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Palmpasenoptocht Hengelo Gld.
(advertentie)

ALLEEN

TWEEDE PAASDAG
bij inlevering van deze bon

2O% KORTING

i

alle herenshortama 's
en herenpyjama's

Zaterdagmiddag 23 maart,
14.00 uur, bij de bibliotheek in
Hengelo Gld. Prachtig weer en
veel kinderen met hun ouders. Je
hoeft niet te raden wat er aan de
hand is: ieder kind heeft een
prachtige Palm-paas in de hand.

In de bibliotheek staan een hele-
boel stoeltjes gezellig in een kring
en ieder kind mag bij binnenkomst

zijn/haar Palm-paas bij een stoel-
tje zetten. Spannend hoor, want
straks mogen ze aan alle mensen,
die het maar willen zien, hun
prachtig versierde Palm-paas laten
zien, voorafgegaan door vrolijke
muziek van 'Concordia'. Een rond-
je om de kerk, waar de kinderen
geen enkel bezwaar tegen hebben.
Daarna krijgen ze allemaal een be-
kertje drinken en een zakje lek-

kers. En er zijn ook nog enige prij-
zen beschikbaar voor de allermooi-
ste Palm-paas.

Deze gezellige middag werd geor-
ganiseerd door de Hengelose On-
dernemersvereniging in samen-

werking met de tentoonstellings-
commissie van de bibliotheek. Een
leuk initiatief, voor herhaling vat-
baar!

WoMen
Kitty Halma
Raadhuisstraat 6

Hengelo Gld
7(0575)4621 33
F (0575) 46 30 29

Paasoptocht Openbare Basisschool 'De Steenuil
9
 in Steenderen

De kinderen van groep één tot
en met vier van openbare basis-
school 'De Steenuil' uit Steende-
ren hebben op vrijdag 22 maart
een palmpasenoptocht gehou-
den. Begeleid door leerkrachten

en leden van de oudercommissie
trok de feestelijke stoet door
het dorpscentrum.

In de week voorafgaand aan de
optocht hadden de kinderen hun

eigen palmpasenstokken versierd
met zelfgemaakte slingers, crêpe-
papier, uitgeknipte figuren enzo-
voort. De traditionele, versgebak-
ken haantjes werden vlak voor
het lopen op de stokken gespietst.

Al zingend nam de vrolijke stoet
een route die onaangekondigd
dwars door zorgcentrum 'De Bon-
gerd' liep.

Langs de route nam iedereen de
tijd om het kleurrijke schouwspel
te bekijken. Als eerste had een
flink aantal automobilisten dat
gedaan, omdat zij moesten wach-
ten tot de lange stoet vanuit de
school aan de overkant van de
straat was aangekomen.

Donderdag 28 maart, de dag voor
Goede Vrijdag, is er een paasont-
bijt voor de hele school. Dat het
gezamenlijk eten door de kinde-
ren als heel bijzonder wordt erva-
ren, werd duidelijk tijdens het ge-
zamenlijke schoolkerstdiner de-
cember vorig jaar.

Deze keer vindt het eten niet na
schooltijd en bij kaarslicht plaats,
maar voorafgaand aan de lessen
in de inmiddels in paassfeer ge-
brachte serre.

Spectaculaire

Vlaai Safari bij

'Echte Bakker
9

Hekkelman

Van l april tot en met 30 april is
de winkel bij 'Echte Bakker' Hek-
kelman omgetoverd in een heuse
Vlaai Safari.
Tijdens deze Vlaai Safari staan di-
verse dieren centraal in combina-
tie met heerlijke verse vlaaien.

Vlaai Safari

Zo zullen er in totaal 22 Safari
vlaaien te koop zijn, zoals een 'Vo-
gelspin Peer vlaai, Appel Kameel
vlaai, Pina Koala vlaai, Passie Pa-
radijsvogel vlaai', etc. Verder zal
de winkel omgetoverd worden tot
een Vlaai Safari met een echte Sa-
fari krijger! Voor de kinderen is er
een Safari kleurwedstrijd met
leuke prijzen. Naast deze nieuwe
aanwinst aan vlaaien houdt
'Echte Bakker' Hekkelman na-
tuurlijk ook zijn alom bekende
vlaaien in het assortiment. Dus als
u smullen wilt, geldt er maar één
advies: op naar uw vlaaien bakker
'Echte Bakker' Hekkelman.
Zie ook de advertentie

elders in dit blad



dienstmededelingen
KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 7 april, ds. A.B. Elbert
Goede Herder Kapel
- Zondag 7 april, drs. D. Rekswinkel
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Zondag 7 april, 10.30 uur,

ds. Laman-Trip, Warnsveld
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 4 april, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 6 april, geen dienst.
- Zondag 7 april, 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

WPG 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,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

B.g.g. (0314) 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)3291 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.

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

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

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

tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)

u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-
doende dierenarts.

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

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

«HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 4622 79
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Quintest Thuiszorg
Bureau voor particuliere Thuiszorg
- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

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

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

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

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

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

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

men, bel dagelijks van 19.00 - 20.00 uur
tel. (0314) 34 12 75 of tel. (0314) 326796.

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

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

tel. (0575)463435
- M. Lu kassen, tel. (05 75) 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.
- Met ingang van 2 april:

maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
Openingstijden Wereldwinkel
- Dinsdag t/m donderdag van: 10.00-12.30 uur

en 13.30-17.30 uur, vrijdag van 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

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

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

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

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

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

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

Te koop:

gras en snijmaiskuil.

A. Menkveld, Veermans-

weg 12, Hengelo Gld.

Tel. (0575)462136

Hebt u nog bruikbare

spulletjes voor de rom-

melmarkt van muziek-

ver. Crescendo?

Bel dan (0575) 4617 82

familieberi

Overgewicht —» niet fit

Ondergewicht —> moe en

lusteloos.

Probeer Herbalife
Bel: A. Haaring

tel. (0575)467381

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

Gevraagd: tweedehands

skeelers, voor kleinkinde-

ren vanaf mt. 33 en gro-

ter, tel. (0575)464672

Te koop coniferen

Tel. (0575) 4417 33 of

06-53677354

Mijn afscheid als wethouder van de gemeente Hengelo Gld. en de grote eer

die mij ter gelegenheid hiervan te beurt viel in de vorm van een koninklijke

onderscheiding heeft geleid tot zeer veel gelukwensen in allerlei vormen.

Hiervoor wil ik iedereen heel hartelijk bedanken.

Ik ben erg dankbaar dat ik met de steun van velen dit werk voor Hengelo Gld.

en haar inwoners heb mogen doen.

H. P. Meurs

Langs deze weg willen wij u onze welgemeende dank

betuigen voor de vele blijken van medeleven en de

warme belangstelling, zowel persoonlijk als schrifte-

lijk, na het zo plotseling overlijden van onze lieve zorg-

zame vader, groot- en overgrootvader, broer, zwager

en oom

Hendrik Jan Lubbers

Het heeft ons zeer goed gedaan en is ons tot grote

steun geweest.

Kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkind

Fam. Lubbers

Fam. Wesselink

Huizen, maart 2002

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.



Stichting Hertenkamp Hengelo Gld. Voorspeelmorgen 'Concordia
9

Donateursactie

Beste inwoners, even weer een
berichtje over het hertenkamp.

Zoals u weet houden we in de
maand april weer onze jaarlijk-
se donateursactie. Met elkaar
hopen we zo het hertenkamp in
stand te houden, voor iedereen.
Niet alleen omdat we er zelf
veel plezier aan beleven, maar
ook om in Hengelo Gld. een plek
te hebben, waar u naar toe kunt
gaan en waar het heel mooi en
rustig is.

De herten hebben 's avonds vaak

hun 'speelkwartier' en rennen met

de hele groep door de wei, een

prachtig gezicht is dat.
En laten we niet de mooie haan
vergeten met zijn schare hennen.

Misschien bent u al een poosje

niet meer op het hertenkamp ge-
weest, kom dan het hertenkamp

eens met een bezoek vereren.

Wilt u het hertenkamp financieel

ondersteunen, dan is ons Rabo-
banknummer 30.45.03.037 of

het Postbanknummer 7874673

ten name van Stichting Herten-

kamp Hengelo Gld.
Wilt u een persoonlijk bezoekje

aan huis, bij enkele donateurs is
dit al het geval, dan kunt u ons
bellen op telefoonnummer:
- Hennie Seesink-Bruggink

(0575)461968
- Thirsa Hissink na 18.00 uur

(0575)467294

- Karin Schuerink-Havinga
na 18.00 uur (0575) 46 4618

Enkele donateurs hebben al ge-
stort voor dit jaar, daarvoor onze

hartelijke dank.

Een vriendelijke groet mede na-

mens bestuur en vrijwilligers,
Hennie Seesink-Bruggink.

In het teken van de honderdste geboortedag van

Frans Roes, dialectschrijver

HTV schittert in het toneelstuk

'Um den olden Beernschot'

Het was een eer voor de Hengelose Toneelvereniging om ook een
aandeel te leveren in de herdenking van de honderdste geboortedag
van Frans Roes. Daarvoor werd één van de vier succesvolle toneel-
stukken van Herman van Velzen uit de kast gehaald, te weten 'Um
den Olden Beernschot'. Zowel op het toneel als in de openlucht
kende dit plattelandsverhaal in voorgaande jaren talloze uitver-
kochte voorstellingen.

Herman van Velzen beschrijft op
indringende wijze het plattelands-
leven met al haar wetenswaar-

digheden in een crisistijd.
Boer Harm Rengerink van de

deftige boerenplaats 'den Olden
Beernschot' is een sociaal mens.

De conservenfabrikant Jaspers is
met zijn fabriek in moeilijkheden

geraakt. Daarom besluit boer

Rengerink een hypotheek op z'n
boerderij te nemen. Desondanks
gaat de conservenfabriek toch

failliet en is boer Rengerink veel
geld kwijt. Hierdoor raakt hij zelf

ook in moeilijkheden en komt in
het krijt te staan bij molenaar
Dalberg, een gierig mens bij uit-
stek. Hij dreigt boer Rengerink

z'n boerderij af te pakken door
opzegging van de hypotheek,

welke hij heeft verleend.
Opa Rengerink slijt zijn dagen
met het roken van z'n pijpje

tabak en het najagen van de 'piel-
ennen', welke steeds van de boer-
derij afdwalen en overal hun ei-

eren leggen. Opa Rengerink raadt
aan om de 'pielennen' dan maar

te verkopen.
Omdat de opa doof is, verkeert hij
vaak in z'n eigen en verstaat vele
dingen verkeerd. Hij weet zeker,

dat de boer steeds slechte tabak
meebrengt in een zak met daarop

'dikköppe'.
Zoon Gert Rengerink, die terug-
keert uit de dienst, hoort op van
het feit dat zijn vriendin Sophie
Ligterink verkering zou hebben
met Bertus Dalberg. Dit wordt

rondgestrooid door de ijdele vrouw
van molenaar Dalberg en onder-

steund door de ouders van Sophie.
Zij schrijft echter aan haar vriend

Gert, dat zij verkering enkel en
alleen met hem wil.
De verloofde van Bertus Dalberg,

buurmeisje van de Rengerinks,
komt haar nood klagen en vertelt
dat zij een kind verwacht van

Bertus en dat hij de verkering uit-
maakt.

Gelijk het gezegde 'Als de nood
het hoogst is, is de redding nabij'.
Jaspers is na emigratie naar Ca-

nada wel succesvol gebleken en
drijft daar drie goed renderende
conservenfabrieken.

Nadat zijn zoon Eduard zoge-
naamd als fotograaf de omgeving
heeft verkend, komt Jaspers zijn
oude vrienden bezoeken met de

verrassende mededeling dat hij
het bedrag, destijds geschonken
door boer Rengerink, met rente

terugbetaalt.
'Den Olden Beernschot' is gered
uit de klauwen van molenaar Dal-

berg. Daar drinken zij allen op.
Onder de woorden 'We drinken op

het nieuwe geluk van den Olden

Beernschot'.
De zoon van Jaspers heeft inmid-

dels de hand van dochter Mina
weten te verkrijgen van pa en ma
Rengerink. Alles komt nu, na een
meeslepend verhaal, helemaal

weer goed.
Partycentrum Langeler was drie
dagen lang een sfeervol huis voor
vermakelijk toneel door HTV.

Op de foto: Henk Jan Heijnen met het jeugdorkest

Op zondagmorgen 24 maart werd
door het jeugdbestuur van de

Kon. Harmonie 'Concordia' in ge-

bouw 'De Hietmaat' een voor-
speelmorgen georganiseerd.
Zo'n veertig leerlingen op diverse

instrumenten en tien leerlingen
van de groep Muzikale Basisvor-

ming lieten aan ouders, grootou-

ders, vrienden en kennissen horen

wat ze allemaal in hun mars had-

den. En dat mocht gehoord wor-

den!
De docenten Carola Groothuis,

Martin Hiddink, Mark Golub,
John Sonderen, Henk Jan Heijnen

en Debbie de Berk verdienen een

grote pluim op hun hoed. Ook de.

Veiling Wereldkinderen

Onze drievoudige schaatskam-
pioen Jochem Uytdehaage heeft
speciaal voor de veiling een T-
shirt van Wereldkinderen gesig-

neerd!

Ook van Peter van Vossen hangt

er een T-shirt met alle handteke-
ningen van de Graafschapspelers.

Behalve deze zijn er nog vele
andere curiositeiten, collectors

items en oude en antieke stukken

op de markt en veiling. Bijzonder
is een zeefdruk van de Bronkhor-
ster 'koeienschilder' Frans Brink-

horst.

Behalve Jochem, kunnen ook kin-
deren tekenen: tijdens de veiling
kunnen zij een tekening maken in

een boek, dat aan een school van
de dove kinderen wordt overhan-

digd.
Wereldkinderen hoopt dat er voor

Marktvereniging Hengelo Gld.
staat garant voor plaatspromotie

In de algemene ledenvergadering
van de Marktvereniging te Hen-

gelo Gld., welke gehouden werd
in zaal "t Hoekje Dijk-stijl', gaf
het bestuur aan onvrede te heb-

ben over de forse verlaging van
subsidie, welke voor enige jaren
ook op de Marktvereniging werd

toegepast in verband met bezuini-

ging.

De marktvereniging hoopt door
de huidige ontwikkelingen de ko-

mende jaren wel weer in aanmer-
king te komen voor subsidie. De

MKZ-crisis, bracht ook problemen
mee voor het evenementenpro-
gramma van de Marktvereniging.

Zo moest de voorjaarsmarkt wor-
den afgelast en kon ook de keu-
ring van het Gelderse Paard niet
doorgaan.

Dit jaar hoopt men deze keuring
weer te kunnen organiseren wel
zaterdag 27 juli, waar een aan-

voer van circa driehonderd paar-

den wordt verwacht.

De overige keuringen op de evene-
mentenagenda zijn: zaterdag 8 juli
(regionale keuring Nederlands

Welsh Pony stamboek); woensdag
10 juli (provinciale keuring Haflin-

gers af d. Gelderland en provinciale
keuring van het Nederlands Rij-
paarden en Pony stamboek); zater-

dag 13 juli (regionale keuring New
Forest Pony stamboek); zaterdag 7
september (premiekeuring Het

Friesche Paard en dag van het
Dartmoor Pony stamboek).

In het TV-programma 'Dieren op
spreekuur', dat SBS 6 nu al een
aantal zondagavonden uitzendt,

staat voor zondag 19 mei om
19.00 uur de aankoop van de le-

vende have voor de verlotings-
markt 2001 en de uitreiking van
de winnende pony gepland.
De eerste markt van 2002 in de

dirigenten van de Mallet-band en

de Harmonie, resp. Emile Laar-
veld en Henk Jan Heijnen tillen

door hun enthousiasme en inzet

'Concordia' boven een gemiddeld
niveau.
Het jeugdorkest onder leiding van

Henk Jan Heijnen sloot de morgen
af met een pittig stuk muziek.

drie dovenscholen drie boeken vol
met tekeningen komen! Het is de
bedoeling dat de Nederlandse kin-
deren een Nederlands woord bij
hun tekening zetten, dat dan voor

de dove kinderen in het Spaans

vertaald gaat worden.

Aanvang markt: 13.00 uur aan-
vang veiling 16.00 uur, in 'de
Seven Steenen' te Steenderen,

tweede Paasdag l april.

Spalstraat zal met de nodige pu-
bliciteit omgeven worden. De
marktvereniging gokt er op, met

de talrijke in Hengelo aanwezige
paardenhouders ook het ledenbe-

stand te kunnen uitbreiden.
Voorzitter Van Ingen deelde mee,

dat hij al tal van reacties heeft
ontvangen op het TV-programma
en haalde aan dat ook de stoete-

rij van 'de Hazenhut' nader be-

licht zal worden.

Evenementenagenda's voor 2002
zijn op te vragen bij het secretari-
aat: secretaris J. Dinkelman, Fok-

kinkweg9, 7255 AJ Hengelo Gld.,
tel.(0575)462030.
Ook voor aanvragen activiteiten

op 'de Hietmaat'.

Het bestuur hoopt voorts, dat ie-
dere paardenliefhebber zoveel mo-

gelijk promotie zal uitdragen voor
de activiteiten van de Marktver-

eniging Hengelo.
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Kuipers
Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.
(0575) 46 12 27

Hollandse Andijvie

1 kilo € l. 5O

Zoete Druiven zonder pit

1 kilo €2.5O

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

Weekaanbieding

Kruidboek

Kruidcafce

Harde bollen

Kruidkoek

Kruidcake

van € 2,45 voor € 2,05

van €2,65 voor € 2,25

van €0,30 voor € 0,45

van €1,25 voor € l , l O

van €1,35 voor € l , l 5

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

maaltijd niet missen.

Dat ban met de producten van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven

tel. (0575) 46 48 82

KORTINGSBON
€2,50

korting op het inschrijfgeld

t/m 14 april 2002

Afvallen: Maak het niet
moeilijker dan het is

Beheer

'Slank-Klup'

€ 5.~p.ini.

Inschrijfgeld: € ROO

- Elke week nieuwe menu's waar het hele gezin van mee eet
- Speciale aanvulling voor heren, tieners, aanstaande moeders

en vegetariërs
- Goede begeleiding in kleine groepen

Ook lid worden, kom dan naar:

Hengelo, Ons Huis:
donderdags 19.00 uur, tel. (0314) 36 06 05
Zelhem, De Brink:

's maandags 19.00 uur, tel. (0314) 36 35 51

internet: www.slank-klup.nl email: info@slank-klup.nl

Onze kracht: persoonlijke aandacht

Leer succesvol autorijden!!
VAMOR-AUTORIJSCHOOL WEIJERS

HELPT U DAARBIJ GAARNE

Wij lessen in BMW 316 en Honda automatic

Theorielessen te Keijenborg en Hengelo Gld

AUTORIJSCHOOL

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

U WILT
KORTING?

...NOU, DIE KRIJGT U!
Vanaf november krijgt u een behoorlijke korting op
behang- en schilderwerk. Winterschilderkorting noemen
we dat. Neem vandaag nog contact op voor een offerte!

TIP

KLU
DE A< :HTERH<

SSENDII1NST

5EKSE

Telefoon (0575) 46 1064

Heeft u een huis
ouder dan 15 jaar?

Profiteer dan nu
van een BTW-tarief

van slechts 6%
in plaats van 19%!

VUK

VOOR ÜW ZEKERHEID AANGESLOTEN Bij:

ppel Kameel
Vlaai

Tijger Advokaat
Vlaai

Kersen Dt

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 -Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

Uw persbericht f en J

voor 'de Reclame'

kunt u ook e-mailen naaf

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

de gehele week:

Rauwkost: Ijsbergsalade
250 gram € 1,75

gesneden Snijbonen

1zak €1,98

Kist Elstar
12 kiio € 9,98

Aanbiedingen van de week

Rundergehakt i kilo € 6,-

Kipfilet i kilo € 7,50

Boterhamworst 100 gram €0,69

SLAGERIJ
RATERINK

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

Uw advertentie in 'de Reclame'?

vraag naar de vele
mogelijkheden

tel. (0575) 46 3818

Ambiance Zonwering
prijst ü de lucht in
Wanneer u nu bi] Ambiance Zonwering binnenstapt, maakt u kans op een

van de 40 spectaculaire ballonvaarten voor 2 personen. Een simpele manier

om een reisje naar de zon te winnen. De aktie loopt tot en met 30 april 2002.

De aktievoorwaarden zijn in de showroom verkrijgbaar.

AMBIANCE
Z O N W E R I N G

Disbergen

W W W a m b i a n c e z o n w e r i n g n l

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



Badpakken Cs) t (r) ijd

Pasen is weer achter de rug.

Vaak een tijd waarin men lekker

over de schreef gaat met eten en

het lijnen laat voor wat het is.

Maar dan kondigt de zomer zich

aan! Dat betekent korte broeken

en badpakkentijd. De paniek wil
nog wel eens toeslaan. 40h jee,

met dit figuur kan ik me toch

echt niet in een korte broek of

badpak vertonen. Ik moet nodig

afvallen.'

Naarstig gaat men op zoek naar

die ene wonderpil, om al snel tot

de conclusie te komen dat die niet

bestaat. Poeders en pillen gaan als

warme broodjes over de toonbank

om u uiteindelijk teleur te stellen.

U verliest misschien wel in korte

tijd een flink aantal kilo's maar de

ervaring leert dat die er zo weer

bij zitten. Het resultaat is helaas

niet blijvend. Voor een blijvend en

verantwoord gewichtsverlies zult

u uw eetpatroon moeten aanpas-

sen. Bij Beheer 'Slank-Klup' leert u

om met gezonde en normale voe-

dingsmiddelen gewicht te verlie-

zen. Beheer 'Slank-Klup'werkt al

ruim dertien jaar met dezelfde suc-

cesformule. Door het hele land

heeft Beheer 'Slank-Klup' bijna

vierhonderd clubs waar men onder

begeleiding van een van de club-

leidsters kan afvallen. De cluburen

zijn wekelijks. Tijdens het clubuur

wordt u gewogen en ontvangt u

het nieuwe weekmenu. Het week-

menu bevat per dag minimaal

1000 kcal en bestaat uit voedings-

middelen die eigenlijk bij iedereen

op tafel komen. Het grote voordeel

van een weekmenu is dat u niet

elke dag weer hoeft te bedenken

wat u nu weer eens zult eten. U

kunt de boodschappen een week

vooruit doen waardoor u ook niet

in de verleiding komt om nog gauw

iets lekkers maar o zo ongezonds

mee te nemen.De laatste jaren is

gebleken dat overgewicht niet al-

leen meer een probleem is waar

vrouwen mee kampen maar ook

steeds meer mannen mee te maken

krijgen. Ook voor hen is er plaats

bij Beheer 'Slank-Klup'. Speciaal

voor heren is er een aanvulling ge-

schreven, evenals voor zwangere

en voedende vrouwen, tieners en

vegetariërs.

Wij nodigen u uit om eens vrijblij-

vend bij een van onze vierhonderd

clubs te komen kijken om te zien of

wij bij uw verwachtingen aanslui-

ten. Neem voor clublocaties bij u in

de buurt contact op met het hoofd-

kantoor, tel. (0523) 231571 of

kijk op www-slank-klup.nl.

Zie ook de advertentie
elders in dit blad.

Vrijmarkt en kindermarkt op Koninginnedag Steenderen

De Stichting Oranjecomité Steen-

deren organiseert op Koninginne-

dag, dinsdag 30 april 2002, vanaf

13.00 uur een vrijmarkt en kin-

dermarkt. U kunt op de vrijmarkt

curiosa, antiek en zolderoprui-

ming verkopen of kopen. Tevens is

er voor de kinderen gelegenheid

hun overtollige speelgoed, boeken,

plantjes e.d. te verkopen op speci-

aal voor hen bestemde grond-

plaatsen a € 0,50.

Het belooft een gezellige middag

te worden; er is gelegenheid tot

het nuttigen van drankjes en

warme hapjes en er is live-mu-

ziek. Voor kinderen is er gelegen-

heid om zich gratis te laten

schminken en een prachtig spring-

kussen staat ook weer op het

Burg. Buddingh' Plein opgesteld.

Tevens kunnen de allerkleinsten

zich vermaken in de mini-draaimo-

len. Deelname aan de vrijmarkt is

nog mogelijk.

Opgave bij mevr. H. Hendriks, tel.

(0575)452434.

Koninginnedag 2002 in Hengelo Gld.

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 ihdividuelen op een leuke ma-

nier meedoen aan de optocht.

Wagens van te voren opgeven,

tel. (0575) 463026. Van harte

welkom! Verenigingen uit Henge-

lo kunnen op Koninginnedag met

een kraam op het feestterrein

gaan staan. Men kan bijvoorbeeld

iets gaan verkopen of de bezoe-

kers spelletjes laten doen. Elk

leuk initiatief is welkom.

Op deze manier kunnen ze een

aardige cent voor hun vereni-

gingskas verdienen. Wie interesse

heeft, kan contact opnemen met

de heer A.J. van der Velde, tel.

(0575) 463026). Opgave zo

spoedig mogelijk. De kinderspelen

zijn elk jaar een succes en dat is

mooi, want kinderspelen horen bij

Koninginnedag. Maar er dreigt

een tekort aan medewerkers bij

de kinderspelen; een uurtje hulp

bij de kinderspelen, 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.

Tentoonstelling authentieke handwerktechnieken

De handwerkcommissie van de

NBvP Vrouwen van Nu Gelderland

bestaat dit jaar vijftig jaar! Om dit

te vieren zal ereen tentoonstelling

gehouden worden in het Dorpscen-

trum aan de Raadhuisstraat te

Vorden. Dit gebeuren wordt ge-

opend door Dini Hiddink. Zij streeft

naar het behoud van streektaal in

woord en geschrift, heeft hiervoor

diverse boeken geschreven en

geeft regelmatig voordrachten in

de streektaal.

Het is al weer vijftig jaar geleden

dat de Handwerkcommissie van de

Nederlandse Bond voor Platte-

landsvrouwen, nu beter bekend als

Vrouwen van Nu, werd opgericht.

Deze commissie heeft als doel de

oude handwerktechnieken te be-

houden. Men kan ze gebruiken

zoals dat vroeger ook werd gedaan

of toepassen op een eigen, modern

ontwerp waardoor de resultaten

heel verrassend zijn. Het zou jam-

mer zijn als het cultureel erfgoed

hiervan verloren gaat. Met cursus-

sen worden de technieken en het

maken van een ontwerp geleerd.

Ieder jaar wordt in Gelderland een

tentoonstelling gehouden om deze

technieken naar een eigen ontwerp

te presenteren. Dit jaar komt de

tentoonstelling in het Dorpscen-

trum van Vorden en heeft in ver-

band met het vijftigjarig bestaan

natuurlijk een extra feestelijk ka-

rakter. Er worden diverse demon-

straties gehouden, er is een verlo-

ting met veel eigengemaakte ca-

deaus en bezoekers kunnen zich bij

binnenkomst gratis laten inschrij-

ven voor workshops die gehouden

worden om u op deze manier al

iets van bepaalde technieken te

laten 'proeven'.

Op donderdag van 12.00-13-30 uur

Sjabloneren, 14.00-15.30 uur Ty-

vek, 16.00-17.30 uur Sashiko. Op

vrijdag van 12.00-13.30 uur Sja-

bloneren, 14.00-15.30 uur Tyvek,

16.00-17.30 uur en van 19.00-

20.30 uur Sashiko. Op zaterdag

van 11.00-12.30 uur Sjabloneren,

13.00-14.30 uur Tyvek. Inschrij-

ven hiervoor kan alleen persoonlijk

op de tentoonstelling. Ook de tuin-

commissie van de NBvP Vrouwen

zal met een stand aanwezig zijn,

waar zij een demonstratie geven

en stukken tentoonstellen.

Dus noteer in uw agenda! Do. 11

april 11.00 tot 18.00 uur; vr. 12

april 10.00 tot 21.00 uur en zat.

13 april 10.00 tot 15.00 uur.

medische rubrie

HENGELO - KEUENBORG

De huisarts vertelt:
Verstuikte enkel.

Het voorjaar zit weer in de lucht,

en we gaan weer meer naar bui-

ten. De tuin, het sportveld, we

worden weer actief na een winter

binnenzitten en enkele kilo's aan-

komen door de stamppotten.

Sommige mensen gedragen zich in

het voorjaar als het spreekwoor-

delijke veulen dat voor het eerst

de wei in mag. Dat dit kan leiden

tot ongevallen, behoeft geen toe-

lichting. Zo zien de huisartsen

nooit zoveel ongelukken met

(elektrische) grasmaaiers als in

het voorjaar. En op het sportveld

zien we veel verstuikte enkels.

Wat is een verstuikte enkel pre-

cies? Om deze vraag goed te be-

antwoorden, moeten we eerst

even kijken hoe de enkel er onder

de huid uitziet.

U ziet hier een rechter enkel,

gezien vanaf de buitenkant; we

spreken ook wel van buitenenkei.

Duidelijk zichtbaar zijn de enkel-

en voetbotten en de enkelbanden.

Bij een enkelverstuiking worden

met name de banden van de bui-

tenenkei opgerekt of ingescheurd.

Dit ontstaat bij en plotselinge rek

op de banden wanneer de voet

naar binnen omzwikt.

De ernst van dit letsel kan in drie

gradaties worden onderverdeeld:

op de eerste plaats de simpele

verzwikking. In dit geval zijn de

banden alleen maar iets opgerekt.

Er zal óf geen óf een lichte zwel-

ling ontstaan. De enkel doet wel

pijn, maar de pijn neemt in enkele

dagen af. Deze vorm behoeft geen

behandeling, het dragen van ste-

vige schoenen volstaat.

In het tweede geval zijn de ban-

den ernstiger opgerekt of geheel

of gedeeltelijk gescheurd. De

kracht van het zwikken is dan

meestal groter, of men komt na

springen ongelijk neer (voet van

medespeler bij volleybal!). In dit

geval zal er snel een forse zwel-

ling ontstaan ter hoogte van de

buitenenkei. De pijn is intens en

belasten van de voet zal als de

zwelling eenmaal aanwezig is,

niet mogelijk of zeer pijnlijk zijn.

Tenslotte kan de kracht van het

zwikken zo groot zijn dat de ban-

den niet inscheuren maar met een

het stukje bot waar zij aanhech-

ten, afscheuren. Dit beeld lijkt op

het tweede maar is nog heftiger.

Tenslotte kan er natuurlijk ook

een echte enkelbreuk optreden,

maar die valt buiten dit bestek.

Hoe ziet de behandeling eruit? In

alle gevallen is het belangrijk te

koelen. Meestal volstaat vijftien

tot twintig minuten onder koud,

zacht stromend water. Doel hier-

van is de vorming van de zwelling

tegen te gaan; tevens neemt hier-

bij de pijn af. Na deze periode van

koelen kan een drukverband wor-

den aangelegd, als er tenminste

geen zwelling is opgetreden. Het

aanleggen van een drukverband

als er wel zwelling is, heeft geen

zin, en is alleen maar pijnlijk. In-

dien er twijfel bestaat of het een

verzwikking of een (gedeeltelijke)

enkelbandscheur betreft, kan men

de huisarts raadplegen. Deze kan

na het onderzoeken van de enkel

de mate van ernst doorgaans

goed vaststellen.

Bij de behandeling is het belang-

rijk dat er eerst ontzwelling op-

treedt. Dit kan door een dag of

drie rust te nemen, met de enkel

hoog. Alleen het hoogst noodza-

kelijke mag worden gelopen, en

dan nog liefst met elleboogskruk-

ken. Is de enkel eenmaal dun, dan

kan een tape verband worden

aangelegd. Dit kan niet eerder,

omdat tape in het geheel niet

meegeeft, en de bloedvoorziening

afknelt zolang er nog zwelling be-

staat. Het tape verband zorgt er-

voor dat er geen zijdelingse bewe-

ging in de enkel mogelijk is, en

dat op deze wijze de bandscheur

kan herstellen. In het algemeen

volstaat drie weken tapeverband,

gevolgd door minstens drie weken

sportverbod. Al met al ben je zo

zes weken zoet met een enkel-

bandscheur.

Een aardig detail is dat het tape-

verband door de Geldropse chi-

rurg van den Hoogenbrand is ont-

wikkeld, de vader van de Olym-

pisch zwemkampioen. Voordat hij

aantoonde dat het herstel met

een tapeverband net zo goed en

zelfs sneller verliep dan na opera-

tie, was het opereren van enkel-

banden de standaard behande-

ling. Na de operatie verdween

zo'n enkel dan vaak nog zes

weken in het gips. Geopereerd

worden enkelbandscheuren tegen-

woordig nog maar uiterst zelden.

Het tapeverband wordt overigens

vaak gecombineerd met fysiothe-

rapie, waarbij de kracht van de

enkel en het gevoel voor de stand

van de enkel in de ruimte worden

getraind.

1SCHÉ RUBRIEK WORDT VERZORGD DO
B.A.M. EIJKELKAMP, J. KONING EN NJ.C. EYCK
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TAXI BERT LAMMERS

•41̂ ^̂  k*»* lBERT LAMMEES

Tel. (0575) 463005

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Varsselseweg 49,

7255 NR Hengelo Gld.

tel.(0575)467474

fax (0575) 46 74 20

!NÜ INK - ook op zaterdag

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Bouwbedrijf

Wolbrink-Masselink
Voor al uw:

- Nieuwbouw

- Onderhoudswerk

- Verbouw

- Stallenbouw

- Utiliteitsbouw

- Sleufsilo's

- Betonvloeren

Wij zijn een groeiend bedrijf en hebben plaats voor:

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

VOORJAARS ACTIES ACTIES ACTIES

POWER EQUIPMENT

GROENE KRACHT. ALLE TOPMERKEN

NIEUW EN GEBRUIKT
Alle merken Gazon-Tuinmachines Nieuw en Gebruikt Onderdelen Reperatie Verkoop

Advies Jaarlijks onderh. Gehaald Gebracht Stalling 2 Werkpl. Service dealer Honda.

Prijsopg. Taxatie Leenmachine Mitsubishi Husqvarna Etesia Gastel Garden enz.

Compl. Assortiment Groene Kracht 500 m2 SHOWROOM Desk. monteurs Speciaal

gereedschap Korte wachttijd.

JÜÜJEL
Land- en tuinbouwmechanisatie

Branderhorstweg 5 - Keijenborg Tel. (0575) 462026 Fax (0575) 463904 E-mail: jowe@introweb.nl

Vanaf 6 mei 's maandags gesloten

Zoals u de vorige keer al kon lezen

in deze krant, tracht de gele Kei-

aosers-trein weer langzaam op

gang te komen. Nadat we begin

maart de Witte Wieven in Zwiep

bezocht hebben, zijn we weer seri-

eus aan het fietsen begonnen. Vo-

rige week hebben we met zestien

fietsers onze sponsors in Keijen-

borg en Groenlo van een bloemetje

voorzien.

Het afgelopen weekend werden de

eerste klimkilometers afgelegd in

het Montferland. De eerste tikken

werden alweer uitgedeeld en ie-

dereen weet nu dan ook weer zijn

plaats in het peloton. Zoals ge-

woonlijk was de schrijver van dit

stukje weer achter in de groep te

vinden maar zal in de loop van dit

seizoen zeer zeker trachten een

plek voorin te bemachtigen.

Doordat een aantal leden de win-

ter hebben doorgebracht op de

ATB en anderen echt geen meter

gefietst hebben, valt het in de eer-

ste weken niet mee om de groep

bij elkaar te houden. Zo ook deze

zondagmorgen...

Om in het Montferland één van de

drie geplande klimmen te ontlo-

pen, kwam iemand op het idee om

maar een stukje af te snijden.

Omdat er na elke klim op elkaar

gewacht wordt, kwam men er

achter dat één van de leden niet

over de Peeskebult gekomen was.

Dus werd de bult ten tweede male

beklommen om onze eenzame fiet-

ser op te sporen. Helaas, ook aan

de andere kant was hij in geen vel-

den of wegen te bekennen. Ook

was er geen St. Bernardhond

voorhanden, dus werd er besloten

om zelf maar te gaan zoeken in de

bergen. Omdat er bij de start afge-

sproken was dat vandaag ook de

Elterberg beklommen zou worden,

werd. de speurtocht uitgebreid

richting Duitsland. Doordat het lij-

dend voorwerp van twee kanten

de berg kon afkomen, werd de

groep in tweeën gesplitst. Groep l

ging ten derde male de bult weer

op om via Stokkum de Elterberg

te beklimmen en groep 2 ging via

Elten tegen het verkeer in, de berg

op. Hoe het groep l vergaan is

weet ik niet. Groep 2 kreeg echter

nog een ander obstakel te nemen.

Een dikke Duitser probeerde nog

eens de Duitse verkeersregels uit

te leggen. Hij kwam ons in zijn

grote wagen tegemoet rijden om

nog net voor de groep tot stilstand

te komen en te vragen of het in

Holland üblich was om op een ein-

bahnstrasse tegen het verkeer in

te rijden. Nadat hem wijs werd ge-

maakt dat alle fietsers in Holland

tegen het verkeer in fietsen, kon-

den we de weg naar de top vervol-

gen. Daar elk sprookje zijn happy-

end kent, sloten wij ook daarbo-

ven aangekomen, groep l met de

verdwaalde fietser in onze armen.

Zo ziet u maar weer; Samen uit,

samen thuis.

Toerprogramma:

Don. 4 april Midweektocht

Zon. 7 april Veluwezoomtocht

Woe. 10 april Midweektocht

Zat. 13 april Slingeplastocht.

Zondag 3 maart jl. was het na zes

jaar eindelijk zover: de dames

van handbalvereniging SV Quin-

tus werden kampioen in de derde

klasse.Na een ruime zege, waar-

bij het publiek zich ook niet onbe-

tuigd liet, werden de dames op

een vrachtauto van de fa. Enze-

rink met veel kabaal door Henge-

lo Gld. vervoerd.

Op de foto het winnende team met
sponsor, de heer Besselink van de
fa. Kroesen & Besselink
kalkzandsteenverlijming.

Damclub

Hengelo Gld.

Jeugddamdag

Op zaterdag 13 april a.s. is er in

Terborg wederom een jeugddam-

dag. Alle jeugd mag hier aan

mee doen, 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.

Huisdamcompetitie: derde en

vierde ronde:

H. Hulshof - H. Maandag 3-0

B. Oldenhave - V. Ankersmit 3-0

A. Menkveld - B. Stege 0-3

E. Brummelman -

G. Tekelenburg 1-1

B. Stege - B. Oldenhave 3-0

A. Menkveld - G. Tekelenburg 0-3

V. Ankersmit - H. Maandag 3-0

H. Hulshof - E. Brummelman 3-0

Volgende huisdamavond is op don-

derdagavond 11 april vanaf 19.45

uur. Een ieder is daar van harte

welkom, ook al is dat de enigste

avond dat u aanwezig kunt zijn.



Hein Meurs neemt afscheid van het wethouderschap

Op vrijdag 22 maart jl. waren

veel belangstellenden en geno-

digden aanwezig op de af-

scheidsreceptie van wethouder/

loco-burgemeester Hein Meurs.

In de raadsvergadering van

woensdag 12 maart jl. was hij

al benoemd tot Ridder in de

Orde van Oranje Nassau. Ver-

schillende sprekers maakten

van deze gelegenheid gebruik

om Hein Meurs toe te spreken.

Dhr J. van Gijssel, gemeentese-

cretaris opende de receptie.

'De nieuwe wethouders zullen op

23 april benoemd worden. Je gaat

door in de verlenging, echter in

Kinderen en spelen

Als je kinderen vraagt waarom ze spelen, zullen ze je verbaasd aan-

kijken. Als ze antwoord geven, zullen ze zeggen: 'Omdat het leuk is
natuurlijk!', in ieder geval niet: 'Omdat het zo goed is voor onze
ontwikkeling, nu en later'. Toch is het wel zo.

Soms hebben ouders het idee dat hun kind niet speelt. Kastdeurtjes

20 x open en dichtdoen, eindeloos verhalen vertellen tegen een

knuffelbeer, traptreden op- en afklimmen, afstoffen, imiteren, dat

zie je misschien niet als spelen, maar... dat is het wel!

Tijdens de thema-avond die Speel-

o-theek 'Dribbel-In' in samenwer-

king met peuterspeelzaal 'Hopza'

op 11 april a.s. organiseert, krijg

je inzicht in hoe kinderen spelen

en zich ontwikkelen, van baby tot

en met de basisschool. Spelen is

belangrijk voor de ontwikkeling

van kinderen. Het draagt bij aan

de ontwikkeling van hun lichaam,

hun verstand en hun taalgebruik.

Hoe ze zich moeten gedragen,

hun gevoelens en fantasie, hun

mogelijkheid zichzelf vorm te

geven en uit te drukken, spel

heeft een functie voor verschillen-

de ontwikkelingsgebieden. Licha-

melijke, verstandelijke en sociaal-

emotionele ontwikkeling. Spelen

is leuk, spelen is leren, spelen is

dingen doen waar je zin in hebt,

spelen is ontdekken, spelen is

ontwikkelen.

Wat kunnen we in spel herkennen

of stimuleren? Op deze avond

krijg je naast dit inzicht ook bij

elke leeftijd passende speltips.

Deze thema-avond zal op donder-

de verlenging kun je ook scoren.'

Burgemeester Van Beeck Calkoen

noemde de gunstige omstandighe-

den van de gemeente Hengelo

waarin Hein Meurs afscheid nam.

Collega wethouder Nees van Pe-

tersen roemde de collegialiteit en

prettige samenwerking. Namens

het NME sprak Evert Jongkind en

dankte Hein voor de inzet voor

het milieu en de betrokkenheid in

de afgelopen jaren. Gert Hiddink

sprak als voorzitter van het CDA,

afdeling Hengelo Gld. 'Achten-

twintig jaar raadslid, waarvan

twaalf jaar als wethouder, een

hele prestatie.' Anton van Ingen

dankte Hein Meurs voor de inzet

en belangstelling voor 'Hippisch

Hengelo'. Marchien Oosterhuis

sprak namens de plaatselijke

VW, waarbij ze Hein Meurs be-

dankte voor de plaats die hij de

plaatselijke VW in zijn beleid

heeft gegeven. Als laatste sprak

Hein een dankwoord tot de aan-

wezigen.

Met het vertrek van Hein Meurs

sluit de gemeentepolitiek in Hen-

gelo een heel belangrijke periode

af. Wij wensen Hein samen met

zijn gezin alle goeds voor de toe-

komst.

dag 11 april worden gehouden bij

de peuterspeelzaal, Sarinkkamp

(naast de sporthal) in Hengelo

Gld.

Aanvang van deze avond is om

20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat

de koffie voor u klaar.

Iedereen is welkom, ook indien je

kind niet naar de peuterspeelzaal

gaat of lid is van de Speel-o-

theek. Vanwege de beperkt ruim-

te (vol is vol) is het wel verstan-

dig om je op te geven voor deze

interessante avond; dit kan bij

de peuterspeelzaal, bij de Speel-o-

theek tijdens de openingstijden

(dinsdag- en vrijdagavond van

19.00-20.00 uur) of telefonisch

bij Corine Salomons 464289 of

RitaLubbers463544.

Een zinvolle avond, komt allen.

Nieuw telefoonnummer Yunio Oost Gelderland

Nadat Yunio op l januari van dit

jaar een naamswijziging onder-

ging (voorheen ZorgGroep en

Okido) is nu ook het telefoonnum-

mer gewijzigd.

Yunio Oost Gelderland is 24 uur

per dag bereikbaar onder een

nieuw telefoonnummer

(0900) 9864 (0900-Yunio) 0,10

euro per minuut. Door de invoe-

ring van een eigen telefoonnum-

mer probeert Yunio de wachttij-

den voor haar cliënten zo kort

mogelijk te houden.

Cliënten en zakelijke relaties kun-

nen Yunio via telef. (0900) 98 64

bellen voor vragen, informatie of

deskundig advies over: Zwanger-

schapsbegeleiding, Kraamzorg,

Jeugdgezondheidszorg (consulta-

tiebureau) 0-4 jaar, Kinderopvang

0-13 jaar, Peuterspeelzaal werk,

Opvoedingsadvies, Cursussen of

Dieetadvisering.

Wanneer men het nummer (0900)

98 64 kiest, krijgt men een keuze

tussen: Aanmelding/afspraken en

Informatie/advies. Direct daarna

heeft men persoonlijk contact

met een van de medewerkers van

Yunio. De aanmelding of afspraak

wordt afgehandeld of naar het be-

treffende planbureau doorverbon-

den. De medewerker geeft infor-

matie of deskundig advies of ver-

bindt door naar de betreffende af-

deling.

Buiten kantooruren komen alle

keuzes bij de afdeling Informatie

& Advies terecht voor de gebrui-

kelijke 24-uursservice.

Voor informatie over thuiszorg

kan de cliënt de reeds bekende te-

lefoonnummers van ZorgGroep

Oost-Gelderland of Hameland van

Nispenhof blijven gebruiken.

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

Donderdag 21 maart t/m dinsdag 26 maart

Donderdag 21 maart Maandag 25 maart

Tijdens een verkeerscontrole,

die in Zelhem gehouden is tus-

sen 13.45 uur en 16.10 uur,

zijn er in totaal veertien over-

tredingen geconstateerd.

Bij deze controle zijn 71 voer-

tuigen gecontroleerd, waaron-

der een aantal bromfietsen.

Voor de volgende overtredingen

zijn bekeuringen uitgereikt: 5 x

overschrijden van de toegesta-

ne maximumsnelheid, 5x niet

dragen van autogordel, l x ont-

breken van oranjeplaat snor-

fiets, l x trekhaak voor kente-

kenplaat, lx niet bevestigen

van losremkabel van aanhang-

wagen aan een voertuig, lx

niet hebben van reflector op

een landbouwtrekker.

Daarnaast zijn er diverse

waarschuwingen gegeven voor

het niet bij zich hebben van

geen of onjuiste papieren.

De brandweer Zelhem moest

's avonds uitrukken voor een

autobrand op de Halle-Nijman-

weg te Halle.

De auto van de 25-jarige man

uit Zelhem is volledig uitge-

brand. De bestuurder bleef

hierbij ongedeerd.

- 's Morgens reed een automobi-

list, een 49-jarige vrouw uit

Halle, over de zandweg de Pau-

sendijk in Halle. Doordat zij bij

de kruising met de Halseweg

geen voorrang verleende aan

een naderende motorrijder, ont-

stond een aanrijding. De motor-

rijder, een 38-jarige man uit

Harreveld, is met onbekend let-

sel per ambulance naar het zie-

kenhuis overgebracht.

Dinsdag 26 maart

- Bij de politie kwamen deze dag

vijftien meldingen binnen van

auto-inbraken. De nog onbe-

kende dader(s) hebben in de

nacht van maandag op zondag

vijftien voertuigen in Hengelo

opengebroken en hebben een

grote hoeveelheid autoradio/

cd-spelers en overige appara-

tuur buitgemaakt.

De voertuigen stonden gepar-

keerd aan Het Karspel, Sarink-

kamp, Oranjehof, Margriethof,

Ruurloseweg en Kerkekamp.

De politie heeft deze zaken

volop in onderzoek.

Saskia Visscher

Iets doen voor de poen

Wellicht herinnert U zich de actie

'Een heitje voor een karweitje'

van vorig jaar! Toen trokken de

220 leerlingen van Rozengaards-

weide het dorp in om door middel

van een karweitje geld te verza-

melen voor een particulier project

in Afrika. Maar liefst zes nieuwe

fietsen konden worden gekocht

voor schoolkinderen in Tanwal-

bougou die daardoor op tijd op

school kunnen komen.

Dit jaar werken de kinderen on-

der een gemoderniseerd motto:

'Iets doen voor de poen", voor een

project dat wat dichterbij ligt. De

ouderraad dacht dit keer de die-

renambulance een steuntje in rug

te geven.

Vanaf 8 april gaan de kinderen

weer op pad om te vegen, te poet-

sen, te zuigen of te wassen voor

het zieke mededier!

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

U 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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'Kennèh' in café de Bierkaai

De uit Didam afkomstige feestband 'Kennèh' staat ga-

rant 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 co-

verband, 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 Jan-

sen (accordeon en zang) en Ronnie Hendriksen (basgi-

taar 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 internet: www.kenneh.nl

of www.-kenneh.com of www.debierkaai.nl

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld
telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

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.

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!

) i/oof 'deReclame'

kunt a ook e-mail en naaf

PottenbaKKery

EriKWindig

Dames opgelet!

Voor cjureizen en

zotten bakt EriK

potten.

Kinder- en

ze tienpart yen

Info:

%.E.-we<j 44 - fèaeiK

Tel. (0575)4419 95

Wij hebben alles
voor uw klus!

Ijzersterk in
technisch materiaal!

Hout en Plaat
op maat!

iiOf TOLBRUG

Emmerikseweg 17,

7227 DG Totdijk

Tel. (0575) 45 16 55

Fax (0575) 45 26 79

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

prolink.nl
Zutphen - Doetlnchem - Winterswijk

Uw bedrijf
perfect

op internet

Voor alle Internet 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 «n bedrijven!

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

OOK VOOR UW TUIN/

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18, 7223 DV Baak

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

U kunt ook in Bwk terecht voor allerlei

bestratingsmaterialen voor uw tuin en erfo.a.

- Oude gebakken stenen in verschillende formaten;
- Alle soorten getrommelde stenen;
- Betonklinkers alle soorten en maten;
- Tegels in veel kleurige soorten en maten;
- Siergrind in zakjes en big bags;
- Sierelementen voor water, stapelbakken enz;
-Tuinhuisjes en tuinpriëlen.

Geopend: 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

Audi802.0i, LPG, 1990

BMW 3161,1991

Citroen ZX 1.4,1993

Citroen XM 2.0i, i.z.g.st. 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 1.6iGLX, LPG, 1993

Mazda 323 Sedan 1.8,1992

Mazda 323 Sedan 1.5i GLX, 19%

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

Mazda 626 HB1.8 GLX, 1998

Mazda 626 Wagon 2.0, DITD, airco, 1998

Mazda Demio GLX, Airco, 1999

Mazda MX3-V6,1992

Mazda Xedos 9,2.0J-V6,1994

Mitsubishi Pajero Long Body 2.8 TDi, 7 pers.,

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 306,19%

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 850,75 Stationcar, 1996

2.700,-

6.350,-

2.750,-

3.395,-

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,-

10.250,-

6.250,-

7.250,-

1996incl.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,-

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

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

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, 1996 /1997

Opel Combo, 1993

Opel Combo Diesel, 1997

3xVWCaddySDi, 1998/1999

VWTransporter, open laadbak, kipper, 1995

Klassieker: Mazda RX-7, nw. model, 1986 3.250,-

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 1.5,1 989, i.z.g.st.

Nissan Micra 1.2, 1990

Renault 21 GTS, 1990

VW Golf 111. 8, LPG, 1990

VW Polo, 3-drs, 1991

Volvo 440, 1990

1.500,-

1.250,-

1.250,-

1.800,-

1.350,-

1.350,-

2.250,-

1.750,-

1.500,-

Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur

zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Tweede Paasdag
geopend

van 11.00 tot 16.00 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

g) pagina


