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Tuinadvies- & ontwerpbureau Annelies Wolsink EMM sluit jubileumjaar af

Annelies Wolsink achter haar tekentafel

Toen Annelies Wolsink in 1997 slaagde voor haar drie-jarige hove-

niersopleiding te Velp, is ze begonnen met haar tuinadvies- & ont-

werpbureau. Ze adviseert particulieren en bedrijven bij het aanleg-

gen van tuinen, maar ook bij het veranderen van bestaande situ-

aties, zodat de tuin voldoet aan de eisen van de eigenaar. Het

blijkt, dat men tegenwoordig meer geld, tijd en energie wil steken

in de tuin. Doordat vaak inzicht en kennis ontbreken, wil het resul-

taat nog wel eens tegenvallen, waardoor Annelies iedereen, die met

de tuin aan de gang wil gaan, adviseert vakbekwame mensen om ad-

vies te vragen.

Ze werkt tot voldoening samen

met hoveniersbedrijf Remco Pe-

ters van het gelijknamige hove-

niersbedrijf, gevestigd aan de

Kervelseweg nr. 7 in Hengelo Gld.

en met Enrico Timmermans van

kwekerij 'Groeiend Groen' aan de

Doetinchemseweg nr. 8 in Kilder,

maar ook met de mensen zelf, als

men de tuin in eigen beheer wil

aanleggen en beplanten. Wanneer

mensen met de aanleg van een

tuin beginnen, is het vooral be-

langrijk, dat vooraf wordt beke-

ken wat de mogelijkheden zijn:

welke grondsoort, de stand van

de zon, kunnen er hoekjes worden

gecreëerd waar je van de zon

en/of schaduw kunt genieten of je

even kunt terugtrekken. Ook is

het belangrijk, dat de tuin in alle

seizoenen aantrekkelijk blijft.

Ook voor kleine tuinen zijn er mo-

gelijkheden te over om er iets van

te maken.

Om haar enthousiasme voor tui-

nen op anderen over te brengen

heeft Annelies op verzoek van de

KMTP Groei en Bloei, afdeling

Doetinchem, een cursus Tuinont-

werpen gegeven voor acht be-

langstellenden. Afgelopen week

werd deze cursus met succes af-

gesloten.

In het najaar is Annelies van plan

een volgende cursus te geven.

Verder is ze bezig met het voorbe-

reiden van eendaagse cursussen

(ook wel 'workshops' genoemd).

Ze merkt op dat ze inmiddels vele

mensen kent, die niet zulke grote

tuinliefhebbers waren, maar na

opvolging van haar adviezen of

aanleg van de nieuwe tuin, met

veel plezier bezig zijn gegaan in

de tuin.

Wanneer het weer wat beter

wordt en de dagen wat langer,

zullen weer veel mensen zich met

hun tuin gaan bezighouden. Mis-

schien toch aanbevelenswaard

om even voor advies bij Annelies

aan te gaan. U kunt haar berei-

ken op Akker winde 20,

of op tel. (0575)462664.

Van de Wereldwinkel

Wij nodigen u uit.
Een ontwrichte economie, mensen

die hun land ontvluchten op zoek

naar een beter bestaan en kinde-

ren, die te weinig te eten hebben.

Dat zijn de gevolgen van de lage

prijs op de koffiemarkt voor mil-

joenen families van koffieboeren

uit het Zuiden.

Door een te groot aanbod en te

weinig vraag zijn de prijzen enorm

gekelderd. Een grotere afname

van keurmerkkoffie is één van de

oplossingen voor dit nijpende pro-

bleem dat landen in Afrika, Azië

en Zuid- en Midden-Amerika teis-

tert.

Voor ons als consument betekent

dat, dat ons kopje koffie een

(euro)cent of wat duurder zou

zijn. Nu hebben we dat er meestal

wel voor over als de koffie maar

lekker is.

En om heel Hengelo, inclusief het

buitengebied de gelegenheid te ge-

ven zelf te proeven, nodigt de We-

reldwinkel u uit op de koffie: op

zaterdag 16 maart in de biblio-

theek aan de Sterreweg, waar die

dag een expositie van start gaat,

gewijd aan de op 15 maart 1902

geboren dialectschrijver Herman

van Velzen.

De vrijwilligers van de Wereldwin-

kel schenken er koffie (en thee) zo

vanaf koffietijd 's morgens tot

ruim na theetijd 's middags.

Autocross
Keijenborg
Het autocrosseizoen 2002 neemt

ondanks het weer, zijn eerste vor-

men weer aan. Op 30 april zal

Stichting Autosport Oost-Neder-

land in samenwerking met de

Halse Auto Cross Club een wed-

strijd organiseren aan de Akker-

manstraat in de Keijenborg.

Daar regio en plaatselijke deelne-

mers meer tijd nodig hebben om

voorbereidingen te treffen delen

wij dit reeds mede, en eventuele

inlichtingen omtrent regelement

en inschrijving kunnen gewonnen

worden bij de volgende telefoon-

nummers: (0573) 4615 98 of

(0544)352722

De Hengelose Schutterij EMM

heeft het jaar van hun 50-jarig

herdenken van de heroprichting

erop zitten.

De heroprichting in 1951 was ei-

genlijk niet de officiële oprich-

tingsdatum, want al ver voor

de tweede wereldoorlog bestond

reeds een Schutterij in de gemeen-

schap van het dorp Hengelo.Deze

was echter mede door de oorlog

geheel verwaterd en werd in

maart 1951 opnieuw nieuw leven

ingeblazen. Om dit heugelijke feit

te gedenken zijn in het afgelopen

jaar diverse acties op poten gezet

met als grote klapper de receptie

in zaal Langeler, waar ook de her-

oprichting was gepleegd.

Tijdens de kermis in juli werden

enkele extra activiteiten geor-

ganiseerd zoals een spetterend

vuurwerk op vrijdagavond. Voor

de jeugd was een ballonnenwed-

strijd en tijdens de optocht een op-

treden van 'Radio Ideaal'.

Op hemelvaartsdag in de tuin van

'De Zwaan' was een tuinfeest.

Op zaterdag 13 oktober waren de

Hengelose koningen van de ge-

meente Hengelo uit de buurt-

schappen Varssel, Noordink (Nao-

bers), Dunsborg en Bekveld, de

beide Schutterijen, Sint Jan uit

Keijenborg en EMM uit Hengelo

actief in geweer tijdens het eerste

Keizerschieten van de Gemeente

Hengelo Gld. Theo Jaaltink werd

de eerste 'Keizer van Hengelo

Gld'. In samenwerking met de

VW werd voor het eerst gestre-

den om de titel voor de toeristen,

waarbij Wim van Uffelen uit Wate-

ringen als 'Koning der toeristen in

de gemeente Hengelo' kon worden

gehuldigd. Enkele van deze activi-

teiten zullen waarschijnlijk op-

nieuw opgenomen worden in de

kalender van dit seizoen. Hierover

hoort u te zijner tijd zeker.

Ook de afdeling Majorettes en

Drumband liften mee op het suc-

ces van de vereniging en breiden

steeds maar uit. De laatst gehou-

den worstactie is uitstekend verlo-

pen en geeft aan dat ook zij mid-

den in de gemeenschap van Hen-

gelo staan en danken iedereen

voor het vertrouwen welke zij

mogen hebben.

Het bestuur van de Schutterij wil

dan ook een ieder die op zijn of

haar manier hebben bijgedragen

tot het slagen van dit jubileumjaar

oprecht van harte dank zeggen.

(advertentie)

LEEGVERKOOP
Meubelzaak
Alle meubelen, slaapkamers, boxsprings,

slaapkamerkasten, kleinmeubelen

en accessoires, etc. nu voor...

HALV

* helft van de normale prijs

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575) 46 46 00



dienstmededelingen

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Woensdag 13 maart, 19.30 uur, ds. C. Ferrari,

Bidstond, m.m.v. Ouderenkoor
- Zondag 17 maart, 10.00 uur, ds. A.B. Elbert
Goede Herder Kapel
- Woensdag 13 maart, 19.30 uur,

ds. A.B. Elbert, Bidstond
- Zondag 17 maart, 10.15 uur, ds. C. van Dorp
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 14 maart, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zondag 17 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 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 Gld./Keijenborg is te vinden op
http://huisartsengroephengelogld. wolweb.nl/

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

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

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

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

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

- maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
- zat., zon. & feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur

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

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

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

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

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

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

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

B.g.g.(0314) 6251 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)3291 60

Gemeente Steenderen en Morden:
- 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.

- HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:

- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 4622 79
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:

- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:

- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Quintest Thuiszorg
Bureau voor particuliere Thuiszorg
- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

telefoonnummer (033) 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) 451659 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) 3412 75 of tel. (0314)326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

- DIVERSEN
Pedicure
- L. Evers-Jansen, tel. (0575) 4625 15
- H. Offenberg-Rosegaar, Keijenborg,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slingeland Ziekenhuis
- Kruisbergseweg 25, tel. (0314) 329911

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

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

Gezocht, lieve oppas voor

onze dochter (19 mnd),

3 ochtenden in de week +

licht huishoudelijk werk.

Tel.(0575)464430

Binnenkort starten in

Hengelo weer de compu-

tercursussen:

basiscursus van 8 lessen,

gevorderden van 8 lessen,

prijs € 165,- inlichtingen:

(0575) 461532

Gezocht:

Hulp in de Huishouding

voor 20 uur per week.

Tel. (0575) 463430

(s.v.p. bellen tussen 18.00

en 20.00 uur).

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

vw hengelo gelderland

Herdenkingscommité Frans Roes

nodigt u uit:

Zaterdag 16 maart:

-vanaf 9.00 tot 12.00 uur: uitzending Radio
Gelderland met het programma 'Achterhoeks
Accent' gepresenteerd door Arie Ribbers van-
uit de Hengelose bibliotheek.

-'s middags vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur
opening overzichtstentoonstelling Frans Roes
in de bibliotheek. De tentoonstelling duurt
t/m 4 april 2002.

(koffie wordt geserveerd door de Wereldwinkel)

Inleveren advertenties en persberichten:
Om uw advertenties en persberichten met de nodige zorg te kunnen plaatsen,

zijn de uiterste inlevertijden:

* woensdagavond tot 19.00 uur

• donderdagochtend tot 9.00 uur en in overleg tot 11.00 uur.

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

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

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

Hengelose
Toneelvereniging

voorjaarsuitvoering
Vrijdag 22 maart aanvang 20.00 uur

Zaterdag 23 maart aanvang 20.00 uur

Zondagmiddag 24 maart aanvang 14.30 uur

opgevoerd wordt het toneelspel:
4Um den olden Beernschot'

Geschreven door: Herman van Velzen

Partycentrum Langeler - Hengelo Gld.
Zaal open: één uur voor aanvang.

Ook ow 'kleintjes'kunt u e-mailen naar



familiebericht

Vol vreugde verwacht
met liefde ontvangen.

Ons kindje klein.

Waar wij heel dankbaar
voor zijn.

Blij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Renske

Renske Marjolein

Zij is geboren op maandag 4 maart 2002,
weegt 3855 gram en is 50 cm lang.

Raymond en Mirjam Dijkhuizen-Langwerden
Hengeloseweg36, 7021 ZT Zelhem

Tel.(0314)624474

Mirjam en Renske rusten van 12.00-15.00 uur
en na 21.30 uur.

Commissie Kinderspelen Hengelo Speelgoedbeurs

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

Milan

Aïbert Willem

Hij is geboren op 5 maart 2002
is 53 cm lang en weegt 4550 gram.

Milan en Annelies rusten tussen
13.00 en 15.00 uur en na 22.00 uur

Vincent Mentink
Annelies van den Berg

Robin en Pascale

Maanstraat 14, 7255 BB Hengelo Gld.
Tel.(0575)460488

Afscheidsbijeenkomst wethouder Meurs

Het gemeentebestuur van Hengelo geeft de inwoners en
belangstellenden gelegenheid afscheid te nemen van de
heer H.P. Meurs, als wethouder/loco-burgemeester van
Hengelo, zulks in verband met zijn aftreden.

Tijdens een receptie, welke zal worden gehouden op
vrijdag 22 maart 2002 van 15.00 tot 17.30 uur in Party-
centrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo Gld., zal in be-
perkte mate gelegenheid worden geboden zich met een
persoonlijk woord tot de heer Meurs te richten.
Zij die het woord willen voeren worden verzocht dit uiter-
lijk 18 maart a.s. op te geven aan bureau voorlichting.

Het gemeentebestuur voornoemd,
Mr. A.W.J.van BeeckCalkoen, burgemeester.
J.J. van Gijssel, secretaris.

Hengelo, maart 2002.

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

Diny Beunk-Niesink

W.J.R.Beunk
Feike
Paul en Sandra

Maart 2002

Beste ouders,

Elk jaar zo rond de maand janu-

ari scharen zich een zestal men-

sen rond de vergadertafel om de

kinderspelen te organiseren. In de

commissie zitten een aantal men-

sen die zich al ruim tien jaar in-

zetten. Het is algemeen bekend

dat als er nieuwe leden komen bij

zo'n commissie, deze mensen ook

nieuwe ideeën hebben.

Een aantal leden van de commis-

sie vindt het tijd om na zo'n lange

tijd eens wat anders te gaan

doen.

-Als u het plezierig vindt en zich

voor de Hengelose gemeenschap

en dan met name voor de kinde-

ren wilt inzetten, door slechts

driemaal per jaar een vergadering

bij te wonen, tezamen met de an-

dere leden de kinderspelen te or-

ganiseren en aanwezig te zijn op

het feestterrein tijdens Koningin-

nedag, dan heeft u een heel leuke

dag waar u met voldoening op te-

rugkijkt.

Beste mensen, om de jaarlijkse

kinderspelen te kunnen blijven or-

ganiseren, hebben wij uw hulp

hard nodig!

Meldt u dus aan via het onder-

staande telefoonnummer.

Namens alle kinderen van Henge-

lo, bedankt.

H. Nijkamp, Voorzitter Commissie

Kinderspelen.

Tel.(0575)464956.

Speel-0-theek 'Dribbel-In' organi-

seert zaterdag 23 maart a.s. voor

het eerst een speelgoed-bed-box-

buggybeurs, gecombineerd met

een kinderkledingbeurs.

Aanvang verkoop 13.30 tot 15.00

uur. Entree € 0,50 vanaf 12 jaar.

Speelgoed en alles rondom baby en

peuter zoals: commode, box, fiets-

stoeltje kan ingeleverd worden op

zaterdag 23 maart van 9.30 tot

11.30 uur. Inbreng kinderkleding

maximaal twintig stuks vanaf

maat 56 t/m 176. Alles moet

schoon en compleet ingeleverd

worden. Het inschrijfgeld bedraagt

€1,20. Plaats zaal Wolbrink,

Bleekstraat 3 te Hengelo Gld. Info:

(0575) 46 24 13 of 46 26 54.

Spreekuur CDA

Nationale Boomfeestdag 20 maart Hengelo Gld.

Zoals elk jaar wordt er ook dit

jaar weer een Nationale Boom-

feestdag gehouden. Ook in de

gemeente Hengelo Gld. wordt

hier aandacht aan besteed.

Wij zullen op woensdag 13 maart

2002 drie 'hengelose' lindes gaan

planten. De 'hengelose' lindes zijn

gekweekt door de heer Van de

Brandhof van de Nederlandse Al-

gemene Keuringsdienst van boom-

teelt. Hij heeft een aantal Ko-

ningslindes uit Hengelo geselec-

teerd en hieruit nieuwe bomen

gekweekt. De drie nakomelingen

hiervan zijn 'hengelose' lindes ge-

noemd.

Om 8.45 uur wordt door de leer-

lingen van groep 8 van de St. Ber-

nardusschool uit Keijenborg één

'hengelose' linde geplant op de

hoek van de Tilderstraat en de

Hengelosestraat in Keijenborg

Noord.

Daarna zullen om 10.00 uur door

de leerlingen van groep 8 van 'De

Leer' uit Hengelo twee 'hengelo-

se' lindes worden geplant op het

grasveld gelegen aan de Berken-

laan en Torenzicht in de Ooster-

wijkse Vloed van Hengelo. De bo-

men worden geplant onder leiding

van de gemeentelijke plantsoe-

nendienst.

De bomen zullen worden geplant

door wethouder Meurs, natuurlijk

geholpen door een aantal kinde-

ren. Het planten van de bomen

zal waarschijnlijk de laatste han-

deling zijn van de wethouder, om-

dat hij heeft besloten om na de

verkiezingen te stoppen.

Daarnaast is er een kleurwed-

strijd gehouden voor de leerlingen

van groep 6 en 7 van alle basis-

scholen in onze gemeente.

Om 11.30 uur vindt de prijsuitrei-

king plaats door de jury, bestaan-

de uit de gemeentesecretaris, wet-

houder Meurs, T. Dimmendaal, E.

Mol en J. Arendsen. De hoofdprijs

bestaat uit een bioscoopbon voor

de winnaar alsmede een excursie

bij een locatie van Staatsbos-

beheer onder leiding van de bos-

wachter met de gehele klas,

waarin de winnaar zit.

Volop liefde in de bibliotheek

Boekenweek 2002

Woensdag 13 maart start de Boe-

kenweek 2002. Motto: Hebban

olla vogala nestas - verhalen en

gedichten over de liefde. En dat is

midden in de roos, zo'n anderhal-

ve maand na het huwelijk van

Maxima en Willem-Alexander en

aan de vooravond van de lente,

het seizoen waarin de liefde nog

wel eens wil toeslaan. Het motto

is ontleend aan de eerste tekst in

de Nederlandse taal f'zijn alle vo-

gels met hun nest begonnen, be-

halve ik en jij, waar wachten we

nog op?', is wat eigentijdser).

De liefde, daar draait het dus om:

Peter van Straten heeft 25 be-

roemde liefdesromans verbeeld in

evenzoveel tekeningen. Hij deed

dit speciaal voor bibliotheekleden,

die kunnen raden om welke boe-

ken het gaat.

Anna Enquist schreef het boeken-

weekgeschenk en Marek van der

Jagt het -essay, allebei over liefde.

Op de website www.komliefste.

com (ook te raadplegen in de bi-

bliotheek) staan zo'n vijfhonderd

liefdesgedichten. Daaruit kan een

bloemlezing samengesteld wor-

den.

Dit alles en natuurlijk een hele-

boel boeken uit de collectie over

de liefde en wat daar mee samen-

hangt in de bibliotheek aan de

Sterreweg tijdens de boekenweek

van 13 t/m 23 maart.

De openingstijden vindt u bij de

dienstmededelingen op pagina 2

in de krant.

Op maandag 18 maart a.s. houdt

het CZM-afd. Hengelo/Keijenborg

weer een spreekuur. Iedereen die

dat wil kan zich dan tot de CDA-

fractie wenden, hetzij voor zich-

zelf dan wel namens een vereni-

ging of instantie. Op deze wijze

onderhouden de fractieleden het

belangrijke contact met de bevol-

king. Dat was zo vóór de verkie-

zingen en dat blijft ook zo na de

succesvol verlopen verkiezingen

van 6 maart met één zetel winst.

Het spreekuur wordt steeds ge-

houden in de week voorafgaand

aan de gemeenteraadsvergade-

ring. Het is wenselijk dat men

zich tevoren aanmeldt, zodat er

zonodig nog wat kan worden

voorbereid en in ieder geval die-

gene van de CDA -fractie aanwe-

zig is die ook in de betreffende

raadscommissie zit. Het spreek-

uur op maandag 18 maart a.s.

wordt gehouden in zaal Leemreis

's avonds van half acht tot acht

uur. Telefonische aanmelding kan

bij één van de zes fractieleden,

waaronder nr. (0575) 461928, of

per e-mail:

cda.hengelo.keijenborgC" hetnet.nl

K.B.O. 'Ons Genoegen'

Keijenborg

Ledenbijeen-

komst

Op woensdag 13 maart om 14.00

uur houdt K.B.O. 'Ons Genoegen'

Keijenborg een ledenbijeenkomst

in Dorpshuis 'De Horst'.De voor-

lichtingsmiddag heeft als thema

Aangepast wonen' in de eigen om-

geving. De heer J. Jansen zal hier-

over het een en ander vertellen.

Heeft u vragen/wensen over aan-

passing van uw eigen woning,

wilt u dit dan voor 10 maart via

een briefje doorgeven aan het be-

stuur, zodat de heer Jansen hier

wat nader op in kan gaan.

Ook niet-leden zijn van harte wel-

kom op deze ook voor de toe-

komst zo belangrijke middag.
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Damclub Hengelo Gld. 'Schildersbedrijf Stevozu' shirtsponsor SVSteenderen

Jeugddamdag

Jl. zaterdag werd er in Warnsveld

een jeugddammiddag gehouden

door District Oost, in samenwer-

king met damclub DZW uit

Warnsveld. Van Hengelose zijde

deden er zes deelnemers mee. Er

deden in totaal 42 spelers mee,

zodat het zeven groepen van zes

spelers werden die de strijd tegen

elkaar opnamen.

In groep zeven, de allerjongsten,

was het Petra Lankhorst die met

de eerste prijs ging strijken; zij

behaalde elf punten uit vijf wed-

strijden. Vijfde in die groep werd

Moniek Vos met 4 punten.

In groep zes werd Hilbert Vos

derde met 5-7.

In groep vier werd Felix Wolbert

gedeeltelijk tweede met 5-7.

In groep drie werd Chiel-Jan Len-

derink vijfde met 5-3.

In groep twee werd Sebastiaan

ten Pas eerste met 5-13.

Huisdamtoernooi eerste en

tweede ronde

B. Stege - H. Hulshof 1-1

G. Tekelenburg - V .Ankersmit 3-0

A. Menkveld - H. Maandag 0-3

G. Tekelenburg - H. Hulshof 0-3

B. Stege - H. Maandag 3-0

A. Menkveld- V. Ankersmit 3-0

Volgende huisdamavond is op 21

maart. Ieder is van harte welkom.

Onderlinge competitie

H. Dijkman - B. Goorman 3-0

E. Brummelman - W. Sloetjes 1-1

H. Lansink - W. Eijkelkamp 1-1

A. Hoebink - R. Beening 3-0

H. Zonnenberg - G. Halfman 1-1

E. Hoebink - B. Harkink 3-0

J. Heijink - H. Luimes 3-0

G. Kreunen - H. Weijkamp 0-3

Standen

Groep A:

1. E. Hoebink

2. J. Heijink

3. H. Vos

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:

1. W. Sloetjes

2. B. Momberg

B. Goorman

4. L. Koldenhof

17-31

18-31

15-30

13-26

10-21

15-27

17-26

15-25

18-22

14-20

19-34

18-20

18-20

17-18

5. H.Groeneveld 15-17

Toer club Keiaosers

De gele trein komt weer op gang

Begin maart begint er bij de toer-

fietsers iets te kriebelen. Het zon-

netje laat zich al wat vaker zien,

de temperatuur begint lichtjes te

stijgen, kortom het wegseizoen

komt er weer aan. Ook door de

leden van TC Keiaosers wordt de

wielerfiets van zolder gehaald en

weer tip top in orde gemaakt

want de openingsritten van het zo-

merseizoen staan voor de deur.

Zondag 10 maart om 9 uur is

de start van de eerste tocht bij

Café Winkelman te Keijenborg om

weer te wennen aan het gevoel en

zaterdag 16 maart gaat het echt

van start wanneer om 13.30 uur

de start is van de traditionele 'Van

sponsor tot sponsor'-tocht, waar-

bij een bezoek wordt gebracht aan

de beide hoofdsponsoren van onze

vereniging Café Winkelman te

Keijenborg en Goossens Raceshop

te Groenlo. Hierna kunt u weer

meerdere malen per week de gele

trein langs zien flitsen.

Indien u ook eens op een gezellige

manier toch sportief bezig wil zijn,

kunt u vrijblijvend een aantal

keren meerijden om de sfeer van

de vereniging te proeven. Het ver-

plicht u tot niets.

Voor meer informatie:

Bert Jansen tel. (0575) 4615 70.

Meer bridgegelegenheid

Bridgeclubs ABCD en MOK gaan

de speelgelegenheid uitbreiden.

Beide clubs houden hun zittingen

in bridgehome 'De Veldhoen', Kep-

pelseweg 420 te Doetinchem

(Langerak). Op maandagavond

speelt MOK en op de dinsdag- en

donderdagavond speelt ABCD.

Er ontstaat steeds meer behoefte

om ook overdag te spelen, van-

daar dat beide clubs het initiatief

hebben genomen om een dinsdag-

middagclub op te richten.

Gestart wordt op dinsdagmiddag

12 maart a.s. om 14.00 uur. Er is

geen aanmeldingsplicht en voor in-

vallers wordt gezorgd; de kosten

bedragen € l,- per persoon. Tot

aan het einde van het seizoen kan

men vrij spelen en hoeft men ook

geen lid te zijn van de clubs. Er

mag in de speelgelegenheid niet

gerookt worden, wat trouwens

ook voor de overige avonden geldt.

Vanaf september wordt de speel-

mogelijkheid weer uitgebreid met

de woensdagavond, zodat men

een ruime keuze heeft om te

bridgen, op de gezamenlijke mid-

dag of bij ABCD c.q. MOK.

SV Steenderen heeft voor de C2-

junioren een nieuwe shirtsponsor.

Steve Gammage van 'Schildersbe-

drijf Stevozu' uit Steenderen is

hiervoor bereid gevonden en het

team wilde graag even poseren.

Op de foto ziet u van links naar
rechts staand: trainer Henk
Harmsen, leider Martin Eppink,
Victor Nijland, Mike Langenhof,

Judith Onstenk, Anouk Hulshof,
Mark Pasman, Martijn Burgers,

Bart Bezemer, Harald Eppink en de
sponsor Steve Gammage.
Gehurkt: Ar jan van Hemert, Bart
Molenveld, Moniek Onstenk,
Gerdien Peppelman, Bas van Riel
en Ruud Harmsen.

Seizoensopening op zondag 17 maart 2002

ONK Zijspancross Varsseveld

Team Willemsen Foto: Eric Bulsink

Door het wegvallen van de traditionele openingswedstrijd van het zij-

spancross-seizoen in Reek, treffen de beste zijspancrossers van ons

land elkaar voor de eerste keer op 17 maart a.s. in Varsseveld, waar

nu de eerste wedstrijd van het Open Nederlands kampioenschap Zij-

spancross verreden wordt. En het Vennebulten-circuit is voor de zij-

spancrossers verre van onbekend, want in '99 werd hier nog de Ne-

derlandse zijspancross-GP verreden en vorig jaar streden de zijspan-

nen hier ook al om de ONK-punten.

Het lijkt erop dat de wedstrijd in

Varsseveld het predikaat 'Mini-GP'

gaat verdienen, want inmiddels

hebben zich naast de complete Ne-

derlandse top ook al vele buiten-

landse (GP-) teams aangemeld.

Varsseveld is immers ook interna-

tionaal gezien de eerste wedstrijd

op de kalender en met de Neder-

landse GP (veertien dagen later) in

het vooruitzicht, willen de top-

teams maar al te graag hun krach-

ten alvast% een keertje meten.

Naast een aantal Belgische en

Duitse teams staan bijvoorbeeld

ook de twee Estlandse WK-top-

teams Aivar Korjus/Jurgen Jakk en

Are Kaurit/Arvo Laksberg (respek-

tievelijk vijf en zes in de 2001-WK-

eindstand) op de deelnemerslijst.

De belangstelling van het Neder-

landse publiek zal natuurlijk voor-

al uitgaan naar het nieuwe team

rond Daniël Willemsen, de snelle

Lochemmer die afgelopen jaar op-

nieuw tweede werd in de WK-

stand, maar als troostprijs wel het

Nederlandse Kampioenschap in de

wacht sleepte.

De vraag is daarbij natuurlijk: hoe

gaat het de immer agressief rijden-

de Willemsen af met zijn nieuwe

Belgische bakkenist Alfons Eggers

en met zijn nieuwe machine, een

VMC-Zabel? Kan Willemsen met

zijn nieuwe team van meet af aan

een vuist maken en speelt hij daar-

mee dit jaar weer een hoofdrol in

het ONK? En hoe doet hij het ten

opzichte van de ingewerkte bui-

tenlandse teams? Allemaal vragen

die in Varsseveld op 17 maart be-

antwoord gaan worden!

Bij deze eerste confrontatie in

Varsseveld spelen op de achter-

grond ook de perikelen rond het

nomineren van de KNMV van een

aantal teams voor een GP-start

een grote rol. Een aantal teams,

zoals Varsseveldse streekgenoten

Janssen/Notten en Kuster/Keuben,

werd ondanks hun goede eindklas-

sering in het kampioenschap van

2001 niet genomineerd voor een

GP-start, aangezien de KNMV de

voorkeur gaf aan andere teams,

onder wie de lager geklasseerde

gebroeders van Duijnhoven en 'her-

opstapper' Gerton Kops/Roger van

de Lagemaat, die met een experi-

mentele Husaberg-viertaktmotor

van start gaat. Zeker weten dat

een aantal teams de wedstrijd in

Varsseveld dus zullen aangrijpen

om het ongelijk van de KNMV te

bewijzen!

De trainingen beginnen op zondag

17 maart om 10.00 uur, waarbij

de tijdtraining van de zijspannen

om 11.30 uur begint. Om 13.00

uur valt het starthek voor de eer-

ste keer. Als bijprogramma starten

Je nationale 250/500-klasse en de

nationale viertakten.

Het Varsseveldse motorcrosscir-

cuit De Vennebulten is erg goed

bereikbaar: het is te vinden aan de

N18 (de grote weg van Varsseveld

naar Lichtenvoorde), tegenover

café 'De Radstake'. Pal aan de

N18 zijn ruim voldoende parkeer-

plaatsen (grotendeels verhard en

gratis!) voor handen.

De entree bedraagt 12 euro, waar-

bij jeugd tot en met 15 jaar -

onder begeleide - gratis naar bin-

nen mag. Tussen de wedstrijden

door kan iedereen genieten van

een hapje en een drankje in de

grote feesttent nabij het startveld.
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Paasactie van KIK
De lente, de Paashaas en natuurlijk de Paasactie van
KIK komen er weer aan. Tijdens de actieweken kan er
gratis gespaard worden voor waardecheques welke
door de KIK-winkeliers beschikbaar worden gesteld.
De cheques hebben een waarde van 15, 20 en 50
euro en samen een prijzenpot van maar liefst 540
euro!

Bij een besteding vanat 10 euro kan men een deel-
namekaartje invullen in de gele KIK-bus bij de vende-
lier deponeren. De actie gaat van start op 11 maart
en de trekking zal op 30 maart zijn, de prijswinnaars
krijgen uiteraard bericht van de KIK.
Onze KIK-Paasactie willen we vooral simpel houden
zodat iedereen zonder veel moeite kan deelnemen
en... je hebt een behoorlijke kans op een prijs. De
dagelijkse boodschappen, speciale producten en
natuurlijk ook servicegerichte diensten zijn in Keijen-
borg nog steeds te koop, dus is deelnemen aan de
KIK-Paasactie een leuke manier om een extraatje te
winnen.
De Keijenborgse winkeliers willen laten zien dat Kopen
in Keijenborg zo zijn voordelen heeft en dat de klant
daarvan kan profiteren. Samen houden wij graag het
kopen in eigen plaats levendig en interessant en we
wensen klanten veel plezier met deze actie, want de
Paashaas is er klaar voor.
Voor de deelnemende winkeliers zie de advertentie
hieronder.

Doe mee.»., en maak kans op een
waardebon.

Bij een aankoop ontvangt u vanaf 11 maart bij
iedere winkelier in Keijenborg een deelnamebon.

Vul hem in en deponeer deze in de KiK-bus aan
de Pastoor Thuisstraat.

BONNIE KEUBEN

SbobLJw warme
bakker

Fluit Tweewiclers

00 SI

rVUWBESSELINK&ZONEN

k
Installatiebedrijf
Janssen
Keijenborg

30 waardebonnen
met een waarde var
50,20 of 15 euro

Actie loopt t/m donderdag

28 maart 2002

open .eijenbor:

BLOEMSIERKUNST
"JOLANDA"

Rabobank

Groohchap-Wr

FrorvPcuöndVier
hoomnode

G. SCHIPHORST

3EFMARKT

GOOSSENS
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AUTOBEDRIJF

D.Langwerden
OCCASIONS

Citroen Berlingo
1.9D, 3-drs, 2000, 135.000 km,

wit, st.bekr. achterwissers

€7.500

Citroen Xsara
1.6i, 3-drs, 1998, 132.000 km,

met. lak

€ 7.800

Mazda Demio
1.3i,5-drs, 1998, 17.500 km,

trekh. st.bekr., el. ram., c.verg r.

€ 9.750

Mitsubishi
Space Star

1.3i,5-drs,2000, 16.500 km,
met. lak, el. ram., st. bekr.,

trekh., GLXuitv.

€ 14.750

Nissan Micra
1.31, 3-drs, 1996, 80.050 km,
met. lak, st. bekr., open dak

€ 6.580

Opel Astra
1.4i, 3-drs, 1996. 82.400 km,

open dak, trekh., st. bekr,
c. vergr., h. verst, stoel

€ 6.800

Peugeot 106
1.1i,5-drs, 1998, 115.000 km,

achterklep spoiler in kleur

€ 6.800

Peugeot 405
1.6i, 4-drs, 1989,

134.000 km, beige

€800

Renault
Megane Coupe

1.6i. 3-drs, 1998, 86.970 km,
rad./cd, el.ram., st.bekr.,

gel ramen

€10.500

Suzuki Alto
0.8, 5-drs, 1994,

87.000 km, open dak

€ 2.700

Suzuki Alto
0.8, 5-drs, 1993,

80.280 km

€2.200

Suzuki Alto aut.
0.8, 5-drs, 1988,

57.000 km

€900

Toyota Corolla
1.3i 16V, 3-drs, 1994,

108.555 km, met. lak, trekh.
Im-velgen, achterklepspoiler

€ 5.672

VW Polo Diesel
1.9sdi, 3-drs, 1998,

127.144 km, met. lak st. bekr.

€ 7.940

Bovag-lid Bovag garantie

B o va g Klasse 1

A.P.K. keuringsbedrijf
Erkend inbouwbedrijf van SCM-TNO

goedgekeurde autobeveiligingssystemen.
Ruitreparaties zonder verlies van eigen risico.

Voor al uw reparaties en onderhoud.
Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
Tel.(0575)441621

H

!

Banninkstraat 24 - 7255 KE Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 12 62. Fax (0575) 46 10 94

Renault Laguna Break, automaat 2000

OpelAstra, l.6i 1997

Ford KA, ƒ Ji 2000

Daihatsu Charade, 1.3 1999

Opel Astra Station, L6i 1994

Mazda 626 Stat/on, 2.0 / 99 /

VW Polo, 1.4,3-drs 1997

VWGolf, / 90,4-drs /996

Ford Sierra, 4-drs / 992

Opel Astra Station, l.ói 1992

VWTransporter, I.9TD 1999

VW Passet Station, TDI, IIO-pk 1998

Peugeot 405, 4-drs / 994°
Onderhoud en reparatie alle merken

Uitlijnen - APK-keuringsbedrijf

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's

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 2.700,-
BMW 3161,1991 6.350,-
CitroënZX 1.4,1993 2.750,-
Daihatsu Cuore 850 TR, 1992 2.500,-
Fiat Cinquecento 1.1 Sporting, zwart, 1995 4.400,-
Ford Escort Clipper, Station, 1995 4.500,-
Ford Escort 1.6 CLX, 1992 3.150,-
Hyundai Lantra 1.6 GLS, 19% 4.950,-
Hyundai Scoupé 1.5 GSi, 1992 2.950,-
Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995 6.350,-
Mazda 323 HB 1.6i GLX automaat, 1991 2.700,-
Mazda 323 Station 1.6i GLX, LPG, 1993 3.350,-
Mazda 323 Sedan 1.8,1992 2.700,-
Mazda 323 Sedan 1.5i GLX, 19% 6.350,-
Div. Mazda 323 F1.6i/1.8i, 1990 t/m 1994 vanaf 2.250,-
Mazda 626 Wagon 2.0, DITD, 1999 12.000,-
Mazda 626 HB 1.8 GLX, 1998 11.350,-
Div. Mazda 626 HB 1.8i/2.0i, 1992 t/m 1995 vanaf 2.750,-
Mazda Demio GLX, Airco, 1999 10.250,-
MazdaMX3V6,1992 6.250,-
MazdaXedos9,2.0i-V6,1994 7.250,-
Mitsubishi Pajero Long Body 2.8 TDi, 7 pers., 1996incl. btw 18.150,-
Mitsubishi Spacerunner 1.8, LPG, 1994 7.250,-
Opel Astra HB 1.6 Sport, G3,1997 5.750,-
Opel Astra Wagon 1.7 Diesel, 1994 3.300,-
Peugeot 2051.1,1992 2.950,-
Peugeot 306,1996 6.000,-
Range Rover, 8 dl., 1989 6.250,-
RenaultClio,1994 4.100,-
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,-
VW Golf l Cabrio, LPG, 1982 2.950,-
VWCorradoG60,1989 3.650,-
Volvo 740, LPG, 1990 2.300,-

Volvo 850, T5 Stationcar, 19%
Volvo 940 Station 2.3, LPG, 1995

13.950,
10.500,

Diverse bedrijfswagens:

Citroen Berlingo 1.90,1998
6x Ford Transit Bestel, ook dubbele cabine, Diesel, 1998 /1999
Hyundai H100 Diesel, dubbele cabine, 1997
3x Hyundai H100 Bestel, 1994/1995
Hyundai H200 Diesel, dubbele cabine, 1999
Iveco Daily, 2.9 lang/hoog, 2000
KIA Besta, 1997
Mazda 121 Van, Bestel, Diesel, 1997
Mazda E2200 Diesel, verhoogd dak, 1994
Mazda E2200 Diesel, 1995
Mercedes Vito 108 Diesel Mini Camper, 19%
Mitsubishi, L300,1997
3x Nissan Vanette Diesel, 19% /1997
Opel Combo, 1993
Opel Combo Diesel, 1997
3xVWCaddySDi, 1998/1999
VW Transporter, open laadbak, kipper, 1995

Klassieker: Mazda RX-7, nw. model, 1986
Motorfiets: Suzuki Intruder, 19%, 1400 cc

3.250,
8.000,

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 405 1.6, 1992
Renault 21 GTS, 1990
VWGolf I1 1.8, LPG, 1990
Volvo 440, 1990

1.500,-
1.250,-
1.250,-
1.800,-
1.350,-
1.800,-
1.350,-
2.250,-
1.500,-

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

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

Van Geldere Auto's
Zutphen Emmerikseweg 75A Baak - (0575) 44 29 76. U vindt ons bedrijf a/d weg Zutphen-Doetinchem
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Opel Astra Station - 1.6 GL, blauw 33.000 km, 1999
Opel Astra Station - 1.6, 16 V, groen 99.000 km, 1997
Suzuki Vitara - JLX, zwart 98.000 km, 1992
Renault Clio Oasis - 1.2, rood 92.000 km, 1997
Mazda 323F - 1.6 GLX, rood 136.000 km, 1992
VW Golf - 1.6, zwart 137.000 km, 1991

APK-keuringsbedrijf
Reparatie en onderhoud alle merken auto's
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto's

Schadereparaties

AUTOBEDRIJF BRUI L //ff

Zelhemseweg 19, 7255 PS Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 47 93 - www.autobedrijfbruil.nl

« PEUGEOT RIPPERHOF
.̂ 3 B^B ^m^r ^̂ ^ ^̂ " ^^^T l OFFICIEEL PEUGEOT DEALER

OCCASIONS
106 3drs l.l XN

106 3drs l.l Accent

106 3drs l.l Sport

106 3drs 1.6 Sport I6V

106 3drs I.6GTI I6V

Imv. a.sp. mlv.

Imv.

Imv. a.sp. sch.k.dak

cpv. el.r. trh.

cpv. $t.b. el.r. 15'lmv

cpv. st.b. el.r.

Imv

205 3dr$ MGéneration

2063drs I.9XND

206 3drs l A XS

206 3drs I . 4 X S

306 Sdrs I .4XN

306 Sdrs 1.4 Plus

307 3drs I .6XS I6V

307 Sdrs 2.0 XS HDi 80kw

307 3drs 2.0 XT 2.0 I6V

406 Sdrs 2.0 ST HDi Brk Imv. clim.c. trh. el.r.

406 2drs 3.0V6 Coupé

overige merken

Nissan Sunny 1.4 16V

Opel Astra l .4 i

Seat Inca l .9 Sdi van

st.b. 15'lmv

90.000 km

61.000 km

26.000 km

30.000 km

82.000 km

60.000 km

81.000 km

42.000 km

16.000 km

43.000 km

63.000 km

8.500 km

3.500 km

1.600 km

53.000 km

51.000 km

1 03.000 km

1 20.000 km

93.000 km

Deze moet u beslist gezien hebben !

PEUGEOT 406 ST 1.8 I6V
Deze 406 4-deurs is grijs metallic en heeft een zuinige

1,8 liter motor voor pittige prestaties. Twee Airbags, vijf

hoofdsteunen, abs en startonderbreking zorgen voor

veiligheid op hoog niveau. Een verstelbaar stuur, electrisch

bedienbare ruiten voor, centrale vergrendeling, electrisch

bedienbare spiegels, automatische temperatuurregeling,

lichmetalen velgen en nog een aantal nuttige extra's maken

deze comfortabele 'reislimousine' zeer luxe en compleet.

Deze 'Peu' is van 1999, heeft een kilometerstand van slechts

58.(XX) km en mag weer de weg op voor

EUR. 16.300 inclusief één jaar

leeuwekeur garantie!
KIJK ook op onze

vernieuwde website !!!
www.ridderhof.peugeot.nl

2000

2000

LefUWEKCUftm *
GESWU/KTf
AUTOS

Openingstijden: maandag - donderdag 08.00 - 18.00 )0 - 20.00 u. zaterdag 09.00 - 16.00 u.

LlUUUli
Meer informatie over occasions: www.ridderhof.peugeot.nl

AUTOBEDRIJF RIDDERHOF BV
Molenenk2 7255 AX Hengelo Gld. Tel. 0575 - 46 19 47

J E V O E L T J E L E K K E R D E R I N E E N PEUGEOT. PEUGEOT

Ford Escort - 7.6 16 V CL, rood, 02-1993, € 4.500,-

Seat Toledo - 7.6 4-drs, blauw, 05-7996, € 7.250,-

Honda Civic - 7.4 City, rood, 04-7999, € 70.250,-

Nissan Micra - 7.2 March, zwart, 77-7992, € 3.275,-

Nissan Primera - 7.6 16V, Sedan, blauw, 05-1996, € 7.995,

Nissan Sunny - 7.6 Wagon, rood, 77-7997, € 2.675,-

Opel Astra - 7.6 GL, 4-drs, rood 10-1992 € 3.750,-

Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2, 7221 CJ Steenderen

Tel. (0575) 45 19 74 - Fax (0575) 45 11 89

Opel Astra G - 7.7DU, 3-drs, grijs 03-1999 € 77.325,-

Opel Sintra - 2.2 CLS, Im-velgen, grijs, 09-1997, € 75.950,-

Renault TwingO - 7.2 Helios, blauw, 05-7999, € 8.750,-

Toyota Corolla -7.6 XLi LB Comf., rood 10-1992, € 3.750,-

Toyota Corolla -7.6 CX/, rood02-7996, € 6.950,-

VW Golf IV -7.4,16Vrood, 09-1998, € 77.950,-

Volvo 440 -1.8 CLE, groen, 08-1994, € 4.550,-

ook verkoop van
nieuwe auto's

Uitreiking prijzen kleurwedstrijd Opening Auto Herwers

V.l.n.r.: Lindsay Ehringfeld, Sharon Giesen en Liesanne Willemsen

Bij de officiële opening van het

prachtige, nieuwe pand van Auto

Herwers op 14, 15 en 16 decem-

ber 2001, waren niet alleen de

volwassenen welkom, maar ook

voor de kinderen was het heel

plezierig om een kijkje te nemen

in de prachtige showroom met

glimmende, mooie auto's. Ze kun-

nen er zich namelijk terugtrekken

in een hoekje, dat speciaal voor

hen gemaakt is. Als pappa en

mamma op zoek zijn naar een

nieuwe auto duiken de kinderen

meteen de speelhoek in en kun-

nen daar met een gerust hart

enige tijd alleen worden gelaten.

Zo konden ze ook deelnemen aan

een tekenwedstrijd en vrijdag, l

maart was de officiële prijsuitrei-

king hiervan.

In de leeftijdscategorie:

2 t/m 5 jaar:

Liesanne Willemsen, Zutphen

6 t/m 8 jaar:

Sharon Giesen, Ulft

9 t/m 12 jaar:

Lindsay Ehringfeld, Hengelo

Deze drie waren de gelukkigen,

die uit handen van Carla, maar

wel in aanwezigheid van Jos Her-

wers ieder een mooie rugtas kre-

gen. Voor de kinderen, die niet in

de prijzen waren gevallen was er

toch nog een verrassing: zij moch-

ten grabbelen bij Carla, dus gin-

gen ze niet met lege handen naar

huis.

SHH8M8BHWHHBS
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Warnsveldse Overtuin vroeg open voor publiek Herdenking Frans Roes

De Warnsveldse Overtuin wordt

dit jaar drie weekeinden voor

het publiek opengesteld: op 16

en 17 maart, 13 en 14 april en

ten slotte op 11 en 12 mei. De

tuin is dan open van 10.00 tot

17.00 uur.

Door het milde weer ligt het in de

verwachting dat de tuin vroeg in

bloei zal staan. Daarom kan men

nu in maart al terecht in de Over-

tuin voor een voorjaarswandeling.

De tuin bezit een grote verscheide-

nheid aan stinsenflora, bloeihees-

ters en fraaie oude bomen. Een bij-

zondere aanblik vormen de grillige

groeivormen van de honingboom,

de oudste van Nederland.

Historie

De historische Overtuin van ca. l

ha is ruim 170 jaar oud. Huis

Welgelegen, waartoe de tuin be-

hoort, was echter al in de zestien-

de eeuw bekend. In 1832 werd

het huis, dat toen in gebruik was

als herberg, omgebouwd tot bui-

tenplaats en werd de parktuin

aangelegd in Engelse Landschaps-

stijl.

Rond 1870 werd de bestemming

ven:, '^d in meisjeskostschool.

In 1991 is het huis gerestaureerd

en sindsdien onder andere in ge-

bruik bij uitgeverij Terra en

Stichting Warnsveldse Monumen-

ten.

Exposities

Tijdens de openstelling op 16 en

17 maart is de expositie 'Dieren

van de Galapagos eilanden' te be-

zichtigen, met foto's van Wim

Bannink. De expositie is 16 tot en

met 24 maart elke dag geopend

van 14.00 tot 17.00 uur. In april

zal recent werk te zien zijn van

Rita Zusebeek en in mei van de

Cubaanse kunstenares Yaquelïn

Abdala.

Entree

De entree bedraagt € 1,50 per

persoon en € 1,00 voor 65+ en

kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

Honden worden niet toegelaten.

Dialezing: 'Klim-, slinger- en leiplanten
9

Op 15 maart 2002 wordt de hon-

derdste geboortedag van de dia-

lectschrijver Frans Roes her-

dacht. De Oudheidkundige Vereni-

ging Hengelo Gld. zal deze ge-

beurtenis herdenken op zaterdag

16 maart 2002 met enkele activi-

teiten.

Op zaterdag 16 maart verzorgt

Omroep Gelderland met het pro-

gramma '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'. Deze uit-

zending begint vanaf 9.00 uur tot

12.00 uur.

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.

De tentoonstelling is te bezich-

tigen 's middags tot 17.00 uur,

daarna tijdens openingstijden van

de bibliotheek t/m 4 april 2002.

Op 16 maart 2002 's avonds om

20.00 uur wordt er in Partycen-

trum Langeler de eenakter 'Een

rare huusholling', geschreven door

Frans Roes, opgevoerd. Verder zal

de zoon van Frans Roes, Theo

Roes, 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.

Vol = vol!

Voor de afdeling Veluwezoom van

KMTP/ Groei & Bloei komt de

heer Hans van Biemen een dia-

lezing houden over klim-, slinger-

en leiplanten.

Deze groep planten komt er over

het algemeen bekaaid af zowel in

keus als verzorging, terwijl er

juist in deze groep een grote ver-

scheidenheid aan planten is en de

toepassingsmogelijkheden nog

veel ruimer zijn. Met name in

onze betonnen wereld met weinig

ruimte voor beplanting kan deze

groep op de onmogelijkste plaat-

sen voor een vleugje groen zor-

gen.

Een kleurige diascoop van beken-

de en met name onbekende soor-

ten zal aan u voorbij trekken. Uw

belangstelling voor deze groep

planten zal op deze avond zeker

worden gewekt.

De heer Van Biemen is groendo-

cent te Nijmegen, heeft daarnaast

een eigen bedrijf (Gelders Groen

Advies) gericht op cursussen en

adviezen aan zowel particulieren

als bedrijven en is auteur van ar-

tikelen in groenbladen en van

boeken.

De bijeenkomst wordt gehouden

op maandag 18 maart in Zalen-

centrum 'Theothorne' te Dieren

en begint om 19.30 uur. Leden

en hun huisgenoot hebben gratis

toegang, introducés betalen een

bijdrage van € 3,-.

U bent van harte welkom!

'Salopette' houdt weer een

zomerkledingbeurs!

Vliegervereniging Flying Circus

Achtste Internationale Familievliegerfeest Flying Circus

In het weekeinde van 16-17

maart 2002 wordt het achtste

internationale familievlieger-

feest gehouden.De organisatie

van dit festijn is, evenals de

voorgaande zeven jaren, in han-

den van de nederlands-duitse

vliegervereniging Flying Circus.

Omdat het vliegerfeest ieder jaar

groter wordt, zijn wij door om-

standigheden, genoodzaakt te

verhuizen naar een andere locatie

en vindt ons vliegerfeest niet

meer in Halle-Heide plaats. Het

vliegerfeest verhuist naar een lo-

catie in de gemeente Zelhem. Het

adres is Mini Camping "t Bosch',

Everhardinkweg 3a, 7021 MP

Zelhem.

Hier bieden wij: goede camping-

voorzieningen, stromend water en

elektriciteit, verlichting van het

kampeerveld, goede toiletten,

munt-douches, speeltuin, invali-

dentoilet. Voor een camping-

plaats dient men zich van te

voren aan te melden. Alle verdere

informatie over ons vliegerfeest

krijgt men bij het aanmelden.

Er zal dit achtste jaar wederom

weinig ontbreken op vliegerge-

bied. De uitnodigingen naar vlie-

gerraars in Nederland, Duitsland,

Engeland, België en Frankrijk

zijn enige tijd geleden verzonden

en aan de reacties en inschrijvin-

gen te merken komen er velen

naar Zelhem om hun hobby met

elkaar en u als publiek te delen.

Het programma begint zaterdag-

morgen om 10.00 uur met vrij

vliegeren voor iedereen ...

Tevens zal STACK Nederland op

zondag een wedstrijd organise-

ren. STACK staat voor Stunt

Team And Competitive Kiting, of-

tewel Stunt Team En Wedstrijd

Vliegeren, vertaald in vrij neder-

lands. Meer informatie via e-mail

bij Stephen Versteegh: designki-

tes(a) hotmail.com

Op zaterdag- en zondagmiddag

worden de Sanjo gevechten ge-

houden. Ook zal het Team Flying

Circus on Tour en verschillende

andere binnen- en buitenlandse

teams het hele weekeinde demo's

geven.

Omdat wij normaal niet hoger

mogen vliegen dan honderd

meter, hebben we speciaal voor

dit vliegerfeest bij de Rijkslucht-

vaartdienst een hoogte vrijgave

aangevraagd van duizend meter.

Op het demo veld en daar buiten

zullen beide dagen allerlei ver-

schillende vliegers, van groot tot

klein, van eenvoudig tot zeer in-

genieus en apart, te bewonderen

zijn. De vliegersport in al zijn va-

riaties wordt hier tentoongesteld.

Als op zaterdagavond tegen ach-

ten de schemering invalt komen

de speciale nachtvliegers te voor-

schijn voor het zogenaamde

nachtvliegeren. De vliegers wor-

den in het donker zichtbaar ge-

maakt d.m.v. lampjes of door re-

flectieband. Als hierop met een

zaklamp wordt geschenen ont-

staat een prachtig spel van licht

in het donker, hetgeen een bezoek

aan dit onderdeel van het vlieger-

feest zeker de moeite waard

maakt. Daarom raden we de be-

zoekers aan een goede zaklamp

mee te nemen. Ook zal er een

nachtshow, met vuurwerk, op

muziek worden gegeven.

Het enige voorbehoud dat de or-

ganisatie ten aanzien van het

vliegerfeest moet maken is het

weer. Wanneer het weer mee-

werkt belooft het een bont en ge-

zellig spektakel te worden, zit het

weer tegen dan blijven ze aan de

grond en kunt u de vliegers daar

bewonderen.

Voor aanmelden of meer informa-

tie over het achtste Familie Vlie-

gerfeest, kunt u contact opnemen

met Vliegervereniging Flying Cir-

cus. Vrijdag 15-03-2002 vanaf

12.00 is aanreizen mogelijk

Zaterdag 23 maart 2002 is er een

kledingbeurs voor tweedehands

dames- en kinderkleding in het

gebouw van muziekvereniging

'Union'. Adres: Hummeloseweg 39

te Zelhem.Kleding kan worden in-

gebracht op vrijdag 22 maart van

15.00 tot 19.00 uur. Inschrijfgeld

€ 1,20 p.p.

De kleding moet wel schoon,

draagbaar en eigentijds zijn! Per

persoon mag men maximaal tien

stuks dameskleding en vijftien

stuks kinderkleding in de maten

86 t/m 176 brengen.

De verkoop is zaterdag 23 maart

van 10.00 tot 12.00 uur. Het af-

rekenen en teruggave van ver-

kocht en niet verkochte kleding is

op maandag 25 maart van 13.15

tot 14.15 uur.

Eveneens in bovengenoemd ge-

bouw. Het verschil tussen in- en

verkoop (10%) gaat na aftrek van

de gemaakte kosten naar een

goed doel. Voor nadere informatie

kan men terecht bij:

R. Maandag, tel. (0314) 622245,

D. Kempers, tel. (0314) 6414 29.

Jubileum-jaarvergadering / themadag

Provincie Gelderland

Zij-Actief katholiek vrouwennetwerk

De jaarvergadering / themadag

wordt gehouden op dinsdag 12

maart 2002 in 'Het Zwijnshoofd'

te Didam. De dag begint om 9.00

uur met koffie en de aanvang van

het programma is om 9.30 uur.

Na de jaarvergadering zal Tineke

Beishuizen een lezing houden met

als onderwerp 'Zwerftocht door

heden en verleden'. Zij vertelt uit

de columns die zij schrijft in Li-

belle, over vreugde en verdriet en

stukjes uit haar leven en gezin.

Na de middag komt cabaretgroep

'Aanvechtbaar' uit Dalfsen. In hun

programma komt ter sprake: pro-

motie van het platteland, de vrij-

willigers enz.

Voor deze dag zijn uitgenodigd

alle leden van Zij-Actief Provincie

Gelderland.

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) 403818 - Fax (0575) 465088
E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl
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Verkiezing Gemeenteraad

Hengelo Gld. 2002

De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Hengelo Gld. was

60,93 %. De uitslagen zijn als volgt:

Partij Gekozen Kandidaten

CDA 1. H.J. Gosselink
2. H.W. Waarlo
3. P.H.M. Seesing

4. J. Rexwinkel-van den Berg
5. G.J. Wenneke

6. A.J. van der Velde
7. P.J. Hilderink

PvdA 1. H.N. van Petersen
2. M.E.T. Baakman-Striekwold
3. L.M. Haverkamp-Mullink

WD 1. P. Noordijk
2. A.J. Garritsen
3. G.J. Smeitink

Zangers-

contactavond

'Hengelo's

Gemengd Koor9

Op dinsdag 26 maart a.s. orga-

niseert het 'Hengelo's Gemengd

Koor' haar jaarlijkse Zangers-

contactavond in de grote zaal van

Partycentrum Langeler in Henge-

lo Gld. De vier aanwezige koren

zullen hier een selectie van hun

repertoire ten gehore brengen.

De avond begint om 20.00 uur

(19.30 uur is de zaal open) en

duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Graag nodigen wij onze dona-

teurs uit op deze Zangers-con-

tactavond, als dank voor hun

jaarlijkse steun aan het 'Henge-

lo's Gemengd Koor'.

Veiling in 'De Herberg
9
 te Vorden

Nieuwe tentoonstelling bij

Architectenbureau Alfonso Wolbert

Er is weer een nieuwe tentoon-

stelling van start gegaan bij Ar-

chitectenbureau Alfonso Wol-

bert, aan de Rozenstraat 16 in

Hengelo Gld.
Het vertrouwde beeld in de tra-
ditie van wisseltentoonstellin-

gen wordt voortgezet met een

dubbele tentoonstelling met het

werk van de maritiem schilder

Dio Konijnenberg en met beel-

den van Annemarie Willemsen.

Dio Konijnenberg, die met zijn

aquarellen met maritieme onder-

werpen een zekere bekendheid

heeft opgebouwd, heeft zijn inte-

ressegebied wat verlegd en is de

laatste jaren, in toenemende ma-

te, architectonische onderwerpen

gaan schilderen.

Vooral oude grachtenpanden of

oude pakhuizen aan pittoreske

haventjes hebben zijn aandacht.

Ook zijn evenzo bekende Diogrijs

heeft een gedaanteverwisseling

ondergaan, want hij is veel kleur-

rijker en losser gaan schilderen.

Op vrij grote formaten weet hij

met rake penseelstreken treffende

sfeerbeelden op te roepen.

Hij werd in 1942 geboren en

kreeg zijn eerste teken- en schil-

derlessen van een Delftse kunste-

naar. Van hem leerde hij o.a. de

pentekentechniek. Daarin heeft

hij menig jaar getekend.

Later ging hij in Ugchelen wonen

en ontdekte daar de charme en

de vele mogelijkheden van de

aquareltechniek. Daardoor kwam

hij op de tekenschool van de

bekende Ugchelense kunstenaar

Jacques Willem Maris terecht.

(Een telg uit een beroemd schil-

dersgeslacht.)

Hij bleef tien jaren onder zijn ar-

tistieke hoede en ontwikkelde

zich tot maritiem schilder. Later

ging die ontwikkeling gewoon

door, compleet met een geheel

eigen kleuren- en vormentaal. Im-

pressionist van huis uit is zijn stijl

de laatste jaren veel expressiever

geworden.

Ook heeft hij een groot deel van

de tekenschool van Jacques Wil-

lem Maris overgenomen en er is

nog steeds een wachtlijst voor de-

gene, die zich daarbij aan wil

sluiten.

Naast het 'lesgeven' houdt hij nog

voldoende tijd over om zich aan

zijn vrije werk te kunnen wijden.

Ondanks dat hij al een lange rij

aan tentoonstellingen op zijn

naam heeft staan, zowel in bin-

nen- als buitenland, staat er nog

een aantal op stapel, zoals een

grote tentoonstelling in Brussel.

Annemarie Willemsen is in 1960

geboren en werkt al een aantal

jaren als beeldhouwster.

Eerst naast een beroep in de ge-

zondheidszorg en later helemaal

professioneel. Haar opleiding deed

zij door middel van cursussen en

privélessen bij diverse beeldhou-

wers met namen als Frans de Fol-

ter, Ole Langerhorst en Feico Ha-

jonides.

Bij Frans de Folter leerde deze

Zutphense beeldhouwster het ma-

ken van torso's. Vooral aan de

lessen modeltekenen heeft zij veel

gehad. Bij de cursussen van Ole

Langerhorst was de vorm van

hout het uitgangspunt en het doel

van de cursus, bij Feico Hajonides

was het organisch beeldhouwen

en vormgeven.

In haar werk is de menselijke

gestalte een belangrijk gegeven.

Annemarie zoekt naar de verdie-

ping hiervan door vanuit stem-

mingen zoals vreugde, eenzaam-

heid en dergelijke die vormen te

benaderen, te bekijken en in

steen, hout of brons te realiseren.

Behalve dat hieruit vrij naturalis-

tische beelden ontstaan is er ook

een neiging tot abstrahering. Dit

ervaart zij als een waardevolle

aanvulling.

In het begin van haar carrière

werkte zij voornamelijk in hout.

Doch de laatste jaren gaat haar

belangstelling meer naar steen

uit. Vooral het doorschijnende ka-

rakter van het wat zachtere al-

bast spreekt haar erg aan. Ook

hardere steensoorten, zoals het

weerbarstige marmer, laten zich

door haar bewerken.

Soms is het goed om eerst de vor-

men in klei of was te modelleren,

waarna zij in brons gegoten kun-

nen worden. Weer een andere be-

naderwijze met een heel eigen

karakter.

Ook Annemarie heeft al een lijst

van tentoonstellingen achter haar

naam staan.

Deze dubbele tentoonstelling bij

Architectenbureau Alfonso Wol-

bert is op werkdagen en tijdens

kantooruren gratis te bezichtigen.

Even aanbellen is noodzakelijk.

De duur van deze tentoonstelling

is tot half april 2002.

Op zaterdag 23 maart houdt de

Stichting Veiling Commissie Vor-

den haar jaarlijkse veiling. De lo-

catie is 'De Herberg', Dorpsstraat

10 te Vorden en de aanvang is om

19.00 uur.

Er zijn weer vele mooie artikelen

bij elkaar gezocht, waaronder een

mooie oude pop, een biedermeier

spiegel en een Twentse klok. Er

bestaat de mogelijkheid om 's mid-

dags van 13.00 uur tot 16.00 uur

de te veilen artikelen te komen be-

kijken, er is vanaf 11 maart een

catalogus te verkrijgen op de vol-

gende adressen in Vorden:

- De Herberg, Dorpsstraat 10

- VW-Kantoor, Kerkstraat l

- Bibliotheek, Dorpsstraat 5

- Rabobank

- ABN-AMRO bank

In deze catalogus staan de te vei-

len goederen op nummer vermeld,

uiteraard ook 's middags en 's

avonds aan de zaal zijn deze

boekjes te verkrijgen.

Tevens wordt er een verloting ge-

houden.

De opbrengst van deze veiling is

bestemd voor de restauratie van

de Dorpskerk te Vorden.

(advertentie)

Café Hcczcn
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 1204

Zaterdag 16 maart

Maxima (ipvsheveo
John Hayes - Mothers Finest

Barend Courbois - Action in DC

Paul Thiessen - Vengeance

Edward v/d Yenn

Support Act: Time
Aanvang 21.30 uur

Vrijdag 22 maart

Apres Ski Party
met

Free Willy's Disco Show
Aanvang 21.00 uur

Zaterdag 30 maart

Darttoernooi
Aanvang 14.00 uur

Correspondente van
'de Reclame*

Mevr. G. Koldenhof

U kunt contact opnemen met mevr. G. Koldenhof:
Via drukkerij Uiterweerd

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
tel. (0575) 4638 18 • fax (0575) 465088

e-mail: drukkeryuiterweerd@planet.nl
Of rechtstreeks: tel. (0575) 46 192O
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Voorjaar-Zomershow 2002
voor dames en heren

op woensdag 13 maart a.s.

eerste show lö.ÖÖ 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
Kerkstraat 11 - Hengelo GId. - (0575) 461235

TAXI BERT LAMMERS
HUMMELOSEWEG 2O

HENGELO GLD.

BERT LAMMERS

Tel. (0575) 46 30 05

VVV*
VAKANTIES

REISBUREAU
NEDERLAI

Even weg]

Hotel-
vakanties

boek je
bij de VVV

£ekkef weg
in eigen tand

Uw boekingskantoor:

VVV-Hengelo GId.
Kervelseweg 1a - tel. (0575) 46 38 57

School
Sterren Cup

In samenwerking met-voetvalvereniging Pax organiseert de Graaf-
schap op woensdagmiddag 13 maart a.s een School Sterren Cup.
Er zijn 6 scholen uit de regio uitgenodigd om hieraan deel te
nemen. Per school mag 1 team inschrijven. De deelnemers kunnen
vanaf groep 5 t/m groep 8 meedoen.
School Sterren Cup wordt dit jaar voor de 4e keer gehouden, nu is
de regio Hengelo aan de beurt. Deze hele happening speelt zich af
op de parkeerplaats 't Elderink bij Pax. Te denken valt aan het
ouderwetse pleintjesvoetbal oftewel straatvoetbal. De wedstrijden
beginnen om ca. 13.15 uur en duren tot ca. 16.00 uur. Er is een
sportiviteitsbeker beschikbaar en na de poulewedstrijden zal er
nog een winnaar uitkomen, die uiteraard ook een prijs verdient.
Tijdens deze voetbalmiddag zullen 2 spelers van de Graafschap 1
een demonstratie geven. Natuurlijk is er tijd voor een praatje en
het uitdelen van een handtekening. Wie er komen blijft nog een
verassing. De toegang is gratis.

Woensdagmiddag 13 maart. Komt allen.

Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo GId.

Tel (0575) 46 38 18

Fax (0575)46 50 88

d r u k k e r i j

U i t e r we e r d

Verwacht u een baby?
Dan bent u voor het drukken
van de geboortekaartjes bij ons
op het juiste adres!

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

Uit het modelboek van

Un icefgeboorteka arten



Humanitas district Oost

Steun bij Verliesverwerking

column

INKOMSTENBELASTING 2001

Verlies raakt een mens en roept

vaak moeilijk hanteerbare gevoe-

lens 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) 461332 (coör-

dinator).

Ook uw huisarts kan u informe-

ren. Ondersteuning wordt gratis

geboden.

Algemeen

Meerderheid in Provinciale Staten voor

herindelingsadvies Achterhoek, Graafschap en Liemers

Herindelingsadvies nu naar minister

Met een meerderheid van 41 tegen 25 stemmen zijn Provinciale

Staten van Gelderland op woensdag 27 februari, akkoord gegaan

met het herindelingsvoorstel van Gedeputeerde Staten, het dage-

lijks bestuur van de provincie. Het voorstel betekent een afname

van het aantal gemeenten van 32 naar 15. Na een debat van ruim 9

uur waarin ruim 20 amendementen (wijzigingsvoorstellen) werden

ingediend, stemden de Staten uiteindelijk in met het voorstel van

het dagelijks bestuur. Bij de stemming werden slechts twee amende-

menten van de WD aangenomen.

Een amendement betrof het voor-

stel dat de centrumgemeenten

Doetinchem en Zutphen met de

omliggende gemeenten een be-

stuursakkoord dienen te sluiten.

Met deze bestuursakkoorden wil

de provincie dat de centrumfunc-

tie van beide steden wordt ge-

waarborgd.

Het tweede aangenomen amende-

ment betrof het voorstel om het

industrieterrein nabij Eefde (ge-

meente Gorssel) toe te voegen

aan de gemeente Zutphen.

Verantwoordelijk portefeuillehou-

der Hans Boxem na afloop: 'Ik

ben heel tevreden dat er nu een be-

sluit ligt van de Staten. Dit advies

biedt de minister voldoende aankno-

pingspunten om een wetsvoorstel

voor te bereiden.'

Het debat werd gevolgd door veel

geïnteresseerde en deels veront-

ruste bestuurders en burgers uit

met name Zelhem, Warnsveld en

Gorssel, Lochem en Bathmen.

De oppositie richtte zich in haar

kritiek vanaf het begin van het

debat op de afspraken die de col-

legepartijen blijkbaar vooraf had-

den gemaakt. Verschillende par-

tijen constateerden dat er naar

hun smaak te weinig ruimte werd

geboden voor alternatieven.

Voorstellen regio Liemers

In de regio Liemers blijven de ge-

meenten Westervoort, Duiven en

Rijnwaarden zelfstandig. De ge-

meente Zevenaar wordt samenge-

voegd met Angerlo, overeenkom-

stig de wens van beide gemeen-

ten.

1 Arnhem

2 Westervoort

3 Duiven

4 Zevenaar, Angerlo

5 Rijnwaarden

Voorstellen regio Achterhoek

Opvallend in het herindelings-

voorstel van Gedeputeerde Staten

was de samenvoeging van Doetin-

chem en Zelhem. Provinciale Sta-

ten konden zich hier uiteindelijk

in meerderheid in vinden.

De combinatie Vorden, Hengelo,

Steenderen (VHS) wordt aange-

vuld met de gemeenten Hummelo

& Keppel en Doesburg.

Als werknaam is hier voorlopig

gekozen voor 'Bronkhorst'. Pro-

vinciale Staten zijn van mening

dat zo een evenwichtige platte-

landsgemeente ontstaat die te-

vens de beste oplossingsmogelijk-

heden biedt om de problemen van

Doesburg het hoofd te bieden.

Het initiatief van Bergh, Didam en

Wehl om een gemeente (werk-

naam Montferland) te gaan vor-

men is gehonoreerd. Wel zullen

enkele grenscorrecties plaatsvin-

den bij Wehl (bedrijfsterrein ten

behoeve van Doetinchem) en

Didam (ten zuiden van de Al 2

ten behoeve van Zevenaar).

Aalten en Dinxperlo zullen een

gemeente vormen. Samenvoeging

hoeft voor Dinxperlo in de ogen

van Provinciale Staten geen be-

lemmering te vormen voor grens-

overschrijdende samenwerking

met hun Duitse buurgemeente.

Winterswijk blijft een zelfstandige

gemeente. De provincie vindt de

gemeente in haar huidige vorm

voldoende bestuurskrachtig.

Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede

(BREN) zullen een nieuwe ge-

meente gaan vormen. Als werk-

naam is vooralsnog gekozen voor

'Berkelstreek'. Uitgezonderd hier-

bij zijn de kernen Mariënvelde en

Zwolle. De kernen Holterhoek en

Beltrum blijven wel bijna als ge-

heel bij de nieuwe gemeente. Er

vindt geen grenscorrectie plaats

met betrekking tot het regionale

industrieterrein 'De Laarberg'.

Groenlo en Lichtenvoorde zullen

een gemeente gaan vormen inclu-

sief Zwolle en Mariënvelde.

De gemeente Gendringen en de ge-

meente Wisch worden samenge-

voegd. Hier hebben zij ook zelf

om verzocht.

1 Doetinchem, Zelhem, deel Wehl

2 Vorden, Hengelo, Steenderen,

Hummelo en Keppel, Doesburg

3 Bergh, Wehl, Didam

4 Aalten, Dinxperlo

5 Winterswijk

6 Borculo, Ruurlo (excl. Marien-

velde), Eibergen (excl. Zwolle),

Neede

7 Groenlo en Lichtenvoorde (in-

clusief Zwolle en Mariënvelde)

8 Gendringen en Wisch

Voorstellen regio Graafschap

In de Graafschap komen twee

nieuwe gemeenten: De een wordt

gevormd door Zutphen en Warns-

veld. De andere gemeente bestaat

uit het huidige Gorssel, Lochem en

Bathmen. Deze laatste gemeente

hoort nu nog bij Overijssel.

Zutphen verdient als centrumge-

meente uitbreiding en versterking

vanwege haar positie in de Ste-

dendriehoek. Ten grondslag hier-

aan moet volgens Provinciale

Staten echter wel een visie lig-

gen. Deze is in de Stedendriehoek

nu in ontwikkeling.

1 Zutphen, Warnsveld

2 Gorssel, Lochem en Bathmen

Vervolgprocedure

De vervolgprocedure is nu als

volgt: het advies wordt binnen-

kort opgestuurd naar de Minister

van Binnenlandse Zaken. Hij be-

oordeelt of er naar zijn mening

nog aanpassingen nodig zijn,

waarna het kabinet een wets-

voorstel indient dat eerst door de

Tweede Kamer en daarna door de

Eerste Kamer moet worden goed-

gekeurd. De feitelijke samenvoe-

ging van gemeenten zal op zijn

vroegst plaats kunnen vinden op

l januari 2004. De tekst van het

vastgestelde advies is beschik-

baar via de nieuwe internetsite

van de provincie Gelderland

www.gelderland.nl/herindeling.

Het nieuwe belastingstelsel is zo

opgezet dat de meeste kapitaal-

verzekeringen met ingang van

2001 via box 3 worden belast.

Dit geldt zowel voor oude kapi-

taalverzekeringen (die vóór l ja-

nuari 2001 zijn gesloten) als voor

nieuwe kapitaalverzekeringen.

Voor kapitaalverzekeringen die

vóór 14 september 1999 zijn ge-

sloten, geldt in box 3 een vrijstel-

ling van maximaal € 123.428 per

persoon. Er zijn echter enkele

uitzonderingen op de genoemde

hoofdregel dat kapitaalverzeke-

ringen via box 3 worden belast.

Uitzonderingen

De navolgende kapitaalverzeke-

ringen worden verplicht in box l

belast:

- een bestaande of nieuwe kapi-

taalverzekering die bij de eigen

BV is of wordt ondergebracht;

- een bestaande of een nieuwe

kapitaalverzekering die aan de

eigen woning wordt gekoppeld;

- een bestaande kapitaalverze-

kering die onder het oude be-

lastingstelsel niet meer tot een

belastingvrije uitkering kon lei-

den, hetgeen het geval is indien

niet wordt voldaan aan één

van de drie volgende voorwaar-

den:

a. vanaf de eerste premiebeta-

ling is jaarlijks binnen een

bandbreedte van 1:10 pre-

mie betaald (d.w.z. de hoog-

ste premie mag niet meer

betalen dan tienmaal de

laagste premie);

b. er is ten minste 15 jaar ach-

tereen jaarlijks premie vol-

daan binnen de bandbreedte

van 1:10

c. er is sprake van een gefaci-

lieerde kapitaalverzekering

van vóór l januari 1992.

Een voorbeeld van een polis die

verplicht in box l wordt onder-

gebracht is een gemengde ka-

pitaalverzekering tegen een

koopsom (een eenmalige pre-

mie).

Vrijstelling

Voor kapitaalverzekeringen die

in box 3 worden ondergebracht,

dient jaarlijks 4% van de waarde

in het economisch verkeer van de

polis als forfaitair inkomen uit

sparen en beleggen in aanmer-

king te worden genomen. De ver-

zekeraars zijn verplicht opgave te

doen van de waarde van derge-

lijke polissen. In box 3 is een 30-

jarige vrijstelling opgenomen voor

op 14 september 1999 bestaande

kapitaalverzekeringen.

De vrijstelling is gekoppeld aan

de waarde van de polis en be-

draagt maximaal € 123.428 per

belastingplichtige. Gehuwden en

fiscale partners kunnen ieder af-

zonderlijk aanspraak maken op

de vrijstelling. Samen hebben zij

dus recht op € 246.856. De vrij-

stelling vervalt als het verzekerd

kapitaal na 14 september 1999 is

verhoogd of als de looptijd van de

verzekering is verlengd.

Een kapitaalverzekering die al-

leen uitkeert bij overlijden (bij-

voorbeeld een begrafenis-verzeke-

ring met een uitkering in geld of

natura) is vrijgesteld tot een ver-

zekerd kapitaal van € 5.708.

Een kapitaalverzekering die al-

leen uitkeert bij invaliditeit, ziek-

te of ongeval behoort niet tot de

bezittingen van box 3.

Kapitaalverzekering eigen

woning

Indien aan alle voorwaarden

wordt voldaan is het mogelijk een

bestaande kapitaalverzekering om

te bouwen tot een kapitaalverze-

kering-eigen-woning.

In het algemeen is het gunstiger

om een oude kapitaalverzekering

niet tot kapitaalverzekering-ei-

gen-woning om te bouwen, maar

deze in box 3 te laten belasten,

omdat voor polissen die reeds op

14 september 1999 bestonden in

box 3 de hiervoor reeds vermelde

vrijstelling bestaat van maximaal

€ 123.428. Bovendien is men fi-

nancieel flexibeler, omdat men in

dat geval niet verplicht is de uit-

kering in de toekomst te gebrui-

ken voor aflossing van de eigen-

woning-lening.

Voor polissen die na 14 septem-

ber 1999 zijn afgesloten, geldt

deze vrijstelling niet en ook niet

voor polissen waarvan na die

datum het verzekerde kapitaal is

verhoogd of de looptijd is ver-

lengd. Ombouw van die polissen

tot kapitaalverzekering-eigen-wo-

ning is in die gevallen meestal

wel gunstiger. Indien de kapitaal-

verzekering aan de eigen woning

gekoppeld is, houdt dit automa-

tisch in dat de uitkering in de toe-

komst voor een deel in box l be-

last wordt tegen het progressieve

tarief (maximaal 52%) indien de

uitkering:

- niet wordt besteed ter aflos-

sing van de eigen-woninglening

(indien de uitkering meer be-

draagt dan de eigen-woningle-

ning op dat moment is het

meerdere eveneens gedeeltelijk

belast in box 1);

- hoger is dan € 125.500 ( in

2001) indien ten minste 20

jaar lang premie is betaald;

- hoger is dan € 28.500 (in

2001) indien ten minste 15

jaar lang premie is betaald;

Bovenstaande is slechts een be-

handeling op hoofdlijnen van de

kapitaalverzekeringen. U merkt

dat dit onderdeel uit het belas-

tingstelsel een complexe materie

is. Laat u in ieder geval deskun-

dig adviseren!

Deze column werd verzorgd

door Accountantskantoor

Th.J. Sloot b.v.
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Kuip

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Zoete Witte druiven

1 kilo €1.98

1 krop S/a + 7 Hollandse

Komkommer € 1.

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

Weekaanbieding

Vruchten vla a i van € 7,00 voor €6,25

Bavaroisevlaai van € 7,50 voor € 6,7 5

Appel krui mei vlaai van € e.oo voor €5,50

Rijstevlaai van € 6,00 voor €5,50

BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

kwekerijWESSELINK

bloembollen en bolbloemen T
Verse Tulpen uit eigen kwekerij

verkoop van maandag t/m zaterdag
adres kwekerij: Hardsteestraat 1,
Toldijk. Tel. (0575) 45 29 49

(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

Sirius Systems Service
Reparatie van alle marken elektrische

apparatuur zoals TV's, Video's en Audio's.

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spalstraat 19,7255 AA Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53704373
Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail: 5iriuo@dd5.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Voor familiedrukwerk
zoals onder andere:

geboortekaarten

huwelijkskaarten

jubïlieumskaarten

uitnodigingskaarten

Wij hebben diverse

modelboeken.

Het is ook mogelijk

de boeken mee naar

huis te nemen om zo

uw keus te bepalen.

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

Regelinkstroot 16,
7255 CC Hengelo Gld.

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen
en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tei. (0575) 46 48 82

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

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 19.00 uur

'De Plattelandswinkel' - Altijd voordeel!

Kwalliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs

Actie: laarsen, alle merken vanaf € 7.'

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (OS7S) 46 W 54

de gehele week:

Rauwkost: Hengelse Mix

250 gram € 1,75

Rode kool

gesneden 500 gram € 0,90

dinsdag - woensdag - donderdag:

Aardbeien

per bakje € 0,98

IJsbergsla
1 krop € 1,25

vrijdag - zaterdag:

Rode Grapefruit

10 voor € 3,20

Witlof

500 gram € 0,75

Boerderij- en

Natuurmuseum

'De Lindenhof'
Voor educatieve

ontspanning

Groepen op

afspraak

Jan en Dinie

Wagenvoort

tel.(0575)463221

Kiezers bedankt voor uw stem!!

U kunt de komende jaren
weer op ons rekenen!!!

CDA l-Afdelingen

Hengelo / Keijenborg en Steenderen

BOEKENWEEK 2 0 0 2 - 1 3 - 2 3 MAART

Anna Enquist
schreef het Boeken-

weekgeschenk.
Het /inderende verhaal van een

verzandend huwelijk.

Gratis bij aankoop van ten minste

€ 11,11 aan Nederlandstalige boeken.

Zolang de voorraad strekt.

www.boekenweek.nl

Wolters Boekhandel
Spalstraat 14

7255 AC Hengelo Gld.

Tel. (0575)46 1253u

Wij hebben voor u ...
• Leibomen en leiplatanen

• Bolbomen esdoorn, prunus, catalpa, acacia

• Dakplatanen

• Rode en groene beuk voor hagen, van 50-175 cm

• Bosplatsoenen

• Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster etc.

• Haag- en sierconiferen

• Rhododendrons en andere goedbli/vende planten

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht!

Boomkwekerij • Tuinaanleg • Hoveniersbedrijf

HALFMAN b v.
Rondweg 2a, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 14 24

Uw advertentie in
'de Reclame'?

vraag naar de
vele mogelijkheden

tel. (0575) 46 38 18


