onveilig vrijen. In sommige

gevallen kan een SOA ernstige

gevolgen hebben zoals onvrucht-

baarheid of aids. Een SOA kan

hele duidelijke klachten of sympto-

men opleveren maar in veel ge-

vallen wordt er niets van ge-

merkt, totdat de gevolgen van

een verwaarloosde SOA proble-

men geeft.

Voor de meeste SOA geldt dat er

bij een snelle behandeling niets

aan de hand is. Het voorkomen

van een SOA is echter nog steeds

beter! Aids is namelijk een SOA

die niet te genezen is. Het hoe en

waarom van beschermd vrijen wil

de GGD daarom op deze voorlich-

tingsavond aan de discogangers

duidelijk maken.

Op zaterdagavond 2 maart hoopt

de GGD in City Lido veel jeugdig

publiek uit de hele regio te infor-

meren en veel vragen van hen te

beantwoorden. Iedereen is tus-

sen 21.30 en 00.30 uur van

harte welkom in de speciale in-

formatiestand.

Helderziende waarnemingen (psychometrie)

Op dinsdag 5 maart 2002 zal

een openbare avond gehouden

worden door mevr. J.M.Th.

Snik-Bouman en de heer M. de

Jong in Party Restaurant 'De

Smid', Kerkstraat 11 te Keijen-

borg.

Deze avond zal geheel in het te-

ken staan van helderziende waar-

nemingen (psychometreren).

Wanneer u hiervoor een foto/voor-

werp wilt meebrengen, doet u er

goed aan deze van te voren apart

te leggen; pasfoto's of persoonlij-

ke voorwerpen b.v. zijn voor dit

doel bijzonder geschikt. Natuur-

lijk zal er ook gelegenheid zijn om

vragen te stellen.

Entree € 5,50. Zaal open 19.30

uur. Aanvang 20.00 uur.

Inlichtingen tel. (026) 3114114.
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Jonagold, lekkere handappel

3kilo€2.5O

Stoofgroente, 5OO gram

bossenbroek
Ruurloseweg 49, 7255 DG Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 31 32 - Fax (0575) 46 51 58

E-mail: bossenbroek@tref.nl

Voor

G R O E N S P E C l A L l S T

Hoveniersbedrijf en kwekerij

tuinadvies
ontwerpen
aanleg
onderhoud
sierbestrating
kwekerij

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 26 19

LAATSTE WEKEN
alle winterrestanten
(met oranje kaartje)

75% korting

Schröder Mode
Ruurloseweg 1 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461232

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19 - Tel. (0575) 46 13 58

Weefcaanbieding

Appelflappen

Kancclrol

Krenten/Rozijnen

Krenten/Rozijnen 400 g. van € i .55 voor

van €1,00 voor € 0,80

van € l.OO voor € 0,80

800 g. van €3. l O voor € 2,90

1,45

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: oiriu5@dds.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Voor familiedrukwerk

zoals onder andere:

geboortekaarten

huwelijkskaarten

jubilieumskaarten

uitnodigingskaarten

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

drukker i j

U i t e r w e e r d

Regelinkstraat 16,
7255 CC Hengelo Gld.

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

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

de gehele week:

Rauwkost: Festival salade
250 gram € 1,75

Baal Bildstar
10 kilo € 2,98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Andijvie

Jonagold handappels
3 kiio

vrijdag - zaterdag:

Zoete blauwe druiven

Broccoli

500 gram

€ 1,50

€ 2,50

€ 2f98

€ 0,75

V.O.F. 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 -www.sueters.nl

ledere avond open tot 1 9.00 uur

'De Plattelandswinkel' - Altijd voordeel!
Kwalliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs

Tlcti'e: werkschoenen, vele merken

Boerderij- en
Natuurmuseum

'De Lindcnhof
Voor educatieve

ontspanning

Groepen op
afspraak

Jan en Dinie
Wagenvoort

tel .(0575)463221

Bij Ambiance Zonwering
heeft u een streepje voor!
Tot en met 16 maart 2002 koopt u vrijwel al onze streepdessins

voor de prijs van uni oftewel effen stoffen. En dat kan u bijzonder

veel euro's schelen. Kom snel naar onze showroom!

AMBIANCE
Z O N W E R I N G W W W a m b i a n c e z o n w e r i n g

Varsselseweg 25, HENGELO (Gld.), tel.: (0575) 46 14 25

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

BMW 3161,1991

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 CDU 992

Hyundai Lantra 1.6 GLS, 1996

Hyundai Scoupél. 5 GSi, 1992

Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995

Mazda 323 HB 1.6i G LX 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

Mazda 626 Sedan, 1.8,1999

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

Mazda Demio GLX, Airco, 1999

Mazda Xedos 9,2.0i-V6,1994

2.700,-

6.350,-

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,-

10.500,-

vanaf 2.750,-

10.250,-

7.250,-

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 850, T5 Stationcar, 1996 13.950, -

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, 19%, 1400 cc

3.250,-

6.500,-

Mitsubishi Pajero Long Body 2.8 TDi, 7 pers, 19% incl. btw 18.150,-

Mitsubishi Spacerunner 1.8, LPG, 1994 7.250,-

Opel Astra, Sedan, 1.7, Diesel 4.100,-

Opel Astra HB 1.6 Sport, G3,1997 5.750,-

Opel Astra Wagon 1.7 Diesel, 1994 3.300,-

Peugeot 205 1.1,1992 2.950,-

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

Seat Marbella, 1997 3.850,-

SubaruLegacy1.8DL.1992 2.950,-
Suzuki Vitara Cabrio, 1990 5.000,-

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

VW Golf 2.8 VR6,1995 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

g) pagina


