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f RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

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

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

kinderen
middelpunt

Museumweekend

'Wor/d Servanfs'
krenfenbol/enacfie

in Sfeenderen

voorjaars-
wonde/ing op
de Kieffskamp

Zorgwifzer
Achterhoek

officieel van starf

Oplossing
Paaspuzze/
mef spreuk

Nederlandse kampioenen rolstoeldansen

Jacqueline Jansen (links) uit Tol-

dijk en Astrid ter Horst werden bij

het rolstoeldansen Nederlands

kampioen in de amateurklasse ju-

nior latin, duo. Deze nationale

titel, behaald in Boxmeer, bete-

kent voor hen de vijfde plaats op

de wereldranglijst. In de categorie

ballroom, eveneens amateur junior

duo, behaalden zij de tweede prijs

van Nederland en eveneens de vijf-

de plaats van de wereld.

Jacqueline en Astrid oefenen onder

leiding van H.Vieberink van dans-

school Vieberink in Doetinchem

Gulle KIK-Paashaas deelt

29 waardecheques uit

De Paasactie van KIK heeft 29

gelukkige winnaars opgeleverd,

die allemaal een waardecheque

kregen aangeboden van 15, 20 of

50 Euro.

Zo werd de KIK-Paasactie afge-

sloten die ook dit jaar weer een

groot aantal deelnemers telde, uit

de knalgele KIK-bus kwamen

bijna achthonderd deelnemers te

voorschijn, waaruit de winnaars

moesten worden getrokken.

De gewonnen waardecheques kun-

nen bij de KIK-winkeliers worden

ingeleverd en zo heeft men bij de

inkopen in Keijenborg een aardig

voordeeltje, maar... dan moetje

natuurlijk wel winnaar zijn!

'Wij zijn blij met een grote deel-

name aan deze actie, het bewijst

zijn nut en geeft ons een tevreden

gevoel,' aldus de leden van de

KIK die de trekking verrichtten.

De Paashaas maakte zich vervol-

gens snel uit de voeten om de

waardecheques te bezorgen waar-

na hij kon genieten van de Paas-

dagen met mooi weer.

De eerstvolgende KIK-actie wordt

weer ruim van tevoren bij u ken-

baar gemaakt, zodat iedereen er

aan kan deelnemen en men het

voordeel van Kopen in Keijenborg

zelf kan ervaren.

Erepenning gemeente Hengelo voor schietvereniging iWillem TelV

Ria Baakman (links) samen met de leden die voor 'Wilem Teil' de bijzondere prestaties hebben geleverd

Op woensdag 27 maart werd in

het clubgebouw van schietvereni-

ging 'Willem Teil' de erepenning

van de gemeente Hengelo Gld.

uitgereikt door Ria Baakman -

plaatsvervangend wethouder

aan het bestuur van de schiet-

vereniging gezien de bijzondere

prestaties, geleverd door de leden

Benno Groot Bramel, Bennie Har-

telman, het damesteam, bestaan-

de uit Hebe Hermans, Ria Maal-

derink, en Ina Wormgoor en het

herenteam, bestaande uit Benno

Groot Bramel, Johan Middendorp

en Sven Alferink.

Benno Groot Bramel werd Neder-

lands kampioen 50 meter klein

kaliber geweer, 3 houdingen, 3 x

20 schot en dezelfde prestatie bij

3 houdingen 3 x 40 schot. Beide

titels werden door hem behaald

met nieuwe Nederlandse records.

Bennie Hartelman werd Neder-

lands kampioen bij het onderdeel

50 meter klein kaliber geweer,

knielend, in de klasse Veteranen

2. Het damesteam van Hebe Her-

mans is tijdens de Nationale Kam-

pioenschappen Luchtpistool Ne-

derlands Kampioen geworden.

Het team van Benno Groot Bra-

mel is er in geslaagd om bij 3 x

20 schot en tevens bij 3 x 40

schot Nederlands kampioen te

worden.

Op dezelfde avond werden de uit-

slagen van het stratenschiettoer-

nooi bekendgemaakt.

Deze zijn als volgt:

Teams dames:

1. Kempkuipjes (1975 pnt),

2. Vordenseweg (1949 pnt),

3. Het Karspel (1880 pnt).

Teams Heren:

1. Wichmondseweg (2083 pnt),

2. Boakse Bekke (2041 pnt),

3. Holtria I (2037 pnt).

Individueel dames:

1. M. Kuiperij (530 pnt),

2. M. Meenink (527 pnt),

3. J. Teunissen (508 pnt).

Individueel heren:

1. B. Heusinkveld ( 536 pnt),

2. J. Rouwenhorst (532 pnt),

3. A. Menkveld (531 pnt).

Individueel schutters:

1. C. Middelink(517pnt),

2. H. Berendsen (507 pnt),

3. H. Bloemendal (446 pnt)



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zondag 14 april, 10.00 uur,

ds. A.B. Elbert, Jeugddienst
Goede Herder Kapel
- Zondag 14 april, 10.15 uur,

dhr. H.G. Dijkman, Vorden
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Zondag 14 april, 10.00 uur, ds. C. Ferrari
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 11 april, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 13 april, Eucharistieviering
- Zondag 14 april, 10.00 uur,

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

Eucharistieviering (dagkapel)
- Woensdagsavonds 19.00 uur

Rozenkrans bidden (dagkapel)
Zorgcentrum Maria Postel:
- Dinsdagsmorgens om 10.00 uur

Eucharistieviering - vrijdagavond om
19.00 uur een Eucharistieviering

NPC gebouw, Zelhem:
- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

«MEDISCH
Huisartsengroep Hengelo Gld./Keijenborg:
- Informatie over de huisartsenpraktijk

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op
http://huisartsengroephengelogld. wolweb, nl/

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

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

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

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

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

- zat., zon. & feestdagen van 11.00 tot 12.00 uur
en van 17.30 tot 18.00 uur.

- Levert u zoveel mogelijk uw recepten in tijdens
deze openingsuren.

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

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

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

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

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

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

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

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

- Telefoonnummer 0900-8844
De Graafschap Dierenartsen
- A.R.J. van Ingen, H.J. Ormel en H.G. Salomons

- Kampstraat 2, 7255 XC Hengelo Gld.
tel. (0575) 461420 (ook voor spoedgevallen)
u wordt altijd doorverbonden naar de dienst-
doende dierenarts.

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

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

m HULPDIENSTEN
Hulpdienst Hengelo en Keijenborg
Contactpersonen Hengelo:
- Mw. B. Schuerink, tel. (0575) 46 1828
- Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Contactpersonen Keijenborg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
- Mw. R. Jansen, tel. (0575) 462937
Bezoek- en Oppas Service voor Ouderen
(B.O.S.O.) V.T.Z. Vrijwillige Terminale Zorg
Hengelo: Mw. R. Rijpkema, tel. (0575) 462439
Keijenborg: Mw. M. Droppers, tel. (0575) 46 22 79
Tafeltje Dekje:
Coördinator te Hengelo:
- Mw. M. Harmsen, tel. (0575) 461678
Coördinator te Kei j en borg:
- Mw. A van Aken, tel. (0575) 462627
Quintest Thuiszorg
Bureau voor particuliere Thuiszorg
- 24 uur per dag bereikbaar onder centraal

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

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

tel. (0575) 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 IJsselstreek)
- Vereniging op chr. grondslag voor alg. belan-

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

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

Humanitas 'Steun bij Verliesverwerking'
- Informatie en aanmelding:

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

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

tel. (0575)463435
- M. Lukassen, tel. (0575) 4614 57 (maandagmorgen)

- Ina Wuestman, Vierakker, tel. (0575) 527246
- Lies-Erne Rutjes, Steenderen tel. 06-51318583
- Yvonne Roelofs, Wichmond, tel. (0575) 44 1942
Diëtiste
- H. Zweerink-Stege, tel. (0575) 44 1809

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

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

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

Openingstijden VVV Hengelo Gld.
- 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,
Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes'

Herbalife
Wilt u weten wat het is,
hoe het moet en smaakt?
Geef u dan op voor de
info-avond op 17 april om
20.00 uur. Annie 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

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

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

—

De Zonnebloem
afd. Hengelo Gld.

Jaarlijkse dagboottocht

op maandag 27 mei a.s.
voor inwoners van Hengelo Gld.

Aanmelden voor 1 mei bij:

B. Wentink, tel. (0575) 463013
R. Veerink, tel. (0575) 46 1398

bij late aanmelding kan het

zijn dat de boot vol is

CHR. MUZIEKVERENIGING

c-
HENGELO GLD.

CRESCENDO

Voorjaarsuitvoering
op zaterdag 13 april a.s.

in sporthal 'de Kamp'

m.m.v. Jazzgroepen van Aerofitt

Aanvang 20.00 uur - Zaal open 19.30 uur

Entree € 2.50 - Donateurs vrije toegang

Jansen Wehl b.v.

Raphaëlstraat l d, 7031 BA Wehl

tel .(0314)681481

fax (0314) 68 36 87

e-mail info@lenferink.com

web www.lenferink.com

Schildersbedrijf Jansen Wehl b.v. zoekt:

onderhoudsschilders

/eer/ing-schi/ders

timmerlieden

/eer/ing-t/mmer/ieden

voor diverse projecten in de regio Achterhoek en Liemers.

Bent u diegene die ons team kan versterken, bel dan tijdens

kantooruren (0314) 68 1481 voor een afspraak.

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.



Schutterij
'€endracht
Mcicikt
Mocht'

Ledenvergadering

op maandag 15 april 2002
in café 't Hoekje-Dijk-Stijl,

Spalstraat l, Hengelo Gld.

1. Opening

2. Notulen jaarvergadering 23 april 2001

3. Jaarverslag 2001

4. Financieel verslag 2001

5. Kermisprogramma 2002

6. Activiteiten 2002

7. Bestuursverkiezing:
aftredend A. Baakman niet herkiesbaar,

het bestuur draagt M. Bijenhof voor.

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden

voor 13 april a.s. bij het secretariaat,

Julianalaan21,7255ED Hengelo Gld.

8. Wijziging reglementen

9. Verder ter tafel

10. Rondvraag

11. Sluiting

Voorjaarsuitvoering

Chr. muziekvereniging 'Crescendo'

De Christelijke muziekvereniging

'Crescendo' uit Hengelo Gld. houdt

op zaterdag 13 april 2002 haar

jaarlijkse voorjaarsuitvoering in

sporthal 'De Kamp', Sarinkkamp

7 te Hengelo Gld. Het thema is de

jaren '70. De jazzgroep van sport-

centrum 'Aerofitt' verleent haar

medewerking. De harmonie speelt

onder leiding van de heer W. Beu-

del in de afdeling uitmuntendheid.

Enkele nummers die deze avond

te horen zijn: 'A tribute to John

Lennon', 'Saturday night fever'

en 'The story of Demis Roussos'.

De malletband staat onder leiding

van de heer B. Rietman. Een klei-

ne groep met veel in hun mars.

Nummers die zij spelen zijn: 'Love

and marriage', 'Amadeus Bolero'

en 'Caribbean Cocktail'.

De avond begint om 20.00 uur,

terwijl de zaal vanaf 19.30 uur

open is.

De entree bedraagt € 2,50. Dona-

teurs hebben op vertoon van een

geldige donateurskaart vrije toe-

gang.

Gregoriaans koor Gaudeamus zingt

Op zondag 14 april zingt het Ach- dus in Steenderen. De viering be-

terhoeks koor Gaudeamus de gre-

goriaanse gezangen die horen bij

de derde zondag van pasen tij-

dens de eucharistieviering in de

parochiekerk van Sint Willibror-

gint om 9.30 uur. De vaste gezan-

gen, het Kyrie en het Gloria zul-

len zijn uit de eerste mis.

Iedereen is van harte uitgeno-

digd.

Anders-dan-dienst

in de Remigiuskerk

In samenwerking met de jeugd-

dienstcommissie wordt er door

catechisanten op zondag 14 april

a.s. om 10.00 uur in de Remigius-

kerk een 'anders-dan dienst', een

dienst voor durfals, gehouden.

Het thema voor deze dienst luidt:

Laat eens zien wie je bent.

De dienst zal vast en zeker an-

ders dan anders zijn: geen preek,

geen orgel, geen koffiedrinken na.

Maar wel: koffie en thee en limo-

nade drinken vanaf 10.00 uur en

iets creatiefs, stilte, inspirerende

teksten, het jongerenkoor 'Rejoi-

ce' uit Keijenborg en muziek van

de jongeren zelf, wellicht gitaar,

fluit, viool.

Een dienst om eens mee te maken

en zelf aan mee te werken.

Neem iets mee naar de kerk om

dat te laten zien aan een ieder en

er iets over te vertellen wat dat

nu met uw en jouw geloof en

leven te maken heeft.

Laat eens zien wie je bent... een

dienst voor durfals, spannend en

uitdagend.

Dagboottocht 'DeZonnebloem'

af d. Hengelo Gld.

AI vele mensen, die zijn meege-

weest met de jaarlijkse dagboot-

tocht, georganiseerd door 'De

Zonnebloem', afd. Hengelo Gld,

hebben het er nog steeds over hoe

fijn, gezellig en goed verzorgd

deze reis was. Dit wordt mogelijk

gemaakt door de vele vrijwilli-

gers, waar 'De Zonnebloem' bij

alles wat ze organiseren, gebruik

van kan maken.

Bij deze dagreis kunnen niet al-

leen invaliden of zieken mee,

maar er is ook in beperkte mate

plaats voor mensen, die er anders

niet zo makkelijk uit komen, een

beetje vereenzamen door hun leef-

tijd of op een andere manier niet

in staat zijn zelf voor een uitstap-

je te zorgen.

Op maandag 27 mei is het weer

zover. Wanneer u belangstelling

hebt voor dit tochtje of u denkt,

dat u iemand kent, die hiervoor in

aanmerking komt dan kunt u zich

vóór woensdag l mei opgeven bij

B. Wentink en R. Veerink

Zie ook de advertentie

elders in dit blad

KBO afd. Hengelo bezoekt

sterrenwacht

Op woensdag 10 april a.s. brengt

de KBO, afdeling Hengelo Gld.

een bezoek aan de sterrenwacht

bij de familie Olthof in de Toldijk.

Na de rondleiding zal er doorgere-

den worden naar het oude stadje

Bronkhorst. Hier is gelegenheid

wat te wandelen en een consump-

tie te gebruiken.

Wij willen de leden aansporen

deze interessante middag mee te

maken.

Opgave bij de secretaresse mevr.

Beunk, tel. (0575)461479.

Hangt u ook de

vlag uit?

Laten we met zijn allen een mooi

gebaar maken en de vlag uithan-

gen. Daar zijn dit jaar erg veel

gelegenheden voor. Wat denkt u

van Koninginnedag en 4 mei en

natuurlijk bevrijdingsdag 5 mei.

Maar vergeet ook de eindexa-

mens niet en natuurlijk de ker-

mis. Het wordt een groot feest als

hele straten meedoen en de vlag

ook uithangen!

Nu zijn er nog veel mensen die

geen vlag hebben, of er misschien

wel twee willen hebben en daar

willen wij voor zorgen.

Voor € 25,- krijgt u een vlag,

vlaggenstok, vlaggenstokhouder,

vlagvoorschriften en monteren we

hem compleet aan uw huis.

En het mooiste is dat u door deel-

name aan deze actie het Achter-

hoeks Museum 1940-1945 onder-

steunt en laat zien dat er in Hen-

gelo en Keijenborg wel degelijk

wat gebeurt.

Op zaterdag 20 en 27 april begin-

nen we met de montage. Geef u

dus zo snel mogelijk op.

Opgave op tel.nr (0575) 463942,

Jean Kreunen.

Jaarlijkse Kinderen middelpunt tijdens Na-

Fietstocht VW- tionaal Museumweekend

Hengelo Gld.

Op 21 april a.s. organiseert de

VW Hengelo Gld. haar jaarlijkse

fietstocht als start van haar sei-

zoen. De fietsroute is ongeveer 32

km. U kunt starten vanaf 11.00

uur tot 13.30 uur.
Bij de start, (Kervelseweg la),

wordt u een kopje koffie met cake

aangeboden en voor de kinderen

is er een glaasje frisdrank. Na af-

loop ontvangt ieder een leuk pre-

sentje. Kosten € 2,50, kinderen

tot 12 jaar gratis.

Voor meer informatie kunt u te-

recht bij VW Hengelo Gld, tel.

(0575)463857.

Het Achterhoeks Museum 1940-

1945 in Hengelo Gld. zet de kin-

deren in het middelpunt van de

belangstelling tijdens het Natio-

naal museumweekend. Er worden

op 13 en 14 april van allerlei din-

gen voor de kinderen georgani-

seerd. Zo is er elk uur een rond-

leiding en krijgen de kinderen in

het museum allemaal een echte

soldatenpet op. Als er een papa is

die ook een pet op wil, mag dat

misschien ook wel. De wat oudere

kinderen kunnen een speurtocht

in het museum doen en maken

kans op leuke prijzen.

Buiten hebben we ook een paar

bijzondere dingen, zo kunnen ze

met een Canadese soldaat mee

rijden op een echte legermotor,

een Norton uit de oorlog.

Ook is een ritje mogelijk in een

echte militaire Jeep uit de oorlog.

Op zaterdag is er ook nog een

oliebollen festijn voor het mu-

seum, kortom er is veel te genie-

ten bij en in het Achterhoeks Mu-

seum 1940-1945, Marktstraat 6

Hengelo Gld. in het centrum. Alle

bezoekers krijgen 40% korting op

de normale entreeprijs.

Het museum is tijdens het Mu-

seum weekend van 11.00 tot

17.00 uur open.

Voor informatie kunt u bellen met

(0575)463942.

'World Servants' Krentenbollenactie in Steenderen

'World Servants' is een interker-

kelijke organisatie, welke bouw-

projecten in de derde-wereldlan-

den uitvoert. Erika Derksen en

Wilma Beeftink uit Steenderen

gaan in de zomer van 2002 van-

uit 'World Servants' naar Bolivia

en de Dominicaanse Republiek om

daar schoollokalen te bouwen.

In San Pedro (Bolivia) is de

school voor de Quechua-indianen

van levensbelang. Goede scholing

betekent een kans op werk.

In Mao (Dominicaanse Republiek)

is een aantal jaren geleden door

'World Servants' een schoolge-

bouw geplaatst. Dit loopt zo goed

dat er geen leerlingen meer bij

kunnen. Hierom zal de school met

enkele lokalen worden uitgebreid.

De bevolking in dit gebied is arm

en naast de opbrengst van het

land zijn er weinig andere bron-

nen van bestaan. Met een groep

van ongeveer 25 jongeren wordt

er drie weken lang gebouwd, ge-

sjouwd, getimmerd en worden er

nog veel meer werkzaamheden

uitgevoerd.

Het kinderwerk is ook een be-

langrijk onderdeel van het pro-

ject. Op basisscholen wordt iede-

re dag door een klein groepje jon-

geren een bijbelverhaal verteld/

uitgespeeld, waarna er een knut-

selwerkje met ze wordt gedaan.

De benodigde spullen hiervoor

worden vanuit Nederland meege-

nomen. Het is geweldig om te

zien hoe een kindje dat soms nog

nooit een kleurpotlood heeft ge-

zien, zó trots kan zijn op haar

eigen kleurplaat, zelfgemaakt

hoedje of iets dergelijks.

Twee projecten, die de bevolking

een betere toekomst kunnen bie-

den. U kunt een steentje bijdra-

gen aan deze toekomst.

Op 13 april worden in de gemeen-

te Steenderen voor deze scholen

in de derde wereld krentenbollen

huis-aan-huis verkocht. U koopt

de krentenbollen, wij bouwen de

school en de kinderen in Bolivia

en de Dominicaanse Republiek

hebben zo kans op een toekomst.

Voor extra informatie of vragen

kunt u bellen naar Wilma: 06-

23891201 of kunt u een kijkje

nemen op www.worldservants.nl.

Mocht u niet thuis zijn en toch

een gift over willen maken, kunt

u dat storten op: 30.35.64.466

van 'World Servants' te Wolvega,

onder vermelding van Wilma

DR202. Al vast 'eet smakelijk!'
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Kuipers

Bloemen

Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Mooie E Is t a r, lekkere handappel

3 kilo €3.OO

1 komkommer +

r krop sla €O.99

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg

hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo («ld.

Tel. 0575-461424

Tropical Giraffe

Vlaai

Luipaardbeien

Vlaai

Hazelnoot-Slagroom

Vlaai '

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)

€ 5,22

vlaai**

V.O.F. Kiompenfabrigk^ Uilenesterstraat l Oa, 7256 KD Keijenborg

tel. ( 0 5 7 5 ) 4 6 3 0 3 0 / 4 6 2 5 4 8

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

ledere avond open tot 19.00 uur

'De Plattelandswinkel' - Altijd voordeel!

Kwaliteitsklompen, klompschoenen, laarzen, werkschoenen,

werkkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, souvenirs

Klompen, vanaf € 6,15

f

*

UW UW afdeling
Hengelo Qld

Uitnodiging

'Qezellige middag
9

op donderdag 18 april

in 'Ons Huis'

aanvang 13.30 uur

Wie afgehaald wil worden kan

bellen, tel. (0575) 46 27 28

Aanbiedingen van de week

Schouderkarbonades 4 stuks € 5,-

Gehakt cordon blue

5 halen - 4 betalen

Katenspek loogram €0,90

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 01

Wij hebben voor u ...
• Bloeiende magnolia's rood wit mse

• Leilinden en leiplatanen

• Botbomen esdoorn, prunus, catalpa, acacia

• Dakplatanen

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

• Bosplantsoenen

• Haagbeplanting coniferen, meidoorn, liguster etc.

• Haag- en sierconiferen

• Rhododendrons en andere goedblijvende planten

Ook voor een cadeaubon kunt u bij ons terecht!

Boomkwekerij - Tuinaanleg - Hoveniersbedrijf

HALFMAN bv
Rondweg 2a, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 14 24

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A

Vloertegels

Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

Spreekuur CDA:

maandag 15 april a.s.

in zaal Leemreis van

19.30 tot 20.00 uur.

Telefonische aanmel-

ding bij één der fractie-

leden, waaronder

tel. (0575) 46 19 28.

of per e-mail:
cda.hengelo.keijenborg@hetnet.nl

Boerderij- en

Natuurmuseum

'De Lindenhof
Voor educatieve

ontspanning

Groepen op

afspraak

Jan en Dinie

Wagenvoort

tel. ( 0575 )463221

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

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

de gehele week:

Rauwkost: Jimp slank

250 gram € 1,75

Bildstar aardappels

net 10 kilo € 2f98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Bospeen

€ 1f50

€0 f49

€ 3,20

€ 1f98

€ 1f50

Komkommer

per stuk

Red Delicious

nieuwe oogst, 2 kilo

vrijdag - zaterdag:

Hollandse tomaten

500 gram

Zoete aardbeien

bak 500 gram

Bakkerij Bruggink

Raadhuisstraat 19 - Tel. (0575) 46 13 58

Weekaanbieding

Roggebrood 500 gram van € l ,05 voor €0,85

Roggebrood 250 gram van €0,55 voor €ü,45

Fries Suiberbrood van € 1,75 voor € l ,45

Reparatie van alle merken

wasautomaten, koelkasten en diepvriezers

Tel. (0575) 46 1806

Zonnestraat 13, Hengelo Gld.

Tevens reparatie van alle Candy apparatuur

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.

Spalstraat19,7255AA Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 21 20 • Mob. 06-53704373

Fax. (0575) 46 20 15 • E-mail:

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

Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur - Woensdag gesloten!



Kraamafdeling 'Het Spittaal9 krijgt

videoverbinding met zuig ding enunit
(Hengelo Gld., Hummelo &, Keppel en Zelhem)

Op vrijdag 5 april om 15.30 uur

wordt op de kraamafdeling in

de locatie 'Het Spittaal' (afde-

ling 5 Noord) een videoverbin-

ding tot stand gebracht tussen

de kraamafdeling en de zuige-

lingenunit.

Deze verbinding is mogelijk ge-

maakt door een schenking van

4000 gulden door de heer Wol-

fershagen van Hedi International

te Zutphen. Moeders die verblij-

ven op de kraamafdeling, kunnen

op deze manier contact houden

met hun kind op de zuigelingen-

unit. De firma Harmsen in Zut-

phen - TV en Videoreparatie -

heeft eveneens medewerking ver-

leend aan dit project en stelt een

aantal gratis videobanden ter be-

schikking van deze service.

De schenking van Hedi Interna-

tional dateert al van een paar

jaar geleden. Vanwege ontoerei-

kende technische kennis en ex-

pertise heeft het lang geduurd al-

vorens de verbinding daadwerke-

lijk tot stand kon worden ge-

bracht.

Onder leiding van Frans Schwartz

- medewerker beeld en geluid van

Gelre ziekenhuizen, locatie 'Het

Spittaal' - is deze verbinding als-

nog operationeel geworden en is

daarmee een mooie service voor

onze cliënten gereed gekomen.

Rode Kruis Hengelo Gld. goed

vertegenwoordigd in district

De bloedplasma-avonden in 'Ons

Huis' waren voor de afdeling

Hengelo steeds een heel drukke

bezigheid. Veel inwoners waren

al jarenlang donor voor deze

avonden.

Nu deze plaatselijke plasma-avon-

den regionaal zijn opgeschaald in

o.a het Slingeland Ziekenhuis

Doetinchem en zalencentrum 'Het

hart van Doetinchem', zijn de

werkzaamheden voor de afdeling

Hengelo Gld. heel wat ingekrom-

pen.

Daarom heeft het bestuur haar

blik ook gericht op de taakvelden

in district 'de Achterhoek', waar

men ruim vertegenwoordigd is. In

dit district hebben achtentwintig

vrijwilligers een cursus gevolgd in

opleiding en verzorging.

Een aantal bestuursleden van de

afdeling Hengelo Gld. heeft de

districtvergadering van het Rode

Kruis te Lochem bijgewoond. In

deze vergadering kwam het voor-

stel om de districten te vergroten

aan de orde. Onder de bestuursle-

den worden vrijwilligers gezocht

om een werkgroep op te richten.

Deze werkgroep zal gaan brain-

stormen over vernieuwingen. Ook

gaan de verschillende afdelingen

in het district 'de Achterhoek'

kiezen voor een gezamenlijk pro-

ject. Dit is doelgerichter dan

steeds maar weer in te haken op

de acties van het hoofdbestuur

met de acceptgiro's. Er is zeker

een sterke binding met de volgen-

de projecten: Armenië, sociale op-

vang; Zambia, dagopvang voor

straatkinderen, Lusaka; Domini-

caanse republiek, HIV- en Aids-

voorlichting.

Op 5 juni is er een districtverga-

dering in Zutphen, waar men ver-

der zal uitweiden over een van de

genoemde projecten.

Er worden telefonistes gezocht

voor het RIS (Registratie Infor-

matie Systeem).

Aanmelders wordt hiervoor een

opleiding aangeboden. Uit de te-

lefonistes worden dan speciale

groepen geselecteerd, welke bij

rampen worden ingezet, om cen-

traal de nodige informatie te kun-

nen uitwisselen.

De regio Achterhoek heeft een

convenant gesloten met het

hoofdbestuur van de het Rode

Kruis in Den Haag.

De taken binnen de afdeling Hen-

gelo Gld. zijn weer goed verricht.

De Welfare is in en buiten 'de

Bleijke' actief. Men is ook actief

bij de begeleiding van de vakan-

tieweken, zowel op de boot 'de

Henri Dunant' als in de speciale

vakantiehuizen, zoals de 'de Val-

kenberg'.

De Welfare hoopt nog meer subsi-

die te kunnen aantrekken, om zo-

veel mogelijk mensen de kans te

bieden deel te nemen aan de va-

kanties. Voor elke deelname moet

de afdeling zelf ook een fors be-

drag op tafel leggen. Voor sommi-

ge mensen is de totale reissom

een moeilijke opgave. De Welfare

is ook nog op zoek naar jeugdige

vrijwilligers, welke het huidige

team zou willen ondersteunen.

Terugblikkend op het afgelopen

jaar, mag geconstateerd worden

dat ondanks de afwezigheid van

de bloedplasma-avonden, er toch

veel werk is verzet.

Op stap met de boswachter van Geldersch Landschap:

Voor/aarswandeling op de Kieftskamp

Op zaterdag 13 april organiseert

Stichting Het Geldersch Land-

schap een voorjaarswandeling

met de boswachter op het land-

goed Kieftskamp, ten zuidoosten

van Vorden in de Achterhoek. De

start is om 14.00 uur vanaf de

Kieftskampweg. Deze wandeling

duurt ruim twee uur en staat

onder leiding van boswachters

Toon Jaaltink en Frans Duer-

meijer.

Voor donateurs van Geldersch

Landschap is deelname gratis.

Niet donateurs betalen € 2,25.

Kinderen tot en met twaalf jaar

slechts € 0,45.

Fraai Achterhoeks landgoed

De Kieftskamp is onderdeel van

het Achterhoeks hoeven- of kam-

penlandschap, waarin landbouw-

gronden met boerderijen, bossen

en oude buitenplaatsen een zeer

afwisselend landschap vormen.

Zeker in deze tijd van het jaar is

een wandeling hier een belevenis.

Het thema van deze excursie is

vogels en voorjaarsplanten.

Aan vogels komen o.a. diverse

spechtensoorten, havik, buizerd,

bosuil, kerkuil, appelvink, boom-

kruiper en boomklever voor. Aan

de vogelzang zal ook aandacht

worden besteed. Door de betrek-

kelijke rust leven op het landgoed

reeën, vossen, hazen, eekhoorns,

wezels, bunzings en steenmar-

ters.

De reeën laten zich ook overdag,

door de rust, regelmatig bewon-

deren.

In deze tijd van het jaar bloeien

in de omgeving van het kasteel

talloze voorjaarsplanten zoals

gele dovenetel, klein maagden-

palm, bosanemoon, wilde hyacint,

muskuskruid en gewone vogel-

melk.

In de struiklaag komen onder an-

dere hazelaar, kardinaalsmuts,

Gelderse roos en wilde aalbes

voor.

Bereikbaarheid

Per auto:

- rondweg Vorden. Vervolgens de

Lindenseweg en de Lieferink-

weg en daarna rechtsaf de

Kieftskampweg en inslaan en

links en rechts van de zandweg

parkeren.

Let op Geldersch Landschap

richtingspijlen!

IT IE
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 27 maart t/m maandag l april

Woensdag 27 maart

- Bij een verkeersongeval, dat

's morgens op de Broekstraat

in Hummelo plaatsvond, raakte

een fietser, een 55-jarige vrouw

uit Hummelo, gewond.

De automobilist, een 21-jarige

man uit Doetinchem, moest

remmen voor een tegemoetko-

mende auto. Hij kon zijn voer-

tuig niet op tijd tot stilstand

brengen en reed de fietser aan,

die voor hem in dezelfde rich-

ting reed. De fietser is met ver-

wondingen per ambulance naar

het ziekenhuis gebracht.

- De politie heeft 's avonds in de

gemeente Zelhem en omgeving

een alcoholcontrole gehouden.

Hierbij is geen overtreding ge-

constateerd.

Donderdag 28 maart

- Op de Raadhuisstraat in Hen-

gelo vond 's morgens een aan-

rijding plaats tussen een

vrachtwagen met oplegger en

een personenauto. De vracht-

wagenchauffeur, 42-jarige man

uit Hoogeveen, draaide achter-

waarts de parkeerplaats van

de Edah op. Bij deze manoeu-

vre liet hij de bestuurder van

een personenauto, een 35-jari-

ge inwoonster uit Hengelo, niet

voorgaan. Hierdoor ontstond

tussen beiden een aanrijding en

schade aan beide voertuigen.

- In Zelhem vond 's middags een

kop-staart botsing plaats tus-

sen twee bedrijfsbussen. Bei-

den reden in dezelfde richting

over de Heidenhoekweg.

De voorste bestuurder stopte

om rechtsaf de Doetinchemse-

weg in te slaan en omdat er

een ambulance naderde, die

zwaailicht en sirene voerde. Op

dat moment kon de achterste

bestuurder zijn voertuig niet

meer op tijd tot stilstand bren-

gen en botste vervolgens ach-

terop zijn voorganger.

Zondag 31 maart (Ie paasdag)

- Bij het paasvuur in de Velswijk

is alles rustig verlopen. Tegen

het einde ontstonden er enke-

le vechtpartijen, waarbij een

dader ter plaatse is aangehou-

den. De politie heeft deze zaak

in onderzoek.

- Zestien jonge lindebomen aan

de Keijenborgseweg in Zelhem

zijn 's nachts volledig afgebro-

ken.

De aangerichte schade be-

draagt ongeveer € 5000,-.

Aan deze zaak besteedt de po-

litie alle aandacht.

Maandag l april (2e paasdag)

- Een bewoner aan de Otten-

kampweg in Keijenborg zag

dat een grote kabelhaspel

tegen zijn auto was geduwd.

De kabelhaspel lag aan de

andere kant van de weg en

is waarschijnlijk 's nachts door

nog onbekende personen tegen

de geparkeerde auto aange-

duwd. Door dit voorval is er

grote schade ontstaan aan het

voertuig.

Saskia Visscher

Presentatie CD-single Gewoon Jansen

'Gewoon Jansen' presenteert op

zondag 14 april haar nieuwe

Cd-single 'Mooi/SchOn'. Dit alles

vindt plaats in zaal 'Pan' te Silvol-

de om 15.00 uur. Het belooft weer

een spectaculair middagje te wor-

den met zeker vier uur vol verras-

singen, show en entertainment.

Tevens zal de gitarist van 'Nor-

maal', Jan Kolkman (gewoon Jan)

dus, met de Jansens het podium

betreden als inval-muzikant. Ge-

woon Jansen neemt u mee to the

40's, een hereniging met onze Oos-

terburen staat op het program.

Daar waar Linda de Mol en Rudi

Carell reeds hun voetsporen in

Duitsland zetten, is het nu de

beurt aan Heino om zich te ver-

broederen met de Familie Jansen.

Een groots onthaal van onze

Freund mag dan ook in de lijn der

verwachtingen liggen.

Verder deze middag: Raymond,

een lokale held uit 's Heerenbergh

die de klanken van onder andere

Fransje Bauer ten gehore brengt.

Annie zal haar slanke taille deze

dag in de strijd gooien. Topnum-

mers als 'Mon Amour' en 'Trojan

Horse' zullen de revue passeren.

En als het Annie lukt om de zaal

naar een hoogtepunt te brengen,

zal 'Gewoon Jansen' daarop inha-

ken met haar eigen: 'Het stinkt

hier naar vis...'. Mooi... toch?

Kijk voor meer info op

www.gewoonlansen.nl
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Introductie nieuwe Primera bij

Auto Herwers Hengelo Gld.

Speciaal voor de relaties van

Auto Herwers vond op 27 maart,

een dag voor de landelijke intro-

ductie, de onthulling van de nieu-

we Primera plaats.

De nieuwe Primera is een unieke

auto in zijn prijsklasse en bijzon-

der door zijn vooruitstrevende

ontwerp. Deze auto is om de be-

rijder heen ontworpen. De meters

en de klokken zijn in het midden

geplaatst met daaronder het unie-

ke N-form systeem. In dit systeem

is de bediening van een aantel be-

langrijke functies geïntegreerd,

zoals de radio/cd, klimaatrege-

ling en eventueel navigatiesys-

teem. Veel uitvoeringen van de

nieuwe Primera zijn voorzien van

een achteruitrij-camera. Ook kan

de auto geleverd worden met een

intelligente cruisecontrol, waarbij

de auto afremt als u te dicht op

een voorganger komt. De Primera

is verkrijgbaar in drie uitrustings-

niveaus.

Feestelijke startbijeenkomst Zorgwijzer Achterhoek
Publiekscampagne officieel van start

Op dinsdag 26 maart vond in het gebouw van de GGD Regio Achter-

hoek de officiële start plaats van de digitale regionale, sociale

kaart op internet: de Zorgwijzer Achterhoek. Met als slogan: 'Alle

zorg in de regio op één site', zal de site de komende weken op ver-

schillende wijzen aan het publiek worden gepresenteerd. Het offi-

ciële startsein van de publiekscampagne werd gegeven door de heer

Bouwers, portefeuillehouder Volksgezondheid. Op dit moment zijn

er zo'n 45 organisaties op het gebied van zorg en welzijn te raad-

plegen via de site. Mede door de publiekscampagne verwacht men

meer organisaties enthousiast te krijgen voor deelname.

Informatie die vroeger in de kaar-

tenbak te vinden was, staat sinds

kort op internet, onder de naam

Zorgwijzer Achterhoek fwww.

zorgwijzerachterhoek.nll.

De Zorgwijzer is een digitale so-

ciale kaart van diverse organisa-

ties en hulpverleners op het ge-

bied van zorg en welzijn, zoals

bijvoorbeeld het RIAGG, het Bu-

reau Jeugdzorg, de GGD en de

Zorggroep. Ook adressen en an-

dere publieksgerichte informatie

over bijvoorbeeld huisartsen, logo-

pedisten en verloskundigen, zijn

te vinden op deze site.

In totaal werken nu vijf regio's in

Nederland, waaronder de Achter-

hoek, met het Zorgwijzer model.

Alle betrokken organisaties en

hulpverleners hebben zelf direct

de mogelijkheid om hun gegevens

aan te passen of te wijzigen. Juist

dit kenmerk zorgt ervoor dat een

zo groot mogelijke actualiteit ge-

waarborgd wordt. Op deze ma-

nier beschikken zowel de organi-

saties en de hulpverleners zelf,

als ook het algemene publiek

over een actueel overzicht van

wat er aan hulpverlening in deze

regio te vinden is.

Zo'n 100-tal genodigden woonden

de startbijeenkomst bij. Na een

toelichting door mevrouw C.H.

Capel, hoofd afdeling Gezond-

heidsbevordering en Onderzoek

van de GGD, volgde een verras-

sende act rond de site. Hierbij

zorgde figurentheaterbureau Hans

Prein met een poppenact op ludie-

ke wijze voor enkele 'kritische'

vragen over het belang van de

Zorgwijzer voor het algemeen pu-

bliek.

Tot slot gaf de heer T.J. Bouwers,

portefeuillehouder Volksgezond-

heid, het officiële startsein voor

de publiekscampagne. De radio-

spot, een belangrijk onderdeel

van de campagne, werd daarbij

voor de aanwezigen ten gehore

gebracht.

Naast de radiospot zal er de ko-

mende weken ook op andere wij-

ze de nodige aandacht gegeven

worden aan de Zorgwijzer Ach-

terhoek. Zo zullen er advertenties

verschijnen op de internetsite van

de Gelderlander en komt er een

groot aantal posters te hangen op

diverse locaties in de regio, zoals

wachtkamers van huisartsen en

in de regionale autobussen.

Dialezing:

'De tuinen van Twickel en Het Weldam'

Op maandagavond 15 april zal

drs. Henk Saaltink voor de afde-

ling Veluwezoom van KMTP/

Groei & Bloei een interessante

dialezing verzorgen over de tui-

nen van de kastelen Twickel

(bij Delden) en Het Weldam (bij

Goor/Diepenheim).

Deze zijn van een bijzondere be-

tekenis en schoonheid.

In deze lezing staan we stil bij de

belangrijkste aspecten van de ge-

schiedenis van de huizen en hun

bewoners. De meeste aandacht

gaat uit naar de huidige tuinen en

het park en de historie daarvan.

De lezing kan tevens dienen als

voorbereiding op een excursie die,

bij voldoende belangstelling, door

KMTP/Groei & Bloei in juni zal

worden verzorgd.

De bijeenkomst wordt gehouden

op maandag 15 april in Zalencen-

trum 'Theothorne' te Dieren en

begint om 19.30 uur. Leden

en hun huisgenoot hebben gratis

toegang, introducés betalen een

bijdrage van € 3,-.

U bent van harte welkom!

N.V.E.V.

Het bestuur nodigt u uit voor de

volgende bijeenkomst, een slot-

avond in zaal 'Wolbrink' op maan-

dag 15 april om 20.00 uur.

Deze avond hebben we de heer

Smeitink (Stevord) uitgenodigd.

Hij komt ons volksverhalen en

anekdotes van vroeger vertellen.

Dit afgewisseld met een bingo

waar weer mooie pnjzen aan ver-

bonden zijn. Neemt u allemaal een

pen mee?

Nog even een mededeling:

Er is een foutje op de convocatie

gekomen, er staat dat op donder-

dag 29 mei een reisje is.

Dit is op woensdag 29 mei!

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.

Huisdammen

De volgende huisdamavond is op

donderdag 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.

Onderlinge competitie:

R. Hesselink - G. Halfman

A. Hoebink - J. Vos

H.Vos-H.Weijkamp

E. Hoebink - H. Luimes

R. Beening - J. Heijink

Y. Schotanus - B. Momberg 1-1

G. Kreunen - H. Zonnenberg 1-1

J. Luiten - B. Goorman 3-0

H. Tekelenburg - G. Harkink 0-3

E. Brummelman - H. Lansink 0-3

W. Eijkelkamp - J. Schabbink 3-0

B. Rossel - H. Dijkman 3-0

W. Sloetjes - L. Koldenhof 0-3

J. Wentink - H. Groeneveld l -1

Standen:

Groep A:

1. E. Hoebink

2. H. Luimes

3. H. Vos

4. J. Heijink

5. J. Vos

Groep B:

1. H. Lansink

2. A. Hoebink

3. Y. Schotanus

4. B. Harkink

5. R. Beening

19-37

16-35

18-34

19-31

15-26

19-29

17-28

18-28

21-28

17-25

1-1
0-3
1-1
0-3
3-0

Groep C:

1. W. Sloetjes

2. B. Momberg

3. B. Goorman

4. L. Koldenhof

B. Rossel

22-35

21-27

21-26

19-24

19-24

'de cirkel is rond...'

Joost Johannes Wilhelmus Wolters

13 april t/m 26 april 2002

De Bronkhorster Kapel presen-

teert ruim twintig schilderijen

van de Amsterdamse schilder

Joost Wolters, waarvan enkele

zeer recente werken. Deze groep

schilderijen geeft een goed inzicht

in zijn bewegelijke en snelle ma-

nier van schilderen, zijn typische

decoratieve en poëtische manier

waarop motieven en vormen wor-

den gecombineerd en getransfor-

meerd.

De aanleiding voor deze presenta-

tie houdt verband met een terug-

blik, een zoektocht van 35 jaar

na zijn geboorte te Bronkhorst.

Wolters is een veelzijdig getalen-

teerd kunstenaar, want naast

schilder is hij decor/meubel ont-

werper, stylist en medewerker

van het Stedelijk Museum Am-

sterdam.

Binnen deze variëteit van activi-

teiten heeft het schilderen steeds

meer een centrale rol binnen zijn

artistieke leven gekregen. Het

schilderen biedt hem ongelimi-

teerd mogelijkheden in het trans-

formeren van motieven, elke verf-

streek of lijn leidt vanzelf naar

nieuwe associaties en naar nieu-

we vormen.

Mede door de enorme zoektocht

naar zijn bestaan, ontstaan nieu-

we aanknopingspunten met ex-

pressieve vormen in kleur en ef-

fecten.

Binnen de gefantaseerde wereld

die Wolters heeft ontwikkeld, fi-

guren/vormen ontstaan telkens

terugkerende thema's, zoals cir-

kels, natuur en fantasie-creaturen

met kleuren die vaak voorkomen

in het middellandse zee gebied.

Wat hij creëert is een raadselach-

tige en poëtische samenspraak

van beeldmotieven binnen een ca-

leidoscopisch universum.

Wolters' werk werd eerder ge-

toond in Enschede, Eindhoven,

Amsterdam en Haarlem.
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oplossing
column

ONDERNEMERSFACILITEITEN

HORIZONTAAL: l ork; 4 soelaas;

10 amper; 14 afmeren; 20 ink;

23 geruim; 24 plank; 26 oor; 27

draak; 28 eerste; 29 kar; 31

slanke; 33 egoïst; 35 Ase; 36

emoe; 38 nut; 40 taal; 41 ende;

42 wat; 43 mare; 45 fan; 47

Lap; 49 raar; 51 aloë; 52 men;

54 mol; 55 fez; 57 pet; 59 psal-

ter; 61 hal; 62 KLM; 65 varen;

67 ras; 69 spoed; 70 bad; 71

sleep; 73 af; 74 evaluatie; 77

eminentie; 80 Aa; 81 et.; 83

koord; 84 breed; 85 b.d.; 87 ma-

chine; 92 ene; 93 ets; 95 ukelele;

98 shot; 99 groep; 102 noren;

103 twist; 106 lama; 108 tl;

110 kea; 111 oma; 113 zo; 115

es; 117 Esla; 120 s.g.; 121 ra;

122 bode; 124 co.; 125 spon-

taan; 128 waterval; 130 pon;

131 de; 132 TT; 134 op; 135

Ede; 136 Uden; 138 orde; 140

miss; 142 adé; 144 br.; 147 o.i.;

149 lui; 150 verderop; 153 beze-

geld; 156 An; 157 egel; 158 OT;

159 ad.; 161 toen; 162 EO; 163

tule; 164 vrij; 165 lev; 167 trek;

169 rage; 170 Lea; 171 kok;

172 lint; 174 d.d.; 175 d.m.v.;

179 mis; 180 ijl; 183 Aken; 185

Iers; 189 klankbord; 191 vroe-

ger; 196 gewichtig; 199 alt; 200

Spa; 201 gei; 202 vet; 204 ter;

205 toe; 207 atap; 209 wee;

210 soldij; 211 genot; 213 rol;

215 puin; 217 mui; 218 zonne-

hoed; 221 noordpool; 224 wei;

225 pi; 226 hert; 227 dor; 228

emelt; 231 nor; 232 peen; 234

MP; 235 treem; 237 m.a.w.; 238

primeur; 240 gom; 242 ruïne;

245 rem; 246 kom; 247 pils;

248 teek; 250 put; 252 sec; 254

I.M.; 256 sas; 257 kopij; 258

eker; 260 die; 262 ka; 263 tel;

265 kip; 266 eureka; 268 vlegel;

270 KRO; 272 bas; 273 ulevel;

274 sliet; 275 aai; 277 leder;

279 Engels; 280 rei; 281 rolfilm;

283 glans; 285 legging; 287 lee;

288 ge; 289 ca.; 290 no.; 291

B.L.; 293 eh; 295 sr; 296 nimf;

297 gagel; 300 ode; 302 liaan;

306 kwal; 307 e.a.; 309 Ti; 310

priem; 311 tegen; 313 kraag;

315 OR; 316 m.n.; 317 thee-

beurs; 320 Ariadne; 322 envelop-

pe; 324 overkant; 325 prei; 326

open; 327 OL; 328 nijdig.

VERTICAAL: l ogief; 2 re; 3

kroon; 4 sik; 5 Oman; 6 lp; 7 als;

8 aalt; 9 snaar; 11 moe; 12 Po;

13 ere; 14 aride; 15 fase; 16 mat;

17 e.k.; 18 eest; 19 nee; 20

islam; 21 NT; 22 ketel; 25 knaap;

27 donor; 30 rul; 32 klasseren;

34 gelederen; 35 aan; 37 mal; 39

tap; 42 wel; 44 rok; 46 tere; 48

Peru; 50 rap; 51 Ate; 52 made;

53 slee; 55 fa; 56 zeven; 58 taak;

60 lot; 61 hand; 62 klink; 63 me;

64 halm; 66 na; 68 stoep; 70

biest; 71 St; 72 page; 75 lt; 76

ion; 78 met; 79 nr.; 81 echt; 82

Tholen; 85 blazer; 86 demo; 88

as; 89 it; 90 eg; 91 hoes; 94

Lima; 95 ut; 96 el; 97 la; 100

RK; 101 eagle; 104 worst; 105

sa; 107 wesp; 109 vla; 112 dot;

114 kol; 116 spoeden; 118 sta;

119 aardbol; 122 bandiet; 123

den; 124 capsule; 126 onder; 129

voüe; 131 dn.; 133 t.o.; 137 Erp;

139 rob; 141 Sidon; 142 aval;

143 reglement; 145 getij; 146

maal; 148 weerlicht; 151 deugd;

152 ree; 154 zot; 155 gneis; 158

ora; 160 dek; 163 Ta; 164 verko-

pen; 166 voorwerp; 168 kn.; 169

RD; 173 tij; 174 dr; 177 end;

178 big; 181 la; 182 vlaai; 183

absent; 184 era; 186 eet; 187 si-

roop; 188 nieuw; 190 alp; 191

vele; 192 ridderlijk; 193 Ee; 194

eventueel; 195 Reno; 197 top;

198 lamp; 201 goor; 203 toon;

206 snip; 208 tuit; 209 worm;

210 show; 212 trog; 214 loer;

216 ieme; 218 zeem; 219 Edam;

220 hem; 222 drop; 223 leus;

226 heel; 229 mis; 230 Let; 233

nier; 236 RR; 237 mos; 238

pipet; 239 rekel; 241 mud; 243

n.c.; 244 liturgie; 246 kap; 247

porem; 249 kegel; 251 tik; 253

passeren; 255 mêlee; 256 silo;

257 kuil; 259 rede; 261 eren;

262 kales; 264 lei; 265 keramiek;

266 elitair; 267 aal; 268 vin; 269

leguaan; 271 ongewoon; 272 bel;

274 SF; 276 aardgas; 278 RG;

282 l.k.; 283 go; 284 SB; 286 ia;

289 citer; 290 nl.; 292 IL; 294

harpij; 297 grut; 298 gesp; 299

em.; 300 oei; 301 eed; 303 ik;

304 aren; 305 NAVO; 308 atv;

310 pen; 311 tri; 312 NNO; 314

gel; 316 mei; 318 hé; 319 Ba;

320 AE; 321 ep; 323 pD.

Algemeen

De ondernemer heeft een aantal

fiscale faciliteiten in de vorm van

aftrekposten op de winst uit zijn

onderneming. Om u een indruk te

geven welke deze faciliteiten zijn,

volgt in deze column een uiteen-

zetting van de verschillende af-

trekposten. De genoemde bedra-

gen gelden voor het belastingjaar

2002.

Ondernemersaftrek

De Ondernemersaftrek is nieuw in

het belastingstelsel 2001. Het is

een aftrekpost die met ingang

van 2001 wordt toegepast op de

winst uit ondermening van de on-

dernemer. De Ondernemersaftrek

is weliswaar nieuw, maar hij is

opgebouwd uit elementen die al

langer bekend zijn:

- De zelfstandigenaftrek; deze

geldt voor de ondernemer die

aan het urencriterium voldoet

en op l januari van het belas-

tingjaar nog geen 65 jaar was.

De hoogte van de zelfstan-

digenaftrek is afhankelijk van

de winst die de ondernemer

geniet. Bij een winst tot

€ 12.110 bedraagt de aftrek

€ 6.358. Bij een hogere winst

vermindert het aftrekbedrag

volgens een vastgestelde staf-

fel. Bij een winst van € 51.620

of hoger bedraagt de aftrek

€ 3.162. Startende onderne-

mers hebben, in principe gedu-

rende 3 jaar, recht op een aan-

vullende aftrek van € 1.829;

dit is de zogenaamde starters-

aftrek.

- De aftrek speur- en ontwikke-

lingswerk (s&o); deze geldt

voor de ondernemer die aan

het urencriterium voldoet en in

2001 ten minste 625 uur be-

steedde aan s&o-werk. Er gel-

den nog een aantal aanvullen-

de voorwaarden. Het voert

echter te ver om deze hier

te behandelen. De aftrek be-

draagt € 5.145. Verder is ook

hier een zogenaamde starters-

S&O-aftrek van € 2.573 moge-

lijk voor startende onderne-

mers.

- De meewerkaftrek; deze kan

worden toegepast door de on-

dernemer die aan het urencrite-

rium voldoet en van wie de fis-

cale partner zonder enige ver-

goeding arbeid in de onderne-

ming verrichtte (meewerken).

De hoogte van de aftrek wordt

bepaald door het aantal meege-

werkte uren: van 525 t/m 874

uur: 1,25% van de winst, van

875 t/m 1224 uur: 2% van de

winst, van 1225 t/m 1749 uur:

3% van de winst, 1750 uur of

meer: 4% van de winst.

- De stakingsaftrek; deze is in

de plaats gekomen van de vroe-

gere stakingsvrijstelling, maar

alleen bij staking van de gehele

onderneming. De aftrek be-

draagt € 3.630 maar ten hoog-

ste het bedrag van de stakings-

winst. Het maximum van de

aftrek kan in het leven van

de ondernemer maar eenmaal

worden genoten. De stakings-

aftrek is aanmerkelijk lager

dan de voorheen geldende sta-

kingsvrijstelling. Om tot een

geleidelijke overgang te komen

is een overgangsregeling ge-

troffen. Bij volledige staking

en ouder dan 55 jaar gelden

de volgende bedragen: 2002

€ 17.062, 2003 € 13.704,

2004 € 10.346, 2005 € 6.988.

Bij volledige staking en jonger

dan 55 jaar gelden de volgende

bedragen:2002 € 7.987, 2003

€ 6.897, 2004 € 5.808, 2005

€4.719.

In het voorgaande kwam een

aantal malen de term urencrite-

rium voor.

De ondernemer voldoet aan het

urencriterium als hij ten minste

1225 uur besteedt aan werk-

zaamheden voor een of meer on-

dernemingen waaruit hij winst

geniet en de tijd die hij in totaal

besteedt aan werken in de onder-

neming en aan andere arbeid in

dienstbetrekking of voor overige

werkzaamheden voor meer dan

50% de onderneming(en) betreft.

Overige faciliteiten

Naast de Ondernemersaftrek zijn

er nog een aantal mogelijkheden

voor de ondernemers om hun

winst uit onderneming te 'druk-

ken' zoals:

- Willekeurige afschrijving; dit

wil zeggen dat op betrokken

bedrijfsmiddelen volledig vrij

mag worden afgeschreven. Het

af te schrijven bedrag (exclu-

sief de restwaarde) mag dus

bijvoorbeeld in l jaar ten laste

van de winst worden gebracht.

Willekeurige afschrijving is o.a.

mogelijk op de volgende cate-

gorieën bedrijfsmiddelen:

a. milieu-investeringen; op bedrijfs-

middelen die op de Milieulijst

staan mag willekeurig worden

afgeschreven (De milieulijst is

opgesteld door de Ministeries

van VROM, Financiën en Eco-

nomische Zaken),

b. bedrijfsmiddelen van startende

ondernemers; startende onder-

nemers die in aanmerking

komen voor de startersaftrek

kunnen willekeurig afschrijven

tot een maximum van €

270.000,

c. arbo-investeringen; hier kan wil-

lekeurig worden afgeschreven

op bedrijfsmiddelen die zijn op-

genomen op de Arbolijst (opge-

steld door de Ministeries van

Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid en van Financiën).

- Investeringsaftrek; als in het

jaar 2002 voor meer dan

€ 1.900 maar ten hoogste

€ 270.000 in bedrijfsmiddelen

is geïnvesteerd, bestaat recht

op kleinschaligheidsaftrek van

maximaal 26,5% bij investerin-

gen van € 1.900 tot € 31.000

tot 3% bij investeringen van

€240.000 tot €270.000

- Energie-investeringsaftrek;

wordt alleen verleend op be-

drijfsmiddelen die op de Ener-

gielijst staan en bovendien

nieuw moeten zijn. De aftrek

bedraagt 55% over een mini-

male investering van € 1.900

en maximaal € 99.000.000

- Milieu-investeringsaftrek;

wordt verleend op bedrijfsmid-

delen die op de Milieulijst

staan en bovendien nieuw zijn.

De lijst ken enkele categorieën

waarbij verschillende aftrek-

percentages (40%, 30% of 15%)

staan. Bovendien is hier ook

een minimale investering van

€ 1.900 vereist.

- Scholingsaftrek; een extra af-

trekpost die de ondernemer toe

mag passen bovenop de kosten

van scholing van in de onderne-

ming werkzame personen, in-

clusief de ondernemer zelf en

diens echtgenoot die ten laste

van de winst zijn gebracht. De

aftrek bedraagt 40% voor per-

sonen jonger dan 40 jaar en

80 % voor personen ouder dan

40 jaar bij scholingskosten tot

en met € 30.000.

- Fiscale oudedagsreserve; mis-

schien wel de meest bekende

van alle aftrekposten voor on-

dernemers. Behandeling hier-

van zal in een volgende column

plaatsvinden.

De in dit artikel genoemde Milieu-

lijst, Arbolijst en Energielijst zijn

bij ons kantoor op aanvraag ver-

krijgbaar.

Deze column werd verzorgd

door Accountantskantoor

Th.J. Sloot b.v.

Oplossing spreuk:

HET WORDT MIJ GROENEN GEEL VOOR DE OGEN

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 Uiterweerd, Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 3818 - Fax (0575) 46 5088 - E-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl
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KWEKERIJ\

DE WITTE BRINK
KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM

(RICHTING HUMMELO) TEL (0314) 64 16 47

is weer open!

Waardebon

Bemeste kwekerspotgrond
florabella

3 halen = 2 betalen
alleen geldig van 8 t/m 13 april

Buxus voor haag per stuk € 0,50
100 voor € 45,-

En verder een uitgebreid assortiment
bomen, struiken en vaste planten

Café Heezen
Marktplein 5, Steenderen

Tel. (0575)45 12 04

Zaterdag 13 april

Grolsch Busters
+ Doodstil
aanvang 21.30 uur

Koninginnedag 30 april

Vieze Harry
aanvang 14.00 uur

Vrijdag 3 mei

Big Generator
+ Support act

aanvang 21.30 uur

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

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

Audi 802.0I, LPG, 1990

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

Ford Ka 1.3 Airco, 1998

Hyundai Lantral.6 GLS, 19%

Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995

Mazda 323 Station 1.6i GLX, LPG, 1993

Mazda 323 Sedan 1.8,1992

Mazda 323 Sedan 1.5i GLX, 1996

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

Mazda 626 HB 1.8 GLX, 1998

Mazda 626 Wagon 2.0, DITD, airco, 1998

Mazda Demio GLX, Airco, 1999

Mazda MX3-V6,1992

Mazda Xedos 9,2.0I-V6,1994

Mercedes C 220 Diesel, 1995

Mitsubishi Pajero Long Body 2.8TDi, 7 pers.,

Mitsubishi Spacerunner 1.8, LPG, 1994

Nissan Patrol, Diesel, gr. kenteken, 1992

Opel AstraHB 1.6 Sport, G3,1997

Opel Astra HB, 3-drs, 1992

Opel Astra Wagon 1.7 Diesel, 1994

Peugeot 2051.1,1992

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

2.700,

6.350,

2.750,-

3.395,

2.500,

4.400,-

4.500,

3.150,-

7.500,-

4.950,

6.350,

3.350,

2.700,-

6.350,-

vanaf 2.250,

10.500,-

12.000,

10.250,

6.250,

7.250,-

12.000,-

1996ind.btw 18.150,-

7.250,

7.250,

5.750,-

2.500,-

3.300,-

2.950,-

6.000,

6.250,-

4.100,-

2.950,-

5.000,-

6.250,

2.950,-

VW Corrado G60,1989

Volvo 740, LPG, 1990

Volvo 850, T5 Stationcar, 19%

3.650,-

2.300,-

13.950-

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, 19%

Mitsubishi, L300,1997

3x Nissan Vanette Diesel, 19% /1997

Opel Combo Diesel, 1997

3xVWCaddySDi, 1998/1999

VW Transporter, 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 75 1.6i, 1990

Ford Escort Wagon, Van, Diesel, 1989

Mazda 323 Sedan 1.5,1 989, i.z.gst.

Nissan Micra 1.2, 1990

Renault 21 GTS, 1990

VW Golf I1 1.8, LPG, 1990

VW Polo, 3-drs, 1991

Volvo 440, 1990

1.500,-

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

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

/D
BIJENHOF STRATENMAKERSBEDRIJF

Grondwerken en bestrating

André Bijenhof

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

Uw advertentie
in

'de Reclame'?

vraag naar
de vele

mogelijkheden

tel.
(0575) 46 38 18

KAARTEN VOORVERKOOP

De internationale
Hamove wegraccs 2002

worden dit jaar gehouden
op 27 en 28 april.

WV-Hengelo Gld. heeft toegangsbewijzen
voor zondag 28 april.

Prijs volwassenen: € 14-00 - korting € l .50

VW-prijs € 12.50

Prijs kinderen 12-16 jaar € 4.00 - korting € l .50

VW-prijs € 2.50
J

g) pög/no


