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UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 46 38 18, fax (0575) 46 50 88

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

advertentie

memgococcen
meningitis

Palmpasenopfoc/if
Hengelo Gld,

Nationale Boomfeestdag in Gemeente Hengelo Gld.

Kinderen planten bomen samen met wethouder Meurs Volgende week schenken

wij aandacht aan Pasen
Wilt u een advertentie plaatsen, waag

dan naaf de vele mogelijkheden.

Woensdag 13 maart jl. werden
ter ere van de Nationale Boom-
feestdag drie 'Hengelose'lindes
geplant in de gemeente Hengelo.
In Keijenborg plantte wethouder
Meurs samen met de leerlingen
van groep 8 van de St Bernardus-
school een 'Hengelose'linde op de
hoek van de Tilderstraat en de
Hengelosestraat.

Daarna werden twee 'Hengelose'
lindes door de wethouder, samen
met leerlingen van groep 8 van
basisschool 'De Leer' geplant, op
het grasveld gelegen aan de Ber-
kenlaan en Torenzicht. Wethou-

der Hein Meurs, voor deze gele-
genheid op klompen, verrichtte
die dag zijn laatste officiële han-
deling. Nadat een vrachtwagen
de boom in het plantgat getakeld
had, kon het werk beginnen. De
kinderen kregen na afloop choco-
lademelk met koek en een certifi-
caat uitgereikt.'Ondanks het re-
genachtige weer, was het hart-
stikke leuk', aldus juffrouw Ulrike
ten Barge van basisschool 'De
Leer'.
Aan het eind van de ochtend
werd op het gemeentehuis de uit-
slag van de kleurwedstrijd van de
leerlingen van groep 6 en 7 be-

kend gemaakt. De derde prijs,
een boekenbon, was voor Lisa
Rondeel uit groep 7, basisschool
'De Leer'.
De tweede prijs, een pannenkoe-
kenbon, was voor Laurens Bul-
ten, uit groep 6 van Christelijke
Basisschool Varssel.

De eerste prijs, twee bioscoop-
bonnen en een excursie bij een lo-
catie van het Staatsbosbeheer
onder leiding van een boswachter
voor de gehele klas, was voor
Oscar Goossens, uit groep 6 van
de St Bernardusschool. Prijswin-
naars van harte gefeliciteerd!

(advertentie)

Dank!
U kwam voor ons,
wij gaan voor u

LEEGVERKOOP
Meubelzaak
Alle meubelen, slaapkamers, boxsprings,

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

HALVE
helft van de normale prijs

Lubbers
TV O tlC tl £V S l tl f f C ft

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld (0575^46 46 00



KERKDIENSTÊI ÏDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk

- Zondag 24 maart,
10.00 uur, ds. A.B. Elbert, Palmzondag
16.00 uur, Huiscatechesegroep, Palmzondag

Goede Herder Kapel
- Zondag 24 maart, 10.15 uur, ds. C. Ferrari,

Palmzondag, Jeugddienst
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Donderdag 21 maart, 19.00 uur,

Eucharistieviering (R.K. kerk Hengelo Gld.)
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 21 maart, 19.00 uur,

Eucharistieviering (de Bleijke)
- Zaterdag 23 maart, 19.00 uur, Eucharistieviering
- Zondag 24 maart, Palmzondag, 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 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) 6251 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

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

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

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

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

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

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

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

van het bureau Hengelo
- Telefoonnummer 0900-8844
De Graafschap Dierenartsen
- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons
- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)
u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-
doende dierenarts.

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

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

m HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828

- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:

- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627

- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937

Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen

(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg

Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Dropper^, tel. (0575) 4622 79

Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Kei j en borg:

- 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) 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- en Jeugdtelefoon Achterhoek
- Tel. (0314)665000 dagelijks van 16.00-19.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek Hengelo Gld.
- dinsdag 14.00-17.00 uur,

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

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

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

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

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

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

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

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

Bezoektijden dagelijks: 11.00-11.30 uur
voor partners en leden van het gezin.
18.30-19.30 uur, op zaterdag, zondag en feest-
dagen ook 15.00-16.00 uur.
Kinderafdeling 15.00-16.00 en 18.30-19.30 uur
PAAZ-afdeling 18.30-19.30,
op woensdag, zaterdag, zondag en
feestdagen ook 14.00-15.30 uur.
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

Te koop: platte wagen.

H. Vrogten,

tel. (0575)462350

Te koop: Renault 5,

bouwjaar 1989 nieuwe

A.P.K. (tot april 2003)

prima auto.

Tel. (0575)451194

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

Te huur: Gestoffeerde

woonruimte met eigen

ingang en volledige priva-

cy, geschikt voor l per-

soon in Wichmond.

Tel. (0575) 441748.

Ook M'kleintjes'

kunt u e-mailen naat

Het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Hengelo Gld.

Algemene Ledenvergadering
op donderdag 28 maart 2002
om 20.15 uur in 'Ons Huis'

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige vergadering
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie
6. Verslag Welfare activiteiten
7. Vakantieprojecten
8. Bestuursverkiezingen:

Aftredend en herkiesbaar
dhr. J.H.W. Veenhuis en
dhr. J. Harmsen

9. Rondvraag
10. Sluiting

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845
mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

Inname van:
• schoon puin
• puin/zand
• bouw- en sloopafval
• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:
• ophoogzand
• zwarte grond
• gebroken puin

GRONDWERKEN Varsselseweg 49,

SSTLR0AO^ERKEN ?255 NR ^^ G'd'
tel.(0575)467474
fax (0575) 46 74 20

ASBESTSANERING

[Nu INK - ook op zaterdag

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.



am 1iebe ic te 

Op mijn bolletje staat nog geen haar 
en ook mijn tandjes zijn nog niet klaar. 

Maar met m'n glimlach vertel ik het geheim 
dat mijn mama en papa de liefste Lijn. 

Fleur 
is geboren op 9 maart 2002, 

weegt 3800 gram en is 50 cm lang. 

René en Saskia Walgemoet 
Middenweg 44, 7255 WT Hengelo Gld. 

(0575) 46 52 27 

Een wonder is ons geschonken 
nog teder en klein 

dat het in deze wereld 
een zonnestraal magzijn. 

Dankbaar en blij zijn wij mei de geboorte van 
onze zoon en broertje 

Ruud 
Willem Maria 

Ruud is geboren op 11 maan 2002, 
weegt 4580 gram bloot en is 55 cm groot. 

De trotse ouders en zus :zijn: 
Rudie, Nancy en llseSchennink-Besselink 

Michel straat 26a, 7021 LV Velswijk 
tel. (0314) 64 16 64 

Petekind van Suzan Berendsen 

In plaats van kaarten. 

Voor Buren, Vrienden en Bekenden 
Op 1 april hoop ik 65 jaar te worden. 

Dit wil ik vieren met een borrel en een hapje op l april, 
's avonds vanaf 19.30 uur in zaal 'Herfkens'te Baak 

U bent hierbij van harte welkom. 

Dikkie Herfkens 
Zutphen-Emmerikseweg 64, 7223 DJ Baak 

drukkerij 

Uiterweerd 

Trouwplannen? 
Wij verzorgen graag het 
drukken van uw huwelijkskaarten. 

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

Regelinksrraat 16. 7255 CC Hengelo Gld. 
Tel. (0575) 463818 · Fax (0575) 465088 

Zanger uit Zelhem gezien bij Auto Herwers 

Zingende Ober in 'De Roode Leeuw' te Terborg 

Al tien jaar is Alain Klein Bras
kamp ober bij 'De Roode Leeuw' 
in Terborg. Het werk bevalt 
hem daar prima en hij heeft het 

er dan ook goed naar zijn zin. 
Misschien komt het daar wel 
door, dat hij graag zingt tijdens 
zijn werk. 

'Echte Bakkers' op hun Paasbest 
De paasdagen zijn weer in aan
tocht. De 'Echte Bakkers' zijn al 
weer volop bezig met de voorbe
reidingen van allerlei heerlijke 
paasspecialiteiten. 
Vanaf 20 maart staat hel paas
assortiment centraal in de 'Echte 
Bakkerswinkels' in Nederland. 
Heerlijke paasbroden, kransen, 
paashaasjes en -haantjes en na
tuurlijk de klassieke tulbanden 
zijn dan weer in overvloed aan
wezig. Allemaal schitterend om 
te zien en . . verrukkelijk om te 
eten! 

Paasbrood tijdens het 
paasontbijt 

Hoe kunnen de Paasdagen beter 
begonnen worden dan met een 
uitgebreid paasontbijt of paas,. 

brunch? DaarbiJ mag natuurlijk 
het paasbrood van uw 'Echte 
Bakker' niet ontbreken. Het paas
brood is er in vele varianten zoals 
Amsterdams paasbrood, dat op de 
bakplaat wordt gebakken, het 
paasvruchtenbrood en het Engels 
Paasbrood, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een heerlijke maras
quinlikeur. Op ambachtelijke wij
ze zijn de 'Echte Bakkers' weer 
bezig met het bereiden van aller
lei specialiteiten om u tijdens de 
paasdagen extra te laten genie
ten. 

Voor elk wat wils 

Of Je nu jong of oud bent, de 'Ech
te Bakker' heeft ook met Pasen 
voor elk wat wils. Voor de kinde
ren zijn er vele leuke paasbrood-

Volleybalclinic W.I.K. Steenderen 
Op zaterdagmiddag 23 maart a.s. 
organiseert W.I.K. een volleybal
clinic. W.I.K. heeft een zeer be
kende trainer uit de volleybalwe
reld uitgenodigd, namelijk Appie 
Krijnse. 
Appie Krijnse heeft nog enkele 
jaren 'PZ.Dynamo· uit Apeldoorn 
getraind. Momenteel traint hij een 
eerste divisieclub uit Antwerpen. 
Rij zal deze middag onze dames 1 
een demonstratietraining geven. 
Appie Krijnse kent onze W.I.K. 

dames al een beetje, ze hebben 
namelijk al een paar keer met el
kaar getraind op Papendal, waar 
Appie Krijnse een trainerscursus 
gaf. Op deze cursus zat een be• 
kende van de vereniging, namelijk 
Anton Baars (die in de tussentijd 
geslaagd is voor deze cursus), dus 
de link was gauw gelegd 
Deze clinic is in de sporthal 'Het 
Hooge Wessel' in Steenderen van 
12 00 tot 14.00 uur. 
Toegang gratis. 

Wanneer er in de stijlvolle gelag
kamer van 'De Roode Leeuw' een 
gezeUige groep mensen zit, pakt 
Alain de microfoon en begint te 
zingen. waarna hij al gauw de 
stemming er goed in heeft zitten. 
Zo kwam er een keer de opmer•
king waarom hij geen CD liet op
nemen. Zo kwam de bal aan het 
rollen en toen Alain over zijn 
plannen sprak, waren er verschil
lende zakenmensen meteen en
thousiast. Alain nam contact op 
met Marcel Productions, die voor 
de begeleidende muziek zorgde.
En zo is het er toch van gekomen: 
een eigen CD met 6 nummers (3 
van André Hazes, 1 van Normaal, 
l van Bob Foi Toch en 1 van Guus
Meeuwis).
De opnames zijn inmiddels achter
de rug. Nu nog de eindcorrectie
en dan kan de CD geperst wor
den. Dankzij meerdere sponsors
kan Alain zijn droom verwezenlij
ken. Het wordt nu toch wel heel
spannend.
Wanneer bezoekers van het rus
tieke dorp Terborg (geen dorp vol
gens Alain, want Terborg heeft
volgens hem stadsrechten!) even
uitrusten bij 'De Roode Leeuw',
kunnen ze daar eventueel de zan
ger zelf ontmoeten en voor€ 9.
een CD meenemen.
Alain. veel succes toegewenst,
ook namens 'de Reclame· in Hen•
gelo Gld.

jes in de vorm van paashaasjes, 
eendjes of haantjes, al of niet met 
een gekookt ei. Voor volwassenen 
zijn er de diverse paasbroden met 
SPIJS en de gevlochten kransen. 
Iedereen kan dus weer volop ge
nieten! 

Het 'Echte Ba.kkersgilde' 

In Nederland zijn bijna 300 am
bachtelijke bakkers toegelaten 
tot het 'Echte Bakkersgilde'. 
Deze 'Echte Bakkers' wisselen 
onderling vak.kennis en receptu
ren uit. Alleen een 'Echte Bakker' 
mag het gele logo voeren. omdat 
hij voldoet aan de hoogste kwali· 
teitseisen. Niet alleen op gebied 
van brood en banket, maar ook 
op gebied van bediening, hygiëne 
en presentatie. 

'Passage', 
Chr. maatschappelijke 
vrouwenbeweging 

'Passage', afdeling Hengelo Gld. 
houdt op 20 maart een Paasover
denking. De avond wordt begon
nen met een broodmaaltijd, ge
volgd door een Paasliturgie. 
Hieraan wordt door enkele leden 
en het Passagekoor meegewerkt. 
Aanvang 19.00 uur in 'Ons Huis'. 
Op 4 april brengt 'Passage' een 
bezoek aan Paleis Het Loo. 
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Damclub Hengelo Gld.

In de eerste week van maart wer-

den de sneldamwedstrijden voor

teams gespeeld in de verschillen-

de districten. Door DCH werd met

vier teams deelgenomen in de

verschillende klassen.

Als eerste mocht DCH 3 de spits

afbijten in Almen in de derde

klasse van district Oost. Zij deden

het goed en eindigden na vijf ron-

den op de tweede plaats. Het

team bestond uit W.Eijkelkamp

5-10, B. Goorman 5-7, E.Brum-

melman 5-9 en J. Schabbink 5-7.

(winst drie punten, remise l punt

verlies O punten.)

De eerste klasse werd door DCH

georganiseerd, zodat het eerste

team thuis speelde en misschien

daardoor zeer goed op dreef was

en kampioen in die klasse werd.

Met vijf winstpartijen en twee

gelijke spelen werd DCH l kam-

pioen door: E. Hoebink 7-10, H.

Luimes 7-14, H. Vos 7-16, A. de

Greef 7-17, R.Hesselink 7-14 en

J. Heijink 7-16.

De tweede klasse werd eveneens

georganiseerd door DCH, maar

voor DCH 2 leverde dat niet tot

meer overwinningen.

Met drie keer winst en vier keer

verlies eindigden zij op de vijfde

plek met 7-6. B. Harkink behaal-

de wel een hoge score van 7-18

en W. Eijkelkamp met 7-14 deed

het goed maar de anderen, J. Lui-

ten, H. Lansink, Y. Schotanus en

R. Beening waren niet zo op dreef.

Het vierde team deed in Warns-

veld meer mee ter opluistering

van de avond en omdat er zich

daar in de vierde klasse een team

had teruggetrokken. J. Wentink,

A. Gr. Kormelink, B. Rossel en

J. Schabbink hebben hun best ge-

daan maar waren nog ver af van

het eremetaal.

DCH l mag op 19 april deel-

nemen aan de Gelderse finale

in Malden en mag volgend jaar

in de hoofdklasse van Oost uit-

komen.

De Steenderense gymnastiekvereniging

timmert aan de weg

Onderlinge competitie:

B. Goorman - W. Sloetjes

H. Groeneveld - B. Momberg

H. Luimes - H. Weijkamp

J. Vos - H. Zonneberg

Standen:

Groep A:

1. E. Hoebink 16-31

2. J. Heijink 18-31

3. H. Vos 15-30

4. H. Luimes 14-29

5. H. Weijkamp 11-21

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

5. H. Groeneveld

15-27

17-26

15-25

18-22

14-20

20-34

19-23

19-23

17-18

16-17

3-0

0-3

3-0

1-1

Groepje geslaagden voor het examen assistent-leidster met hun
examen-proefkonijnen.

In de afgelopen weken zijn er ge-

beurtenissen geweest die zeker

het vermelden waard zijn: zo is er

op 16 febr. in Zelhem de Rayon-

wedstrijd geweest voor achtjarige

meisjes; er zijn daar leuke succes-

sen geboekt door de SGV- leden

(zes meisjes in niveau 12 en zes

in 11). Emma Drouen uit niveau-

groep 11 haalde zelfs de eerste

prijs met 33,5 punten.

Daarnaast zijn drie jonge enthou-

siaste leden een opleiding tot as-

sistent-leidster gaan volgen. Zij

zijn in het najaar gestart en heb-

ben hun stages en examens met

succes kunnen afronden. Karin

Willemsen, Judith Onstenk en

Maaike Baak zijn nu gediplo-

meerd en kunnen nu nog beter

helpen bij de gymnastiek voor

jonge kinderen op maandag en

vrijdag. Zij hebben hun examen

kunnen afleggen met de hulp van

'leerlingen' Renee Bertram, Ma-

rije van Haren, Dian Worm, Pa-

mela Hulshof, Joanne Bobbink en

Dayah v.d. Eijden. Op de foto is te

zien hoe groot de vreugde is na

het behalen van het diploma.

Tot slot heeft de SGV na veel

wikken en wegen een tumbling-

baan aangeschaft. Dit is een op-

geblazen dikke lange mat waar

jong en oud met veel plezier aller-

lei sprongen op kunnen maken.

Het engelse woord tumbling bete-

kent letterlijk duikelend, rollend.

Het bestuur van de SGV meent op

deze wijze nog beter in te spelen

op de behoefte van de jeugd en

het bewegen aantrekkelijker te

maken.

Volgens de kinderen en volwasse-

nen die de baan kennen, kun je

leuke sprongen maken, duikelen

en lopen 'als op de maan'. Een-

maal per maand zal deze baan

uitgerold en opgeblazen worden

zodat alle kinderen er dan plezier

kunnen beleven.

Om de Steenderense kinderen al-

lemaal in de gelegenheid te stel-

len de 'kick' van het springen op

deze baan te ervaren zal er bin-

nenkort een openbare les zijn.

Hiervan wordt nog melding ge-

maakt middels posters in winkels

en scholen.

De SGV nodigt iedereen van

harte uit een kijkje (of beter een

sprongetje) te nemen.

Tumblingbaan uitgerold en in gebruik in 't Hooge Wessel.

SV Steenderen heeft een nieuwe shirtspon-

sor voor de F2-pupillen, te weten Ida-Maria

en Willem Zevenbergen van 'Boomverzor-

ging Zevenbergen' uit Rha. Alle reden voor

het team om even te poseren voor het

maken van een foto in het nieuwe tenue.

Op de foto ziet u van links naar rechts staand: de leiders Paul
Meijer en Jan van Halen en de sponsors Ida-Maria en Willem
Zevenbergen. De voetballers Meivin Mulder, Wouter van Dijk,
Jesper van Wilsem, Jari Bremer en Gijs Zevenbergen.
Gehurkt: Bob Zevenbergen, Inge Bezemer, Luuk Meijer en
Mark van Halen.

Het eerste team van de badmin-

ton vereniging uit Hengelo is nog

volop in de race voor het kam-

pioenschap. De eerste helft wer-

den zij maar een keer verslagen,

terwijl ze de tweede helft nog on-

geslagen zijn. De veelal lange

partijen worden vaak in drie sets

beslist waardoor de wedstrijden

vaak ruim vier uur duren.

De nr. 2, Lochem, werd afgelopen

vrijdag met 5-3 weer naar huis

gestuurd, terwijl bij de nu nr. 2

de week ervoor l puntje mee

naar huis werd genomen.

HBC voert nu de lijst aan met 12

wedstrijden gespeeld met 18 pun-

ten. Ze worden gevolgd door

Didam 17 uit 12, en Lochem 16

uit 13.

Maandagavond verloor Didam de

cruciale partij tegen Lochem,

waardoor HBC genoeg heeft aan

winst zondag 17 maart, want dan

moet men nog uit tegen Ruurlo.

Vervolgens zal de laatste wed-

strijd op vrijdag thuis plaats vin-

den tegen Duiven.

Deze wedstrijd op vrijdag 22

maart zal om 20.00 uur aanvan-

gen, waarna rond 23.00 uur de

beslissing zal zijn gevallen.

Als u eens wilt genieten van wat

badminton met zich meebrengt,

dan bent u uiteraard op deze

avond uitgenodigd om dit vanaf

de tribune te aanschouwen.

Ook zullen de andere teams van

HBC in actie komen. Het tweede

team vecht voor een vijfde plek

en het derde team is nog in ge-

vecht voor de achtste plaats.
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Het is weer
Genieten in de voorjaarstuin

Na de winter wil iedereen maar al te graag vrolijke kleur zien. Het lentege-
voel begint weer te spelen, de natuur barst weer los. Als de bomen en hees-
ters nog kaal zijn, grijpen allerlei planten eronder (vaste planten, bollen en
knollen) hun kans. Nog voor de bladerschaduw begint, groeien en bloeien ze
dat het een lieve lust is. Ze hebben haast en wij genieten ervan.

Voorjaarsbloeiende heesters

Even later volgen de prunussen en de

(sier)fruitboraen als eerste van een
lange reeks voorjaarsbloeiers die tot
diep in mei doorgaan. Dan valt er een
gat. De bloei wordt even iets minder.
De tuin maakt zich op voor het

zomer-spektakel.

Waar planten op reageren

Tot half mei zijn de temperaturen vaak
nog laag. Er is nog steeds kans op
nachtvorst. Maar veel belangrijker is
het gemis aan licht. De dagen zijn voor
de meeste planten nog te kort om ze
tot bloei aan te zetten. Dat is de reden
waarom de vakman perkplanten pas
na de Ijsheiligen buiten zal uitplanten.

Voor die tijd groeien ze toch nauwe-
lijks en zijn het vooral veel vaste plan-
ten - waar de bolbloeiers eigenlijk bij-
horen - die voor kleur zorgen.
De keuze daarin is zo groot, dat nie-
mand dat een gemis hoeft te vinden.
Vraag de hovenier maar naar een
goed beplantingsplan dat van het
vroege voorjaar tot laat in de herfst
de tuin in bloei houdt. Het kan, maar
er is wel vakkennis voor nodig.

Tweejarige planten vullen het
bloeigat

Vroeger zorgden de tuinlieden op de
landgoederen en buitens voor voort-
durend bloeiende borders door het
'bloeigat' eind mei-begin juni te vullen
met tweejarige planten. Dat zijn plan-
ten die het eerste jaar blad vormen,
dan de winter doorstaan en vervol-
gens het volgende voorjaar gaan
bloeien. De meeste precies in de tijd
dat de vaste planten en bloemhees-
ters het een beetje laten afweten.
De natuur zit fantastisch in elkaar!
Tweejarige planten zijn volop ver-
krijgbaar, maar toch zijn ze een beet-
je vergeten. Het is de moeite waard
ze eens uit te proberen. U zult uw
hart ophalen aan prachtige soorten

als stokrozen, muurbloemen, Digita-
lis, anjers, Eryngium, Myosotis, Sile-
ne, Verbascum en nog veel meer. Ze
verdienen absoluut een plek in uw
tuin. Vraag de hovenier naar de
meest geschikte toepassingen.

Wanneer snoeien?

Voorjaarsbloeiende heesters moeten

na de bloei worden gesnoeid. Ze heb-
ben dan de rest van het jaar de tijd
om nieuwe bloemtakken voor het vol-
gende jaar te vormen. De hovenier
verzorgt de snoei graag en vakkundig
voor u. Dan blijven uw struiken mooi
in vorm.

Vaste planten verzorgen

Het voorjaar is de beste tijd om voor
een goede groei van de vaste planten
te zorgen. Als ze op het punt staan
om uit te lopen, kunnen ze worden ge-
deeld (de vakman zegt 'gescheurd'),
bemest en opnieuw ingeplant. Voor de
meeste soorten is dat om de drie a
vier jaar nodig.
De planten verouderen anders te veel,
de harten sterven af en ze gaan min-
der bloeien. Typisch hovenierswerk
om dat even voor u te regelen. Veel te
vaak wordt vergeten dat hoveniers er
niet alleen zijn om tuinen aan te leg-
gen, het zijn ook specialisten in het
onderhoud. Met een grote kennis van
wat planten willen en nodig hebben.
Schakel de hovenier in voor het on-
derhoud van uw tuin. Dat bespaart u
veel tijd en ergernis.

Zodat u alle gelegenheid heeft om
echt te genieten van uw voorjaars-
tuin! En van de zomer-, de herfst- en
zelfs de wintertuin. Want u heeft uw
tuin om er twaalf maanden per jaar
plezier van te hebben!

Enorm Harmsen
heeft veel

voor uw tuin!

• Tuinverlichting

• Grasmaaiers

• Tuingereedschap

• Hogedrukreinigers

• Droogmolens

• Brievenbussen

• Tuin- en vijverpompen

Kom gewoon eens kijken!

HARMSEN
IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - MACHINES
Bannlnkstraat 4 - 7255 AW Hengelo (Gld.) - Tel. 0575-461220

Maak nu de lentetuin
van uw dromen!

Laat het voorjaar dus maar komen,

* Violen grootbloemig, mini- en hang

* Primula'S alle kleuren

* Bomen groot en klein

* Heesters in alle soorten

* Vaste planten enz enz.
* Potgrond, Koemest e d.
p.s. de nieuwe collectie
Potterie en Beelden is en

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk).

tevens kool- en slaplanten

Hoveniers bedrijf

Jansen
Voor al uw tuinwerkzaamheden;

advies - ontwerp
aanleg - onderhoud

Keijenborg, tel. (0575) 46 38 01

b l o e m e n

l O vaste planten voor € 7.

per stuk € L15

20 violen € 4.50

Voor meer aanbiedingen

staat de deur open.

Vordenseweg 84, 7255 LE Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 16 22 - (0575) 46 13 42

Fax (0575) 46 47 82

•
***•*•»

**
»•*»**»***
*• f—l ••

••••••••»••

• ••••

BOSMAN
IQROENSPECIALIST

• HOVENIERSBEDRIJF

• ONTWERPBUREAU

• COMPOSTEERINRICHTING

meer dan 20 jaar een betrouwbare
PARTNER in het GROEN

TUINAANLEG - RENOVATIE

voor advisering en originele ontwerpen
voor de doe-het-zelver
voor complete uitvoering of onderdelen ervan

grondwerk, gazon, beplanting, bestrating, per-
gola, schutting, tuinverlichting, vijvers,
waterelementen, enz. enz. enz.

Moderne werkwijze - Ouderwetse kwaliteit.

Voor vrijblijvende informatie:
Kervelseweg 23, Hengelo Gld.
Tel.(0575)462619
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TT •Het is weer tijd voor de

TUINADVIES
&

ONTWERP

Rernco

PETERS
H o v e n i e r s b e d r i j f

Voor
aanleg en

onderhoud
van uw tuin!

Banninkstraat 6, 7021 LN Zelhem

Telefoon (0314) 64 1561
Privé (0575) 46 23 65

Voorjaar: tijd voor uw tuin
vruchtbomen
coniferen
laanbomen
rozen
vaste planten
sierheesters

compost
tuinturf
boomschors
vijvergrond
gazonzaad
bosplantsoen

Ook voor een
cadeaubon kunt
u bij ons terecht!

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN „.».
Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. (0575)46 1424

VALLE VERZASCA

V.O.F.

Va l Ie Verzasca Vijveraan leg:

Rubberfolie 20 jr. garantie

van € 8,50 voor € 7,00 per m2

Pond Block anti alg tablet € 5,70 per st.

Gratis wateranalyse en advies

3 kamer filter (12000 Itr)

van € 375- voor € 325,-

3 kamer filter (7500 Itr)

van € 275 - voor € 240,-

Aanbiedingen zijn geldig t/m 30 maart.

Wij zijn iedere zaterdag geopend
van 9.00 tot 17.00 uur

of na telefonische afspraak.

Bronkhorsterstraat 9
Keijenborg

Tel. (0575) 46 11 95
Mob. 06-53182829

de slaq
mede, tuin!

De collectie 2002 is binnen:
Tuinmeubelen: Hartman, Royal Garden, Sky Vision, Preston etc.

Tuinkussens: Meer dan WO verschillende dessins!!!

Kleding: Life Line, Adventure Line, Bjornson, VIach etc.

Dus wacht niet langer en kom op:

Zondag 24 maart 2002 - Koopzondag
Wij zijn geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Daarnaast bent u natuurlijk welkom op

onze Paasshow:
- vrijdag 29 maart 8.30 - 18.00 uur

- zaterdag 30 maart 8.30 - 16.00 uur

- maandag 1 april 10.00- 17.00 uur

met veel aantrekkelijke aanbiedingen

GOOSSENS
A O M C A

Steenderenseweg 11, Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 21 39
Telefax (0575) 46 22 05
e-mail: info@goossensatomica.nl
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KWEKERU 'DE HEESTERHOF'

Is weer op
zijn Paasbest.

Kom zelf kijken.
We hebben voor u een groots

assortiment eersteklas
tuinplanten en bomen.

openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
en zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur

Varsselseweg 20 - Hengelo Gld. - Telefoon (0575) 46 28 92 of 06-533 623 00

1 HOVENIERSBEDRIJF

'HARMSEN
ONTWERPBURO EN TUINAANLEG
Dambroek 18

7223 DV BAAK

Tel. (0575)441232

Fax (0575) 441461

Mobiel 06-51856419

Ampsenseweg 13

7241 NA LOCHEM

Tel.(0573)250700

Uw specialist in:

- Het ontwerpen van tuinen en groenvoorzieningen
- Het renoveren van tuinen
- Het geven van een goede voorjaarsbeurt aan uw tuin
- Jaaronderhoud van tuinen en groenvoorzieningen
- Grondwerken en bestratingen

Neem eens contact met ons op.
vhg

grotnvoorzitntn

Wij adviseren/ verzorgen:
tuinarchitectuur

aanleg en onderhoud
groenvoorziening/renovatie
sierbestrating binnen/buiten

voor- en najaarsbeurt

Lankhorsterstraat 25, 7234 ST Wichmond (gem. Vorden)

Tel. (0575) 46 35 07 - 06-55860430 - (0313) 63 16 18

Fax (0575) 46 55 13
HOVENIER

Het is weer

OOk VOOR UW WIN!

BESTRATINGSMATERIALEN

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

U kun f ook in Bwk terecht voot allerlei

- 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: maandags gesloten - dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 18.00 uur - zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

OSMAN

HOVENIERSBEDRIJF

. ONTWERPBUREAU

COMPOSTEERINRICHTING

* * * * * meer dan 20 jaar een betrouwbare PARTNER in het GROEN * * * * *

In deze periode hebben we veel specialistische kennis opgebouwd, één hiervan is
het onderhoud.

Voor veel mensen en bedrijven wordt het onderhoud teveel, voor u misschien ook?

Wij hebben veel ervaring in het onderhouden van tuinen en groenvoorzieningen,
bij particulieren bedrijven.

4ÜÜHiervoor zijn vele mogelijkheden;
-Voorjaarsbeurt: snoeien, spitten, verplanten, enz.
- Zomerbeurten: onkruidbestrijding, hagen knippen, grasmaaien, enz.
- Najaarsbeurt: snoeien, blad ruimen, goten schoonmaken, enz.
- Jaaronderhoud: dit houdt in dat wij tegen een vooraf opgegeven bedrag het to-

tale tuinonderhoud uitvoeren of indien gewenst onderdelen hiervan.

* Al het groenafval welke bij de werkzaamheden vrijkomt, wordt op de eigen
composteerinrichting verwerkt tot een nieuw bruikbaar product.

* Sinds 1998 zijn wij VGA* gecertificeerd, dit houdt in dat het bedrijf voldoet
aan strenge eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu.

* Bosman Groenspecialist is een Erkend Opleidingsbedrijf voor de Groene Ruimte.

Voor informatie en vrijblijvende offerte:
Kervelseweg 23, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 2619
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Modeshow bij Langeler Dames- en Herenmode

De mannequins en dressman met links voor op de foto Hanneke Langeler

Op 13 maart jl. werd bij Lange-

ler Dames- en Herenmode te

Hengelo Gld. de voorjaarsmode-

show gehouden. Op deze druile-

rige voorjaarsdag konden de

vele aanwezigen 's morgens en

's middags genieten van de nieu-

we kleuren en trends.

Tijdens de modeshow vielen voor-

al de goed op elkaar afgestemde

kleuren en thema's op. Langeler

Mode toonde een zeer draagbare

mode, jeugdig en geschikt voor

verschillende gelegenheden, zowel

chique als sportief en trendy.

De nieuwe kleuren zijn o.a naturel

tinten, rood-wit-blauw, kaki-

groen-beige, zwart-wit, pastels en

strepen. Er werden rokken en

broeken in allerlei lengtes ge-

showd, gecombineerd met jasjes

in verschillende stijlen.

De mannequins en de dressman,

showden met veel plezier de nieu-

we mode, voorzien van deskundig

commentaar door Hanneke Lan-

geler.

Na afloop bleek uit de enthousias-

te reacties, dat er bij Langeler

Mode voor elk wat wils is.

Speciale acties bij Achterhoekse campings

Bij 22 Achterhoekse campings

worden in 2002 speciale acties

gehouden. Er is een kinderweek,

'op pad met een knapzak' in juni

en september en twee grrrriezel-

weken.

De activiteiten worden georgani-

seerd voor zowel ouders als kin-

deren. De 22 campings liggen ver-

spreid door de Achterhoek en va-

riëren van grote, luxe terreinen

tot eenvoudige, kleine campings,

waar de eigenaar de gastheer is.

De campings zijn aangesloten bij

een samenwerkingsverband onder

aanvoering van het Achterhoeks

Bureau voor Toerisme. Gezamen-

lijk wordt nu voor het tiende ach-

tereenvolgende jaar promotie ge-

maakt om meer kampeertoeristen

naar de Achterhoek te trekken.

Een informatiebrochure met uit-

gebreide inlichtingen over iedere

camping is te bestellen bij het

Achterhoeks Bureau voor Toeris-

me, tel. (0900) 2692888.

De brochure is ook verkrijgbaar

aan de balies van de WV's in de

Achterhoek of u kunt kijken op

www. achterhoektoerisme. nl.

Kinderweek

In de meivakantie van 27 april

tot en met 5 mei 2002 staat de

Achterhoek in het teken van de

jeugdige gasten. Dit jaar is er een

thema gekoppeld aan de kinder-

week, namelijk 'Terug in de Tijd'.

Speciaal voor kinderen worden

door de campings en de attratie-

bedrijven activiteiten georgani-

seerd die betrekking hebben op

dit thema.

Zo kunt u zomaar roofridders

en jonkvrouwen tegenkomen,

maar ook wilde vikingen, hol-

bewoners of mensen uit groot-

moeders tijd.

Op pad met een knapzak

in juni en september

In de maanden juni en september

2002 krijgt u bij een verblijf van

zeven achtereenvolgende dagen

op één van de campings uit de

campingbrochure een knapzak

(één per standplaats). De knap-

zak is gevuld met een kaart van

de Achterhoek, een route (wan-

del-, fiets-, ATB- of skateroute) en

iets lekkers voor onderweg.

Tevens zitten er kortingsbonnen

in van bedrijven in de omgeving

van de camping waar u verblijft.

De inhoud verschilt per bedrijf,

maar vertegenwoordigt in ieder

geval een waarde van € 20,-.

Grrrriezelweken

Tijdens de herfstvakantieweken

van 12 tot en met 27 oktober

2002 «taan verschillende cam-

pings en attractiebedrijven in de

Achterhoek in het teken van

grrrriezelen.

Een aantal campings hebben een

griezelprogramma, variërend van

heksentochten tot horroravonden.

Maar ook de dagattracties haken

op het thema in en organiseren

extra activiteiten in het teken

van heksen, spoken en legenden.

Zo kan men op bezoek bij de

Witte Wieven of dwalen door een

geheimzinnig kasteel, spannende

huifkartochten maken, een grie-

zel - raadsel-route oplossen, grr-

riezelige verhalen aanhoren, op

zoek gaan naar vampieren en nog

veel meer enge dingen.

Informatie

Bij het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme is ongeveer één maand

voor aanvang een programma

verkrijgbaar van de georganiseer-

de activiteiten.

U kunt dit programma opvragen

via (0900) 2692888, maar u

kunt ook kijken op www.achter-

hoektoerisme. nl.

I T I E
Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend.

Overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden be-

zocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844

Woensdag 6 maart t/m maandag 11 maart

Poolse vrouw opgepakt na

insluiping

Op donderdag 7 maart jl. kwam

's morgens bij de politie een mel-

ding binnen dat een onbekende

vrouw bij een bewoner aan de

Prinses Irenestraat in Zelhem in

de woning was geweest. De be-

woonster heeft de vrouw zelf uit

haar woning verwijderd en direct

de politie gewaarschuwd.

Dankzij haar snelle reactie en die

van een aantal oplettende bur-

gers, kon de politie de vluchtrou-

te van de vrouw enigszins vast-

stellen. Enkele minuten later kon

de politie van Zelhem de verdach-

te en twee mannen, mogelijke

handlangers, aanhouden. De twee

mannen, afkomstig uit Polen, zijn

door de politie gehoord. De 49-ja-

rige vrouw, ook uit Polen, werd

door de politie al langer gezocht

en wordt verdacht van meerdere

insluipingen bij woningen o.a. in

Zelhem en omliggende plaatsen.

Tegen de vrouw is een proces-ver-

baal opgemaakt en zij zal eer-

daags haar daden tegenover de

rechter moeten verantwoorden.

Woensdag 6 maart

- Tijdens een bromfietscontrole

op de Terborgseweg in Zelhem

tussen 7.30 en 9.40 uur, zijn

tien snelheidsovertredingen ge-

constateerd. De hoogst geme-

ten snelheid bedroeg 72 km per

uur, de boete hiervoor bedroeg

€ 115. Tevens kregen acht

bromfietseigenaren een waar-

schuwing voor kleine gebreken

aan hun bromfiets.

Vrijdag 8 maart

- In Hengelo op de Kruisbergse-

weg vond 's middags een bot-

sing plaats, waarbij een be-

stuurder van een personenauto

in zijn voertuig bekneld raakte.

De aanrijding ontstond doordat

de automobilist op de Kruis-

bergseweg bij het afslaan geen

voorrang verleende aan een te-

gemoetkomende vrachtwagen.

De automobilist, een 49-jarige

inwoner uit Vorden, is door de

brandweer Hengelo uit het

wrak bevrijd en met ernstige

verwondingen per ambulance

naar het ziekenhuis gebracht.

- Een 18-jarige man uit Zelhem

kwam 's avonds om het leven

bij een verkeersongeval op de

Heidenhoekweg in Zelhem. Hij

reed met zijn auto over de Hei-

denhoekweg en is met zijn

voertuig uit de bocht gevlogen

en frontaal tegen een boom tot

stilstand gekomen. Een inzit-

tende, een 17-jarige jongen uit

Zelhem, kon op eigen kracht

uit de auto komen. De bestuur-

der moest door de brandweer

Zelhem uit het wrak worden

gehaald. Beiden werden per

ambulance overgebracht naar

het ziekenhuis, waar de be-

stuurder een uur na de aanrij-

ding is overleden.

Zondag 10 maart

- Bij de kerk in Zelhem werd tus-

sen 8.45 en 10.00 uur een

paarse Batavus Boulevard da-

mesfiets van een inwoonster

uit Zelhem gestolen. Van de

fiets en de dader(s) ontbreekt

nog ieder spoor.

- Op de kruising Sarinkkamp-

Kerkekamp in Hengelo ont-

stond 's middags een aanrijding

tussen een personenauto en

een fietser. De fietser bleef on-

gedeerd, aan de personenauto

ontstond geringe schade.

- In Hummelo ontstond 's mid-

dags een aanrijding tussen een

fietser en een automobilist. De

fietser stak de Hummeloseweg

over zonder voorrang te ver-

lenen, waardoor een aanrijding

ontstond. De fietser, een 77 -

jarige vrouw uit Delden Gld.,

werd met letsel naar het zie-

kenhuis gebracht.

- 's Avonds werd in Zelhem op

de Kruisbergseweg een ree

aangereden door een automobi-

list. Plotseling staken er vier

reeën de rijbaan over, waarvan

één werd aangereden. De ree

overleed ter plaatse en aan het

voertuig ontstond schade.

Maandag 11 maart

- 's Middags kwam een fietser

om het leven bij een verkeers-

ongeval op Zutphenseweg in

Hummelo. Een vrachtwagen-

chauffeur reed met zijn combi-

natie over de Zutphenseweg.

Plotseling stak de fietser, een

77-jarige man uit Hummelo,

met zijn hond de rijbaan over.

De chauffeur, die probeerde de

man te ontwijken, schepte de

fietser bij het uitwijken en be-

landde in het naast de weg ge-

legen bouwland. De man op de

fiets was op slag dood. Zijn

hond werd met de dierenambu-

lance naar de dierenkliniek ge-

bracht.

Saskia Visscher
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Regionaal Overleg Mondzorg stelt protocol op

Ter bevordering van de mondgezondheid heeft de GGD Regio Ach-

terhoek in samenwerking met tandartsen, mondhygiënisten, de So-

ciaal Pedagogische dienst en Yunio (een jeugdgezondheidszorgtak

van de Zorggroep Oost Gelderland) een protocol opgesteld voor kin-

deren en jongeren in de leeftijd van O tot 19 jaar. Behalve aandacht

voor het juiste poetsgedrag staan er in dit protocol ook adviezen in

op het gebied van onder meer fluoridegebruik, de invloed van voe-

ding op het ontstaan van cariës en mondgewoonten zoals duimzui-

gen en het gebruik van een fopspeen. Het protocol is inmiddels ver-

spreid onder diegenen die werkzaam zijn in de mondzorg zoals tan-

dartsen, mondhygiënisten en consultatiebureaumedewerkers, als

ook onder logopedisten en verpleegkundigen.

Sinds januari 2000 beschikt de

regio Achterhoek over een Regio-

naal Overleg Mondzorg. Binnen

dit overleg zijn tandartsen, mond-

hygiënisten van Yunio, de GGD en

de Sociaal Pedagogische dienst

vertegenwoordigd. Centraal doel

is het bevorderen van de mondge-

zondheid.

Preventieve tandheelkundige voor-

lichting die van jongs af aan gege-

ven wordt, is daarbij van groot be-

lang. Het is belangrijk dat ouders

en verzorgers op de hoogte zijn

van de adviezen op het gebied van

mondzorg. Bovendien kan een een-

duidig advies van intermediairen

ertoe bijdragen dat ouders en ver-

zorgers dit advies op de juiste

wijze zullen toepassen.

Zo wordt bij tandbederfbevorde-

rende voedingsmiddelen vaak ge-

dacht aan met suiker gezoete pro-

ducten zoals koek, snoep, limona-

de of zoet broodbeleg. Maar ook

voedingsmiddelen als melk, fruit,

koffie of light-frisdranken kunnen

schade veroorzaken aan het gebit.

De in Nederland algemeen gelden-

de adviezen zoals van de Inspec-

tie voor de Gezondheidszorg, het

Ivoren Kruis en het voedingscen-

trum, zijn in het protocol opgeno-

men. Voor een eenvoudig gebruik

in de praktijk is bij het protocol

een geplastificeerd exemplaar ge-

voegd van de mondverzorgingsad-

viezen bij drie leeftijdsgroepen: O

tot 4-jarigen, 5 tot 12-jarigen en

13 tot 19-jarigen.

In dezelfde lijn van bevordering

van de mondgezondheid heeft de

GGD Regio Achterhoek tevens een

map uitgebracht met traktatie-

ideeën voor kinderen ('Traktatie,

gezond, leuk en lekker').

Veel scholen en kinderdagverblij-

ven adviseren op dit moment al

om vooral niet op zoetgebied te

trakteren. Maar in de praktijk

ontbreekt het nogal eens aan lek-

kere en creatieve alternatieven.

De GGD wil de praktijk dan ook

graag ondersteunen met deze map

vol gezonde traktaties. De map is

inmiddels aangeboden aan alle

basisscholen, kinderdagverblijven

en peuterspeelzalen in het werk-

gebied van de Regio Achterhoek.

HUISARTSEN GROEP
HENGELO - KEUENBORG

Toekomstprijs 2002 - Goed idee, hier ermee!

Op 26 februari 2002 heeft

Annemarie Jorritsma, minister

van Economische Zaken, tijdens

een bijzondere bijeenkomst van

'knappe koppen' in het SER-ge-
bouw in Den Haag, het startsein

gegeven voor De Nationale Toe-

komstprijsvraag 2002 en een
bijzondere muzikale thema-actie

voor jong en oud.

De Toekomst van Nederland

staat op het spel

Er bestaan vele definities van het

woord 'duurzaamheid', maar voor

alle geldt: duurzaamheid is geen

spelletje. Wie dat niet inziet, is te

iaat.

Een select gezelschap van 200

knappe koppen, waaronder me-

vrouw Prof. Cramer, mevrouw

Brouwer (burgemeester Utrecht)

en de heren Ybema (staatssecre-

taris EZ), Kolkman (voorzitter be-

drijfschap detailhandel), Van der

Waaij (Unilever) en De Waal

(FNV) gaan zich buigen over onze

toekomst. Het programma van dit

startdebat wordt geopend door

minister Annemarie Jorritsma en

staat onder leiding van SER-voor-

zitter Herman Wijffels.

De Nationale Toekomstprijs

Iedereen kan meedoen!

De Nationale Toekomstprijs is een

prijs voor het beste plan of pro-

ject voor de wereld van morgen.

Het is een prijs vóór en dóór men-

sen. Projecten en ideeën laten,

zonder moeilijk of ingewikkeld te

doen, zien wat het begrip 'duur-

zaam' eigenlijk betekent. Door

goede ideeën voor het voetlicht

te brengen, kunnen anderen zich

weer laten inspireren.

De prijs wordt uitgereikt in drie

categorieën: burgers, bedrijven en

non-profit instellingen. De inzen-

dingen moeten voldoen aan vier

criteria tegelijkertijd: ecologisch,

economisch, sociaal en inspire-

rend. Wie op alle punten scoort,

maakt kans op de Toekomstprijs

ter waarde van € 12.500.

Het inschrijfformulier is te ver-

krijgen via de website www.toe-

komstprijs.nl of telefonisch: (070)

441 7080. De sluitingsdatum voor

inzending is 15 september 2002.

Jan Terlouw, voorzitter van de

jury, maakt op 17 oktober 2002

de winnaars bekend.

Thema-actie
Componeer een Toekomstlied

voor jong en oud!

Morgen wordt alles beter, daar

houden we ons aan vast.

Een nieuwe eeuw is net begon-

nen, de euro is succesvol geïntro-

duceerd, een koninklijk huwelijk

is voltrokken. Waar hopen we op,

dromen we van? Dat wil de stich-

ting De Nationale Toekomstprijs

weten.

De toekomst kan natuurlijk inspi-

reren tot muziek en poëzie. Daar-

om is dit jaar de thema-actie van

de stichting De Nationale Toe-

komstprijs: componeer een toe-

komstlied voor jong en oud, een

wedstrijd voor musicerende en

dichtende amateurs.

Deelname aan de wedstrijd staat

open voor alle denkbare forma-

ties (bandjes, orkesten, groepen,

koren enzovoorts) en voor indivi-

duele personen. De jeugd krijgt

kansen in de categorie 'jonger

dan 21'; daarnaast is er de cate-

gorie '21 en ouder'.

De beloning voor het winnende

toekomstlied is in beide catego-

rieën € 2000. De jury kan ook

besluiten om de prijs te splitsen:

€ 1000 voor de beste muziek en

€ 1000 voor de beste liedtekst.

Inzending op papier, muziektape,

video of CD is tot 10 augustus

mogelijk. Op 3 september (Duur-

zame Dinsdag) volgt dan de prijs-

uitreiking in de Nieuwe Kerk te

Den Haag.

Voor de deelnemers aan de wed-

strijd is het tot dan toe een span-

nende tijd: vanaf 26 februari

wordt de 'nominatie van de

maand' bekend gemaakt op de

website www.toekomstprijs.nl.

Op diezelfde website zijn ook het

wedstrijdreglement en een deel-

nemersformulier te vinden.

De deskundige jury werkt onder

voorzitterschap van minister An-

nemarie Jorritsma.

Meer weten of inschrijven?

Tel. (070)4417080,

e-mail: toekomstprijsCa'pzh.nl. of

website: www.toekomstprijs.nl.

Stichting De Nationale Toekomst-

prijs, Postbus 90602, 2509 LP

Den Haag.

De huisarts vertelt:
Menigococcen meningitis.

Door een aantal recente geval-

len van nekkramp door de me-

ningococ bacterie (meningcoc-

cen meningitis) is er veel onge-

rustheid ontstaan in Nederland.

Nekkramp is een vorm van her-

senvliesontsteking. Lang niet alle

hersenvliesontstekingen zijn erg

gevaarlijk, of worden veroorzaakt

door de meningococ. Ook allerlei

andere bacteriën en virussen kun-

nen hersenvliesontsteking veroor-

zaken. Een voorbeeld is de bacte-

rie Haemophilus influenzae type

B (HiB), waartegen sinds een

aantal jaren op de consultatie-

bureaus gevaccineerd wordt. De

groep menigococcen wordt onder-

verdeeld in een drietal groepen,

A, B en C genoemd. De groepen B

en C kunnen hersenvliesontste-

king veroorzaken. In Nederland

was het tot voor kort zo dat de

overgrote meerderheid van de

hersenvliesontstekingen door me-

ningococcen veroorzaakt werd

door groep B, terwijl in Engeland

vooral groep C verantwoordelijk

was. Vorig jaar en dit. jaar zijn

de meeste hersenvliesontstekin-

gen in ons land echter veroor-

zaakt door groep C.

De verwachting is dat er dit jaar

in Nederland ongeveer 800-900

mensen ziek zullen worden door

de meningococ (5 per 100.000 in-

woners). Ongeveer 10% kan hier-

aan overlijden (80-90 personen).

Ter vergelijking: aan de griep

overlijden jaarlijks in Nederland

900 mensen, ondanks griepvacci-

natie!

De meningococ is wat genoemd

wordt een commensale bacterie:

ze komt bij ongeveer 10% van de

gezonde mensen voor in de mond-

en keelholte, zonder dat daar

schade wordt aangericht. Slechts

zelden wordt de bacterie van een

onschuldige kostganger tot een

aggressieve, ziekmakende bacte-

rie. Wat daar de reden van is, is

onduidelijk; mogelijk is de ver-

minderde weerstand van de gast-

heer (mede) verantwoordelijk,

want de hersenvliesontsteking

volgt nogal eens na een gewoon

griepje. Naast de hersenvliesont-

steking kan er ook een bloedver-

giftiging ontstaan, het syndroom

van Waterhouse-Friedrichson. Dit

is ook een ernstig ziektebeeld, en

komt soms naast de hersenvlies-

ontsteking voor bij een en dezelf-

de patiënt.

Welke verschijnselen vertoont

een patiënt met een infectie door

meningococcen? De ziekte begint

meestal plotseling en heftig, maar

kan soms ook sluipender begin-

nen. Er bestaat hoge koorts; de

patiënt heeft spierpijn, krijgt

koude rillingen en is misslijk en

moet braken; er ontstaat hoofd-

pijn, vooral bij het buigen van de

nek (nekstijfheid). Wanneer ook

de bloedvergiftiging optreedt ont-

staan donkerrode vlekjes op de

huid (petechiën) die niet verdwij-

nen als je er met een glas op

drukt. Als er huidbloedinkjes ont-

staan is dat vaak een teken dat

de bacterie zich ook in allerlei in-

wendige organen genesteld heeft.

Ook zal er doorgaans in de loop

van de ziekte sufheid optreden. Al

met al zijn de patiënten doodziek

en ellendig. Mits vroegtijdig her-

kend, is genezing goed mogelijk

door het toedienen van antibioti-

ca. Wanneer de diagnose laat ge-

steld wordt of het ziektebeeld erg

heftig verloopt, is genezing soms

niet meer haalbaar.

Gezien de relatieve verschuiving

die optreedt van meningococ

groep B naar groep C als verwek-

ker, is de vraag ontstaan naar

vaccinatie. Vaccinatie is namelijk

wel mogelijk tegen groep C, maar

niet tegen groep B meningococ-

cen. Op advies van de Gezond-

heidsraad heeft minister Borst be-

sloten om met ingang van dit jaar

alle personen onder de 19 jaar te

laten vaccineren. Deze vaccinatie

is kosteloos of tegen slechts een

geringe vergoeding. Het ministe-

rie, de GGD-en die de vaccinatie

moeten uitvoeren, en de industrie

die de kleine 4 miljoen vaccins

moeten leveren, hebben uiteraard

tijd nodig om deze vaccinatiecam-

pagne op te zetten. Echter, zodra

het mogelijk is, zal de vaccinatie

beginnen.

Er bestaat absoluut geen noodzaak
om uw kinderen eerder te laten

vaccineren. Daarvoor is de kans

op meningococcen ziekte te klein.

Het verdient ook om andere rede-

nen aanbeveling om op de lande-

lijke campagne te wachten: vacci-

natie nu doet de kans op dubbel-

vaccinatie toenemen, hetgeen

schadelijk is; vaccinatie doet een

beroep op de nu nog schaars be-

schikbare vaccins, die vooral ge-

bruik moeten worden om de om-

geving van zieken te vaccineren.

En tenslotte, nu kost een vaccina-

tie u per kind € 10,80 voor het

recept, € 10,80 voor het vaccine-

ren zelf en € 30-45 voor het vac-

cin. Straks zal de vaccinatie gra-

tis zijn.

Voor wie over internet beschikt,

en nog meer informatie wil opzoe-

ken over de meningococcen ziek-

te kan terecht op de site van het

ministerie van VWS: VWS - Ant-

woorden op veel gestelde vragen

over meningokokkenziekte of van

de Nederlandse Meningitis Stich-

ting: Ned. Meningitis Stg.

Uwpefsberichtfen} voor 'de Reclame'kunt u ook e-mailen nw jMkkeHJuitefweefd@pl9net.nl IEK WORDT VERZORGD DOOR DE HUISARTSEN:
B.A.M. EIJKELKAMP, J. KONING EN N.J.C. EYCK
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Jovink opent tour in Dalfsen Voorjaarstips van 'Vatte Verzasca
9

Het is inmiddels alweer het

tiende jaar dat de roemruchte

Achterhoekse band 'Jovink en

de Voederbietels' zeer succesvol

door Nederland toert. De nieu-

we jubileumtour van 2002 heet

simpelweg 'Rock 'n Roll' en

wordt op vrijdagavond 22

maart in Dalfsen geopend.

De organisatie van de avond ligt

in handen van sportvereniging

SVD uit Dalfsen samen met de Jo-

vinks zelf. Ook in 1999 en in 2000

organiseerde SVD een tweetal

succesvolle feesten met de band.

Hierbij hebben o.a. de Dalfsenaren

Erben Wennemars, Rene Eykel-

kamp en Erwin Nijhoff samen met

de Jovinks opgetreden. Ook het

optreden van Kane in Dalfsen ligt

nog vers in het geheugen.

In 2001 kwam het optreden van

'Jovink en de Voederbietels' in

Dalfsen te vervallen vanwege het

drukke schema van de rockers.

Dat is op zich al reden voor de

band om dit jaar extra uit te pak-

ken. De feestgangers in Dalfsen

kunnen als eerste getuige zijn

van een geheel vernieuwde show

met extra veel licht en speciale

podiumattributen. Op het podium

staan o.a. maar liefst veertien

lichtgevende (!) Marshall gitaar-

versterkers en een enorm licht-

gevend bandlogo.

Naast oude bekende songs spelen

de Achterhoekers een hele serie

swingende nieuwe nummers van

hun nieuwe album 'Klasse, goed

te passé!', dat begin mei van dit

jaar uit zal komen.

Voor mensen die de Achterhoekse

energieke live act nog nooit ge-

zien hebben een prima gelegen-

heid om de totale gezelligheid te

komen ondergaan in Dalfsen! Jo-

vink staat met alle rare fratsen

altijd garant voor een avondje la-

chen. Speciaal voor de première

nemen de Achterhoekse entertai-

ners ook hun razend populaire

Tante Rikie mee op het podium.

Zij zal de officiële opening van de

Tournee verrichten. Hulde!

De feesttent bij Sportpark Gerner

te Dalfsen zal om 20.00 uur open

gaan en kort daarna zal voorpro-

gramma Willy and the Poor Boys

beginnen te spelen.

De rythm and bluesband rond

leadgitarist Wüko van Beek uit

het Twentse Vroomshoop werd

speciaal geboekt, omdat ze ook

vorig jaar op de Zwarte Cross be-

wees de sterren van de hemel te

kunnen spelen.

Om het feest extra gezellige luis-

ter bij te zetten, is ook good old

Henk Wijngaard gecontracteerd

als gastmuzikant. De Nederlands-

talige volkszanger met menige hit

op zijn naam (o.a.: Met de vlam

in de pijp, Kilometervreters, Con-

tainersong, He Suzie de bui is

over, Ik moet nog jaren mee en Ik

heb een truck als mijn woning)

staat evenals de Jovinks garant

voor een weergaloos feest voor

zowel jong als oud.

Wees op tijd, want vol is vol!

Voorverkoopkaarten a € 10,-

(€ 12,50 aan de tent) zijn ver-

krijgbaar bij: Café de Tol, Zelhem;

Café Doetrnietoe, Doetinchem.

Stichting 'Open Jeugd- en Jongerenwerk Baak
9

Dit jaar wél een Baaks

Paasvuur

Al weer geruime tijd zijn de vrij-

willigers van de stichting 'Open

Jeugd- en Jongerenwerk Baak'

bezig met de voorbereidingen van

het traditionele Paasvuur.

Dit vuur zal worden ontstoken op

Eerste Paasdag (31 maart 2002),

's avonds om 20.30 uur. Men zal

er kunnen genieten van een hapje

en een drankje. Tevens zal de

paashaas op het terrein rondhup-

pelen om de allerkleinsten van

iets lekkers te voorzien. Dit jaar

is er feestelijke livemuziek op het

terrein, verzorgd door dweilor-

kest '94V2' uit Rheden.

Vorig jaar nog moest worden be-

sloten het evenement af te lasten

wegens het toen heersende mond-

en klauwzeervirus. Het vuur is

toen met Pinksteren alsnog ont-

stoken, maar helaas was de be-

langstelling hiervoor beduidend

minder.

De organisatie werkt tijdens de

voorbereidingen nauw samen met

de gemeente, de brandweer en

enkele bedrijven, waardoor het

voor een dergelijke kleine stich-

ting toch mogelijk is ieder jaar

opnieuw deze grootse activiteit te

kunnen organiseren.

Naast snoeihout van de gemeente

bevat de stapel ook particulier

snoeihout. Men kan op het terrein

terecht op 16, 23 en 29 maart

van 10.00 uur tot 16.00 uur, za-
terdag 30 maart is het terrein tot

14.00 uur open.

Alleen snoeihout is toegestaan,

struiken als coniferen zijn niet

toegestaan. Ook mogen de takken

niet dikker zijn dan 10 centime-

ter. Een gedeelte van het hout zal

door de Baakse jeugd zelf opge-

haald worden in Baak.

Zowel tijdens het hout halen of

brengen als bij de entree van het

terrein op Eerste Paasdag zal ge-

vraagd worden naar een vrijwilli-

ge financiële bijdrage. Met de op-

brengst van het Paasvuur organi-

seert de stichting gedurende het

gehele jaar activiteiten voor de

Baakse jeugd.

Silhouette

Terwijl het paasvuur nog brandt

zal Silhouette optreden bij zaal

Herfkens. Het eerste optreden

van deze coverband in Baak en

omgeving was in 1993 tijdens de

VIP-party op het erf van de fami-

lie Beuwer. Sindsdien zijn er en-

kele wisselingen geweest in de

bezetting, maar het is er muzi-

kaal zeker niet minder om gewor-

den. De band speelt lekkere, ste-

vige rocknummers, maar ook het

betere Nederlandstalige feest-

werk wordt niet geschuwd.

Silhouette bestaat uit Bas Rysavy
(zang), Gijs Pelgrom (drums), Mar-
cel Peters (bas/zang), Marco Peters
(toetsen/zang) en Sander Brandsen
(gitaar).

Provincie Gelderland - Internetsite in nieuwe jas

Vanaf 27 februari is de officiële

provinciale internetsite geheel

vernieuwd on-line. Vijf jaar gele-

den speelde de provincie snel in

op de maatschappelijke ontwikke-

lingen door een eigen site te lan-

ceren. Deze site was toe aan ver-

nieuwing. Hij voldeed niet meer

aan de eisen van deze tijd. Een

site waar ruim 400 bezoekers per

dag komen, vraagt uiteraard om

een eigentijdse vorm en inhoud.

De naam is hetzelfde gebleven:

www.gelderland.nl. het jasje is

nieuw. De site oogt frisser en hij

is overzichtelijker. Voor iedere be-

zoeker is direct duidelijk waar

voor hem of haar de belangrijkste

informatie te vinden is. De site is

zo opgesteld dat hij alle uitbrei-

dingsmogelijkheden biedt voor de

toekomst.

Op termijn kan er via Internet

meegepraat worden over nieuw

provinciaal beleid en zal de digi-

tale dienstverlening worden ont-

wikkeld.

Voor de burger is er een site ge-

maakt met nieuws over zaken die

hem raken of interesseren. Zo

staat er veel nieuws en kaartma-

teriaal op over de op handen zijn-

de herindeling in de Achterhoek.

www.gelderland.nl in de
toekomst

In de toekomst zullen we pilots

gaan draaien met interactieve

beleidsvorming. Dit houdt in dat

alle bezoekers aan de site de mo-

gelijkheid krijgen om mee te pra-

ten over provinciaal beleid in een

vroeg stadium.

Heeft u al gemerkt dat uw vijver

tot 'leven' is gekomen? De eerste

groeischeuten van de moerasplan-

ten, zuurstofplanten en waterle-

lies zijn al zichtbaar, terwijl de

vissen op zoek gaan naar in het

water gevallen vliegjes en mugjes.

Het wordt nu tijd voor het voor-

jaarsonderhoud. Wellicht kunnen

onderstaande tips u van nut zijn.

Voorkom algengroei

Voorjaarsvijvers bevatten meestal

een overschot aan organische

voedingsstoffen. Om in een later

stadium algengroei tegen te gaan,

is het verstandig om organisch

afval zoals bladval en afgestor-

ven plantenresten, zoveel moge-

lijk uit de vijver te verwijderen.

Pas er bij het schoonmaken op

dat u de groeischeuten van zuur-

stofplanten niet weggooit. Daar-

naast is het zaak om de algenont-

wikkeling te remmen totdat de

planten en bacteriën op volle

sterkte zijn, of de aanwezige voe-

dingsstoffen af te laten breken.

Wij adviseren u graag hoe u al-

gengroei kunt voorkomen.

Controleer de waterkwaliteit

Voor een goede ontwikkeling van

planten van micro-organismen is

het van belang dat het vijverwa-

ter over voldoende opgeloste mi-

neralen en sporenelementen be-

schikt. Dit wordt uitgedrukt in

minerale hardheid.

Controleer daarom deze hardheid

met een vijvertest. Vanzelfspre-

kend kunt u ook een monster van

het vijverwater door ons laten

analyseren.

Verplanten kan nu

Waterlelies en moerasplanten

kunnen nu worden verpoot. Het

is van belang dat u grote plant-

manden gebruikt. Waterplanten

zijn de longen van uw vijver. Goed

ontwikkelde planten leveren veel

zuurstof voor het microleven en

de vissen. Elke plantensoort stelt

eigen eisen aan de voedingsbo-

dem.

Heeft u vragen of problemen op

het gebied van uw vijver, kom

dan even langs. Wij staan van-

zelfsprekend met raad en daad

voor u klaar.

Valle Verzasca is iedere zaterdag

geopend van 9.00 tot 17.00 uur,

of na telefonische afspraak.

U kunt ons vinden aan de Bronk-

horsterstraat 9 te Keijenborg.

Gestalt-therapeut Nico Vogel start

een mannengroep

Op zaterdag 23 maart a.s. start

de Zutphense Gestalt-therapeut

Nico Vogel voor het eerst een

mannengroep.

Tijdens tien wekelijkse zaterdag-

ochtenden kunnen mensen die dat

willen, werken aan thema's als:

• agressie en kracht

• macho versus softie

• aandacht voor vrouwen

• zelf ingebrachte thema's

• sexualiteit

Voorafgaand is er op zaterdag 16

maart eerst een open ochtend van

10.00 tot 12.00 uur, waarvoor te-

lefonische aanmelding gewenst is.

Daarnaast start er op dinsdag 9

april ook weer een nieuwe leer-

groep voor mannen en vrouwen.

Tijdens tien wekelijkse dinsdag-

avonden van 19.30 tot 22.00 uur

kan iedereen werken aan per-

soonlijke thema's als (zelfver-

trouwen, (on)zekerheid, relatie-

problemen, contact maken, inti-

miteit ervaren en andere inge-

brachte thema's. Voorafgaand is

er ook hier op dinsdag 2 april een

open avond om 19.30 uur, waar-

voor ook aanmelding gewenst is.

Bij voldoende belangstelling start

er ook een greep op de donder-

dagavond.

Alle groepen werken op een wij-

ze, waarin men elkaar tot steun

is en respecteert ongeacht (of

juist door?) ieders eigen-aardighe-

den. Humor zal niet ontbreken en

de groepen worden als zeer veilig

ervaren. Beide groepen vinden

plaats in 'Creananda' aan de

Martinetsingel 19 in Zutphen.

Voor meer informatie:

tel.(0575)520700.



Te paard door de Achterhoek
Drie bewegwijzerde routes rondom Zelhem voor ruiter en koetsier

column
VOLOP VAKANTIEPLANNEN

De Vereniging Paardentoerisme

heeft in samenwerking met het

Achterhoeks Bureau voor Toeris-

me, de gemeente Zelhem en de

Stichting Hippisch Toerisme drie

rondgaande ruiterroutes rondom

Zelhem op de markt gebracht. In

de streek zijn veel onverharde

wegen en het is daarom een

ideale omgeving voor paardrijden.

Van iedere route is een aparte

routefolder uitgegeven. De routes

zijn geschikt voor zowel ruiter als

koetsier en variëren in lengte van

12 tot 27V2 kilometer. Het totale

routerroute-netwerk in de Achter-

hoek is 570 km lang.

De routefolders zijn voor € 2,27

per stuk te koop bij de VW-kan-

toren in de Achterhoek, de Ver-

eniging Paardentoerisme en haar

leden, bij de Stichting Hippisch

Toerisme, tel. (0543) 533128 en

bij het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme in Zutphen, tel. (0575)

5193 30, email info(a)achterhoek-

toerisme.nl.

De routes starten meestal bij een

manege of een toeristisch bedrijf

met stallings- of verzorgingsmo-

gelijkheden voor paarden. Onder-

weg komt u langs de diverse le-

den van de Vereniging Paarden-

toerisme, die zijn ingesteld op de

komst van ruiter, koetsier en

paard. Dit zijn o.a. maneges, stoe-

terijen, paardenpensions, (mini)-

campings en (vakantie)boerderij-

en. In de routefolder staat tevens

informatie over hoefsmeden en-

dierenartsen in de omgeving. Om

kwaliteit te kunnen garanderen

moeten alle deelnemende bedrij-

ven aan bepaalde kwaliteitseisen

voldoen. De deelnemende bedrij-

ven zijn herkenbaar aan het logo

van de Vereniging.

De Vereniging Paardentoerisme

streeft na dat ruiters en koetsiers

routes kunnen rijden in aantrek-

kelijke gebieden van de Achter-

hoek. Daarnaast heeft zij de zorg

voor een goed gestructureerd rou-

tenetwerk en een eenvoudig te

volgen route door middel van

goed kaartmateriaal en goede be-

wegwijzering.

In het najaar van 2001 zijn in de-

zelfde serie ook al acht bewegwij-

zerde ruiterroutes door andere

delen van de Achterhoek (o.a.

Borculo, Vorden en Winterswijk)

uitgebracht. Deze routes zijn

eveneens te koop bij de Achter-

hoekse VW's en de Vereniging

Paardentoerisme.

Toeristische overstappunten in oprichting

Stenen zuilen: baken voor toerist en streekbewoner

Menig streekbewoner zal het

zijn opgevallen: op tal van loca-

ties in de Achterhoek zijn de

laatste tijd grote stenen zuilen

opgericht. Eromheen staan zit-

bankjes en zijn informatiepane-

len en routeborden geplaatst.

Welk doel hebben die zuilen en

waar staan ze? Komen er nog

meer van die objecten en wie is

ervoor verantwoordelijk?

Toeristische overstappunten

Die zullen zijn zogenaamde over-

stappunten: plekken waar onder

andere fiets-, wandel- en paardrij-

routes bij elkaar komen en met

een tocht kan worden gestart. Bij

sommige punten zijn er ook skee-

ler-, kano- en mountainbikerou-

tes. Bedoeling van de overstap-

punten is minder druk op de

kwetsbare natuur te leggen door

het autoverkeer te verminderen.

Bij ieder overstappunt is namelijk

ruim parkeergelegenheid en ver-

schillende locaties zijn goed be-

reikbaar per openbaar vervoer.

Vanaf de doorgaande wegen wor-

den bovendien toeleidende borden

geplaatst.

Waar staan ze?

Er is voor de exacte plaatsbepa-

ling met overheid en bedrijfsleven

een zorgvuldige afweging ge-

maakt. De locaties zijn verdeeld

over stad en platteland en kennen

een goede geografische spreiding,

van Eibergen tot Gorssel en van

Winterswijk tot Duiven.

Aan het begin van het jaar 2002

zijn er zo'n twintig overstappun-

ten klaar. In de loop van het jaar

zal dit aantal worden uitgebreid

tot circa dertig, waarmee de ge-

hele Achterhoek is gedekt. De of-

ficiële ingebruikstelling van alle

punten is gepland voor het voor-

jaar van 2002. Op dat moment is

de gehele infrastructuur met bor-

den en zuilen gereed.

Wie is ervoor verantwoordelijk?

Het initiatief voor oprichting is

genomen door het Recreatieschap

Achterhoek Liemers, Achterhoeks

Bureau voor Toerisme en het Gel-

ders Overijssels Bureau voor Toe-

risme.

De Europese Unie, het Ministerie

van Landbouw Natuurbeheer en

Visserij, de Provincie Gelderland

en het bedrijfsleven zijn mede ver-

antwoordelijk voor de financie-

ring.

Informatie over de achtergronden

van de plaatsing wordt gegeven

door het Recreatieschap Achter-

hoek Liemers, tel. (0314) 3817

45.

In de Actiefgids Achterhoek staat

alle toeristische informatie.

De Actiefgids is verkrijgbaar bij

alle VW's en via www.achter-

hoektoerisme.nl.

'Kom in de KaS9 op 6 en 7 april 2002 bij de 'Cactus Oase' te Ruurlo

Al 25 jaar organiseert 'Kom in de

Kas' landelijk specifieke dagen om

ieder geïnteresseerd mens een

kijkje te laten nemen bij tuinbouw-

bedrijven. Dit jaar zal deze mani-

festatie plaatsvinden in het week-

end van 6 en 7 april a.s. In dit ju-

bileumjaar doet de 'Cactus Oase'

van Anny en Bert van der Meer

uit Ruurlo voor het eerst mee in

deze regio. Men zal versteld staan

van de variëteiten en bijzondere

vormen die er te zien zijn.

Naast alle wetenswaardigheden

rond de succulenten en cactussen

vindt u bij ons ook:

• een kunstexpositie van Jeanet

v.d. Helm uit Den Hoorn.

• Henk Arends van het Beeldhou-

wers collectief Doetinchem kunt

u aan het werk zien. Hij maakt

prachtige houtsculpturen.

De promotiestand van de Ne-

derlands Belgische vereniging

van liefhebbers van cactussen

en andere vetplanten is op 6

april aanwezig met de Boeken-

beurs waar oude en nieuwe

cactusboeken te koop zijn. Wim

Alsemgeest uit Montfoort zal

een boeiende lezing geven over

cactussen in de natuur.

Snoeien en verzorgen van Bon-

saiboompjes door de heer Leus-

huis.

De dichter Anton Bom uit Wa-

teringen maakt voor deze dag

een speciaal gedicht die alle be-

zoekers mee naar huis krijgen.

Op zondag 7 april is er een Poë-

zie workshop in de 'Cactus

Oase' onder leiding van de dich-

ter / beeldend kunstenaar

Anton Bom, waarbij zal worden

geprobeerd om de schoonheid

van en verwondering over de

cactussen en succulenten, te

vangen in 'geschreven woor-

den'. Hiervoor zal de Japanse

dichtvorm worden gekozen van

de 'haiku'.

U kunt zich hier voor opgeven

vóór l april bij Anny Cactus, tel.

(0573) 45 1817 of per e-mail ab;

cactus@ worldonline. nl.

Maximaal 20 deelnemers. Schrijf-

materiaal krijgt u ter plekke uit-

gereikt. De workshop begint om

13.30 uur en eindigt uiterlijk om

15.30 uur (incl. pauze).

Jacco Campschroer
Reisadviseur Rabobank

De ramp van 11 september in

New York heeft een grote invloed

gehad op de internationale reis-

wereld. Kort na de ramp werden

veel reizen geannuleerd of uitge-

steld, maar de vakantieganger

lijkt nu toch weer vertrouwen te

hebben en boekt weer als van-

ouds de welverdiende vakantie.

Op verjaardagen gaan de vakan-

tieplannen weer enthousiast van

mond tot mond en niemand geeft

te kennen 'een jaartje over te

slaan'. Integendeel, het aantal

keren dat men per jaar op vakan-

tie gaat lijkt zelfs te groeien. Wie

goed oplet, registreert enorm veel

positivisme.

In de internationale luchtvaart is

echter heel veel aan de hand. Al-

hoewel er door diverse partijen

toch weer optimistisch over een

herstel wordt gesproken, merken

we hoezeer er achter de scher-

men gebuffeld moet worden om

de negatieve financiële resultaten

van het jaar 2001 het hoofd te

kunnen bieden. Veel luchtvaart-

maatschappijen kregen door de

ramp van 11 september een erg

gevoelige tik en zelfs faillissemen-

ten bleven niet uit. Daar er voor

11 september veel maatschappij-

en ook al te kampen hadden met

financiële tegenslagen, kwam het

effect van de ramp extra hard

aan. Dit alles resulteerde in een

harde koersval van de aandelen

van de verschillende luchtvaart-

maatschappijen, waar investeer-

ders nog steeds niet heel optimis-

tisch over zijn.

Hoge dollarkoersen, dure brand-

stofprijzen en het onder zware

druk staan van ticketprijzen ver-

oorzaken een negatieve spiraal,

waar de wereldwijde luchtvaart

nog steeds niet uit lijkt te kunnen

komen. De remedie voor dit alles

lijkt op dit moment het aangaan

van samenwerkingen, partners-

hips of zelfs fusies, waardoor op

grootschaligheid de kosten kun-

nen worden gedrukt. Tevens kan

men zo de verbindingen beter op

elkaar afstemmen en samen wer-

ken in plaats van elkaar te becon-

curreren. Hierdoor ontstaat er

weer wat meer financiële ruimte.

Dumpprijzen, zoals er soms wor-

den gehanteerd bij chartervluch-

ten, worden niet gehanteerd,

daar dit de financiële posities en

de geloofwaardigheid van een

luchtvaartmaatschappij zeker niet

ten goede komt. Tevens is er de

wereldwijde luchtvaartorganisa-

tie LATA, die de tarieven bekijkt

en goedkeuring geeft voor het

hanteren van een bepaald tarief.

Bij veel luchtvaartmaatschappij-

en staat service aan boord hoog

op de prioriteitenlijst. Dit wordt

door veel passagiers meer ge-

waardeerd dan een iets lagere

prijs. Een goede service leidt tot

klantenbinding.

Zeker in het geval van allianties

en fusies zou dit een meerwaarde

kunnen betekenen voor alle aan-

gesloten luchtvaartmaatschappij-

en.

Kortom, in de reiswereld breken

weer zonnige tijden aan.

CSO opent informatiepunt Pas-65
Het Coördinatieorgaan Samenwer-

kende Ouderenorganisaties (CSO)

gaat de voorlichting over de Pas-

65 verzorgen. Het CSO heeft hier-

voor, met steun van het ministe-

rie van VWS, een informatiepunt

opgezet, een website geopend en

een folder uitgegeven over de

Pas-65. De folder bevat informa-

tie over de Pas-65 en is verkrijg-

baar op het gemeentehuis. Infor-

matie over de Pas-65 is te vinden

op de website www.pas-65.nl.

Het CSO richt zich bij de voorlich-

ting ook op de allochtone ouder.

Allochtone ouderen maken rela-

tief weinig gebruik van de Pas-65

en van de kortingsmogelijkheden

die er zijn voor ouderen, terwijl

juist deze groep een relatief lage-

re inkomenspositie heeft.

Daarom heeft het CSO in samen-

werking met de NISBO een drie-

talige voorlichtingsfolder (Neder-

lands-Turks-Arabisch) gemaakt.

Het CSO wil tevens kortingsar-

rangementen voor ouderen stimu-

leren. Op de internetsite over de

Pas-65 staat een overzicht met

allerlei, op dit moment voorname-

lijk culturele, activiteiten waarop

ouderen korting kunnen krijgen.

Om de voorlichting over het kor-

tingsaanbod voor ouderen zo vol-

ledig mogelijk te maken, biedt het

CSO organisaties en bedrijven,

die speciale tarieven voor oude-

ren hebben, de gelegenheid om

van hun diensten of producten

melding te maken op de internet-

site over de Pas-65 bij de rubriek

'Kortingen voor ouderen'. Zij kun-

nen hierover contact opnemen

met de redactie via het e-mail-

adres pas-65(q)ouderenorganisa-

ties.nl.
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

2 grote kroppen sla

€1.50

3 kilo mooie E/star

lekkere handappel € 2.5 O

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

Weekaanbieding

Saucijsen

Snacks

Gevulde Koeken per stuk van €0,90 voor € 0,75

Gevulde Koeken s stuks van € 4.50 voor £3,75

van €1,10 voor € 1,00

van €1.10 voor € 1,00

Vleesboerderij

Gamteen

Wilt u met de Paasdagen een veilig en

lekker 5tukje vlees van de boerderij,
bel one of kom even aan!

Ook voor kleinere hoeveelheden,

bijv. 10 kg. pakketeen gesorteerd vlees.

Zowel varkens- als rundvlees.

Vleeeboerderij Gamteen
Wolfstraat 5, Toldijk

Tel. (0575) 44 13 03
E-mail: boerderijgarritsen@hotmail.com

prolink.nl

Uw bedrijf
perfect

op internet

Voor alle Intornet Diensten
- Domeinnaamregistratie
- Site ontwerp, productie en hosting
- Databasekoppelingen en -management
- Intra- en extraneï
- Mail- en webservers
- Cursussen en trainingen
- Helpdeskservice

Schrijf nu in voor de cursussen!
voor particulieren on bodrljvonl

PC voor beginners Internet voor beginners • HTML
basis - HTML pro - Website onderhoud • Webmaster •
PHP basis PHP gevorderden PHP masterclass

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a
7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Herbalife!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ton met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

Boerderij- en
Natuurmuseum

De Lindenhof
Voor educatieve

ontspanning

Groepen op
afspraak

Jan en Dinie
Wagenvoort

tel.(0575)463221

Tandtechnisch
Laboratorium

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem(0314)623921

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

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

öirlue öystems 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.

5palstraat19,7255AA Hengelo Gld.

Tel. (0575)46 21 20 • Mob. 06-53704373
Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail: sirius$dds.nl

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo G/d.

Tel. (0575) 46 10 54

de gehele week:

Rauwkost: Ijsbergsalade

250 gram € 1f75

gesneden Hutspot

zak 750 gram € 0,98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Verse Spinazie
1 kiio € Of98
Salustiana's sinaasappels
vol sap, 20 stuks

vrijdag - zaterdag:

Blauwe druiven
1 kilo

grote Komkommer

per stuk

€3,20

€2,50

€0,75

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Wij hebben alles
voor uw klus!

Ijzersterk in
technisch materiaal!

Hout en Plaat
op maat!

iiOff TOLBRUG

Emmerikseweg 17,

7227 DG Toldijk

Tel. (0575) 45 16 55

Fax (0575) 45 26 79

Regelinkstraat 16,
7255 CC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 38 18
Fax (0575) 46 50 88

d r u k k e r i j

U i t e r w e e r d

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

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

Uit het modelboek van
Un icefgeboortekaarten

Pafmpasenoptocfit
zaterdag 23 maart

Dit jaar is er weer in samenwerking met de bibliotheek een Palmpasen-
optocht.

De stokken kunnen worden ingeleverd bij de bibliotheek om 13.00 uur.
Hier worden de stokken door een jury beoordeeld.
Ophalen van de stokken tussen 13.30 en 14.00.
De start van de optocht is om 14.00 uur vanaf de bibliotheek.

Route optocht: bibliotheek, Kervelseweg, Kerkstraat, Spalstraat,
St. Michielstraat, Rozenhoflaan, Banninkstraat, Raadhuisstraat,
Kervelseweg, met als eindpunt de bibliotheek.

De prijsuitreiking is na afloop van de optocht bij de bibliotheek.

Organisatie: HKM
Inlichtingen: De Spannevogel, tel. (0575) 46 14 84


