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Dick Helmink Mode en Schoenen

viert vijfjarig jubileum

Vijf jaar geleden namen Dick en
Annelies Helmink de voormalige

jeansshop Derksen aan de Spal-
straat in Hengelo Gld. over. Ze
begonnen de kledingzaak met

een nieuwe uitstraling.

Na een jaar besloten ze om de
collectie uit te breiden met schoe-
nen. Zo kan iedereen voor een to-
tale outfit terecht. Daarbij het
persoonlijke advies en de uitste-
kende service, zoals het gratis
korter maken van broeken,
maken Dick Helmink Mode en
Schoenen tot een modezaak die
in de hele regio bekendheid ge-
niet. Dick Helmink heeft kleding

en schoenen van verschillende
merken. Schoenen, o.a Esprit,
Bad Girls en Bad Boys en Black-
stone. Dameskleding, zoals Mexx,
Cecil en Expresso en herenkle-
ding o.a. Mexx en Martinique.

Dick en Annelies willen het jubi-
leum niet ongemerkt voorbij laten
gaan en nodigen u uit om tweede
paasdag een kijkje te komen
nemen naar de nieuwe voorj aars-
en zomercollectie.
Ze willen samen met u het glas
heffen en zullen u verwelkomen
met een glas champagne. Op
tweede paasdag bent u van harte
welkom van 11.00 tot 17.00 uur.

Snuffelen naar koopjes
op de vlooienmarkt te Didam

Op maandag l april, tweede
paasdag, wordt er in de Markthal
te Didam een grote vlooienmarkt
gehouden waar particulieren de
gelegenheid krijgen hun overtol-
lige gebruikte goederen te koop
aan te bieden.

Het geheel wordt georganiseerd
door Drumfanfare- en Majorette-
korps 'Loil-Vooruit'. Voor informa-
tie of het huren van een kraam
kunt u bellen (0316) 29 42 09.
De vlooienmarkt is geopend van
9.00 t/m 17.00 uur.

Koninginnedag 2002
Ook dit jaar zal er een optocht
zijn. Er is geen vast thema. Ieder-
een is vrij in de keuze van zijn on-
derwerp. Wie met een versierde
wagen met thema komt, krijgt
startgeld.
Net als andere jaren zien wij
graag groepjes kinderen of indivi-
duelen op een leuke manier mee-
doen aan de optocht.
Wagens van te voren opgeven,
tel. (0575) 463026. Van harte
welkom!

Verenigingen uit Hengelo kunnen
op Koninginnedag met een kraam
op het feestterrein gaan staan.
Men kan bijvoorbeeld iets gaan
verkopen of de bezoekers spelle-
tjes laten doen. Elk leuk initiatief
is welkom. Op deze manier kun-

nen ze een aardige cent voor hun
verenigingskas verdienen. Wie in-
teresse heeft, kan contact opne-
men met de heer A.J. van der
Velde, tel. (0575) 463026). Op-
gave zo spoedig mogelijk.

De kinderspelen zijn elk jaar een
succes en dat is mooi, want kin-
derspelen horen bij Koninginne-
dag. Maar er dreigt een tekort
aan medewerkers bij de kinder-
spelen; een uurtje hulp bij de kin-
derspelen, dat moet toch kunnen.
Helpt u mee? Bel dan even C. van
Staalduinen, tel. (0575) 463984.

Het touwtrektoernooi voor ba-
sisschoolleerlingen gaat dit jaar
weer door. Deelnameformulieren
zijn op school verkrijgbaar.

Uitvoering

'Nieuw Leven'
Zelhem
De Chr. Gemengde Zangvereni-
ging 'Nieuw Leven' uit Zelhem,
onder leiding van Annelies Sloet-
jes, geeft op zaterdag 6 april haar
jaarlijkse uitvoering in Cultureel
Centrum 'De Brink' in Zelhem.
Deze uitvoering begint om 19.30
uur en de toegangsprijs bedraagt
€3,-.

Aan deze uitvoering wordt mede-
werking verleend door de Varsse-
veldse Accordeonvereniging.
Graag nodigen wij onze donateurs
ook uit op onze uitvoering, als
dank voor hun jaarlijkse steun
aan 'Nieuw Leven'.

(advertentie)

•• ••

OSMAN
GROENSPECIALIST

• 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.

Hiervoor 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 totale

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 VCA* 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) 462619



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Donderdag, 28 maart, 'Witte Donderdag'

19.30 uur, ds. A.B. Elbert, Heilig Avondmaal,
m.m.v. Cantorij

- Vrijdag 29 maart, 'Goede Vrijdag' 19.30 uur,
ds. C. Ferrari,

- Zaterdag 30 maart, 'Stille Zaterdag' 21.00 uur,
ds. C. Ferrari, ds. A.B. Elbert,
Doop m.m.v. Cantorij

- Zondag 31 maart, 'Eerste Paasdag' 10.00 uur,
ds. C. Ferrari, m.m.v. blazersgroep

Goede Herder Kapel
- Donderdag 28 maart, 'Witte Donderdag'

19.30 uur, ds. C. Ferrari
- Vrijdag 29 maart, 'Goede Vrijdag'

19.30 uur, ds. C. van Dorp
- Zondag 31 maart, 'Eerste Paasdag'

10.15 uur, ds. C. van Dorp
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Vrijdag 29 maart, 'Goede Vrijdag'

10.00 uur, ds. A.B. Elbert, Heilig Avondmaal
- Maandag 1 april, Tweede Paasdag, 10.00 uur,

Woord- en communieviering van de RK kerk
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Dinsdag 26 maart, 19.00 uur, Boeteviering
- Donderdag 28 maart, 'Witte Donderdag',

20.00 uur, Eucharistieviering (de Bleijke)
- Vrijdag 29 maart, 'Goede Vrijdag',

15.00 uur, Kruisweg
19.00 uur, Herdenkingdienst

- Zaterdag 30 maart, 'Paaszaterdag',
23.00 uur, Paaswake

- Zondag 31 maart, Eerste Paasdag, 11.00 uur,
Gezinsviering

- Maandag 1 april, Tweede Paasdag, 10.00 uur,
Woord- en communieviering in 'de Bleijke'

R.K. Kerk Keijenborg:
- Donderdag 28 maart, 'Witte Donderdag',

18.30 uur, H. Mis, Dames/Herenkoor
- Vrijdag 29 maart, 'Goede Vrijdag',

15.00 uur, Kruisweg, Vrijw. Koor
19.00 uur, Herdenking Lijden, Dames/Herenkoor

- Zaterdag 30 maart, 'Paaszaterdag',
17.00 uur, Paaswake te Zelhem NPB-Gebouw
19.00 uur, Paaswake, Rejoice Jongerenkoor

- Zondag 31 maart, 'Eerste Paasdag',
11.00 uur, H. Mis, Dames/Herenkoor

- Maandag 1 april, 'Tweede Paasdag',
11.00 uur, H. Mis, Volkszang

- 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

NPG 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. wol web. nl/
Huisartsenpost SI ingelandziekenhuis
Tel.(0314)329888
Avond- nacht- en weekenddienst
- Tijdens deze diensten dient u eerst telefonisch

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

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

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

Telefoonnummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)461277
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 462262
dr. Koning, tel. (0575) 461266
Spoednummers huisartsen voor praktijkuren
dr. Eyck, tel. (0575)462904
dr. Eijkelkamp, tel. (0575) 464444
dr. Koning, tel. (0575) 463010
Apotheek Hengelo Gld.
Spalstraat 28, tel. (0575)4610 10
Openingstijden:
- maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
- zat., zon. & feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur

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

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

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

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

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

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

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo 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.

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

telefoonnummer (033) 4625678.
Maatschappelijk Werk voor de gem. Hengelo Gld:
- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

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

tel. (0575) 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)341275 of tel. (0314) 32 67 96.
Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

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

tel. (0575)463435
- M. Lu kassen, 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.

Te Koop,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

4
kleintjes*

Te koop: Ford Courier

(grijs kent.), bouwj. 7-

1996, kleur d.blauw,

belast. 11.00 euro p.m.,

km-stand: 99.000, i.z.g.st.

Prijs: 3400,- euro.

Tel. (0575)451065

Tijdelijk te huur aange-

boden in Hengelo;

gestoffeerde en gemeubi-

leerde hoekwoning met 3

slaapkamers. Telefoni-

sche reacties (0575) 46

3410 op werkdagen tus-

sen 18.00 en 19.00 uur

Op woensdag 3 april

2002 begint honden-

school 'Klein Weetink'

uit Velswijk een nieuwe

puppycursus. Inlichtin-

gen en/of opgave:

Lucia Mullink

(0314) 622361

Ap Peters

(0314)641436

Te koop: 6 originele 3/4

letterkasten, € 10,- per
stuk. Drukkerij Uiter-

weerd, Regelinkstr. 16,

Hengelo Gld.

Tel. (0575) 463818

Overgewicht —> niet fit

Ondergewicht —> moe en

lusteloos.

Probeer Herbalife

Bel: A. Haaring

tel. (0575)467381

Te koop: pootaardappels

Loonbedrijf Niessink

Weeninkweg l, Keijen-

borg, tel. (0575) 4615 85

Te koop: Fiat Panda

1000CL zwart bj. 1991

km-stand 83.000

apk febr. 2003.

Tel. 06-53679407

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

Ook uw'kleintje*1

kunt u e-mailen naaf

dfukkeriJQtotWBHl@filsnet.nl

Voor al uw:

Bouwbedrijf

Wolbrink-Masselink
Wij zijn een groeiend bedrijf en hebben plaats voor:

- Nieuwbouw

- Onderhoudswerk

- Verbouw

- Stallenbouw

- Utiliteitsbouw

- Sleufsilo's

- Betonvloeren

Zelfstandige Metselaars

U kunt hiervoor reageren op een van de

onderstaande telefoonnummers:

Baak

H. Wolbrink

Toverstraat 5

Tel. (0575) 441677

Hengelo Gld.

H. Masselink

Berendschotstraat 8

Tel. (0575)462996

mmmimmmmmmmmmmmimm

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.



Kerk en Radio

Voor het interkerkelijke program-

ma 'de Muzikale Ontmoeting' bij

'Radio Ideaal', zijn voor de ko-

mende weken weer studiogasten

gevraagd om hun medewerking te

verlenen.

Op maandag l april, tweede paas-

dag, is dit Ds. Elbert uit Hengelo,

die een korte overdenking zal

houden.

Mevr. Ditty Wiggers van de Vrij-

zinnige Geloofsgemeenschap NPB

Zelhem zal op maandag 8 april

aan het programma meewerken.

Uitgeprocedeerde asielzoekers

krijgen op maandag 15 april de

aandacht door middel van een ge-

sprek met enkele bestuursleden

van de werkgroep 'Dublin-clai-

manten' Halle-Zelhem.

Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' wordt iedere maandag-

avond tussen 19.00 en 20.00 uur

uitgezonden via 'Radio Ideaal'.

Na elke uitzending kunnen er van

20.00 tot 20.30 uur muzikale ver-

zoekjes aangevraagd worden via

het telefoonnr. (0314) 62 4002.

Herdenking Frans Roes belicht vele aspecten uit

het leven van de Hengelose dialectschrijver

Aanvullende verpleeghuiszorg
Een vorm van meer en andere zorg in het

verzorgingshuis of aanleunwoning!

Informatie vanuit de verzorgings-
huizen De Bleijke Hengelo en Maria
Postel Keijenborg, waar met aan-
vullende verpleeghuiszorg is gestart
in samenwerking met het verpleeg-
huis Den Ooiman.

Aanvullende verpleeghuiszorg

in uw eigen omgeving!

Net als u vinden wij het belang-

rijk dat u zo lang mogelijk in het

verzorgingshuis of aanleunwoning

kunt blijven wonen. Toch kan er

een moment komen dat u méér

zorg of andere zorg nodig heeft.

In samenwerking met verpleeg-

huis Den Ooiman hebben wij ge-

keken of er mogelijkheden zijn om

u deze extra zorg te bieden in uw

eigen omgeving. Deze vorm van

zorg noemen we (somatisch indi-

viduele) aanvullende verpleeghuis-

zorg. Hierdoor kan opname in het

verpleeghuis worden voorkomen

of uitgesteld. Ook kan deze zorg

gegeven worden gedurende de tijd

dat u op een opname in het ver-

pleeghuis wacht.

Wanneer komt u in aanmerking

voor aanvullende

verpleeghuiszorg?

U kunt in aanmerking komen voor

aanvullende verpleeghuiszorg als:

• er aanzienlijk meer tijd nodig is

om u te helpen met wassen, in

en uit bed te komen, voeding,

toiletbezoek en verplaatsen;

• een deel van de zorg niet door

één maar door twee verzorgen-

den moet worden verleend;

• als de intensiteit van de zorg

zodanig is dat minimaal één

ziekenverzorgende bij de zorg

betrokken is;

• uw huisarts dit adviseert.

U heeft aanvullende

verpleeghuiszorg nodig.

Hoe wordt dit geregeld?

Als u in aanmerking komt voor

aanvullende verpleeghuiszorg,

wordt dit besproken met u en/of

uw vertegenwoordiger. Daarna

wordt de vraag voorgelegd aan

de medisch adviseur (in de mees-

te gevallen is dit een verpleeg-

huisarts) die verbonden is aan uw

verzorgingshuis en/of uw huis-

arts. Daarna wordt een aanvraag

voor aanvullende verpleeghuis-

zorg aangevraagd bij het Regio-

naal Indicatie Orgaan (RIO). Een

adviseur van het RIO neemt ver-

volgens contact met u op en

maakt een afspraak met u om de

aanvraag te beoordelen en een in-

dicatie te stellen.

Wanneer een positieve indicatie

volgt, neemt de begeleidende ver-

pleeghuisarts binnen twee weken

contact met u op om samen met u

en de verzorgende de zorg die u

nodig heeft vast te leggen. Als er

geen wachtlijst is, kan de zorg

direct ingaan. Zes weken na de

start van de zorgverlening wordt

samen met u bekeken of de zorg

voldoende is en vinden zo nodig

aanpassingen plaats.

Grenzen van de zorg

Door aanvullende verpleeghuis-

zorg wordt zoveel mogelijk aan

uw zorgvraag tegemoet gekomen.

Toch kan het zijn dat ook deze

zorg op den duur ontoereikend is.

Dit is bijvoorbeeld het geval als:

• de voorzieningen binnen het

verpleeghuis noodzakelijk wor-

den geacht om de vereiste zorg

nog te kunnen geven;

• de eindverantwoordelijkheid van

de zorg door de intensiteit en

complexiteit niet meer bij de

huisarts kan blijven;

• het verlenen van de zorg een

zodanige belasting voor het

verzorgingshuis betekent dat

daardoor uzelf en/of andere be-

woners een aantoonbaar tekort

aan zorg krijgen; dit ligt ter be-

oordeling bij de medisch advi-

seur.

Wanneer de grens van aanvullen-

de verpleeghuiszorg is bereikt,

zal opname in een verpleeghuis

overwogen en met u en/of uw

vertegenwoordiger worden be-

sproken door de verpleeghuisarts.

Een scène uit de eenakter 'Un rare huusholding'

Frans Roes werd honderd jaar geleden geboren in Gaanderen op

boerderij 'de Watertap'. Als dialectschrijver heeft hij onder de pseu-

doniem Herman van Velzen een paar duizend verhalen en een aan-

tal boeken geschreven over het leven op het platteland in Gelder-

land. De verhalen en boeken zijn geschreven in de periode tussen

1934 en 1974. De sociaal-economische ontwikkelingen uit die pe-

riode lopen als een rode draad door de verhalen.

Het honderdjarig geboortejaar

was voor de Oudheidkundige Ver-

eniging Hengelo Gelderland aan-

leiding om in overleg met de fami-

lie Roes een herdenking voor te

bereiden. In samenwerking met

de VW en het Staring Instituut

werd een programma samenge-

steld, dat verschillende aspecten

uit het leven van Frans Roes be-

lichtte.

Zaterdag 16 maart jl. werd van-

uit de bibliotheek het radiopro-

gramma 'Achterhoeks Accent'

uitgezonden door Radio Gelder-

land. Jolanda Beulakker had een

interview met Theo Roes, de oud-

ste zoon van Frans Roes, met

Willem Smeitink, dialectschrijver,

met Jan Wuestenenk, buurman

van Frans Roes, met de Oudheid-

kundige Vereniging 'Gander' uit

Gaanderen en met wethouder

Hein Meurs uit Hengelo Gld. Ber-

tus Bolknak bracht als dorpsom-

roeper iedereen op de hoogte van

de herdenking.

Veel belangstelling was er voor

de opening van de overzichtsten-

toonstelling over Herman van

Velzen in de bibliotheek. Voor het

avondprogramma waren zoveel

belangstellenden, dat niet ieder-

een kon worden toegelaten in

zaal Langeler. Arie Ribbers,

werkzaam bij Radio Gelderland,

was uitgenodigd als presentator

van deze avond. Theo Roes ver-

telde op een bijzonder boeiende

manier hoe Frans Roes als vader

en mens was geweest. Frans

Roes bleef een eenvoudige man.

Hij had bewondering voor de

mens en met zijn filosofische be-

schouwingen wist hij alle eigen-

aardigheden en karaktertrekken

van mensen uit zijn omgeving

vast te leggen. De wekelijkse co-

CDA excursie naar Den Haag

UwpefsberichtfenJ vooi-'de Reclame'kunt u ook e-mzilennw

Het CDA afdeling Hengelo-Keij-

enborg organiseert op donder-

dag 4 april a.s. een excursie

naar Den Haag. Dit als uitvloei-

sel van het bezoek van de heer

Joop Atsma aan Hengelo in ok-

tober 2001.

Hij was bereid nogmaals naar

Hengelo te komen of de afdeling

had de mogelijkheid op zijn uit-

nodiging naar Den Haag te

gaan. Dat laatste gebeurt dus

en is een goede gelegenheid

nader met de Haagse politiek en

het CDA aldaar kennis te

maken.

Voor de reis is een bus gereser-

veerd, zodat naast de fractie- en

bestuursleden ook andere leden

en sympathisanten mee kunnen.

Het vertrek op 4 april is om 8.30

uur vanaf de parkeerplaats bij

het gemeentehuis. Bedoeling is

om ± 15.30 uur uit Den Haag te

vertrekken, zodat men om ±

18.00 uur weer in Hengelo is.

Het programma in en rond de

Tweede Kamer omvat een voor-

lichtingsfilm, rondleiding, lunch,

bezoek publieke tribune en ge-

lumn in de Graafschapbode zorg-

de voor een explosieve stijging

van het aantal abonnees.

Namens de Achterhoekse Schrie-

verskring las Herman Klein Kra-

nenberg 'Aornt Peppelenkamp

geet naor de begreffenis' voor.

De Hengelose Toneelvereniging

voerde de eenakter 'Un rare

huusholding' op. Het toneelstuk

bracht veel enthousiasme teweeg.

Ook op de basisscholen werd aan-

dacht geschonken aan de Henge-

lose schrijver. Alle groepen 7 en 8

brachten een bezoek aan de over-

zichtstentoonstelling in de biblio-

theek. Theo Roes vertelde ook

hier over het leven van zijn vader.

Samen met Herman Klein Kra-

nenberg las hij de kinderen voor

uit de boeken van Herman van

Velzen. De kinderen waren alle-

maal erg enthousiast, ook al von-

den sommige kinderen het dialect

moeilijk te verstaan.

Ook op zorgcentrum 'de Bleijke'

is Herman van Velzen herdacht

en werd Theo Roes uitgenodigd

om over zijn vader te vertellen.

De persoon Frans Roes blijft in de

verhalen van Herman van Velzen

volop voortleven.

sprek met de heer Joop Atsma,

vijfde op de CDA - kandidatenlijst

voor de verkiezingen van 15 mei

aanstaande.

De kosten bedragen € 22,50, in-

clusief de lunch. Geïnteresseerden

kunnen telefonisch nadere infor-

matie vragen of zich opgeven, in-

dien er nog plaatsen in de bus be-

schikbaar zijn, bij

Gert Wenneke,

tel.(0575)462334.

Per e-mail fcda.hengelo.keijen-

borgC«)hetnet.nl) kan dat ook.
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Europees Kampioenschap Indoor

Modelstockar 2002

Waterpolo He-Key

In de Markthal is op 16 en 17

maart in Horst (Noord Limburg)

het Europees Kampioenschap in-

door modelstockcar verreden.

Bij de modelstockcar gaat het

erom dat er in vier of vijf minuten

zoveel mogelijk ronden worden

verreden op een ovaalvormige ge-

asfalteerde baan.

Een modelstockcar is een nage-

bouwde stockcar schaal 1:8 met

een afmeting van 45 cm lang en

24 cm breed, aangedreven met

een benzinemotor en bediend door

middel van een radiografische be-

sturing.

Om deel te nemen aan een wed-

strijd is naast goed materiaal ook

een goede stuurmanskunst nodig.

De Hengelose 14-jarige Bart

Roenhorst heeft bewezen dat te

kunnen.

Hij heeft in Horst aan het EK

deelgenomen met een zelfgebouw-

de modelstockcar en met resul-

taat.

Naast de finale te hebben ge-

haald, is hij eerste geworden in

zijn klasse en tweede in de junior

competitie.

Er hebben 66 rijders uit Europa

deelgenomen aan dit EK.

Op 26 mei a.s. vindt in Lobith het

Europees Kampioenschap plaats

op een outdoor baan, waar Bart

met zijn vader ook weer te vinden

zijn.

We wensen Bart ook daar veel

succes toe.

Damclub Hengelo Gld.

Jeugddamdag

Op zaterdag 13 april a.s. is er in

Terborg wederom een jeugddam-

dag. Alle jeugd mag hier aan

meedoen, lidmaatschap van een

bond of vereniging is niet ver-

plicht. Inschrijfgeld is€ l,-.

Gespeeld wordt er in 'De Kame-

leon', Waalstraat 24 in Terborg.

De wedstrijden beginnen om

13.30 uur en zijn ongeveer 16.30

uur afgelopen.

Opgave en inlichtingen bij H. Vos,

tel. (0575) 461113. Wij vertrek-

ken om 12.45 uur bij de fam.Vos,

Vloed 51 te Hengelo Gld.

Onderlinge competitie:

E. Hoebink - H. Tekelenburg 3-0

H. Vos - R. Beening 0-3

J.Vos-H.Lansink 3-0

H. Zonnenberg - W. Eijkelkamp 1-1

R. Hesselink - H. Weijkamp 1-1

J. Luiten - A. Hoebink 0-3

B. Harkink - Y. Schotanus 3-0

B. Rossel - W. Sloetjes 1-1

E. Brummelman -

H. Groeneveld

H. Dijkman - J. Schabbink

B. Momberg - J. Wentink

Standen:

Groep A:

1. E. Hoebink 17-34

2.J.Heijink 18-31

3. H. Vos 16-30

4. H. Luimes 14-29

5. H. Weijkamp 12-22

Groep B:

1. A. Hoebink 16-28

2. Y. Schotanus 16-27

3.H.Lansink 18-26

4. B. Harkink 19-25

5. R. Beening 16-22

Groep C:

1. W. Sloetjes 21-35

2. B. Momberg 20-26

3. B. Goorman 19-23

4. L. Koldenhof 17-18

H. Groeneveld 17-18

B. Rossel 17-18

1-1

3-0

3-0

Uitslagen

De heren van He-Key l hebben

een wisselvallige periode achter

de rug. In Borculo werd recent

met 12-6 gewonnen van de num-

mer twee uit de competitie, de

Gendten uit Ulft.

Vervolgens werd er nipt verloren

van Schuurman BZ&PC 3 met

7-6, waarbij de keeper van He-

Key één van de verrassende doel-

puntenmakers was.

Tegen Montferland uit 's-Heeren-

berg was er sprake van een 'vier

punten wedstrijd'. Winst zou het

gat met nummer zes groot maken

en verlies zou aansluiting met de

onderste regionen betekenen.

In het ondiepe en smalle bad liep

He-Key direct tegen een kluts-

doelpunt in de korte hoek aan.

Normaal niet gebruikelijk maar

hier dus wel. He-Key hervond

zich en liep uit naar 2-1.

In de tweede periode werd duide-

lijk dat de krachtsverschillen, net

als in de heenwedstrijd, klein

waren. Toch had Montferland de

hulp van de arbiters nodig om via

een man-meer situatie en een

strafworp bij te blijven tot 4-4.

Een ziedend schot van Marcel

Janssen betekende 4-5 in de derde

periode, maar ook nu kwam de

gelijkmaker toch weer op het

bord via een messcherpe achter-

waartse bal van de 's-Heeren-

bergse midvoor.

In de laatste periode werd het on-

rustig met veel tijdstraffen en

weer een strafworp tegen. Dit

kon He-Key niet verwerken: 7-5

het gevolg. Geert Memelink be-

paalde de eindstand op 7-6. Een

gelijkspel was voor vriend en vij-

and een 'goede uitslag' geweest.

Het mocht helaas niet zo zijn.

Miniwaterpolo 30 maart 2002

Waterpolo staat al enige tijd be-

kend als een moeilijke en zware

sport. En dat is nu onterecht,

want waterpolo is wel degelijk

een leuke sport die het spelen

echt waard is.

Speciaal voor jonge kinderen die

met waterpolo beginnen, is er

daarom een paar jaar geleden het

miniwaterpolo bedacht. Miniwa-

terpolo wordt gespeeld met aan-

gepaste spelregels en met kleine-

re doelen en ballen. De jongste

kinderen van 6 tot 7 jaar spelen

zelfs nog in het ondiepe. Zo heb-

ben de kinderen meer kans om

een doelpunt te maken en kunnen

ze langzaam groeien naar het

'volwassen' waterpolo in competi-

tie verband. Het spel is dus hele-

maal aangepast aan de mogelijk-

heden van kinderen. Miniwater-

polo kan gespeeld worden vanaf

6 tot en met 11 jaar.

In Gelderland is de grootste pupil-

lencompetitie van Nederland ont-

staan. Regelmatig spelen meer

dan honderd kinderen 'Miniwa-

terpolo' ergens in Gelderland met

heel veel plezier.

Zo ook 30 maart 2002 wanneer

de vereniging DOS in Varsseveld

een toernooi organiseert. He-Key

uit Hengelo Gld. is daar bij. Met

maar liefst negentien kinderen

spelen wij in vier klassen tegen

kinderen uit de regio in alle drie

leeftijdsklassen van resp. 6-7, 8-9

en 10-11 jaar. Voor veel kinderen

is dit de eerste kennismaking met

de waterpoïosport in het alge-

meen en He-Key in het bijzonder.

Voor dit toernooi zijn nog een

paar plaatsen beschikbaar.

Indien u interesse heeft kunt u

bellen met (0575) 464166. Wij

kunnen u dan vast meer vertel-

len.

Jaarvergadering T.V. Keislag 2002

Tijdens de jaarvergadering van De uitgelote nummers zijn: 6, 26, Aken aan de Sint Janstraat 46 te

de tennisvereniging Keislag uit

Keijenborg werd conform de voor-

waarden van de destijds uitge-

geven obligatielening 10% van de

obligaties uitgeloot.

31, 41, 43, 45, 70, 94, 96, 100,

110, 111, 114 en 120.

De betreffende obligaties kunnen

tegen betaling worden aangebo-

den bij de penningmeester B. van

Keijenborg.

Ook bestaat natuurlijk de moge-

lijkheid het bedrag te schenken

aan de vereniging.

'Body Totaal Wellecom' sponsor SVSteenderen

SV Steenderen heeft een nieuwe shirtsponsor voor

de F4-pupillen, te weten Willem Bosman en Silvia

en Ron van Raad van 'Body Totaal Wellecom' uit

Ellecom.

Reden voor het team om dit samen met de sponsor

op de foto vast te leggen.

Op de foto ziet u van links naar rechts staand: de leiders

Bert Nieuwenhuis en Jan Sterkeboer en de sponsors

Willem Bosman en Silvia en Ron van Raad. De voet-

ballers Marijn van Raad, Gijs Zevenbergen, Luke

Nieuwenhuis, Jordy Hendriks, Martijn Eijgenraam, Ron

Baars, Jorden Groot Baltink en Peter Paul Stemerdink.

Gehurkt: Korijn Scheper en Cas Berns.
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Paasvuur in de Velswijk

Wie regelmatig over de Kruis-

bergseweg komt, ziet in Vels-

wijk de berg snoeihout groeien

voor het jaarlijkse Paasvuur.

Vorig jaar kon het helaas niet

doorgaan door de MKZ-crisis,

dit jaar kan er gelukkig volop

ingezameld worden.

Sinds zaterdag 9 maart zijn er

's zaterdags zeven tot acht man-
nen in de weer om het aangevoer-
de snoeihout te controleren en om

te helpen waar dat nodig is. In
het totaal werken maar liefst ze-
ventig vrijwilligers mee om alles

goed te laten verlopen

De voorbereidingen beginnen al in

de zomer; na het maaien van de
rogge worden honderd balen stro
opgeslagen bij een boerderij. De
nacht voor het paasvuur wordt

gewaakt bij de brandstapel.
Eerste Paasdag is er 's avonds

van 19.00 tot 20.00 uur een lam-
pionnenoptocht. Daarna zal bur-
gemeester Heere uit Zelhem het
vuur ontsteken. Er is een goede

samenwerking met de politie, de

gemeente Zelhem en Hengelo en
de bewoners uit de buurt. Het

paasvuur uit Zelhem is een van
de grootste paasvuren uit de pro-
vincie, voorgaande jaren kwamen

er enkele duizenden mensen kij-
ken.
Dit hele evenement is voortgeko-
men uit de werklust van een zes-

tal jongeren, die wel wilden mee-
helpen bij het opruimen van een

boomgaard, die gekapt moest
worden voor de bouw van een
nieuwe wijk bij Zelhem. Uiteraard
op voorwaarde, dat ze van het

afvalhout een flinke fik zouden
mogen stoken. De eerste keer

was het dus nog helemaal niet op
de haast professionele manier van

nu geregeld.

Het tweede jaar werd er al door
mensen gevraagd of er nog weer

een paasvuur zou komen. Het zes-
tal wilde hier wel voor zorgen. De
publieke belangstelling én de sta-

pel hout werden echter zo groot,
dat er naar een andere plaats

moest worden uitgekeken. Dat is
één keer aan de Neuzendijk ge-

weest en sindsdien is het paas-

vuur op de huidige plaats.
Nu het zo'n officieel evenement is

geworden, moeten er dus vergun-
ningen worden aangevraagd, con-
tact opgenomen met de politie en

meer van dit soort organisatori-
sche noodzakelijkheden. De orga-

nisatoren krijgen van alle kanten
hulp en zij zorgen er ook voor, dat

er toezicht wordt gehouden, er
een toiletwagen komt te staan, er
iets gegeten en gedronken kan

worden en alles volgens de regels
verloopt.

Na afloop van het festijn zorgen
alle vrijwilligers ook weer voor
het grondig opruimen van de rom-
mel, die zo'n festijn met zich mee-

brengt. Zelfs de fietspaden rond-
om de vuurstapel'worden, indien

nodig, geveegd en na het week-

end is niet meer te zien, dat er
zo'n enorme houtstapel heeft ge-
legen.

Hulde aan de initiatiefnemers en
alle vrijwilligers, die aan dit eve-
nement meewerken.

Koffïeconcert Kon. Harmonie 'Concordia' Topstukken op veiling van

Wereldkinderen in Steenderen

V.I.n.r.: Sonja en Rudie Gerrits, Gerard Groot Bruinderink (senior), Remco Fokkink en de heer Heutink

Zondag 17 maart hield de Kon.
Harmonie 'Concordia' een koffie-
concert in sporthal 'De Kamp'.
Een feestelijk concert, waarbij
ook drie leden werden gehuldigd:
de heer G. Groot Bruinderink sr.
voor een 65-jarig lidmaatschap,

Remco Fokkink en Rudie Gerrits
voor een 25 -jarig lidmaatschap.
De heer Heutinck, afgevaardigde
van de KNF, viel de eer te beurt
de speldjes op te spelden en de
erbij horende certificaten te over-
handigen. Hij benadrukte, dat de
heer Groot Bruinderink een ver-
enigingsman in hart en nieren is:
hij heeft 35 jaar in het bestuur

gezeten en waar mogelijk heeft
hij zich altijd voor de volle 100%

ingezet. Zelfs familieverjaardagen

werden niet op donderdag, de re-
petitieavond gevierd. Het muzika-
le stokje wordt door hem doorge-
geven via twee zoons en twee
kleindochters, die bij 'de muziek'
zijn.

Rudie Gerrits heeft zich ook als
bestuurslid ingezet en bij de bouw

van 'De Hietmaat' heeft hij zich
niet onbetuigd gelaten.
Remco Fokkink, al acht jaar pen-

ningmeester en daarnaast 'Ma-
nusje van alles' en breed inzet-
baar.

Onder leiding van dirigent Henk
Jan Heijnen gaf de harmonie dui-

delijk te kennen er plezier in te
hebben. Met uiterste concentratie
werd er gespeeld en het resultaat
was er dan ook naar. Het publiek
beloonde het orkest en zijn diri-
gent met een daverend applaus.
De Melod - band onder leiding van

Emile Laarveld was helemaal in
zijn sas: met veel plezier en aan-

dacht werd er gemusiceerd en op-
vallend veel jonge aanwas zette
zijn beste beentje voor.

De beide jonge dirigenten verdie-
nen een extra applaus, want
onder hun leiding waait er een
frisse wind door dit respectabele
orkest, dat al bestaat vanaf

1861.

Vorig jaar vanwege de MKZ crisis
afgelast, nu zal het gebeuren:
Tweede Paasdag is er een gezelli-

ge curiositeitenmarkt met aan-
sluitend een veiling in de 'Seven
Steenen'.

Geveild en verkocht worden stuk-
ken uit 'Erve De Kinkelder' in
Neede.

Het betreft oude gereedschappen,
verzamelingen tin, blik, email en
koper, hang- en sluitwerk, maar
ook een schilderij van Jaarsma en

een beschilderde dekenkist.
Voor de veiling stelden ook enkele

bekende Nederlanders een stuk
ter beschikking:
• het t-shirt van Peter van Vos-

sen, voorzien van handtekenin-
gen van de spelers van de
Graafschap;

• het t-shirt van Emile Mbamba
van Vitesse;

• T-shirt en c.d. van Angela

Groothuizen;
• gesigneerde c.d.'s van 'Boh Foi

Toch';
• t-shirt van Yoeri Mulder (voor

alle kleine Yoeri's).

Air brush kunstenaar Antis stelt
een door hem vervaardigd portret
van Alexander en Maxima ter be-
schikking.

Ook uit Steenderen zijn er enkele
topstukken voor de veiling:

• de oude raadszetel van burge-
meester Buddingh', in eiken-

hout met het wapen van Steen-
deren;

• de rustieke buitenlamp van het
oude gemeentehuis;

• een ingekleurde pentekening

van het gemeentehuis, vervaar-
digd door H. Bouwman;

• een kopie van de kadastrale
atlas van de gemeente Steen-
deren uit 1853;

• een fles wijn gebotteld voor de
gemeente Steenderen in 1998.

De curiositeitenmarkt biedt een

beperkt aantal interessante en
unieke voorwerpen, die ter be-
schikking van Wereldkinderen
zijn gesteld.
Natuurlijk zijn er ook puzzels,

kinderboeken, Playmobil en Fi-
scher Techniek.

Op de markt kan men ook meer
informatie verkrijgen over het
werk van Wereldkinderen in de

Dominicaanse Republiek.

De opbrengst van Paasmarkt en
veiling is voor het Dovenproject
van Wereldkinderen in dit land.
Wereldkinderen wil, met uw hulp,
school, vervoer, medisch onder-
zoek en behandeling voor tenmin-

ste vijftig kinderen bekostigen.

De Paasmarkt begint om 13.00
uur.

De veiling begint om 16.00 uur. in
de zaal van de 'Seven Steenen' te
Steenderen.
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Kuipers
Bloemen, Groente en Fruit

Hengelo Gld. (0575) 46 12 27

Grote keuze Paasstukjes
Volop violen

Zie onze Paasaanbiedingen in de winkel

Partycentrum

Ook voor al uw cateringswensen.

- Bittergarnituur
- Salades
- Koud - Warm Buffet
- Diners
- Stamppotbuffet

Uw feest onze zorg!

Partycentrum Langeler
Spalstraat 5, 7255 AA Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 12 12

KWEKERIJ '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

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

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, Vlach etc.

U bent van harte welkom op onze Paasshow:
- vrijdag 29 maart 8.30 - 18.00 uur

- zaterdag 30 maart 8.30 - 16.00 uur

- maandag l april 10.00- 17.00 uur

met veel aantrekkelijke aanbiedingen

J/ortmM GOOSSENS
A T O M l C A

Steenderenseweg 11, Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 46 21 39

Telefax (0575) 46 22 05

e-mail: info@goossensatomica.nl

Zaterdag 30 maart om 13.00 uur is de officiële
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd.

Wil je nog meedoen?
Haal snel een kleurplaat!

(inleveren t/m vrijdag 29 maart)

Voor alle deelnemers hebben we een attentie.

Raadhuisstraat 53, 7255 BL Hengelo Gld. - (0575) 46 20 00

ir & Beauty

voor dames en heren

Voorjaarsactie:
Maak nu een afspraak voor een

schoonheidsbehandeling,
jetting of permanent

en u ontvangt een tegoedbon voor

lx gratis zonnebank
(geldig tot l juni 2OO2)

Kapsalon
Zonnestudio

Schoonheidssalon

Dreef 11, 7255 W Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 57 15



25% korting
Op tuinstoelen
droogmolens,
droogrekken

Brabantia artikelen
Douche en WC-matten

alleen van 1 april tot 1 mei

Dus weer veel voordeel!

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 13 60

Vleesboerderij
Garritsen

Wilt u met de Paasdagen een veilig en

lekker stukje vlees van de boerderij,

bel ons of kom even aan!

Ook voor kleinere noeveelneden,

bijv. 10 kg. pakketten gesorteerd vlees.

Zowel varkens- als rundvlees.

Vleeeboerderij Garriteen
Wolf straat 5, Toldijk

Tel.(0575)441303

E-mail: boerderijgarritsen(^hotmail.com

Bakkerij Bruggink
Raadhuisstraat 19

Tel. (0575)46 1358

Pasen 2002
Voor de Paasdagen bakken wij weer
van die ovenheerlijke produkten zoals:
- Paasbrood, gevuld met amandelspijs en

noten, groot en klein.
- Voor de ontbijttafel: Paashaantjes

Heerlijke Paastaart van € n,oo voor € 10,50

KukelbrOOd van €2.50 voor €2,30
(Gevuld met kleine stukjes chocola en kaneelgranules)

Kukelchocoladebroodjes van € 1,00 voor € 0,80
(Gevuld met kleine stukjes chocola en kaneelgranules en roomswisse)

Kukelvlaai van € ?.00 voor €6,50
(Roomswisse, stukjes chocola en afgewerkt met chocoladekrullen)

Bestel vroegtijdig uw

Paosrollade

Tevens het adres voor de

verzorging van uw

gourmet-, fondue- of
steengrillschotel

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575)46 1301

kwekerijWESSELINK

bloembollen en bolbloemen

a
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)

Hotel Café Restaurant
Partycentrum

Brunch: 11.00 - 14.00 uur
Vanaf 16.00 uur koud en warm buffet

met dessert buffet

2e/ ^EPcia&tlciq/
Vanaf 16.00 uur d ia carte

Reservering gewenst.

Kruisbergscweg 172 7009 BT Doetinchem
Telefoon (0314) 32 41 23 Fax (0314) 36 38 21

vw hengelo gelderland

Leuk Paas-idee:

een kaars met afbeelding van:

het Bleekhuisje

de Remigiuskerk

de St. Willibrorduskerk

IJSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo Gld. - Tel. (O575) 46 17 60

eOERDERIJ-IJ9
Vanaf 29 maart weer

vrijdagmiddag op de markt

Boerderijverkoop elke zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - H< igelo Gld.

Tel. (0575) 46 W 54

dinsdag t/m zaterdag:

Verse minikriel
voorgekookt 750 gram € 1,59

Mineola'S nieuwe oogst

kruising van sinaasappel en mandarijn

€2,98
lekkere frisse smaak

12 voor

de gehele week:

Bildstar
net, 10 kilo

Je koopt 't lekkerst
bij de groenteman!

Wij wensen u
Prettige Paasdagen

Pasen 2002:

Uw groenteman heeft de gezonde
lekkernijen in huis voor een geslaagd

Pasen zoals:

Hollandse aardbeien
Hollandse sperziebonen
Hollandse asperges
Hollandse tomaten
en nog veel meer gezonde ideeën

€2 f98
Paassalade
250 gram €1,75
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Nieuw!

we onze
GEOPEND VAN 11.00 - 17.00 UUR

Vanaf maaniofl l april a.s fant u in onze sfeervolle shop hezen uit eengroot assortiment

schitterende vloeren zoals o A. planken vloeren, parket, laminaat, kurk en marmoleum etc.

Kortom, alles voor een warme, landelijke sfeer.

Meubelen / woonaccessoires / Tapijt / RMwbekledinfl / vloeren

R A A D H U I S S T R A A T 1 1 - 1 3 H E N G E L O G L D . TEL 0575 - 46 14 69

De sterke punten van Gall & Gall

Bacardi
carta blanca, l liter

€ 15.99

Passoa
likeur, l liter

€ 12.99

Hooghoudt
bessenjenever, l liter

€8.19

Grolsch Bier
24 flesjes

8.99

kijk en vergelijk

Weduwe Visser
vieux , l liter

€9.19

Suren Jan
70 cl

€6.99

• Bestelling per tel./fax
• Riant en gratis parkeren
• Geschenk pakketten
• Air miles sparen
• Ruim assortiment

Openingstijden:
voor Pasen

maandag t/m donderdag

van 8.00 - 20.00 uur

vrijdagvan 8.00-19.00 uur

zaterdag van 8.00 -17.00 uur

G ALL l&l G ALL
MOLENHOEK
DE WINKELHOEK VAN HENGELO
Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 12 05 - Fax (0575) 46 46 12
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column (advertentie)

AANPASSING REGELGEVING ZIEKTEVERZUIM

Tonnie Bergervoet

Over de Wet Verbetering Poortwachter is bij werkgever en werkne-

mer nog niet veel bekend. Er bestaat veel behoefte aan informatie

over de nieuwe wet. De ingangsdatum van deze wet nadert met

rasse schreden. Op l april 2002 zal de wet in werking treden. Deze

wet wordt door velen beschouwd als het voorportaal van de aanpas-

sing van de WAO op grond van het advies van de commissie Donner.

Niet ten onrechte, want veel van de elementen uit het advies Donner

zijn al terug te vinden in de Poortwachter-wetgeving. Deze bewaker

van de toegang tot de WAO krijgt andere instrumenten tot zijn be-

schikking om de instroom te beperken. Uitgangspunt is om in het

eerste jaar van ziekte effectieve maatregelen te nemen om de gang

naar de WAO te voorkomen. De wet moet leiden tot een snellere pro-

cesgang tijdens het eerste ziektejaar. Doelstelling is werkgever en

werknemer meer en beter te betrekken bij het reïntegratieproces.

Actievere rol

De werkgever, werknemer maar

ook de arbodienst krijgen een ac-

tievere en duidelijker rol toebe-

deeld in het reïntegratieproces.

Bovendien kunnen zij elkaar aan-

spreken op hun verplichtingen.

Achteraf wordt het reïntegratie-

traject getoetst. Deze toetsing zal

worden gedaan door het Uitvoe-

ringsinstituut Werknemersverze-

keringen (UWV), de opvolger van

de oude UVI.

Probleemanalyse

Wanneer langdurig ziekteverzuim

dreigt, moet de arbodienst binnen

zes weken onderzoeken wat hier-

aan kan worden gedaan, en werk-

gever en werknemer hierover ad-

viseren. De arbodienst stelt vast

wat de verwachting is ten aan-

zien van herstel en werkhervat-

ting en welke concrete stappen

kunnen worden genomen.

Plan van aanpak

Naar aanleiding van dit advies

zullen werkgever en werknemer

gezamenlijk moeten overleggen.

Dit overleg dient te resulteren in

een plan van aanpak. Uiterlijk

binnen twee weken na ontvangst

van het advies van de arbodienst

moet dit plan van aanpak zijn op-

gesteld.

In dat plan zullen afspraken moe-

ten worden vastgelegd over bij-

voorbeeld de inschakeling van

een reïntegratiebedrijf. Daarnaast

moeten er afspraken gemaakt

worden over de zogenaamde ca-

semanager (persoon die het gehe-

le traject bewaakt). Zo is het

voor iedereen duidelijk wie wat

doet en wanneer wat moet wor-

den gedaan / gerealiseerd.

Reïntegratieverslag

Door alle stappen in het reïnte-

gratietraject vast te leggen wordt

een dossier gevormd. In de prak-

tijk zullen niet alle onderdelen bij

de werkgever berusten. De werk-

gever stelt in overleg met de

werknemer het eerste deel van

het verslag op en verstrekt een

kopie aan de werknemer.

Het medische deel wordt door de

arbodienst opgesteld.

In feite is dit verslag een uittrek-

sel van het dossier. Het moet door

de werknemer bij een WAO-aan-

vraag aan de UWV worden ver-

strekt.

Beoordeling UWV

Het UWV beoordeelt aan het

einde van het ziektejaar of zowel

de werkgever als de werknemer

zich voldoende hebben ingespan-

nen om tot werkhervatting te

komen.

Wanneer de UWV van mening is

dat de werkgever niet voldoende

inspanningen heeft geleverd kan

hem een sanctie worden opge-

legd. Hij moet dan de werknemer

52 weken doorbetalen.

Indien de werknemer niet of on-

voldoende heeft meegewerkt kan

hij worden gekort op de loondoor-

betaling of zelfs worden ontsla-

gen.

Werkgever en werknemer kunnen

gezamenlijk een verzoek indienen

bij de UWV om de wachttijd voor

de WAO te verlengen met één

jaar. Van deze mogelijkheid kan

gebruik gemaakt worden als men

verwacht dat er aan het eind van

het eerste ziektejaar of vroeg in

het begin van het tweede jaar

toch een reële kans op reïntegra-

tie bestaat.

Afstemming met de arbodienst

Er komt nogal wat af op de werk-

gever, maar veel van de verplich-

tingen die de Wet Poortwachter

met zich meebrengt liggen bij de

arbodienst.

Daarom is het van belang om

eens goed te kijken naar het con-

tract met de arbodienst, voldoet

dat aan de nieuwe eisen en is er

ook afstemming met uw ziekte-

verzuimverzekeraar.

Daarnaast kan de werkgever zich

afvragen of hij door anderen be-

geleid kan worden, zoals een ver-

zekeraar of een reïntegratiebe-

drijf.

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

uit Hengelo Gld, en Keijenborg. schriftelijk of per e-mail indienen bij:

Drukkerij üiterweerd, Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Tel, (0575) 463818 - Fax (0575) 465088
E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Wie jarig is
trakteert

Dick Helmink Mode & Schoenen viert

het 5-jarig jubileum in Hengelo.

Daarom trakteren we u 2e Paasdag

op een heerlijk glas champagne en op een

aantal feestelijke aanbiedingen.

Bovendien kunt u kennis maken met

onze nieuwe voorjaarscollectie.

U bent van harte welkom!

Dick Helmink
M O D E & S C H O E N E N

Spalstraat 32 Hengelo Gld. Telefoon (0575) 46 18 84

Voor familiedrukwerk
zoals onder andere:

geboortekaarten

huwelijkskaarten

jubilieumskaarten

uitnodigingskaarten

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

d r u k k e r i j

Ü i t e r w e e r d

Regelinkstraat 16,

7255 CC Hengelo Gld.
Tel.(0575)463818

Fax (0575) 46 50 88
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HORIZONTAAL:
l walvis; 4 verlichting; 10 nauwelijks; 14

met trossen vastleggen; 20 visgerei; 23 vrij

lang; 24 stuk hout; 26 handvat; 27 mon-

ster; 28 voorste; 29 wagen; 31 magere; 33

zelfzuchtig mens; 35 godheid; 36 loopvo-
gel; 38 voordeel; 40 spraak; 41 slot; 42

vragend vnw.; 43 boodschap; 45 enthou-
siasteling; 47 Europeaan; 49 vreemd; 51

plant; 52 onbepaald vnw.; 54 insecteneter;
55 hoofddeksel; 57 hoofddeksel; 59 mu-

ziekinstrument; 61 gang; 62 luchtvaart-

maatschappij; 65 bosgewas; 67 soort; 69

haast; 70 onderdompeling; 71 staart; 73

klaar; 74 waardeschatting; 77 kardinaals-

titel; 80 water in Noord-Brabant; 81 etage;
83 touw; 84 wijd; 85 buiten dienst; 87 toe-

stel; 92 een zekere; 93 kunstwerk; 95 tok-

kelinstrument; 98 filmopname; 99 klas;
102 schaatsen; 103 ruzie; 106 schaapka-

meel; 108 verlichting; 110 vogel; 111

grootmoeder; 113 aldus; 115 boom; 117

rivier in Spanje; 120 soortelijk gewicht;

121 dwarshout; 122 koerier; 124 compag-
non; 125 ongedwongen; 128 cataract; 130

nachtkleding; 131 lidwoord; 132 motor-

races; 134 voorz.; 135 plaats op de Velu-

we; 136 plaats in Noord-Brabant; 138 re-
gelmaat; 140 schoonheidskoningin; 142

groet; 144 broeder; 147 onzes inziens; 149

traag; 150 bijwoord; 153 bekrachtigd;
156 meisjesnaam; 157 insecteneter; 158

bijbeldeel; 159 ten bedrage van; 161 eens;

162 omroep; 163 weefsel; 164 ongebon-
den; 165 vr. munt; 167 tocht; 169 bevlie-
ging; 170 bijbelse vrouw; 171 etenberei-
der; 172 band; 174 de dato; 175 door mid-

del van; 179 fout; 180 dun; 183 plaats in

Duitsland; 185 Europese taal; 189 verhe-
melte; 191 eertijds; 196 belangrijk; 199

zangstem; 200 plaats in België; 201

scheepstouw; 202 spek; 204 voorz.; 205

gesloten; 207 dakbedekking; 209 pijn; 210

salaris; 211 bezit; 213 lijst; 215 bouwaf-
val; 217 trekgat; 218 hoofddeksel; 221

kompasnaaldpunt; 224 grasland; 225 on-
meetbaar getal; 226 evenhoevige; 227

droog; 228 larve; 231 gevangenis; 232

wortel; 234 mijlpaal; 235 trechter; 237

met andere woorden; 238 eerste bericht;

240 kleefmiddel; 242 bouwval; 245 ver-
traging; 246 schaal; 247 drank; 248 spin-
achtige; 250 kolk; 252 droog; 254 in me-

moriam; 256 sluis; 257 afschrift; 258

knaagdier; 260 aanwijzend vnw.; 262

vogel; 263 ogenblik; 265 hoen; 266 uit-

roep; 268 kwajongen; 270 omroep; 272

zangstem; 273 snoepje; 274 staak; 275

streling; 277 bereide dierenhuid; 279 Euro-

pese taal; 280 koor; 281 fotografisch ma-
teriaal; 283 schittering; 285 kledingstuk;

287 watering; 288 persoonlijk vnw.; 289

ongeveer; 290 numero; 291 briefaanhef;
293 aarzeling; 295 de oudere; 296 godin;

297 heester; 300 lofdicht; 302 slinger-
plant; 306 neteldier; 307 en andere; 309

titanium; 310 gereedschap; 311 anti; 313
boord; 315 ouderraad; 316 met name; 317

cosy; 320 mythologische vrouw; 322 brief-
omslag; 324 gene zijde; 325 groente; 326

ontsloten; 327 oosterlengte; 328 zeer

boos.

VERTICAAL:
l spitsboog; 2 zangnoot; 3 krans; 4 baard-

je; 5 oliestaatje; 6 langspeelplaat; 7 indien;
8 mestvocht; 9 draad; 11 afgemat; 12 ri-
vier in Italië; 13 lof; 14 woestijnachtig; 15

stadium; 16 schaaktenn; 17 maanstand;
18 droogoven; 19 weigering; 20 gods-
dienst; 21 bijbeldeel; 22 kookgerei; 25 jon-

220

102

28

*

40

1%
*

81

42

321

134

47

169

*

131

268

311

1
*

300

11

50

180

*

*174

99

36

30

*

158

26

13

201

38

322
*

221

18

!

gen; 27 gever; 30 korrelig; 32 rangschik-
ken; 34 groeperingen; 35 voorz.; 37 voor-

beeld; 39 kraan; 42 bron; 44 kledingstuk;

46 fijne; 48 land in Zuid-Amerika; 50 vlug;
51 godin; 52 larve; 53 wintervoertuig; 55

zangnoot; 56 hoofdtelwoord; 58 opdracht;
60 kansbriefje; 61 lichaamsdeel; 62 sluitij-
zer; 63 persoonlijk vnw.; 64 grasstengel;

66 achter; 68 trottoir; 70 eerste melk; 71
heilige; 72 edelknaap; 75 militair; 76

atoomgroep; 78 voorz.; 79 nummer; 81

werkelijk; 82 deel v. Zeeland; 85 kledings-

tuk; 86 demonstratiebandje; 88 spil; 89

hetzelfde; 90 landbouwwerktuig; 91 over-

trek; 94 plaats in Zuid-Amerika; 95 grond-
toon; 96 oude maat; 97 zangnoot; 100

godsdienst; 101 goudmunt; 104 vleessoort;
105 aansporing; 107 insect; 109 toespijs;
112 pluk; 114 heks; 116 haasten; 118

bevel; 119 globe; 122 schavuit; 123 boom;
124 gelatinebolletje; 126 beneden; 129

sluier; 131 dyne; 133 tegenover; 137

plaats in Noord-Brabant; 139 zeehond; 141
bijbelse plaats; 142 wisselborgtocht; 143

voorschrift; 145 zeebeweging; 146 keer;
148 natuurverschijnsel; 151 goede eigen-

schap; 152 hert; 154 dwaas; 155 gesteen-
te; 158 bid; 160 scheepsvloer; 163 tantali-
um; 164 debiteren; 166 ding; 168 kanon;

169 eerwaarde heer; 173 stroming; 174

titel; 177 afloop; 178 jong dier; 181 berg-
plaats; 182 gebak; 183 afwezig; 184 tij-
drekening; 186 trek; 187 dikke vloeistof;

188 ongebruikt; 190 berg; 191 talloze;
192 hoffelijk; 193 water in Friesland; 194

mogelijk; 195 plaats in de Verenigde Sta-
ten; 197 punt; 198 verlichting; 201 vuil;
203 klank; 206 vogel; 208 schenkpijp;

209 pier; 210 tentoonstelling; 212 voer-
bak; 214 botterik; 216 bij; 218 honing

219 plaats in Noord-Holland; 220 persoon-
lijk vnw.; 222 lekkernij; 223 zinspreuk;

226 compleet; 229 fout; 230 Europeaan;
233 orgaan; 236 regeringsreglement; 237

sporenplantje; 238 zuigbuisje; 239 manlijk
dier; 241 inhoudsmaat; 243 nostra conto;

244 orde van dienst; 246 hoofddeksel; 247

gezicht; 249 conus; 251 klap; 253 voorbij-
gaan; 255 strijdgewoel; 256 graanpakhuis;
257 gat; 259 toespraak; 261 roemen; 262

rijtuig; 264 gesteente; 265 soort aarde-
werk; 266 uitgelezen; 267 vis; 268 puist-

je; 269 reptiel; 271 niet alledaags; 272

klok; 274 science fiction; 276 brandstof;
278 Rijksgrens; 282 maanstand; 283 bord-
spel; 284 stuurboord; 286 dierengeluid;

289 snaarinstrument; 290 namelijk; 292

laatstleden; 294 roofvogel; 297 klein goed-

je; 298 spang; 299 emeritus; 300 uitroep;
301 gelofte; 303 persoonlijk vnw.; 304

palm; 305 verdragsorganisatie; 308 ar-
beidstijdverkorting; 310 schrijfgerei; 311
oplosmiddel; 312 windrichting; 314 sty-

lingproduct; 316 maand; 318 uitroep; 319

barium; 320 aartsbisschop; 321 selderij;

323 pro Deo.
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Afscheid van de zittende gemeenteraad

Hein Meurs, Ridder in de Orde van Oranje Nassau
en Joke van de Velde, Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op woensdag 12 maart jl. nam de zittende gemeenteraad afscheid.

'Het is een avond met een bijzonder karakter, omdat het de laatste

vergadering is in deze samenstelling,' aldus burgemeester Van

Beeck Calkoen. Tijdens deze vergadering werden de geloofsbrieven

doorgelezen van de nieuwe gemeenteraad.

Burgemeester Van Beeck Calkoen

memoreerde de belangrijke rol

van de gemeenteraad binnen

de gemeenschap.

'In 1851 heeft Thorbecke de wet

op de gemeenteraden aangeno-

men en nog steeds wordt de raad

in stand gehouden als hoogste or-

gaan in de gemeente.

Het autonome gezagsterrein van

een gemeenteraad wordt naar de

bevolking toe vertaald in beleid.

De afgelopen jaren heeft er een

enorme ontwikkeling plaats ge-

vonden en is met ingang van

maart 2002 het dualisme in wer-

king getreden.

De wethouder maakt geen deel

meer uit van de gemeenteraad en

op deze manier ontstaat een

scheiding tussen de raad en het

college. Zo hoopt men de burger

wat dichter bij de politiek te be-

trekken.'

Hierna was het afscheid van drie

leden van de raad: Lies Haver-

kamp, Joke van de Velde en Hein

Meurs.

Lies Haverkamp, zeven jaar lid

van de gemeenteraad, was ver-

hinderd en zal op een andere dag

afscheid nemen.

Burgemeester Van Beeck Calkoen

roemde het vele werk van Lies

Haverkamp.

'Ze had een oog voor degenen die

haar nodig hadden en was een

oor voor de mensen in de samen-

leving.'

Joke van de Velde was raadslid

vanaf l mei 1990. Binnen de frac-

tie van het CDA vertegenwoordig-

de zij het onderwijs in al haar

facetten en was lid van de com-

missie monumenten.

'Joke van de Velde kon zeer goed

luisteren, gaf anderen de ruimte,

had zelf een duidelijke mening en

bleef altijd consequent,' aldus bur-

gemeester Van Beeck Calkoen.

Voor het vele werk en inzet bin-

nen de gemeenteraad werd Joke

koninklijk onderscheiden met de

benoeming tot Lid in de Orde van

Oranje Nassau.

Hein Meurs had een carrière

waar weinig raadsleden aan toe

komen. Hij was veor het CDA

raadslid, wethouder en loco-bur-

gemeester.

In zijn portefeuille zaten o.a. fi-

nanciën, personeel en organisa-

tie, volkshuisvesting en milieu.

Ook was hij als wethouder direct

betrokken bij het plan Sterreweg

en het komplan.

Hein Meurs heeft tijdens de jaren-

lange samenwerking met het col-

lege veel op zich af zien komen.

Hij was betrokken bij de mensen

in de samenleving en ook stond

hij open voor de problemen van

de medewerkers.

'Hein, je was een fijne vent, goed

om mee te werken,' vertelt burge-

meester Van Beeck Calkoen.

Voor het vele werk van Hein voor

de gemeente Hengelo werd hij on-

derscheiden met de benoeming

tot Ridder in de Orde van Oranje

Nassau.

Henk Waarlo feliciteerde de twee

raadsleden als nestor van de ge-

meenteraad.

Donderdag 13 maart jl. werd de

nieuwe gemeenteraad geïnstal-

leerd. De nieuwe raadsleden leg-

den de eed of de gelofte af.

Het is nog niet bekend wie de

nieuwe wethouders worden. Als

het twee wethouders uit de nieu-

we raad worden, dan betekent dit

dat er nog een verschuiving zal

plaats vinden in de raadszetels.

'Door de invoering van het dualis-

me is er een periode van zoeken

en leren ontstaan,' volgens burge-

meester Van Beeck Calkoen.

De wethouder neemt nu een apar-

te plaats in, dit was al zichtbaar

tijdens deze eerste vergadering

door de aparte plaatsing van de

wethouders en raadsleden in de

raadszaal.

Het zal voor iedereen even wen-

nen zijn en nu.. . de burgers nog

wat dichter bij de politiek.

Rayon Doetinchem-West

Thuiszorg Hameland van Nispenhof verhuisd

Met ingang van 18 maart zijn de

thuiszorgmanagers van het rayon

Doetinchem-West van Hameland

van Nispenhof gehuisvest aan het

Willy Brandtplein in het Water-

rijkcomplex in de wijk Dichteren.

De thuiszorgmanagers zijn ver-

huisd vanuit het centrum van

Doetinchem naar Doetinchem-

West, zodat zij de zorg zo dicht

mogelijk bij hun cliënten aan kun-

nen bieden.

De thuiszorgmanagers van het

rayon Doetinchem-West, Ton Ver-

donkschot en Lucie de Moes, or-

ganiseren de huishoudelijke ver-

zorging en verzorging voor inwo-

ners van de gemeente Hummelo

en Keppel en de Doetinchemse

wijken Dichteren, De Huet en De

Hoop (postcodes 7006 en 7007).

Daarnaast is één thuiszorgma-

nager, Willeke Reesink, verant-

woordelijk voor het leveren van

verpleging en verzorging aan

cliënten in bovengenoemde ge-

meenten en wijken en de gemeen-

te Wehl. Verder is zij ook thuis-

zorgmanager voor de gemeente

Zelhem.

Het rayon Doetinchem-West is tij-

dens kantooruren te bereiken via

telefoonnummer (0314) 357845

en faxnummer (0314) 35 7841.

Voor cliënten Verpleging & Ver-

zorging blijft het telefoonnummer

(0314) 357711 van kracht (24

uur per dag bereikbaar). Het be-

zoekadres is Willy Brandtplein 56

en 58, 7007 LC Doetinchem.

Mensen die woonachtig zijn in de

gemeenten Hummelo en Keppel,

Doetinchem en Wehl en thuiszorg

willen aanvragen, blijven dit doen

via het Zorgloket van hun ge-

meente. Inwoners van de gemeen-

te Zelhem kunnen thuiszorg aan-

vragen bij de Stichting Welzijn

Ouderen in Zelhem, telefoonnum-

mer (0314) 62 2074.

P .. L l T l E
Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend.

Overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden be-

zocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844

Woensdag 13 maart t/m maandag 18 maart

Woensdag 13 maart

- 's Middags moest de brand-

weer van Zelhem uitrukken om

olie van het wegdek te ver-

wijderen; dit om ongevallen te

voorkomen. Het oliespoor van

tien meter lang liep vanaf de

rotonde Zelhem tot op de Hen-

geloseweg, in de richting van

Hengelo.

Zaterdag 16 maart

- In Halle kwamen 's morgens op

de kruising Veengoot - Dwars-

dijk twee automobilisten met

elkaar in botsing. Een 54-jarige

vrouw uit Zelhem, die over de

Dwarsdijk reed, verleende geen

voorrang aan de voor haar van

rechts komende automobilist,

een 79 - jarige man uit Borculo.

Als gevolg van de aanrijding

ontstond aan beide voertuigen

de nodige schade.

- Op de kruising Dorpsstraat -

Fortstraat in Halle vond 's mid-

dags een aanrijding plaats tus-

sen twee automobilisten. Een

44-jarige vrouw uit Halle, ver-

leende geen voorrang aan de

andere automobilist, een 26-

jarige vrouw uit Doetinchem,

die op de voorrangsweg reed.

Beide bestuurders bleven onge-

deerd, wel ontstond er schade

aan de auto's.

- 's Nachts zijn er diverse ver-

keersborden aan de Prinses Ire-

nestraat in Zelhem vernield. De

Politie Zelhem heeft deze zaak

volop in onderzoek.

Zondag 17 maart

- Twee motorrijders uit Didam

kwamen 's middags ten val op

de Veldhoekseweg in de Veld-

hoek. Beide motorrijders, een

44-jarige en een 42-jarige man,

reden in dezelfde richting over

de Veldhoekseweg. Doordat één

van de motorrijders een stuur-

fout maakte, sloeg hij over de

kop. Zijn motor schoof door en

raakte de motor van zijn voor-

ganger.

De motorrijder, die over de kop

sloeg, raakte hierbij gewond.

Maandag 18 maart

- Op de Doetinchemseweg vond

's morgens een verkeersonge-

val plaats, waarbij twee be-

stuurders gewond raakten. De

bestuurder van een bedrijfsbus,

een 47-jarige man uit de ge-

meente Zelhem, reed met zijn

voertuig over de Doetinchemse-

weg richting Zelhem. Op het

moment dat de bestuurder zijn

vaart minderde om rechtsaf

de Heidenhoekweg in te slaan,

kwam een automobilist vanuit

tegengestelde richting.

Deze bestuurder, een 52-jarige

man uit Deventer, reed in de

bocht rechtdoor en botste ver-

volgens frontaal op de bedrijfs-

bus. Beide bestuurders zijn met

onbekend letsel per ambulance

naar het ziekenhuis gebracht.

- De politie van Zelhem kwam

's morgens ter plaatse bij een

eenzijdig ongeval op de le Ber-

kendijk in Hengelo. De bestuur-

der, een 37-jarige inwoner van

de gemeente Zelhem, was met

zijn voertuig van de weg ge-

raakt.

Uit een ademanalyse bleek dat

de bestuurder teveel alcohol

had genuttigd. Tegen hem is

een proces-verbaal opgemaakt

en hij kreeg ter plaatse een

rijverbod van twee uren op-

gelegd.

Saskia Visscher

'Kennèh' - een iets andere band

De uit Didam afkomstige feest-

band 'Kennèh' staat garant voor

een gezellige en feestelijke avond.

Menig café, zaal en tent stonden

op z'n kop na een bezoek van

deze Didamse feestband.

Uiteraard niet verwonderlijk, want

'Kennèh' is een coverband, die

liedjes speelt van 'Rowwen Hèze'

en 'Boh Foi Toch'. En dat geeft

toch altijd een vrolijke sfeer,

waarbij het bier rijkelijk vloeit.

De groep bestaat uit Dennis

Boekhorst (drums en zang), Theo

Theunissen (gitaar en zang),

Gwendo Jansen (accordeon en

zang) en Ronnie Hendriksen (bas-

gitaar en zang).

'Kennèh' timmert hard aan de

weg. Zo waren ze reeds te horen

op radio 3 FM en wonnen ze reeds

een open podiumfestival.

Ook zin gekregen in 'Kennèh'?

Kom dan naar café 'De Bierkaai',

6 apil 2002. Aanvang 21.30 uur.

Voor meer informatie op het in-

ternet: www.kenneh.nl of www.-

kenneh.com ofwww.debierkaai.nl
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Sirius Systems Service
Reparatie van alle merken elektrische

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

In- en verkoop van nieuwe en

gebruikte apparatuur.

Installatie en onderhoud

van satellietsystemen.

Spal5traat19,7255AA 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!

V.O.F. Klompenfabri Uilenesterstraat lOa, 7256 KD Keijenborg

tel. (0575) 46 30 30 /46 25 48

® fax (0575) 46 25 48 - www.sueters.nl

ledere avond open tot 19.00 uur

'De Plattelandswinker - Altijd voordeel!

Kwaliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs

Actie: Jeans, ook voor kinderen!

Reparatie van alle merken

wosoutomoten, koe/kosten en diepvriezers

Tel. (0575) 46 1 8 06
Zonnestraat 1 3, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

vvv hengelo gelderland

Met ingang van 2 april a.s.
zijn de nieuwe
openingstijden:

Maandag t/m zaterdag van

10.00 uur tot 16.00 uur.

voof 'deReclame'

kunt u ook e-mailen naaf

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A

Vloertegels

Sanitair ~§

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Herballfe!
wilt u uw gewicht gaan beheersen

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo ( i l c l .

Tel. 0575-461424

Boerderij- en
Natuurmuseum

'De Lindcnhof
Voor educatieve

ontspanning

Groepen op
afspraak

Jan en Dinie
Wagenvoort

tel . (0575)463221

bossenbroek
Ruurloseweg 49, 7255 DG Hengelo Gld.

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

E-mail: bossenbroek@tref.nl

Voor

Maak kennis

Wie eenmaal een tennisracket heeft vastgehouden, laat niet snel meer los. Daar-
bij speelt leeftijd of speelniveau geen enkele rol. Tennis is een sport voor ieder-
een. Lekker in beweging zijn op een zelf gekozen moment.

Wilt u het eens proberen? Zowel jeugdleden als volwassenen kunnen nu bij

tennisvereniging 'Het Elderink' vrijblijvend kennismaken met de tennissport.

INFORMATIEAVOND VOLWASSENEN

Op maandag 8 april om 20.00 uur kunt u in het clubgebouw terecht voor een in-

formatieavond. Vervolgens hebben we op een aantal maandagavonden enkele

banen gereserveerd waar nieuwe leden onder begeleiding van gevorderde spe-

lers kennis kunnen maken met de tennissport.

Voor meer informatie: mevr. M. van Kampen, tel. (0575) 46 39 24

mevr. G. te Slaa, tel. (0575) 46 38 45

SPECIAAL VOOR DE EUGD

voor € 35,- een heel jaar tennis + tennislessen van onze ervaren tennisleraar in

een groepje van gelijk niveau. Voorwaarde: uw kind is nog niet eerder lid ge-

weest van onze vereniging.

Op woensdag 27 maart tussen 14.00 en 16.00 uur zijn kinderen vanaf 6 jaar van

harte welkom op de tennisbanen van 'Het Elderink'. Onder begeleiding kan er

gratis geoefend worden. Oefenrackets zijn aanwezig.

Voor meer informatie: Maik Derksen, tel. (0575) 46 17 34

Gijs Jansen tel. (0314) 33 41 41

Het l ilderink

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

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

Audi 80 2.Oi, LPG, 1990

BMW 316i, 1991

Citroen ZX 1.4,1993

Daihatsu Cuore 850 TR, 1992

Fiat Cinquecento 1.1 Sporting, zwart, 1995

Ford Escort Clipper, Station, 1995

Ford Escort 1.6 CLX, 1992

Hyundai Lantral.6 GLS, 1996

Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995

Mazda 323 Station 1.6i GLX, LPG, 1993

Mazda 323 Sedan 1.8,1992

Mazda 323 Sedan 1.5iGLX, 1996

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

Mazda 626 HB1.8 GLX, 1998

Mazda 626 Wagon 2.0, DITD, 1998

Div. Mazda 626 HB 1.8iï2.0i, 1992 t/m 1995

Mazda Demio GLX, Airco, 1999

Mazda MX3-V6,1992

Mazda Xedos 9,2.0i-V6,1994

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

Mitsubishi Spacerunner 1.8, LPG, 1994

Opel AstraHB 1.6 Sport, G3,1997

Opel Astra HB, 3-drs, 1992

Opel Astra Wagon 1.7 Diesel, 1994

Peugeot 205 1.1,1992

Peugeot 306,1996

Range Rover, 8 dl., 1989

Renault Clio, 1994

Subaru Legacy 1.8 DL, 1992

Suzuki Vitara Cabrio, 1990

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

VW Golf l Cabrio, LPG, 1982

VWCorradoG60,1989

Volvo 740, LPG, 1990

Volvo 850,15 Stationcar, 19%

2.700,-

6.350,-

2.750,-

2.500,-

4.400,-

4.500,-

3.150,-

4.950,-

6.350,-

3.350,-

2.700,-

6.350,-

vanaf 2.250,-

10.500,-

12.000,-

vanaf 2.750,-

10.250,-

6.250,-

7.250,-

.btw 18.150,-

. 7.250,-

5.750,-

2.500,-

3.300,-

2.950,-

6.000,-

6.250,-

4.100,-

2.950,-

5.000,-

6.250,-

2.950,-

3.650,-

2.300,-

13.950,-

Volvo 940 Station 2.3, LPG, 1995 10.500,-

Volvo 940 2.3 Turbo Station, full options, 1993 5.500,-

Diverse bedrijfswagens:

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 E2200 Diesel, verhoogd dak, 1994

Mazda E2200 Diesel, 1995

Mercedes Vito 108 Diesel Mini Camper, 1996

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, 1996,1400 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 751.6i, 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

VW Golf I11.8, LPG, 1990
Volvo 440,1990

1.500,-

1.250,-

1.250,-

1.800,

1.350,-

1.800,-

1.350,-

2.250,-

1.500,-

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

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

Van Geldere Auto's
Zutphen Emmerikseweg 75A Baak - (0575) 44 29 76. U vindt ons bedrijf a/d weg Zutphen-Doetinchem

Uw advertentie in 'de Reclame'?

vraag naar de vele mogelijkheden

tel. (0575) 46 38 18
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