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Grote belangstelling voor avond van de drie politieke partijen in Hengelo Gld.

Levendig debat CDA, PvdA, WD

V.l.n.r.: Nees van Petersen (PvdA), Henk Waarlo (CDA), Jeroen Berends (Radio Ideaal) en Piet Noordijk (WD)

Aan de vooravond van de ge-
meenteraadsverkiezingen vond
woensdag 27 februari jl. het po-
litieke debat plaats tussen de
drie partijen CDA, PvdA en
WD. Als gespreksleider was Je-
roen Berends van 'Radio Ideaal'
uitgenodigd.

De heer Gert Wenneke opende
namens de politieke partijen de
avond.
Allereerst werd de ontevreden-
heid geuit over het besluit van
Provinciale Staten betreffende het
herindelingsadvies aan minister
De Vries van Binnenlandse Za-
ken. Ondanks de voorkeur van
Zelhem - uitgesproken bij referen-
dum met grote meerderheid - om
bij de VHS + + gemeente te ko-
men, is er toch gekozen voor Zel-
hem bij Doetinchem en Doesburg
bij Vorden, Hengelo, Steenderen

en Hummelo & Keppel.
De democratie komt zeker na de
uitslag van het referendum in Zel-
hem toch wel zwaar onder druk
te staan.

In een volle zaal bij partycentrum
Langeler werden eerst in korte

tijd de belangrijkste punten van
het verkiezingsprogram nog eens
verduidelijkt.

De heer Henk Waarlo vertegen-
woordigde het CDA in verband
met afwezigheid van lijsttrekker
Herman Gosselink. Aan de orde
kwamen de gemeentelijke herin-
deling, het komplan, het verkeers-
circulatieplan, jeugd- en jongeren-
beleid en het landbouwbeleid.

De heer Nees van Petersen, lijst-
trekker van de PvdA, benadrukte
de veiligheid in zijn totaliteit o.a.
het veilig voelen op straat, brand-
veiligheid en de sociale persoon-
lijke veiligheid. Daarna het item
'niemand aan de kant'. Hier ver-
staat de PvdA: onder goed onder-
wijs, logopedie op de scholen,
taalontwikkelingsbeleid, dat ie-
dereen actief mee kan doen met
sport en een actief verenigingsle-
ven door voldoende subsidies.

De heer Piet Noordijk, lijsttrekker
van de WD, benoemde de ge-
meentelijke herindeling, het wel-
zijn van de inwoners van jong tot
oud, met name de zelfredzaam-

heid van de ouderen, de rol van
de vrijwilligers in de samenleving,
de aandacht voor de industrie en
de middenstand en het jongeren-
beleid.

Na de inleidingen van de drie par-
tijen volgde een levendige discus-
sie over de gemeentelijke herin-
deling en de consequentie voor
de scholen, het onderwijskansen-
plan, de kansen voor het platte-
land door het huidige landbouw-
beleid, de mogelijkheid van het
geven van subsidies en de rol van
de gemeente bij inspraak en pro-
cedures.

Na een korte pauze kwamen op-
nieuw het komplan en de gemeen-
telijke herindeling aan de orde,
mede aan de hand van veel inge-
diende schriftelijke vragen.

Dit initiatief van de drie Hengelo-
se politieke partijen is een goed
initiatief om de politiek dichter
bij de mensen te brengen, niet al-
leen in verkiezingstijd. Het is
zeker de moeite waard om een
dergelijke avond ook buiten de
verkiezingen te organiseren.

Rectificatie
In het bericht over het volleybal-
toernooi 'De Veldhoek' in 'de Re-
clame' van 26 februari jl. stond
een verkeerd telefoonnummer.
Het foutieve nummer was (0575) 46 H 52.

411452. In onderstaande alinea
staat het juiste nummer.
Opgave is mogelijk voor 5 maart
a.s. bij Anita Assink, tel. (0575)

Van de Wereldwinkel

De rijstboeren, verenigd in de PFA
(Progressive Farmer Association)
in het noordoosten van Thailand
beleven moeilijke tijden. Terwijl in
hun streek van oudsher de enige
echte Pandanrijst wordt ver-
bouwd, zijn 'nepvarianten' sterk
in opkomst. Na Italië rukken nu
ook in centraal Thailand steeds
meer grote bedrijven op die een
soort Pandanrijst verbouwen, die
ze maar liefst twee tot drie keer
per jaar kunnen oogsten. Daar
kunnen de boeren van PFA niet
tegen op, zij zijn afhankelijk van
de regenval en kunnen daardoor

maar één keer per jaar oogsten.
Maar de boeren laten het er niet
bij zitten. Mede dank zij de steun
van de Nederlandse wereldwin-
kels werken ze hard aan de ont-
wikkeling van biologische rijst-
bouw. En Fair Trade Assistance
heeft de boeren in contact ge-
bracht met Max Havelaar, die mo-
menteel aan een keurmerk voor
rijst werkt.
Intussen is de Pandanrijst (wit en
zilvervlies) in de Wereldwinkel de
hele maand maart voordelig ge-
prijsd en worden er ook nog een
paar lekkere recepten bij gegeven!

(advertentie)

Overbodig?
Nee, uw stem is nodig!

LEEGVERKOOP
Meubelzaak
Alle meubelen, slaapkamers, boxsprings,

slaapkamerkasten, kleinmeubelen
en accessoires, etc. nu voor...

HALVE

helft van de normale prijs

•ers
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Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

ü KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 10 maart, 10.00 uur, ds. C. Ferrari
Goede Herder Kapel
- Zondag 10 maart, 10.15 uur, ds. J. Stein
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Zondag 10 maart, 10.00 uur, drs. Rekswinkel
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 7 maart, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 9 maart, 19.00 uur, Eucharistieviering
- Zondag 10 maart, 10.00 uur,

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

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)
Zorgcentrum Maria Postel:
- 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 Cld./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) 461266
Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575) 462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10
Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
- zat., zon. & feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur

en van 17.30 tot 18.00 uur.
- Levert u zoveel mogelijk uw recepten in tijdens

deze openingsuren.
- Heeft u een spoedrecept dat niet kan wachten tot

de openingsuren van de apotheek, belt u de apo-
theek in Hengelo Gld. telefoonnr. (0575) 461010.
U wordt dan automatisch doorverbonden met de
dienstdoende apotheek (Hengelo of Zelhem) voor
het maken van een afspraak.

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

uur, gaarne vooraf een afspraak maken via de
apotheek (0575)461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie
'Jentha'
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Cld:
- 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) 46 22 79
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Quintest Thuiszorg
Bureau voor particuliere Thuiszorg
- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

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

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

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

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd.Oude Usselstreek)
- 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) 4625 15
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

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

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

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

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

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

en 13.30-17.30 uur, 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) 3299 11

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

Hebt u nog bruikbare

spulletjes voor de rom-

melmarkt van muziek-

ver. Crescendo?

Bel dan (0575) 461782

Is slanker en fitter wor-

den 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

lusteloos.

Probeer Herbalife

Bel: A. Haaring

tel. (0575) 467381

UW UW afdeling

Hengelo Qld

Uitnodiging
100 jaar Herman van Velzen

toneeluitvoering

Eenakter Herman van Velzen

door de Hengelose Toneelvereniging

zaterdag 9 maart aanvang 14-00 uur

in partycentrum Langeler

Wie afgehaald wil worden kan

bellen tel. (0575)462728

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

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

AUTORIJSCHOOL

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

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

25% korting
op alle boerenbont en
blauw-saks artikelen
alleen van 1 maart tot 1 april

Dit alles te verkrijgen bij

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 461360

PS. nog enkele sets tuinstoelkussens
50% korting - Op is Op

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

Tandtechnisch

Laboratorium

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem (0314) 62 39 21

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

DE TOLBRUG

Emmerikseweg J7,
7227 DG Toldiik

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



Sanclust repeteert voor Bach's Markus Passion

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon en broertje

/.ars

Ar jan

Hij is geboren op 26 februari 2002 om 10.44 uur

Henk, Erna en Karen Grotenhuijs
Snethlageweg3, 7255CE Hengelo Gld.

tel.(0575)465756

Wij willen hiermee iedereen bedanken die hebben
meegeleefd met de ziekte en het overlijden van

Tonnie Visser

Ook bedankt voor de giften ten bate van het
Kankerfonds.

Fam. Visser Hengelo Gld.
Fam. Lageschaar (Lako) Eibergen

Februari 2002

Een bericht van de diaconie van de

Ned. Herv. Kerk te Hengelo

Het is inmiddels een goede tradi-

tie dat gemeenteleden in de tijd

rond Pasen in de gelegenheid

worden gesteld om een groet te

sturen aan gevangenen overal ter

wereld. Het betreft gewetensge-

vangenen, politieke gevangenen

en ter dood veroordeelden.

Evenals vorig jaar zijn er ook

weer adressen van Nederlanders

die gevangen zitten in het buiten-

land. Ook naar de Penitentiaire

Inrichtingen in Nederland kunnen

weer kaarten verstuurd worden.

Het betreft gevangenen in o.a.

Bahama's, België, Brazilië, Duits-

land, Engeland, Kameroen, Filip-

pijnen, USA en Wit-Rusland.

Ook dit jaar kunnen er weer kaar-

ten worden verstuurd, voorzien

van een gedicht. Op de achterzij-

de van de kaart staat de volgende

tekst: Wij gedenken met Pasen de

opstanding van onze Heer Jezus

Christus. In deze dagen zijn onze

gedachten en onze gebeden met U.

U bent niet vergeten. Houdt goe-

de moed!

Vanaf zondag 10 maart kunt u

deze kaarten voor de paasgroe-

tenactie kopen in de Remigius-

kerk en in de Goede Herder Kapel.

Ze zijn voor € 0,50 per stuk te

koop na de dienst.

Het Steenderense koor Sanclust

staat voor een van de grootste

uitdagingen in haar bestaan. Op

23 en 24 maart (respectievelijk

in Doesburg en Steenderen) zal

namelijk, met het Zutphens Ba-

rok Ensemble de Markus Pas-

sion van Johann Sebastian Bach

worden uitgevoerd.

De Markus Passion van Bach

staat de laatste jaren bijzonder

in de belangstelling. Het is name-

lijk de minst bekende Passie van

deze componist, waarnaar inmid-

dels uitgebreide studie is verricht.

Men weet al geruime tijd dat

Bach een Markus Passion heeft

gecomponeerd, die op Goede Vrij-

dag 1731 is uitgevoerd. Er is ook

een tekstboek van bekend, maar

de volledige muziek ervan is niet

terug gevonden. De laatste jaren

is door verscheidene deskundigen

geprobeerd vast te stellen welke

muziek bij die tekstpartijen be-

hoort.

De uitvoering die Sanclust ten ge-

hore brengt is samengesteld door

Simon Heighes. Deze gaat ervan

uit dat Bach een aantal bestaan-

de muziekstukken van zichzelf

gebruikte - zoals uit de Mattheus

Passion en het Weihnachts Orato-

rium - en deze heeft aangevuld

met gedeelten uit het werk van

de door Bach bewonderde compo-

nist Kaiser.

Van het beginkoor en slotkoor

van de Passie is zelfs helemaal

bekend, om welke melodieën het

ging. Die komen namelijk uit de

Trauer Ode van Bach.

Met de keuze voor de Markus

Passion koos Sanclust voor een

Passie met een wat lichtere toon

dan bijvoorbeeld de Mattheus Pas-

sion. Het is een kleurijke Passie

met fraaie aria's en veel koorwer-

ken, waaronder alleen al zestien

koralen. Het Steenderense koor

wordt begeleid door het Zutphens

Barok Ensemble dat voor die ge-

legenheid is uitgebreid tot een or-

kest van rond 25 musici en een

grote bezetting van vijf solisten.

Dirigent: Gijs Leenaars.

Solisten: Tenor (evangelist), Mare

van Heeteren; Bariton (Christus),

Carlos Ferreira Santos; Bariton,

Jan Hoffmann; Sopraan, Mignon

Primus; Alt, Petra Ehrismann.

Aanvangstijden: 23 maart Martini-

kerk Doesburg 20.00 uur, kerk

open vanaf 19.30 uur; 24 maart

N.H. Kerk Steenderen 15.00 uur,

kerk open vanaf 14.30 uur.

Toegangsbewijzen: € 13,- voor-

verkoop. Tel. (0575) 552542 of

(0575) 54 1993. € 16- ter plek-

ke. C J P / 6 5 + € 14,50.

Algemene ledenvergadering GLTO afd. Hengelo Gld.

Hierbij nodigen wij onze leden uit

voor de algemene ledenvergade-

ring van de GLTO afdeling Henge-

lo Gld., die gehouden zal worden

op donderdag 14 maart a.s. in

zaal 'Langeler' te Hengelo.

Er wordt een inleiding gehouden

over de agrarische bedrijfsverzor-

ging.

De agenda voor deze avond:

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Verslag van de ledenvergade-

ring van 6 februari 2001.

4. Jaarverslag van de secretaris.

5. Financieel verslag penning-

meester.

6. Verslag van de kascommissie

(de heren Hilderink en Rem-

melink).

7. Verkiezing kascommissie (af-

tredend de heer Hilderink).

8. Begroting 2002.

9. Bestuursverkiezing. De heer

H. Hobelman is aftredend en

niet herkiesbaar. Het bestuur

stelt de heer B. Hebbink,

Varsselseweg 40 als kandi-

daat voor.

U hebt het recht tegenkandi-

daten voor te dragen; dit

dient te geschieden minimaal

twee dagen voor de dag

waarop de algemene leden-

vergadering gehouden wordt,

door middel van een schrifte-

lijke bereidheidverklaring van

de kandidaat, voorzien van

minimaal vijf handtekeningen

van gewone leden, in te die-

nen bij de secretaris.

10. Rondvraag.

11. Pauze.

12. De bedrijfsverzorging met alle

mogelijkheden die er zijn.

De heer L. Bax, regiomanager bij

de agrarische bedrijfsverzorging,

wil de mogelijkheden van de ver-

eniging aan u voorleggen door

middel van o.a. video-beelden en

een goede inleiding.

Liturgisch bloemschikken

Vieren en bidden in de kerk kan

ook een kleurenspel zijn. Dat

komt tot uitdrukking in de ge-

brandschilderde ramen of in de

kleuren die horen bij een bepaal-

de periode in het kerkelijk jaar,

zoals paars in de veertigdagen-

tijd.

Ook door bloemen komt er veel

kleur in de kerk. Maar met bloe-

men valt nog veel meer te doen;

met bloemen is ook een verhaal

te vertellen.

In het kader van Vorming en Toe-

rusting organiseren de Neder-

lands Hervormde Gemeente en de

Rooms-Katholieke Parochie twee

avonden over liturgisch bloem-

schikken, waardoor bloemschik-

ken meer wordt dan een kleuren-

spel.

De eerste avond is op 6 maart om

20.00 uur in 'Ons Huis' aan de

Bleekstraat 7. Op deze avond

wordt aan de hand van dia's ver-

teld en worden voorbeelden ver-

toond.

Op de tweede avond op 21 maart

om 19.30 uur in 'Ons Huis' gaan

de mensen zelf aan de slag. U

bent allen van harte uitgenodigd.

Kerk en Radio

Voor het interkerkelijke program-

ma 'de Muzikale Ontmoeting' bij

'Radio Ideaal' zijn voor de komen-

de weken weer studio-gasten ge-

vraagd om hun medewerking te

verlenen.

Op maandag 11 maart zal de heer

Boon uit Zelhem een korte over-

denking houden; de heer Boon is

pastoraal werker in verzorgings-

huizen van Voorst en Twello.

De week erop, maandag 18 maart,

is er een vraaggesprek te beluis-

Toneeluitvoering P.J.S. Steenderen in Toldijk

teren met de gevangenis-predikant

in Doetinchem, Ds P Middelkoop.

Op maandag 25 maart zal Pastor

G.J.B. Zweers uit Hengelo een

overdenking houden.

Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' wordt iedere maandag-

avond tussen 19.00 en 20.00 uur

uitgezonden via 'Radio Ideaal'.

Na elke uitzending kunnen er van

20.00 tot 20.30 uur muzikale ver-

zoekjes aangevraagd worden via

tel.(0314)624002.

P.J.S. Steenderen in samenwer-

king met GLTO brengen voor 8, 9

en 10 maart een toneelstuk van

Wilterdink uit Kotten op de plan-

ken.

Vrijdag- en zondagavond om

20.00 uur en zaterdagmiddag

voor bejaarden en mensen die

's avonds niet kunnen om 14.00

uur.

'De Breurink boeren' is geschre-

ven voor een specifieke locatie

aan de grens, waar twee boeren-

families al een eeuw lang op de-

zelfde plek geboerd hebben.

Bij een grens gebeurt natuurlijk

van alles, wat dan ook vanzelf tot

doldwaze situaties leidt.

Behalve de spelers die voor zo'n

stuk nodig zijn, worden er zoals

in Toldijk gebruikelijk is, weer

een groot aantal figuranten inge-

schakeld die dit stuk weer tot een

ongekend succes zullen brengen.

De uitvoering is in zaal 'den Bre-

mer' te Toldijk en de ervaring is,

'Kom op tijd want vol is vol'.

Op zaterdagmiddag kunnen be-

jaarden gehaald en thuis ge-

bracht worden, (telefoon (0575)

441605).

De regie is in handen van Gerrit

Garritsen.

Voor inlichtingen: G. Garritsen.

Tel. (0575)441383.
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Kuipers

Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 4612 27

5 W/o aardappels € 1.98

1 kilo mooie witlof € 1.

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19 - Tel. (0575) 46 1358

Weekaanbieding

Wittebollen per stuk van €0.30 voor € 0,25

WittcboUcn 5 stufes van €1,50 voor € l,25

Krentenbollen per stuk van € 0,40 voor €u,3 5

Krentenbollen s stuks van € 2.00 voor € l, 7 5

Spalstraat 16

De hele maand maart

Pandanrijst 400 gram
Pandanzïlvervliesrijst 4oogram

van € 1,31 / € 1,35

nu €1,09

prolink.nl

Zutphen - Doetlnchem - Winterswijk

Computer
cursus

voor beginners
Schrijf nu in!

Deze cursus teert 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-privéproject hebben
meegedaan en ouders die door hun kinderen
voorbij worden gerend

Schrijf nu in voor de cursus!

Start op: 6 mei

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

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.

Boerderij- en
Natuurmuseum

De Lindenhof

Voor educatieve
ontspanning

Groepen op
afspraak

Jan en Dinie

Wagenvoort

tel . (0575)463221

Herbalifc!
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)464882

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo Gld.

Tel.(0575)463818

Fax (0575) 46 50 88

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel.(0575)461054

de gehele week:

Rauwkost: Witte kool/ham
250 gram € 1,75

Witte koot
gesneden 500 gram € 0,90

dinsdag - woensdag - donderdag:

G ra n ny's
2 kilo € 2f50

Bloemkool
per stuk € 1,25

vrijdag - zaterdag:

Mooie sla

1 krop

Goudreinetten

3 kilo

€0 f98

€2,50

Uw advertentie in 'de Reclame'?

vraag naar de vele mogelijkheden

tel.(0575)463818

sportnieuws

Waterpolo He-Key

De heren van He-Key stonden
voor één van de finales van het
seizoen.
Om de groep volgers van koploper
Roderlo uit Ruurlo een stukje
kleiner te maken was het zaak
voor He-Key om op 23 februari te
winnen van BZ&PC 3 uit Borculo.
Op voorhand was dit een zware
opgave want de laatste jaren
werd er weinig succes geboekt
tegen deze geroutineerde tegen-
stander. He-Key was op een spe-
ler na compleet en kon dus voluit
de wedstrijd in.
De start was echter vals en al
snel keek He-Key tegen een 3-1
achterstand aan. BZ&PC speelde
gewoon goed en He-Key kon daar
weinig tegenover stellen.
Gedurende de tweede periode kan-
telde de wedstrijd bij een 6-3
achterstand en vocht He-Key zich
knap terug tot 6-5 en was de
spanning weer aanwezig.
Beide ploegen wilden winnen en
in de laatste periode kwam er
zelfs een ploeg supporters van
BZ&PC aan te pas die onder luid
geratel van ouderwetse ratels
hun ploeg naar de overwinning
stuwden: 7-6.
He-Key haakt daarmee voorlopig
af in de race voor de tweede plek
die recht geeft op de titel 'best of
the rest' want Roderlo verloor
andermaal geen punten en staat

mijlenver voor op de concurren-
tie. Voor He-Key rest de taak om
niet verzeild te raken in de degra-
datiestrijd en daarvoor zullen nog
enkele puntjes volstaan.
Op 2 maart speelt Heren l tegen
een ander subtopper 'De Gendten'
uit Ulft. Daarna volgen ploegen
uit de onderste regionen en kop-
loper Roderlo. Deze reeks moet
voldoende uitzicht bieden op lijfs-
behoud en wellicht zorg dragen
voor her en der een stuntje.

De jeugd behaalde een prima uit-
overwinning tegen WWV A uit
Winterswijk. In zwembad Jaspers
konden de jeugdleden weer eens 3
punten toevoegen aan het totaal.
Tegen BZ&PC B moet de opgeda-
ne ervaring leiden tot opnieuw
een spannende en wellicht suc-
cesvolle wedstrijd.
He-Key kan nog steeds enthou-
siaste jeugdleden in de leeftijd
van 6 tot 15 jaar gebruiken. Lijkt
waterpolo jou leuk, bel dan naar
(0575) 464166 voor meer infor-
matie over He-Key of 4x gratis
meetrainen bij de club.
Kijk ook eens op
http://surf.to/he-kev.

Turnwedstrijden gymnastiekvereniging Achilles

Op 9 februari namen de turn-
sters deel aan de tweede voor-
ronde voor de niveaus 6, 7 en 8
in Warnsveld. Aan deze wed-
strijden deden circa negentig
turnsters mee van negen ver-
schillende verenigingen.

De deelneemsters van Achilles
kwamen uit in zes verschillende
categorieën.

In de categorie instap niveau
8+9 behaalde Aafke Melgers de
tweede plaats (32.8 punten), Isa-
bel ten Bokkel de zevende plaats
(30.55 punten) en Kari Rondeel
de achtste plaats (29.7 punten).
In de categorie pupil l niveau
8+9 behaalde Daphne Seesing de
vierde plaats (34.05 punten), Mar-

chien Breman de vijfde plaats
(33.75 punten), Anouschka ten
Pas de zesde plaats (32.55 pun-
ten) en Leonie Zweverink de
achtste plaats (29.45 punten).

In de categorie pupil 2 niveau 7
behaalde Nanda ten Have de
achtste plaats (32.85 punten) en
Suzan van Tuil de dertiende
plaats (28.65 punten).
In de categorie pupil 2 niveau 8
behaalde Annika Willemsen de
eerste plaats (33.70 punten).
In de categorie jeugd niveau 7+8
behaalde Miranda Bruggeman de
twaalfde plaats (27.95 punten).
In de categorie jeugd 6 behaalde
Dyone Lassche de elfde plaats
(33.90 punten).
De derde voorronde is op 2 maart

te Harfsen; meiden, heel veel ple-
zier en succes!

Op 16 februari was er een wed-
strijd in Zelhem. Aan deze wed-
strijden deden 12 jongens en 79
meisjes mee.
In de categorie jongens niveau 12
behaalde Peeck Rietman de derde
plaats (32.25 punten).
In de categorie meisjes niveau 12
deden er vier meisjes van de ver-
eniging mee; Tais Bovkouh be-
haalde een tweede plaats (32.6
punten).

In de categorie meisjes niveau 11
deden er acht meisjes van de ver-
eniging mee; Sophie Gerrits be-
haalde een tweede plaats (32.7
punten) en Rianne Groot Roessink
de derde plaats (32.6 punten).

Lenterit 'de Hamove'

Overige uitslagen:

He-Key Heren 2 -
Schuurman BZ&PC 4

Op zondag 17 maart a.s. orga-
niseert 'de Hamove' te Hengelo
Gld. een toerrit voor motoren:
de Lenterit. De rit heeft een
lengte van ongeveer 200 km,
over mooie toeristische wegen
door de Achterhoek en Duits-

land.

4-12 Inschrijven van 9.30 tot 12.00 uur

in 'de Hamove-molen', gelegen aan
het circuit 'De Varsselring', Vars-
selseweg 34 te Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 467350 (alleen
op zondag 17 maart 2002).
Inschrijfgeld rijder € 5,- (excl.
herinnering), € 6,- (incl. herinne-
ring). Passagier gratis (excl. her-
innering).
Bij inschrijving gratis consumptie;

na afloop is de bar open voor een
hapje en/of een drankje.

Informatie: G. Lijftogt, tel. (0575)
46 39 46 of kijk op de website van
Hamove; www.hamove.nl.

P.S. Er is een beker beschikbaar
gesteld voor de club met de mees-
te deelnemers/sters.
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Damclub Hengelo Gld.

Het eerste team speelde haar laat-
ste competitiewedstrijd in Brum-
men tegen BDV. BDV had nog een
reële kans om kampioen te wor-
den en DCH alleen een theoreti-
sche kans.
Dat BDV die kans wilde benutten
bleek al snel door de grote inzet
van hun zijde. H. Luimes, E. Hoe-
bink en H. Vos kwamen aan de
eerste drie borden niet in de pro-
blemen tegen de sterke top van
Brummen, maar kregen ook geen
enkele winstkans. J. Vos had deze
wel maar dat werd eveneens re-
mise, evenals J. Heijink.
Helaas ging H.Weijkamp door
zich te 'verkijken' in een afruil
ten onder evenals H. Zonnenberg
die te gemakkelijk verloor.
R. Hesselink, de topscoorder van
DCH, liet nog even zien hoe je
moet winnen (zijn tegenstander
hielp wel een beetje); hij heeft
met deze overwinning in totaal
negentien punten behaald uit tien
partijen. Hij kwam daarmee op de
achtste plaats van de topscore-
lijst in de eerste klasse van dis-
trict Oost te staan. DCH eindigde
op de gedeeltelijke vijfde plaats in
de eerste klasse en zal volgend
seizoen weer een poging doen om
kampioen te worden.
Het derde team ontving thuis
DSD 2 uit Dinxperlo / Sinderen.
Beide teams kwamen niet voor
het eremetaal in aanmerking en
beide kwamen niet voor degrada-
tie in aanmerking, dus werd het

een ontspannende maar wel een
goede wedstrijd. DCH 3 trok aan
het langste eind en won met 10-7.
Winst was er voor B. Goorman,
E. Brummelman en Y. Schotanus.
Remise voor W. Eijkelkamp en
verloren werd er door L. Kolden-
hof en H. Groeneveld

Onderlinge competitie:

J. Luiten - R. Beening 1-1
A. Hoebink - G. Kreunen 1-1
G. Halfman - J. Schabbink 3-0
B. Harkink - B. Momberg 3-0
H. Lansink - H. Dijkman 1-1
J.Wentink-B.Rossel 0-3

Standen:

Regio Bank Marti Bulten verlengt

shirtsponsorcontract met SV Steenderen

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. B. Harkink
5. G. Kreunen

Groep C:
l.W.Sloetjes
2. B. Momberg

B. Goorman
4. L. Koldenhof

15-30
15-28
17-28
12-26
9-18

15-27
16-25
14-22
17-22
12-19

18-33
18-20
17-20
17-18

5. H. Groeneveld 15-17

Regio Bank Marti Bulten heeft het shirtsponsorcon-
tract verlengd. De E2-pupillen lieten zich daarom
voor de wedstrijd, samen met de sponsors, even op
de foto zetten.

V.l.n.r. staand: de leiders René Zents en René Steentjes,

Dave Dominicus, Glen Jansen, Dolf Scheper, Torn Hulshof,

Gerard de Vries en de sponsors Diny en Marti Bulten.

Gehurkt: Mike Roordink, Jeroen van Dijk en lan Jansen.

Judoschool Leo Buitink pakt 6 prijzen en een stijlprijs

op het vijfde internationale Schuttersveldtoernooi Enschede

Zaterdag 23 februari 2002 na-

men 25 wedstrijdjudoka's van de

Judoschool deel aan dit interna-

tionale judotoernooi. De organi-

satie had een limiet gesteld van

niet meer dan vijfhonderd judo-

ka's en daardoor hadden vroege

vogels een voordeel, want bijna

tweehonderd latere inzendingen

werden geweigerd.

Het toernooi was over het alge-
meen van een redelijk niveau en
door de beperking van het totaal
aantal judoka's kon de planning
strak doorgevoerd worden.

In acht finales stonden judoka's
van de Ruurlose judoleraar; zes
keer werd er gewonnen en met
twee derde plaatsen kwam het to-
taal op tien prijswinnaars.

De judoploeg van Leo Buitink be-
gon het eerste blok om 9.00 uur
goed met drie eerste prijzen en een
derde prijs.
Ricardo Chirco, Anne Evers en Jef-
frey Klaarwater werden eerste en
Richard Nales pakte een derde
prijs.
Het tweede blok begon om 11.00
uur en Leonie Schieven pakte een
eerste prijs en kreeg ook nog een
stijlprijs voor het mooiste Judo.
Kirsten Nales liet wat steekjes val-
len, maar werd toch knap derde.
In het derde blok, dat 14.00 uur
begon, waren het weer de dames
die in de prijzen vielen. Antoinette
Hennink won met gemak de klasse
tot 48 kg en Lotte Jansen werd
zeer knap tweede in de klasse tot
52 kg.
Het vierde en laatste blok duurde

wel tot 19.00 uur, maar deze oud-
ste judoka's lieten de toeschou-
wers wel spannend en mooi judo
zien.
Marloes van Mourik, - 63 kg,
speelde in de voorronden kat en
muis met haar tegenstandsters en
alleen tegen Jorieke Bos werd het
wat moeilijker, maar met houd-
greep ippon stond ze toch vrij snel
in de finale.
Vooraf zeker van zichzelf werd het
toch een anticlimax, want binnen
een minuut was het al afgelopen,
Marloes kwam in een verwurging
terecht en moest afkloppen.
Bram Oltvoort begon met een ver-
liespartij, maar wist zich in de her-
kansing met louter spetterende
worpen terug naar de finale te
werken en versloeg daar binnen
een minuut de Tsjech Jalisch.

'De Seven Steenen' shirtsponsor SV Steenderen

SV Steenderen heeft een nieuwe shirtsponsor

voor de A-junioren, te weten Mario en Jeanine

Groothedde van Café, Cafetaria, Slijterij en Zaai

'De Seven Steenen' uit Steenderen. Reden voor

het team om samen met de sponsor dit op de foto

vast te leggen.

Op de foto ziet u van links naar rechts staand:

leiders/trainers Marco Hissink, George van Aalst,

Bennie Weustenenk en Evert Jansen.

De voetballers Rutger Jansen, Reinier Kornegoor,

Crifitian Cortez Da Silva, Ben Bulten,

Ralf Wolbrink, Adrie Brummer, Bartjan Aalbers,

Roy Weustenenk, Arno Baltus, Niek Rutjes en de

sponsors Mario en Jeanine Groothedde.

Gehurkt: Gert Jan van Malsum en Ton Groot Roessink.

Café - Cafetaria - Slijtehi

DK SEVEN STEENEN
J F ö<tm«i' QS75-4
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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

KLÜSSENDIKNST
van slechts 6%

in plaats van 19%!

Telefoon (0575) 46 10 64

VOOR UW ZEKERHEID AANGESLOTEN BIJ:

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12 - 7255 LC Hengelo Gld.

Tel.(0575)464064

BJ.M. Bouw
Bouw- en Tegel

meister

werken

Vordenseweg 23,7255 BV Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 43 80 - fax (0575) 46 43 81

.il
Abbink
Bouw- en Timmerbedrijf

Kloosterweg 2
7255 NZ Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 73 43
Telefax (0575) 46 72 17

UW BOUWPARTNER

VOOR:

• NIEUWBOUW

•RENOVATIE

• ONDERHOUD

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

•zwarte grond

• gebroken puin

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Varsselseweg 49,
7255 NR Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 74 74
fax (0575) 46 74 20

ENZERINK -ook op zaterdag

BESSELINK & REUGEBRINK
A A N N E M E R S B E D R I J F

Voor al uw
bouwwerkzaamheden

F.A.J. Besselink
lekink 15, 7255 XR HENGELO GLD.

Tel. (0575) 46 20 46

WIE MILIEUBEWUST KLUST

IS ZEKER GOED BEZIG

Behangen?
Bij ons keus uit vele soorten en dessins

zowel uit voorraad als in behangboeken.

• Vinylbehang
• Kinder- en babykamerbehang
• Kamerbehang
• Slaapkamerbehang

Slechte muren of muren die tegen een
slootje moeten kunnen, dan is

glasweefsel wellicht de oplossing.

Ook vele behangkoopjes in restanten
van l tot 6 rollen, voor slechts

€3,- per rol
Glas - Verf - Behang

Drogisterij
Parfumerie
Glas-verf-behang
Fotohandel

Kerkstraat l. 7255 CBHengelo Qld.

Tel. (0575) 46 1300- Fax (0575) 46 47 11
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Aannemersbedrijf
FQ. J.H. Rondeel

S Zn.
Keijenborg _

Tel.(0575)461970/461762 •

NIEUWBOUW
VERBOUW- ONDERHOUD

n SCHILDERSBEDRIJF

DWKSEN

Nijverheidsweg 15
7255 RA Hengelo Gld.

tel. (0575)4631 09

www.schildersb^drijf-derlcsen.nl

• schilderwerk onderhoud,
restauratie en nieuwbouw

* decoratieve
schilderstechnieken
o.a. houten marmering

* wandafwerking
* beglazing

enkel en isolerend
. glas in lood
• spac-spuitwerken

• nieuw: milieuvriendelijke
spuitinrichting

Ook zijn wij, ten gevolge van toenemende werkzaamheden, op zoek naar

Onderhoudsschilders
Functie-eisen:

- Vakbekwaam schilder

- U bent in staat geheel zelfstandig

te werken en kunt daarnaast goed

in teamverband functioneren.

Geïnteresseerden verzoeken

wij contact op te nemen met:

tel. (0575) 46 31 09

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle

levert u de garantie voor vakwerk!

Bel voor informatie: (0575) 464000

of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

HARMSEN
VAKSCHILDERS

wees creatief

in eigen huis

Enorm Harmsen
Enorm Harmsen geeft preventie-advies voor het Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen. Mensen die iets willen
weten over beveiliging kunnen de hulp inroepen van
Enorm Harmsen. Samen met u wordt gekeken naar
het hang- en sluitwerk van uw huis. Daarna worden
er aanbevelingen gedaan. Na het advies van Enorm
Harmsen kunt u als bewoner besluiten om de woning
beter te (laten)beveiligen. Daarna bekijkt de politie of
het pand het Politiekeurmerk Veilig Wonen verdient.

INBRAAKPREVENTIE

Een
veilig
gevoel!

• Laat u informeren.

• Montage mogelijk.

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220
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Afscheid van wethouder Hein Meurs Herdenking Frans Roes

Na twaalf jaar de functie van

wethouder te hebben bekleed,

neemt Hein Meurs (CDA) af-

scheid van deze zware taak.

Als vijftienjarige jongen kwam

Hein in dienst bij 'De Gelderlan-

der', waar hij trouw is gebleven

totdat hij in de VUT kon, maar

een actieve man zoals hij kan na-

tuurlijk niet meteen thuis gaan

zitten, dus bleef hij beschikbaar

als wethouder voor het CDA in

Hengelo Gld.

Al gaat hij vertrekken, toch praat

Hein nog steeds heel positief over

zijn werk, waarbij hij aantekent

dat de goede verstandhouding

met collega Nees van Petersen

(PvdA), burgemeester Van Beeck

Calkoen en de gemeenteraad voor

hem altijd een grote stimulans is

geweest. Al sinds 1974 zit Hein

in de raad, waarbij hij ook nog de

burgemeesters Quarles van Ufford

en De Boer heeft meegemaakt.

Een man met ervaring dus.

Hein legt uit, dat het samenwer-

ken voor hem van groot belang

is geweest. 'Het heeft geen zin

elkaar te bestrijden wanneer

je voor belangrijke beslissingen

staat. Je moet een goed product

leveren, daar gaat het om. Dat

wil nog niet zeggen, dat je het al-

tijd met elkaar eens bent, maar

daar moet over onderhandeld

kunnen worden. De functie van

wethouder houdt in, dat je de be-

langen van iedere burger moet

behartigen, maar wanneer die be-

langen tegenstrijdig zijn, wordt er

toch van je verwacht dat je tot

een compromis komt.'

Hein heeft zich de laatste jaren

nadrukkelijk beziggehouden met

ruimtelijke ordening, met name

het nieuwe bestemmingsplan bui-

tengebied, ontwikkeling van de

toekomstvisie kom Hengelo en

woningbouwprojecten. (Genoem-

de plannen zijn onderdeel van de

ruimtelijke ordening.) Hij is trots

op het feit, dat in zijn tijd de ge-

meente Hengelo volledig is voor-

zien van riolering.

Zijn contacten met de inwoners

en hun organisaties als b.v. GLTO,

WV, Middenstand en Industriële

Kring heeft hij als buitengewoon

waardevol ervaren.

Uiteraard zal hij de vele goede ge-

Met een Dubbeldekher naar

The Grolschbusters op

Paaspop Zieuwent

Punkband The Grolschbusters

bijt zaterdagavond 30 maart de

spits af op Paaspop in Zieuwent.

Nadat de Paaspop-editie van

vorig jaar vanwege MKZ niet

door kon gaan, is de band er dit

jaar extra op gebrand een spet-

terende show neer te zetten.

Inmiddels is de band uitgegroeid

tot een zesmansformatie. Trek-

zak' Dennie Jolink is begin 2002

de band komen versterken. Hij is

een zeer getalenteerde toetsenist

en ook uit zijn 'penspiano' weet

hij aanstekelijke deuntjes te per-

sen!

Het wordt dus een avondje punk-

rock van de bovenste plank met

diverse invloeden, zoals een

piano, (kerk)orgel, accordeon en

natuurlijk de doedelzak, gespeeld

door Raymon de Lange.

Voor degene die graag naar Paas-

pop wil en The Grolschbusters niet

wil missen, hebben The Grolsch-

busters busvervoer georganiseerd

naar het festivalterrein in Zieu-

went.

De kaartverkoop vindt plaats bij

Café 'De Zwaan' in Hengelo Gld.

Voor meer informatie:

www.grolschbusters.nl en

www.paaspop-zieuwent. nl

sprekken en bijeenkomsten mis-

sen, maar het is niet zo, dat hij

bang is in een gat te vallen. 'Ik

heb niet de drang om een bepaald

karwei af te maken, want als je

aan het werk blijft, doen zich

steeds weer nieuwe onderwerpen

voor. Mijn opvolgers zullen mijn

werk afmaken net zoals ik dat

gedaan heb bij mijn voorgangers.

Hij kan zich verheugen op het

feit, dat hij nu buiten het seizoen

op vakantie kan gaan en meer

tijd zal hebben voor hobby's,

vrienden en kennissen.

Op 6 maart zijn de gemeente-

raadsverkiezingen, waarna de

nieuwe wethouders zullen worden

aangewezen. Tot het aantreden

van het nieuw gekozen college

blijft Hein in functie. Daarna mag

een ander deze niet geringe taak

van hem overnemen.

Hein, we hebben je altijd ervaren

als een integere en betrouwbare

man, die ernaar streefde zoveel

mogelijk informatie te verstrek-

ken. We wensen je nog heel veel

plezierige en vooral gezonde jaren

toe.

Vanwege de honderdste verjaar-

dag wordt er extra aandacht ge-

geven aan de Hengelose schrijver

Herman van Velzen.

Er wordt een nog niet eerder op-

gevoerde eenakter uitgebracht

door de Hengelose Toneelvereni-

ging (HTV) in Partycentrum Lan-

geler, op zaterdagmiddag 9 maart

a.s. om 14.00 uur.

De UW is verzocht om dit te or-

ganiseren.

Voor alle inwoners van de gemeen-

te Hengelo Gld. vanaf zestig jaar.

Kennis maken met het leven en

werken van Herman van Velzen.

Hartelijk welkom. Toegang gratis.

Op 15 maart 2002 wordt de

honderdste geboortedag van de

dialectschrijver Frans Roes her-

dacht. De Oudheidkundige Ver-

eniging Hengelo Gld. zal deze

gebeurtenis herdenken op zater-

dag 16 maart 2002 met enkele

activiteiten.

Op zaterdag 16 maart verzorgt

Omroep Gelderland met het pro-

gamma 'Achterhoeks Accent' een

uitzending vanuit de bibliotheek

in Hengelo Gld., dat geheel in het

teken staat van de dialectschrij-

ver Frans Roes, beter bekend als

Herman van Velzen.

Daarna zal er een overzichtsten-

toonstelling over Frans Roes ge-

opend worden in de bibliotheek.

Deze tentoonstelling is tot stand

gekomen in samenwerking met

het Staring Instituut uit Doetin-

chem.

Op 16 maart 2002 's avonds om

20.00 uur wordt er in Party-

centrum Langeler de eenakter

'Een rare huusholling', geschre-

ven door Frans Roes opgevoerd.

Verder zal de zoon van Frans

Roes, Theo, vertellen over het

leven en werk van zijn vader.

Enkele leden van de dialectkring

Hengelo Gld. zullen verhalen en

anekdotes van Herman van Vel-

zen voordragen.

Deze avond zal gepresenteerd

worden door Arie Ribbers, alom

bekend van Radio Gelderland.

E.H.B.O. vereniging Steenderen

Wij houden weer een lezing voor

alle leden, donateurs en andere

belangstellende mensen. Dit keer

gaat het over hyperventilatie.

Wat is hyperventilatie? Wat is de

oorzaak? Wat kunnen wij er aan

doen? Dit zijn enkele vragen die

beantwoord worden door iemand

van de Nederlandse Hyperventila-

tie Stichting. Daarom nodigen wij

u allemaal uit om hierover meer

te horen.

Deze lezing is op donderdag 21

maart a.s. om 19.30 uur in 'het

Anker' te Steenderen.

Wij rekenen op uw komst; voor

vragen kunt u bellen, tel. 45 22 70

(Gerrie Gal).

Voorjaarsconcert

Chr. Mannenkoor Zelhem

Op zaterdagavond 16 maart geeft

het Chr. Mannenkoor Zelhem haar

voorjaarsconcert in cultureel cen-

trum 'De Brink' in Zelhem. Dit

concert begint om 20.00 uur en

de toegangsprijs bedraagt € 5,-.

Aan dit concert wordt medewer-

king verleend door het Ulfts Ge-

mengd Koor. Beide koren staan

onder leiding van dirigent Henk

Peppelman. De pianobegeleiding

bij het mannenkoor wordt (waar

nodig) verzorgd door de vaste

pianiste Yvonne Beeftink, terwijl

het Ulfts Gemengd Koor wordt be-

geleid door hun vaste pianist Henk

Bennink.

In de pauze wordt een verloting

gehouden met prachtige prijzen,

die, evenals de zang, zeer de

moeite waard zijn.

Het mannenkoor heeft diverse

nieuwe nummers in het repertoire

opgenomen, o.a. van Jules de Cor-

te en Annie M.G. Schmidt/Harrie

Bannink, beide in een arrange-

ment van Frans Kocks. Deze

nummers verwacht men niet di-

rect bij een mannenkoor, maar

klinken in hun speciale mannen-

koorbezetting erg mooi.

Iedereen wordt van harte uitge-

nodigd dit prachtige concert te

komen bijwonen!

Humanitas district Oost

Steun bij Verliesverwerking

Verlies raakt een mens en roept

vaak moeilijk hanteerbare ge-

voelens op. Want je beseft wel

dat het waar is, maar hoe moet

je verder?

Mensen hebben elkaar nodig. Op-

rechte aandacht doet goed.

Humanitas is een organisatie voor

maatschappelijk welzijn en sa-

menlevingsopbouw.

Drie jaar geleden ging in Zutphen

het project 'Steun bij Verliesver-

werking' van start. Goed toege-

ruste vrijwilligers bieden onder-

steuning aan mensen in rouw- en

verliessituaties. Vrijwilligers be-

zoeken mensen en ondersteunen

hen in het verwerkingsproces.

Recent is de vrijwilligersgroep

uitgebreid, waardoor Humanitas

weer voldoende basis heeft om

nieuwe aanvragen te kunnen be-

antwoorden.

De regio omvat: Zutphen, Warns-

veld, Eefde, Lochem, Laren, Epse,

Gorssel, Voorst, Brummen, Eer-

beek, Steenderen, Hengelo en

Vorden.

Voor folder, informatie en/of aan-

vraag: tel. (0575) 4613 32 (coör-

dinator). Ook uw huisarts kan u

informeren. Ondersteuning wordt

gratis geboden.



Huldiging van vijf leden

Zeventigjarig jubileum 'Zij-Actief'

De huldiging door Pastoor Thuis (Marietje Berendsen) en Anna Kleve-Wigman (Willemien Hermans-Hofstede)

Donderdag 20 februari was het in

Keijenborg een bijzondere dag

voor 'Zij-Actief'.voortgekomen uit

de 'Boerinnenbond', later KPO.

Toen pastoor Thuis uit sociale

betrokkenheid in 1932 een moge-

lijkheid creëerde voor de boerin-

nen uit Keijenborg om na de mis

elkaar te ontmoeten en iets voor

elkaar te betekenen, had hij

waarschijnlijk niet kunnen beden-

ken, dat zijn initiatief het zo lang

vol zou houden en in het jaar

2002 haar 70-jarig bestaan zou

vieren, waarbij de vereniging blijk

geeft nog lang niet van plan te

zijn ermee op te houden.

Na de mis, die voorafging aan het

jubileumfeest, trok het gezel-

schap naar 'De Horst', waar Ma-

rietje Berendsen in de figuur van

Pastoor Thuis en Willemien Her-

mans-Hofstede in de figuur van

Anna Kleve-Wigman een kort

overzicht gaven van de geschie-

denis van 'Zij-Actief'.

De vergaderingen werden gehou-

den na de hoogmis, in het patro-

naatsgebouw. Voor deze tijd werd

gekozen omdat de mannen dan

vaak thuis waren en op de kinde-

ren konden passen. Er werd ge-

start met 53 leden, waarbij het

bestuur werd gevormd door de

dames Anna Schennink-Wissink,

mevr. Smeenk-Beunk, mevr. Ver-

stege-Kleve, mej. Anneke Niesink

en mej. Anna Garritsen.

Al snel na de oprichting van de

vereniging draaide alles op volle

toeren: er werden cursussen geor-

ganiseerd, de dames werden geïn-

formeerd over het reilen en zeilen

van de kerk en de wereld werd

een beetje binnengehaald.

In de oorlogsjaren is er vijf jaar

geen bijeenkomst geweest omdat

het 's avonds verboden was op

straat te zijn.

In de jaren zestig werd de naam

'Boerinnenbond' veranderd in

K. P. O. (Katholieke Plattelands-

vrouwenorganisatie), maar daar-

mee veranderde opzet en inzet

van de vereniging niet. Er werd

een handwerkcursus georgani-

seerd met prachtige resultaten.

Keijenborg heeft er zelfs een

vaandel aan overgehouden! Ook

aan kerstfeesten en de reisjes

werd met veel animo deelgeno-

men.

Marietje Berendsen en Willemien

Hermans wisten bij bijeenkom-

sten achteraf van al dit soort ge-

beurtenissen op hun manier een

prachtige samenvatting te geven.

In de jaren zeventig werden er

veel modeshows georganiseerd,

waarbij de modellen door eigen

leden werden geshowd. Ook in

deze jaren werd een cursus geor-

ganiseerd, waarbij de leden lek-

ker leerden koken en ook hoe een

feestelijke tafel te dekken en ge-

rechten op de juiste manier te

serveren.

Het jaar 1957 was trouwens ook

een gedenkwaardig jaar, want

door het uitbreken van de A-griep

werden alle bijeenkomsten afge-

last uit angst voor besmetting.

Bij alle activiteiten van Boerin-

nenbond-KPO-Zij-Actief bleef de

kerk het middelpunt en ook bij

het feest op 20 februari was pas-

toor H. Jacobs aanwezig. De da-

mes Annie en Marie zorgden op

hun accordeons voor een vrolijke

sfeer met liedjes en muziek van

vroeger. Tijdens de polonaise kon-

den de 65 hoedjes, die Marietje in

de loop der jaren heeft gespaard

goed gebruikt worden

Bij het jubileum van dit jaar wer-

den vijf dames gehuldigd, waarbij

vooral mevr. Goossens - Wissink

extra in de schijnwerpers werd

gezet vanwege het feit, dat ze

vanaf de oprichting van de 'Boe-

rinnenbond' lid is geweest en dat

ook de komende jaren hoopt te

blijven. Op de vraag of ze nog van

plan is om de vergaderingen van

'Zij-Actief' te blijven bezoeken,

was het antwoord: 'Natuurlijk,

maar niet als er voetballen is op

de televisie!'

Voor vijftig jaar lidmaatschap

werden gehuldigd de dames M.

Mentink - Mentink, A. Linnebank-

Geurts, mevr. B. Mentink - Lank-

horst en mevr. M. Berendsen-

Coobs.

Het huidige bestuur van 'Zij-Ac-

tief' bestaat uit de dames M.

Goossens - Melgers (voorz.), W.

Niesink (secr.), W. Hermans-Hof-

stede (penningm.) en mevr. D.

Beulink - Mentink.

Dialezing imkerverenigingen

Op woensdag 20 maart hebben de

imkerverenigingen van Zelhem,

Steenderen en Hengelo de heer

Koos Dansen van het Geldersch

Landschap uitgenodigd om een

dialezing te houden.De heer Dan-

sen zal vertellen over het flora-

en faunabeheer op de twintig ter-

reinen die de stichting in de Gel-

dersche Achterhoek beheert.

De genoemde imkerverenigingen

organiseren ieder voorjaar een

gezamenlijke avond, naar schat-

ting dit keer voor de tiende of

elfde keer.

Hoewel in eerste instantie na-

tuurlijk bedoeld voor de aangeslo-

ten leden, zijn ook niet-leden van

harte welkom. De avond is vrij

toegankelijk.

Voor belangstellenden die interes-

se hebben in de imkerij is deze

avond een goede gelegenheid om

hierover meer te weten te komen.

Woensdagavond 20 maart 2002,

café 'Wolbrink' aan de Bleek-

straat, aanvang 20.00 uur.

Voor inlichtingen bel:

(0575)463631

P r. L l T l 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 19 februari t/m maandag 25 februari

Fietskijkdag

Op zaterdag 16 maart a.s. wordt

van 9.00 tot 12.00 uur aan het

politiebureau Zelhem een fiets-

kijkdag georganiseerd.

Deze kijkdag is voor diegene be-

doeld waarvan een fiets wordt

vermist en al of niet aangifte is

gedaan. Wel adviseren wij u om

het bewijs van aangifte mee te

nemen, dan wel andere gegevens

waaruit blijkt dat de vermiste

fiets van u is.

Tevens staan de gevonden fietsen

uit de gemeentes Hengelo Gld. en

Hummelo en Keppel in Zelhem ge-

stald.

Parkeeroverlast Hengelo

Bij de politie zijn klachten binnen

gekomen over het hinderlijk en/of

foutief parkeren.

Dit parkeren gebeurt voor uitrit-

ten en/of parkeerverbod aan de

Zuivelweg in Hengelo door veelal

klanten van de supermarkt. De

politie zal bij het constateren van

dergelijke overtredingen verbali-

serend optreden.

Dinsdag 19 februari

- De laatste tijd krijgen we

steeds meer meldingen binnen

van insluiping in Zelhem en om-

geving. Ook vandaag vond ±

17.00 uur een insluiping plaats

bij een woning aan de Hengelo-

seweg in Zelhem.

De onbekende vrouw was via

de achterdeur, die niet was af-

gesloten, naar binnen gekomen.

Woensdag 20 februari

- 's Morgens ontstond er tussen

twee automobilisten een kop-

staartbotsing op de Zelhemse-

weg in Hummelo. Doordat de

achteropkomende automobilist

zijn voertuig niet op tijd tot

stilstand kon brengen, botste

hij achter op zijn voorganger.

Hierdoor ontstond aan beide

voertuigen schade.

Vrijdag 22 februari

- 's Morgens ontstond er tussen

twee automobilisten op de Vor-

denseweg te Hengelo een kop-

staartbotsing. De bestuurders,

een 23-jarige man en een 38-

jarige vrouw, beiden uit Henge-

lo, bleven hierbij ongedeerd. Er

ontstond aan beide voertuigen

schade.

- In Halle stak plotseling een ree

de rijbaan over en een naderen-

de automobilist kon een aanrij-

ding niet meer voorkomen.

Aan het voertuig ontstond er

schade en de ree overleed ter

plaatse.

- Bij de meldkamer kwam een

melding binnen van loslopende

schapen op de Wolsinkweg te

Keijenborg.

De Politie Zelhem heeft met be-

hulp van een omwonende de

schapen in een weiland gedre-

ven. De eigenaar van de scha-

pen heeft zich nog niet gemeld.

- Aan de Papaverstraat in Zel-

hem is 's nachts door onbeken-

de(n) een spiegel van de perso-

nenauto getrapt.

Maandag 25 februari

- Op de kruising Kruisbergse-

weg - Kroezerijweg in Hengelo

vond 's middags een verkeers-

ongeval plaats, waarbij één

automobilist gewond raakte.

De bestuurster, een 33-jarige

vrouw uit Hengelo, die over

de Kroezerijweg reed, verleen-

de geen voorrang aan een na-

derende en op een voorrang-

weg rijdende personenauto.

De naderende automobiliste,

een 33-jarige inwoonster ook

uit Hengelo, probeerde een

aanrijding te voorkomen door

uit te wijken. Hierbij raakte zij

met haar voertuig van de rij-

baan en kwam vervolgens in

botsing met een auto van een

51-jarige inwoonster uit Zel-

hem, die voor de kruising stil-

stond.

De bestuurster, die over de

Kruisbergweg reed, raakte be-

kneld in haar voertuig en is

met behulp van de brandweer

Hengelo uit het voertuig ge-

haald en met letsel per ambu-

lance naar het ziekenhuis ge-

bracht.

Eén auto is totalloss verklaard

en aan de andere twee voertui-

gen ontstond flinke schade.

Saskia Visscher

MMMMMMMHMMM

Voor al uw drukwerk: drukkerij Uiterweerd
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 463818 - Fax (0575) 465088
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ook leverbaar

187 liter en

263 liter

uitvoering

589BOSCH
RUIME VRIESKAST MET

STEVIGE BAKKEN 225 LITER INHOUD II
VAN: 729,= VOOR 639 NUON -50

BOB/
EUEK

Rijnweg 24 Hengelo GLD.
Tel: 0575-467437FORNUIZEN

BAUKNECHT

GOED GETEST

CONSUMENTENGIDS

WHIRLPOOL
KOELVRIES COMBI 240 LITER

MET 2 LADEN VRIES.

VAN: 450

VOOR: 319

SIEMENS
VOORDELIG FORNUIS MET GRILL

EN 4 PITS MET RUIME OVEN.

VAN: 589

VOOR: 344

BOSCH
TOPKLASSE CONDENSDROGER

ELEKTRONISCH MET GROTE DEUR..

VAN: 729

VOOR: 398

MIELE
PERFECTE STILLE VAATWASSER MET

RVS BINNENWERK A-KLASSE
VAN: 989
VOOR: 689
NUON -50

i\i\ r i iM.riixfk

639
EIGEN TECHNISCHE DIENST
WITGOED & AUDIO VIDEO

PHILIPS
GOED GETEST

CONSUMENTENGIDS

ARISTONA
FRAAIE TV-VIDEO COMBI MET

AFSTANDSBEDIENING

SHARP
51CM MET AFSTANDSBEDIENING
EN TELETEXT.

PHILIPS PHILIPS28PW8206

72CM GROOTBEELD MET ULTRA TOPKLASSE 70CM BREEDBEELD 100 HZ

PLATTE BEELBUIS STEREO TELETEXT STEREO TELETEXT EN LUXE AFSTAND.

VAN: 362

AKTIEPRIJS: 269 VAN: 369

AKTIEPRIJS:248 VAN: 859

AKTIEPRIJS:598 VAN: 1190

AKTIEPRIJS:898

1200 TOEREN1400 TOEREN

WHIRLPOOL
1200 TOEREN A-KLASSE

MET GROTE OPENING.

VAN: 589

VOOR: 489

NUON -50 439

MIELE
ZUINIGE A KLASSE 1400 TOEREN

DEGELIJKE DUITSE MACHINE.

VAN: 1379
VOOR: 1099
NUON-50 1049

BAUKNECHT ZANUSSI
DEGELIJKE 1200 TOEREN WASSER VOORDELIGE 1000 TOEREN MET

MET RVS TROMMEL EN KUIP RESTTIJD. RVS TROMMEL NU EENMALIG!!
VAN: 770 VAN: 598
VOOR: 698 JL ̂  VOOR:380

NUON -50 CJ *T O NUON -50 330



Hobbybeurs in Steenderen trekt veel bezoekers
medische rubrie

Zondag 22 februari werd in sport-
hal 'Het Hooge Wessel' in Steen-
deren de jaarlijkse hobbybeurs
gehouden, georganiseerd door 'De
Zonnebloem' afd. IJsselstreek.
Vele vrijwilligers waren aanwezig
om het grote aantal bezoekers te
voorzien van koffie, erwtensoep
en broodjes.
De vele stands werden bevolkt
door enthousiaste hobbyisten, die
trots hun resultaten aan het pu-
bliek toonden en probeerden te
verkopen: houtsnijwerk, glasbe-
werking, patch-work, onderwer-
pen gemaakt van natuurlijke ma-
terialen, kaarsen, kaarten, hoe-

den en nog veel meer, waar het
publiek veel belangstelling voor

toonde.
Er werden optredens verzorgd
door het Vordens Mannenkoor, de
boerendansgroep 'De lesselschot-
sers', de Egelanderkapel 'De les-
seldarpers' en de rolstoelgroep.
Jan Visser, coördinator van dit
evenement toonde zich zeer tevre-
den over het grote aantal vrijwil-
ligers, dat deze dag mede tot een
succes heeft gemaakt. Het uit-
gangspunt voor deze hobbybeurs
is vooral dat de bezoekers, die
vaak gebruik moeten maken van
een rolstoel of rollator, zich ge-

Collectanten gezocht

Denkt u weieens na over uw her-
senen?
Als ze goed functioneren, waar-
schijnlijk niet maar bij meer dan
drie miljoen mensen is dat helaas
niet het geval, zij lijden aan een
hersen- en/of psychische aandoe-
ning.
Voor die mensen zijn er de Her-
senstichting Nederland en het Na-
tionaal Fonds Geestelijke Volks-
gezondheid, die zich samen inzet-
ten voor mensen met hersen- en
psychische aandoeningen in de
meest brede zin.

Een groot deel van onze financië-
le middelen is afkomstig uit de
jaarlijkse collecte en hiervoor zijn
wij nog hard op zoek naar collec-
tanten

Onze collecte is in de week van
31 maart t/m 7 april 2002.
Heeft u in die week een paar uur-
tjes over? Belt u naar: Ine Woud-
stra, (0314) 39 1569.

U zou ons er enorm mee helpen;
alvast namens ruim drie miljoen
Nederlanders bedankt!

De burger in de oorlog

Van surrogaat tot massieve
fietsband

Het bestuur van het Achterhoeks
Museum 1940-1945 organiseert
een lezing over de burger en het
dagelijks leven in de tweede we-
reldoorlog. Op dinsdag 12 maart
zal de heer Fioole uit Leerdam
een boeiende uiteenzetting geven
over het overleven in de oorlog.
Aan de hand van talrijke voor-
werpen worden vele facetten van
de dagelijkse rompslomp belicht.

Wanneer begon de voedseldistri-
butie, en wanneer hield die eigen-
lijk op? Waarom ging men tabak
verbouwen en wat deden ze
ermee? Speciaal vloeipapier en
shagtabak worden getoond. Hoe
kwam men in de oorlog aan eten,
wat zijn hongertochten en hoe
werd er in de steden gekookt?
Hoe smaakt suikerbiet, tulp en
een kat?
Verduisteren, verlichting en de
knijpkat. Surrogaten de vervan-
gende middelen voor zeep, tabak,

makkelijk langs de kramen kun-
nen bewegen. Daarom stonden de
stands een flink stuk uit elkaar,
waren er zitjes gecreëerd en was
er ruimte genoeg om je goed te
kunnen bewegen.
De enorme organisatie, die een
dag als deze vergt, loont ruim-
schoots de moeite bij een bezoe-
kersaantal van zo'n 1200 men-
sen.
De Zonnebloem heeft hiermee
aangetoond een evenement te
kunnen organiseren voor haar
specifieke doelgroep, waarbij ook
niet-leden van harte welkom
waren.

Remigius zingt

Zondag 3 maart om 19.30 uur is
er weer een zangavond in de Re-
migiuskerk. Deze keer zal het Zel-
hems mannenkoor o.l.v. Henk Pep-
pelman en pianiste Yvonne Beef-
tink, haar medewerking verlenen,
maar ook zal er de gelegenheid
zijn om samen te zingen. De heer
Van Marie zal het orgel bespelen
en de samenzang begeleiden.
Kortom een avond die u niet mag
missen: luisteren en zingen van
prachtige bekende liederen.
We hopen velen van u deze avond
te mogen begroeten!

koffie en thee. Kleding gemaakt
van parachute zijde en meelzak-
ken. De nationale feestrok en oor-
logsschoenen, klompen en klep-
pers.

Zoveel interessante onderwerpen
waar van alles over te vertellen
valt.
Het bestuur nodigt iedereen uit
om deze donateursavond bij te
wonen. Op dinsdag 12 maart om
20.00 uur partycentrum Langeler
in het centrum te Hengelo Gld.

HENGELO - KEUENBORG

De huisarts vertelt:

Screenen of niet screenen.

Recent is er in de medische we-
reld onrust ontstaan over twee
screeningsprojecten.
Onder screenen wordt verstaan
het onderzoeken van de hele be-
volking, of een specifiek deel van
de bevolking op het voorkomen
van een bepaalde ziekte. Voor-
beelden van screening in Neder-
land zijn de gehoortest (Ewing-
test) bij zuigelingen op het con-
sultatiebureau, het bevolkingson-
derzoek op baarmoederhalskan-
ker bij vrouwen tussen de 30 en
55 jaar, en het borstonderzoek bij
vrouwen tussen de 50 en 75 jaar
(de bekende vrachtwagen naast
het gemeentehuis, elke twee jaar
in december).
Wil er succesvol gescreend wor-
den, dan moet aan een aantal
voorwaarden worden voldaan. Zo
moet de aandoening voldoende
vaak voorkomen, moet de test
voldoende gevoelig zijn (alle men-
sen met de ziekte wil je 'vangen'),
en moet de test voldoende speci-
fiek zijn (van alle gezonde men-
sen moet de test er liefst geen ten
onrechte ziek verklaren). Verder
moet er een goede therapie voor-
handen zijn (je heb er niets aan
een ziekte vroegtijdig op te spo-
ren als er geen behandeling is),
en liefst moeten de kosten en de
baten in evenwicht zijn.
De angel zit vooral in de gevoelig-
heid en specificiteit: geen enkele
test wijst alle zieken en niemand
van de gezonden aan. Het pro-
bleem van de misser is dus twee-
ledig: enerzijds worden een aan-
tal zieken gemist, anderzijds zijn
er een aantal mensen die ten on-
rechte ongerust worden gemaakt
en onnodig verder onderzoek die-
nen te ondergaan.

Aan al deze voorwaarden leken
de screeningen in Nederland te
voldoen. Tot er in december in
een gezaghebbend medisch tijd-
schrift een artikel van twee
gerenommeerde wetenschappers
verscheen die op basis van alle
tot nu toe gedane onderzoeken
concludeerden dat de opbrengst
van het bevolkingsonderzoek op
borstkanker te weinig oplevert,
te veel mensen ten onrechte ziek
verklaart, en dat de overleving
niet toeneemt.

Als reactie heeft minister Borst
het oordeel van de Gezondheids-
raad gevraagd of het bevolkings-
onderzoek moet worden voortge-
zet.
Ook in de VS gaat men de situ-
atie opnieuw bezien. Dit heeft ge-
leid tot paginagrote advertenties
van de voorstanders in de gewone
kranten met de oproep de scree-
ning voort te zetten. Er spelen
hier echter ook grote financiële
belangen mee.

Vorige maand bleek ook nog een
beroemde American football coach
geopereerd te zijn aan prostaat-
kanker. De diagnose was gesteld
bij een PSA test, waartoe vele
artsen mannen boven de 50 jaar
in Amerika oproepen. Een ver-
hoogd PSA kan, maar hoeft
geenszins een teken van prostaat-
kanker te zijn. Tevens worden er
zo kankers opgespoord in een
vroeg stadium, waarvan onduide-
lijk is of ze ooit tot een agressieve
vorm zullen uitgroeien. Bij pro-
staatkanker zijn er mogelijk
meerdere vormen, waarvan som-
migen nauwelijks kwaad doen, en
andere agressief worden. Het pro-
bleem is dat men beide vormen
(nog) niet kan onderscheiden. En
zou men besluiten alle kankers te
opereren, dan worden waarschijn-
lijk vele mannen onnodig geope-
reerd, met alle bijwerkingen (in-
continentie, impotentie, etc) als
gevolg. Om deze reden wordt het
routinematig laten bepalen van
een PSA in Europa ontraden, laat
staan dat er sprake is van plan-
nen voor screening.
Toen een tweetal artsen in Ameri-
ka deze argumenten in een inge-
zonden brief in een krant te berde
brachten, brak de hel los. De pro-
screening lobby beschuldigde hen
van moord op honderdduizenden
mannen die zouden overlijden aan
prostaatkanker, hen werd de
ziekte zelf toegewenst, en meer
van dat soort fraais. De contro-
versie duurt nog voort.

Over het bevolkingsonderzoek op
borstkanker zullen we hier bin-
nenkort meer horen; daarnaast
blijft het goed kritisch te blijven
kijken naar de voor- en de nade-
len van bevolkingsonderzoeken.

DE MEDISCHE RUBRIEK WORDT VERZORGD DOOR DE HUISARTSEN:

B.A.M. EIJKELKAMP, J. KONING EN NJ.C. EYCK

Vraag aan de huisarts
U kunt uw algemene vragen voor de medische rubriek, verzorgd

door de huisartsen uit Hengelo Gld. en Keijenborg, schriftelijk of

per e-mail indienen bij:

Drukkerij üiterweerd, Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

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

E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl
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Voorjaar-Zomershow 2002
voor dames en heren

op woensdag 13 maart a. s.
eerste show 10.00 uur
tweede show 14.00 uur

Graag laten wij u dan de nieuwe trend in mode zien
onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers.

14 15 - 16 maart mode-dagen

Tot ziens bij

Dames- en Herenmode
at 11 - Hengeio Gid, - (0575) 461235

CDA voor:

Verantwoordelijke gemeente.

sterke gemeenschappen

Stem 6 maart op Lijst 1: CDA

Voor program en kandidaten zie
'de Reclame' van vorige week!!

CDA Hengelo - Keijenborg

Website: www. cda. nl/hengelo-keijenborg

E-mail: cda. hen gel o. keijenborg@hetnet. n l

Slrlue 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 G\d.

Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53734373

Fax. (0575)46 20 15- E-mail: 5iriu5@ddo.nl

Open: Maandag t/m Vrijdag van 13.30 tot 10.30 uur

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

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

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

Audi 80 2.Oi, LPG, 1990
BMW 3161,1991
Citroen ZX 1.4,1993
Daihatsu Cuore 850 TR, 1992
Fiat Cinquecento 1.1 Sporting, zwart, 1995
Ford Escort Clipper, Station, 1995

Ford Escort 1.6 CLX, 1992
Hyundai Lantral. 6 GLS, 1996
Hyundai Scoupél.5 GSi, 1992
Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995
Mazda 323 HB1.6i 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
Mazda 626 Sedan, 1.8,1999
Div. Mazda 626 HB 1.81/2.01,1992 t/m 1995
Mazda Demio GLX, Airco, 1999
Mazda MX3V6,1992
Mazda Xedos 9,2.01-V6,1994
Mitsubishi Pajero Long Body 2.8TDi, 7 pers., 1996ind
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
Peugeot 306,1996
Renault Clio, 1994
Subaru Legacy 1.8 DL, 1992
Suzuki Vitara Cabrio, 1990
VW Polo 3-drs. 44 KW, zwart, 1995
VWGolf2.8VR6,1995

2.700,-
6.350,-
2.750,-
2.500,-
4.400,-
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,-
6.250,
7.250,-

.btw 18.150,-
7.250,
4.100,-
5.750,-
3.300,-
2.950,-
6.000,-
4.100,
2.950,-
5.000,-
6.250,-
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 850,15 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,-
Hyundai H100 Diesel, dubbele cabine, 1995 incl. btw 4.500,
2x Hyundai H100 Diesel, dubbele cabine, 1997 incl. btw 5.500,-
Mazda E2200 Diesel, verhoogd dak, 1994 3.300,-
Mazda E2200 Diesel, 1995 incl. btw 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 3.250,
Motorfiets: Suzuki Intruder, 19%, 1400 cc 8.000,

Prijzen zijn in Euro's!
Verder hebben wij diverse goedkope inruilauto's voorzien

van een geldige of nieuwe APK.

Alfa 75 1.61,1990
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 405 1.6, 1992
Renault 21 GTS, 1990
VW Golf I1 1.8, LPG, 1990
Volvo 440, 1990

.500,-

.250,-

.250,-

.800,-

.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

OOK VOOR UW TUIN/

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18, 7223 DV Baak

Tel. (0575) 44 11 23 - Mob.: 06-53212132

U kunt ook in Baak 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

Uw persberichten/ voor 'de Reclame'kunt u ook e-mailen naar


