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RECLAME
UITGAVE DRUKKERIJ UITERWEERD v.o.f.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Postbus 63, 7255 ZH Hengelo Gld.

telefoon (0575) 4638 18, fax (0575) 465088

e-mail: drukkerijuiterweerd@planet.nl

Verschijnt in:

Hengelo Gld., Keijenborg, Velswijk (Zelhem),

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen, Rha,

Toldijk, Wichmond, Vierakker en omstreken

advertentie

Sponsors
Oron/e-Com/fé

Trim/oop
in Baak

Koopzondag

21 april
Hengelo Gld.

Aanmelding
Basisscholen

Hengelo • Keijenborg

Vergadering
Reconstructie commissie

Achferhoek-iiemers

Raadslid maakt plaats voor jongere kandidaat

Lies Haverkamp met kleindochter Benthe

Toen Lies Haverkamp na de

enigszins teleurstellende uitsla-

gen van de gemeenteraadsver-

kiezingen, door een van de jon-

gere kandidaten hoorde zeggen,

dat hij zich best had willen in-

spannen voor de gemeenteraad,

realiseerde zij zich, dat ze niet

de fout wilde maken door te

lang aan te blijven, maar de jon-

geren een kans moest geven.

Lies, kordaat, besloot meteen

haar plaats af te staan aan een

jongere, in dit geval Martin

Kraassenberg.

Ook gezien de ontwikkelingen,

zoals de gemeentelijke herinde-

ling, het dualisme, komende ver-
kiezingen, leek het Lies heel ver-

standig zich terug te trekken en
jongeren aan de beurt te laten
komen. 'De mensen, die hun stem

op mij hebben uitgebracht, wil ik
van harte bedanken voor hun ver-

trouwen.
Ik ben er echter van overtuigd,
dat mijn partij, de PvdA vooral in
Hengelo Gld zich volledig zal in-

zetten voor de belangen van de
inwoners', aldus Lies. Dat ze nu

niets meer te doen zal hebben , is
gelukkig niet waar.

Tweemaal per week past ze op
haar kleindochter Benthe en vaak
wordt ze ingeschakeld bij vrijwil-
ligerswerk. Daarnaast zal ze ui-
teraard de gemeentepolitiek blij-
ven volgen.

De mensen waar ze mee heeft sa-
mengewerkt, zullen haar sponta-
ne, directe benadering missen,

maar haar besluit staat vast,
onder het motto: 'Je moet doen
wat er van je wordt verwacht,
maar ook tijdig het estafettestok-

je durven doorgeven.'

Hengelo, dat staat als een paal - Editie 2002
Na een jaartje over te hebben ge-
slagen vanwege de MKZ is de

Jongeren Werkgroep Roemenië
uit Hengelo tijdens de hemel-
vaartdagen weer back in business
met een leuk evenement. Al een
aantal jaren organiseren zij rond-

om Hemelvaart een evenement
onder de naam Hengelo, dat staat
als een paal. Het idee is ontstaan
omdat ze eens op een ludieke ma-
nier geld wilden inzamelen voor

de lopende projecten in Ocna
Mures. Dit is een dorpje in Roe-
menië waar ze al sinds 1995 hulp
bieden en samenwerken met jon-
geren. Zo reist er ook dit jaar een
groep af om aan een speeltuin te

gaan werken.

72-uurs opdracht

In het project van de komende he-
melvaartsdagen dat op 8, 9,10 en
11 mei zal vallen, zit ook weer
een 72-uurs activiteit. Dit gege-
ven is inmiddels een traditie is ge-
worden. In 1997 was dit bijvoor-
beeld het 72-uur paalzitten en de
langste waslijn en later o.a. 72-

uur fietsen en hangmat hangen.
Dit wordt altijd door een aantal
teams met succes volbracht die
daarmee door sponsoring geld bij-
eenhalen voor Roemenië. De spe-

cifieke opdracht van de activiteit
van dit jaar blijft tot op het laat-
ste moment geheim. Het is een
bouwproject gebaseerd op hout
voor enthousiaste Willie Wortels
en andere techneuten. Super

spannend. Je kunt je nog opge-
ven. De ontknoping van de op-

dracht is op zaterdag 11 mei op
19.00 uur op de Hietmaat.

Tentfeest

Op zaterdagavond 10 mei zal om
21.00 uur de 72-uurs activiteit
afgesloten worden met een Bene-

fietconcert op de Hietmaat. Hier
zal onder andere Busted spelen.
Kaarten zijn bij de kassa te ver-
krijgen.

De hemelvaartsdagen

Een greep uit het programma: op
donderdag een kinderdisco, krat-

tenstapelen, muziek bij de kerk,

op vrijdag een vossenjacht, de
bloemetjesmarkt, 's avonds tre-
den het koor, Reborn en de street-

dancegroep Be Ready op, op za-
terdag een sponsorloop voor de
jeugd, een poppentheater door

Anke Dulfer, een klimwand, de

Trekkebuuls zullen spelen en nog
veel meer gezellige activiteiten.

En niet te vergeten op zondag
een koffieconcert.

Het zal zich deze vijf dagen gaan
afspelen rondom de Remigiuskerk

te Hengelo en tevens op de Hiet-
maat.

Ook dit jaar hopen wij dat er heel
veel nieuwsgierige en technische
mensen, voor eventuele goede
ideeën, komen kijken om de deel-
nemende teams vier lange dagen
aan te moedigen bij het maken
van hun opdracht. Voor meer in-

formatie kunt u ons mailen jwr-
hengelo(ahotmail.com.

Met vriendelijke groeten,
Namens de JWR,

'Hengelo staat als een paaV
Programma 2002
Woensdag 8 mei

19.00 uur Start van de 72-uur - Podium bij de kerk

Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)

16.00 - 18.00 uur Kinderdisco - De Zwaan
17.00 - 18.00 uur Krattenstapelen - Marktplein

18.00 - 0.00 uur Muziek op het podium - Podium bij de kerk

Vrijdag 10 mei

13.00 - 15.00 uur Vossenjacht - Marktplein

14.00 - 17.00 uur Bloemetjesmarkt - Korte Spalstraat
19.00-21.30 uur Be Ready en Reborn - Podium bij de kerk

Zaterdag 11 mei

11.00-13.00 uur
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur

14.00 - 15.30 uur
16.00 - 17.00 uur
17.00-17.30 uur
19.00 - 20.30 uur
21.00- 1.00 uur

Zondag 12 mei

11.30-16.00 uur

Sponsorloop voor jeugd t/m 12 - Rond de kerk
Poppentheater door Anke Dulfer - Rond de kerk
Fietsen (rariteiten) - Rond de kerk

Klimwand - Rond de kerk
Museum '40-'45 open

De Trekkebuuls (harmonica) Podium bij de kerk
Optocht met wagens naar de Hietmaat - Dorp
Oplaten ballonnen - Hietmaat
Afsluiting 72 uur - Hietmaat

Benefietconcert - Hietmaat

Koffieconcert - Hietmaat

(advertentie)

Nieuw bouwen en verhuizen geeft chaos,

en dat hebben wij geweten.

Nu 2 jaar later staat het resultaat er.

Wij nodigen u daarom uit om op

zondag21 april a.s. van 12.00 tot 17.00 uur

het resultaat te komen bekijken.

Graag tot ziens,

Beo bloembinders-team Hengelo

Helma en Ee/Loman

Raadhuisstraat 8,7255 BM Hengelo Gld.

Telefoon (0575) 4614 73, Fax (0575) 462175

Hengelo Gld. - Doetinchem - Zelhem - Varsseveld



KERKDIENSTEN - MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

m KERKDIENSTEN

Remigiuskerk

- Zondag 21 april, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, m.m.v. Looft Den Heer

Goede Herder Kapel

- Zondag 21 april, 10.15 uur, ds. J. Stein
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'

- Donderdag 18 april, 19.00 uur,
Eucharistieviering (van de R.K. kerk Hengelo)

Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.

- Geen dienst.

R.K. Kerk Hengelo Gld.

- Donderdag 18 april, 19.00 uur,
Eucharistieviering (in 'de Bleijke')

- Zaterdag 20 april, geen viering

- Zondag 21 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

NPG gebouw, Zelhem:

- 2 vieringen per maand,

op zaterdagavond om 17.30 uur

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

Hengelo Gld./Keijenborg is te vinden op

http://huisartsengroephengelogld. wolweb. n\l

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 prakti/kuren

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. telefoon n r. (0575) 461010.

U wordt dan automatisch doorverbonden met de

dienstdoende apotheek (Hengelo of Zelhem) voor

het maken van een afspraak.

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

uur, gaarne vooraf een afspraak maken via de

apotheek (0575)461010.

Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie

'Jentha'
- Voor afspraken tel. (0575)464440,

Beatrixlaan 4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

Praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie,

kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie,

reïntergratie en medische fitness
'Janssen van Dijke'

- Tel. (0575)463064, Kastanjeln 2a, Hengelo Gld.

B.g.g. (0314) 6251 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:

Gemeente Hengelo Gld:

- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

mevr. Geugies-Bekke, mevr. Kuiperij en
mevr. Pasman, tel. (0314) 330589,

b.g.g. Slingeland Ziekenhuis, tel. (0314)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.

S 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 Gld:

- Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. (0575) 5521 29

spreekuur maandag t/m vrijdag 08.30-09.30 uur

Maatschappelijk Werk voor de gem. Steenderen:
- J.F. Oltmansstraat 7, Steenderen,

tel. (0575) 45 1659 spreekuur maandag t/m

vrijdag 08.30-09.30 uur

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

spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur
Ned. Patiëntenvereniging (afd.Oude 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)

ü 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) 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,

Gevraagd,

Aangebode
en andere

'kleintjes'

Hebt u nog bruikbare
spulletjes voor de rom-

melmarkt van muziek-
ver. Crescendo?
Bel dan (0575) 4617 82

Heeft u nog geen sponsor
surf naar: http://-

www. megasponsor. nl

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

Gevraagd: Hulp in de

huishouding voor min. 3
dagen per week.
Zelhem en Vorden.
Tel. (0314)641741

Te koop: hooi-, stro- en

kuilvoerbalen.

DJ. ten Have, Varsselse-
weg 37, Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 461877

Elektrische en Benzine

Verticuteermachine

Te Huur

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

Schutterij

'Cendracht

Maakt

Mocht'

Ledenvergadering

op maandag 15 april 2002 in café

't Hoekje-Dijk-Stijl, Spalstraat l, Hengelo Gld.

aanvang 20.00 uur.

1. Opening

2. Motulen 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,

Julianalaan 21, 7255 ED Hengelo Gld.

8. Wijziging reglementen
9. Verder ter tafel
10. Rondvraag

11. Sluiting

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

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

<eM.$cHelen'.

Bel Jaap Compas - Tel. (0575) 46 38 35
Liefst na 17.00 uur

Boerderij- en
Natuurmuseum

De Lindenhof
Voor educatieve

ontspanning

Groepen op
afspraak

Jan en Dinie
Wagenvoort

tel. (0575) 463221

Wij hebben alles

voor uw klus!

Ijzersterk in

technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17,
7227 DG Toldijk

Tel.(0575)451655

Fax (0575) 45 26 79



Klus, onderhoud, metsel- en tegelwerken.

Jan Ankersmit, Toldijk.

Op zaterdag 27 april a.s. zijn wij 25 jaar getrouwd.

Jan en Hen n ie Ankersmit

Wij willen dit samen met onze kinderen en u

vieren op deze dag.

Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u van harte

welkom op onze receptie die gehouden wordt van

20.00 uur tot 22.00 uur in café restaurant 'Den Bremer',

Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.

(advertentie)

Mede door de sponsoring van onderstaande

bedrijyen is Koninginnedag 2000 een succes

geworden.

Adviesbureau Kardol

Van Bentum Schoonmaak

Luimes Makelaardij

J. Memelink

Klein Gunnewiek Service

A.J.Teerink - Lenselink

Wansink Supermarkten

Smalbraak Notarissen

B.Jansen

Automobielbedrijf Ridderhof

v.o.f. De Spannevogel

Welkoop Hengelo Gld.

Bonvrie Read Shop

Accountantskantoor Th.J. Sloot

Fa. B. Grootbod en zn.

Drukkerij Uiterweerd

Bouwcenter HCI-UBI

Lubbers Woonwinkel

Gerrits Lammers Makelaar

Bakkerij Bruggink

Slagerij Raterink

Wolters Boekhandel

Aann. Bedr. Hotel-Café-Rest. Leemreis

v.o.f. Hermans Schoemmode

v.o.f. Lentferink

Bouwplancentrum CTR Hengelo Gld.

Exp. en transportbedrijf Jolij

Autobedrijf Jos Herwers

Lurvink Kapsalon

Slagerij Stapelbroek

Harmsen Ijzerwaren

Makelaardij Wentink

Regelink Schildersbedrijf

Langeler Mode

Winkelbedr.Arendsen Expert

Drukkerij Wolters

v.o.f. Café 't Hoekje

v.o.f. Café de Egelantier

Memelink & Bergervoet

Bosman Groenspecialist

Harmsen vakschilders

v.o.f.Wullink

Bloemboetiek Beo

Bakkerij Hekkelman

Reiger Racing

Café Wolbrink

Partycentrum Langeler

Hartelijk dank hiervoor,

het Oranje-Comité

Kerk en Radio

Voor het interkerkelijke program-

ma 'de Muzikale Ontmoeting' bij

'Radio Ideaal' zijn voor de komen-

de weken weer studiogasten ge-

vraagd om hun medewerking te

verlenen.

Op maandag 22 april is dat mevr.

Heere uit Zelhem, de week erop,

29 april, zal Linda Leerink uit

Halle enkele gedichten lezen en

op 6 mei wordt er een vraagge-

sprek uitgezonden van Gerrie

Bossenbroek met Wim de Lange

over de musical 'Jozef', welke bin-

nenkort in Hengelo opgevoerd zal

worden.

Het programma 'de Muzikale Ont-

moeting' wordt iedere maandag-

avond tussen 19.00 en 20.00 uur

uitgezonden via 'Radio Ideaal'.

Na elke uitzending kunnen er van

20.00 tot 20.30 uur muzikale ver-

zoekjes aangevraagd worden via

het tel. (0314)624002.

'Radio Ideaal' zal op zondagmor-

gen 5 mei een rechtstreekse kerk-

dienst uitzenden vanuit de Her-

vormde Kerk te Steenderen. De

voorganger in deze dienst, die om

10.00 uur begint, is Ds. Seeleme-

ijer.

Zwakke economie mogelijk slecht nieuws voor kinde-

ren in jeugdhulpverlening

Het Nationaal Fonds Kinderhulp ziet de matige stand van zaken in de

economie als een mogelijke bedreiging voor het werk van instellin-

gen in de jeugdhulpverlening. De vrees bestaat dat deze instellingen

te maken zullen krijgen met verdere bezuinigingen. Om de kwaliteit

van hun zorg dan toch te kunnen handhaven, zullen zij gedwongen

zijn vaker een beroep op Kinderhulp te doen. Daarom hoopt het fonds

nog nadrukkelijker dan andere jaren op een hoge opbrengst tijdens

de jaarlijkse nationale collecteweek van 12 tot en met 18 mei 2002.

Kinderhulp zet zich in voor tien-

duizenden kinderen in Nederland

die niet in een 'normale' thuissi-

tuatie kunnen opgroeien. Via in-

stellingen voor jeugdhulpverle-

ning probeert het fonds wat meer

kleur te brengen in het bestaan

van deze kinderen.

Volgens drs. J. Wezendonk, direc-

teur van Kinderhulp, is de vrees

voor de gevolgen van de huidige

economische situatie niet onge-

grond. 'Ook toen het nog goed

ging met de economie, merkten

we ieder jaar toch dat het aantal

aanvragen voor financiële onder-

steuning bleef stijgen. Veel instel-

lingen redden het gewoon niet he-

lemaal op eigen kracht. En met

een zwakke economie wordt dat

er zeker niet beter op.'

In Gelderland doen onder meer

Meilust in Nijkerk, Klein Engelen-

burg in Brummen, Groot-Emaus

in Ermelo, de Voorziening voor

Pleegzorg Midden Gelderland, JJG

Arnhem, GSJ Lindenhout en de

Hoenderloo Groep een beroep op

Kinderhulp. Zo kregen zij in de

loop van 2001 respectievelijk een

bijdrage voor een logeerhuis, voor

een project zelfstandigheidstrai-

ning, lidmaatschappen voor een

biljartclub, geld voor een pleeg-

zorgdag voor alle pleegouders en

diverse bijdragen voor nieuwe

kleding, speeltoestellen en vakan-

tiebijdragen voor 126 jongeren.

Koopzondag

21 april in

Hengelo Gld.

Veel mensen krijgen zin om met

dit mooie weer iets te onderne-

men, zo ook de winkeliers van

Hengelo. Onder het motto 'Lente-

kriebels' gaan op zondag 21 april

de meeste winkels open van

12.00 uur tot 17.00 uur een kun-

nen de klanten rustig kijken en

kopen of gezellig een terrasje

pakken. Er is een lentemarkt en

voor de kinderen zijn er leuke at-

tracties. Om aan het geheel een

extra tintje te geven zal het dwei-

lorkest van 'Concordia' voor een

vrolijke noot zorgen. Al met al

reden genoeg om ons gezellige

dorp op 21 april in te lopen.

Bezoekersgroep

Steenderen 20

jaar

De bezoekersgroep van de Sint Wil-

librordusparochie in Steenderen

viert feest. Twintig jaar geleden

werd deze groep opgericht door

pastoor Kemperman om zieke en

thuiszittende parochianen te bezoe-

ken en aandacht voor hen te heb-

ben. Op 19 april wordt dit gevierd

met een eucharistieviering om

14.00 uur in 'De Bongerd' waarna

er een gezellige middag volgt met

beelden uit het Steenderen van

vroeger en gezellige muziek.

Passage
maatschappelijke

vrouwenbeweging

Passage afd. Hengelo Gld. houdt

op woensdag 17 april haar leden-

avond. Poppenmaakster mevrouw

Riek Smit-Logtenberg uit Terwol-

de is dan te gast. De avond begint

om 19.45 uur in 'Ons Huis'.

(advertentie)

Toneeluitvoering Supporters

Chr. Muziekvereniging Crescendo

Op vrijdag 19 april en zaterdag 20 april 2002 in

'Ons Huis'
aan de Beukenlaan in Hengelo Gld.

aanvang 20.00 uur
vooraf gegaan door muziek van boerenkapel 'de Bloaskoppe'

Het stuk heeft de titel:

'Drie meisjes gevraagd'
Geschreven door Anke Wildonck

entree € 2,50 p.p.
(donateurs krijgen op vertoon van hun donateurskaart een reductie van € 1,00 per kaart)
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 46 12 27

Hollandse Andijvie

1 kilo € 0.99

2 grote Hollandse Komkommers

€O.99

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo (ild.
Tel. 0575-461424

Aanbiedingen van de week

Gegaarde Spare-Ribs i kilo € 6,-

Runderschnitzels 100 gram

Fijne Snijworst loogram € 0,85

SLAGERIJ

Raadhuisstraat 10
Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 13 01

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

Weekaanbieding

Meergranenbrood 450 gram van €i,os voor €0,85

Meergranenbrood soo gram van €2,10 voor € l ,90

Krentenplakken van € i.eo voor € l ,40

Rozijnen plakken van € i.eo voor € l ,40

Slrius Syetems Service
Reparatie van alle merken elektrische

apparatuur zoals TV'ö, Video e 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: 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!

Trek in Lamsvlees?

Nu te koop:
Halve of Hele lammeren

Van eigen schapenhouderij
Diepvriesklaar ± 10/20 kg

Ook geschikt voor
straks op de barbecue

Inl. Jan en Gerrie Gosselink
Tel. (0575) 44 14 1 l

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

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

Wand- A
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,

7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

SUPERKORTINGEN OP FEESTMODELLEN

SUETERS
SPEELGOED HUISHOUD- EN KADOSHOP

MUZIEK - LEKTUUR

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN

RAADHUISSTRAAT 9a

7255 BK HENGELO GLD.

Tandtechnisch
Laboratorium

LjMRH

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem(0314)623921

prolink.nl

Computer
cursus

voor beginners
Schrijf nu in!

Deze cursus leert u in 6 maandag-avonden met
de computer om te gaan. Niet te ingewikkeld en
niet te veel maar precies wat u nodig hebt Met
veel uitleg en oefeningen. Het belangrijkste is
dat u vertrouwd raakt met het apparaat. Als u
de beginselen onder de knie heeft dan gaat de
rest een stuk makkelijker Een echte
basiscursus voor beginners. Ook geschikt voor
mensen die aan een pc-privéproject hebben
meegedaan en ouders die door hun kinderen
voorbij worden gerend

Schrijf nu in voor de cursus!

Start op: 6 mei

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen-Emmerikseweg 127a

7223 DC Baak

Tel: 0575 - 441344

Speciaalzaak
in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575) 46 10 54

de gehele week:

Hutspot

1 zak € Of98

dinsdag - woensdag - donderdag:

Hollandse Andijvie
1 kiio

Navel Sinaasappels
20 voor

vrijdag - zaterdag:

Witlof

€ Of98

€ 3,20

G ra n ny 's
nieuwe oogst 2 kilo

€ 0,98

€ 3,20

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt in plastic)

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

Ife GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Varsselseweg 49,
7255 NR Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 74 74
fax (0575) 46 74 20

• ook op zaterdag -

Uw advertentie in 'de Reclame'?
vraag naar de vete mogelijkheden

tel. (0575) 46 38 18

Beren Rijste Vlaai

Python Citroen Vlaai

Chrisstoffel Vlaai

echte bakker

Hekkelman
Raadhuisstraat 35 - Tel. 0575-461200

HENGELO (Gld.)
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Nieuws van het jeugdfront

Voetbalvereniging PAX

HBC l Kampioen

Voor zaterdag 20 april aanstaan-

de heeft het jeugdbestuur van

PAX een spellendag uitgeschre-

ven van 9.00 uur tot 12.30 uur

voor de jeugdelftallen D en E met

een spellencircuit en een vier

tegen vier toernooi. Er worden

nog medewerkers gezocht om te
assisteren.

De jeugdcommissie is op zoek

naar kandidaten die Bernadette

Ruesink als jeugdsecretaresse

kunnen opvolgen.

Trimloop Baak

De jaarlijkse voorjaarsloop is op

zondag 21 april. De afstanden die

gelopen kunnen worden zijn: 1,25

km, 2,50 km, 5 km en 10 km.

De starttijden zijn: 1,25 km om

11.07 uur, 2,5 km om 11.06 uur,

5 km om 11.05 uur en 10 km om

11.00 uur. De start en de finish

zijn bij zaal Concordia, Pastorie-

straat 5 in Baak.

Zij aanvaart een baan bij VBV de

Graafschap te Doetinchem, in de

afdeling PR en Organisatie. Kan-

didaten kunnen zich aanmelden

bij jeugdvoorzitter Wim Tesse-

laar, telefoon (0575) 463095.

Inlichtingen omtrent de aard van

de functie kan men inwinnen bij

Bernadette Ruesink (0575)

463490.

Er is met de aanmelding wel

enige haast geboden.

Inschrijven vanaf 10 uur in zaal

Concordia. Er zijn kleedgelegen-

heden, douches en toiletten. Ook

zal de EHBO aanwezig zijn.

Het parcours van 5 en 10 km is in

het buitengebied (gedeeltelijk on-

verhard).De afstanden van 1,25

km en 2,5 km bevinden zich in de

kom van Baak.

Voor info: tel. (0575) 4410 72

Het eerste team van de Hengelo-

se Badmintonclub is kampioen ge-

worden in de derde klasse en pro-

moveert naar de tweede klasse.

In het afgelopen seizoen werd

slechts één wedstrijd verloren,

daarnaast enkele gelijkspelen en

verder werden alle wedstrijden
gewonnen.

Per saldo voldoende om de kam-

pioensbokaal mee naar Hengelo
te nemen.

Bovenste rij: Mona Hiddink (links)

en Manon Dijk. Onderste rij van

links naar rechts: Man/red Cuppers,

Hans Zweverink en Judith

Winkelman. RenéBeunk ontbreekt

op de foto.

Damclub Hengelo Gld.

Persoonlijke

kampioenschappen:

Op paaszaterdag namen B. Goor-

man, H. Luimes en H. Vos deel

aan het persoonlijk kampioen-

schap sneldammen van Gelder-

land.

H. Luimes en H. Vos deden mee in

de strijd om de eerste plaatsen en

een finale plaats voor Nederland.

H. Luimes slaagde daar wel in

door na barrage tweede te wor-

den (had na 15 ronden 27 pun-

ten)in de provinciale hoofdklasse,

H. Vos kwam twee punten te kort

(15-25) om mee te doen om de

eerste vier finaleplaatsen voor

Nederland. B. Goorman sprokkel-

de in de tweede klasse wel zijn

punten binnen maar kwam niet in

aanmerking voor podiumplaats.

J. Heijink neemt evenals vorig

jaar weer deel aan de persoonlijk

kampioenschap van Gelderland in

de eerste klasse. In de eerste

ronde wist hij in Huissen waar dit

wordt georganiseerd zijn partij te

winnen.

Bekerwedstrijd:

In de eerste ronde van het Gelder-

se bekertoernooi ontving DCH

thuis BDV uit Brummen die ook

kampioen werden in de eerste

klasse Oost Gelderland. Het werd

een spannende strijd waar in van
beide zijden praktisch niets werd

weg gegeven zodat het na ruim

drie uur spelen in vier remises

eindigden.

Na deze reguliere strijd moest het

sneldammen uitslag geven wie er

doorgaat na de volgende ronde.

H. Luimes en H. Vos speelden
weer remise ,maar E. Hoebink en

H.Weijkamp kwamen met een

versneld tempo net iets te kort en

verloren. BDV bekert verder.

Onderlinge competitie:

J. Vos - R. Beening 3-0

B. Goorman - B. Rossel 0-3

J. Heijink - J. Luiten 3-0

H. Zonnenberg - A. Hoebink 0-3

H. Lansink - R. Hesselink 1-1

G. Halfman - B. Momberg 1-1

B. Harkink - W. Eijkelkamp 1-1

Y. Schotanus - L. Koldenhof 3-0

J. Schabbink - H. Dijkman 3-0

A. Gr. Kormelink - H. Groeneveld 1-1

Standen:

Groep A:

E. Hoebink

H. Luimes

H. Vos

J. Heijink

J. Vos

Groep B:
A. Hoebink

Y. Schotanus
H. Lansink

B. Harkink

5. R. Beening
Groep C:

1.
2.

3.
i

W. Sloetjes
B. Momberg

B. Rossel
B. Goorman

L. Koldenhof

19-37

16-35

18-34

20-34

16-29

18-31

19-31

20-30

22-29

18-25

22-35

22-28

20-27

22-26

20-24

Ledenaantal nog steeds groeiende

Supportersveremging onmisbaar voor Pax

In de nu ruim acht jaar van haar

bestaan heeft de supportersver-

eniging van de voetbal- en atle-
thiekvereniging PAX duidelijk

bijgedragen aan een bruisend ver-

enigingsleven. Op financieel ge-

bied geschiedt er ook het een en

ander. Zo is de supportersvereni-

ging een van de negentien spon-

soren van het jeugdmasterplan,
waarvan de namen vermeld staan

bij de ingang van sportpark 'Elde-

rink'.

Bij iedere thuiswedstrijd van PAX

l zijn de bestuursleden actief om

loten aan de man te brengen. De

netto-opbrengsten hieruit komen

ten goede aan de jeugdopleiding.

De belangrijke plaats die de sup-

Uw
advertentie

in
'de Reclame'?

vraag naar
de vele

mogelijkheden

tel
(0575)463818

portersvereniging inneemt werd

nog eens onderstreept door voor-

zitter Fred Ruiterman tijdens de

algemene jaarvergadering.

Anton Abbink kon als penning-

meester van de supportersvereni-

ging positief zijn over het afgelo-

pen boekjaar. Bovendien werd een

oproep gedaan om het huidige le-

denaantal van 260 leden een im-

puls te geven. Door het lidmaat-

schap raakt men emotioneel be-

trokken bij het wel en wee van de

grote Hengelose sportvereniging.
Het is van zeer groot belang, dat

het hoofdteam van PAX zo hoog

mogelijk spelen kan. Door de re-

cente 3-0 overwinning op MVR 's

Heerenberg is het derdeklasser-

schap voor het volgend seizoen

veilig gesteld. PAX kan rekenen

op een uitgebreide kring aan

sponsoren, waarvoor een commis-

sie van acht personen actief is.

Ook de georganiseerde bingoavon-

den van het afgelopen jaar brach-

ten het nodige op. Er werd een op-

roep gedaan om het huidige aantal

van vijfentwintig deelnemers van

de kaartavonden te versterken. De

eerstvolgende bingo-avond is in de

herfst van 2002. In het algemeen

heerst er grote tevredenheid over

de werking van de supportersver-

eniging. In 2003 zal het 75-jarig

bestaan van de voetbalvereniging

herdacht worden.

(advertentie)

Wij hebben voor u ...
• Bloeiende magnolia 's rood wit rose
• Leilinden en leiplatanen

• Bolbomen 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) 461424
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Aanmelding leerlingen basisscholen Hengelo - Keijenborg
In verband met planning en organisatie van het komende schooljaar willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:

Kinderen die, in de loop van dit schooljaar (2001-2002) of het komende schooljaar (september 2002 - 2003)
4 jaar worden, kunnen vanaf heden worden aangemeld.

Aanmelden graag vóór 27 april 2002 bij één van de volgende basisscholen:

Chr. Basisschool Bekveld

Hogenkampweg 24
7255 JX Hengelo Gld.
Tel.(0575)462171
E-mail: school.bekveld@tref.nl

Directeur: H.W. Vrielink

U kunt uw kind dagelijks aanmelden op school.

P.C.B. Ds. J.L. Pierson

Schoolstraat 13 - 7255 CD Hengelo Gld.
Tel.(0575)461528
E-mail: jl.piersonschool@tebenet.nl
Directeur: mevr. F. Meints

Aanmelding (ook telefonisch) dagelijks bij de directie

R.K. BASISSCHOOL 'St.

St. Bernardusstraat 2 - 7256 AP Keijenborg
Tel.(0575)461820
E-mail: bernardus.basisschool@tref.nl

U kunt uw kind dagelijks op school aanmelden bij
de heer P. Schrauwen, directeur.

RQZENGAARDS
A A TT? T Fff? OPENBARE BASISSCHOOL
V V 1_J l LJL.J HENGELO GLD.

Rozenstraat 14-16 - 7255 XT Hengelo Gld.

Directeur: R. van Gijssel

Opgave dagelijks bij mevr. J. Wenneke-Aartsen (adj. dir.)
Rozenstraat 14 - tel. (0575) 461510

E-mail: rozengaardsweide@tebenet.nl

r. k. basisschool

St. Michielstraat 6 - Hengelo Gld.
Tel. (0575)461715
E-mail: deleer® leer.hengelo.kennisnet.nl
Directeur: H.W.A. Roes

Aanmelden nieuwe leerlingen bij
mevr. R. Menting, adj. directeur

Chr basisschool
Varssel
Zelledijk 22 - Hengelo Gld.
Tel.(0575)467396
E-mail: cbsvarssel@hotmail.com
directeur: A.M. Schouten-Boomkamp

Aanmelding nieuwe leerlingen bij de directie

Bundeling van krachten door

'Overgangsconsulente' en

'Het Vitamine Huis9

Een gezonde juiste voeding is de
basis van een gezond lichaam. Bij

een mogelijk tekort aan de juiste
voedingsstoffen kunnen er ge-

zondheidsklachten ontstaan.

De overgang is een belangrijke
periode van de vrouw. Tijdens de
overgang verandert het lichaam.
Deze veranderingen kunnen ge-
paard gaan met klachten. Een da-
ling van de hormonen heeft ook

gevolgen voor het ontstaan van
botontkalking en hart- en vaat-
ziekten.

Een periode die je niet kunt beïn-
vloeden, maar de gevolgen van

die veranderingen wel. De behoef-
te aan informatie over de over-

gang en de vele mogelijkheden
voor behandeling is groot.

De overgangsconsulente is een
gediplomeerd verpleegkundige die
zich gespecialiseerd heeft in de

problematiek van de overgang.

Vandaar dat mevr. José la Croix,

zaterdagmiddag 20 april van
14.00 tot 15.00 uur aanwezig is

in 'Het Vitamine Huis' aan de
Korte Beukerstraat 6 te Zutphen.
Voor meer informatie kunt u bel-
len met José la Croix, overgangs-

consulente, tel. (0575) 560381

'Terug in de tijd9

Themaweek Terug in de tijd'

bij de Cactus Oase van 27 april

t/m 5 mei

In deze speciale Kindérweek gaan

we samen met Anny Cactus 'te-
rug in de tijd' in de Cactus Oase.

Speel het spel mee als jonkvrou-
wen of ridders, cowboys of india-
nen, holbewoners of piraten. Voor
alle kinderen is er een verrassing!

Dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur.

Vooraf aanmelden bij Anny Cac-
tus. Toegangsprijs € 5,00 p.p. in-
clusief drinken en verrassing.

Inlichtingen bij Anny Cactus:
Cactus Oase, Jongermanssteeg 6,
7261 KA Ruurlo.

Tel. (0573) 45 1817
www. welcome .to/abcactus
email: abcactus(o)worldonline.nl

Go d en de wereld.

En ik dan?

Uitslaapdienst

in Steenderen

Dit is het thema van de uitslaap-
dienst die deze keer 's ochtends
wordt gehouden in de Remigius

kerk te Steenderen.

Gaat het goed met de schepping en
hoe sta ik hierin?

Er moet een manier zijn om er
met elkaar iets moois van te

maken. Het kan namelijk niet zo
zijn dat je voor jezelf leeft. Dat
het is, Ikke, ikke en de rest kan
stikken.

Een achttal jongeren zullen laten
zien dat het anders kan.

De Band zal de liederen in de
dienst spelen. Soms kan meege-
zongen worden en soms kan er

fijn geluisterd worden. Geniet
hiervan, het is de moeite waard!!!

Graag tot zondag 21 april
10.00 uur

Voor informatie:
Marlies Groeneveld,
tel. (0575) 45 1101 of
Willy Donderwinkel,

tel.(0575)441125

Voorjaarsconcert 'Prinses Juliana'

Op zaterdag 20 april a.s. geeft

'Prinses Juliana' uit Zelhem een

voorjaarsconcert. Vanaf 20.00

uur zullen in Cultureel Centrum

'De Brink' in Zelhem optreden

het leerlingenorkest en de blok-

fluitgroep, de drumfanfare en

het harmonie orkest.

Het programma staat o.a. in het
teken van 'kleding', want in de

loop van deze avond zal het har-
monieorkest de nieuwe uniforme
kleding presenteren. Het pro-

gramma vermeldt deze avond dan
ook muziek die op een of andere
manier met 'kleding' valt te asso-
ciëren. Uniformkleding maar ook
filmkleding enz.

De blokfluitleerlingen en het leer-
lingorkest o.l.v. Sander Waa-

melink zullen van zich laten
horen. Dit gebeurt o.a. in een
werk gezamenlijk met het harmo-
nieorkest.

Natuurlijk zal ook de drumfanfa-

re o.l.v. André Floors haar vrolij-

ke klanken over 'De Brink' uit-
strooien. Ook hoopt men deze

avond een aantal jubilarissen te
kunnen huldigen.

Karel Wolters en het harmonieor-
kest presenteren o.a. 'Music for a

movie picture', muziek die verge-
zeld zal gaan van getekende beel-
den en waarin vanzelfsprekend
ook kleding voorkomt.

Verder komen de motten van
'Dorus' voorbij, is luitenant 'Knak-
kerman' van de partij en ...

Komt u gewoon kijken en luiste-
ren op 20 april a.s. in 'De Brink',

dan merkt u vanzelf wel dat ook
kleding in een themaconcert is
onder te brengen.
Vanzelfsprekend is er ook weer

een verloting met mooie prijzen.
De entreeprijs voor deze avond is
€ 4,00 per persoon en kinderen
t/m 12 jaar betalen € 1,50. Dona-

teurs hebben op vertoon van hun
donateurskaart vrije toegang.

U\Npersberichten) voor 'deReclame'

kunt u ook e-mailen naar

dfukk6Hjuit6fweefd@flsnet.nl



Fiets en boek deze maand centraal in de bibliotheek

Elk jaar weer stappen duizenden mensen op de fiets om tochten te

maken. Deze tochten variëren van een ommetje van een uurtje tot

een meerdaagse fietstrektocht en van ontspannen toeren op de ge-

wone fiets tot een sportieve tocht op een high tech racefiets of

ATB. Een vrijetijdsbesteding die in Nederland zoveel uitgeoefend

wordt verdient aandacht.

De plannen beginnen vaak al in de

winter wanneer het buiten koud

en guur is. Het is geen weer om te

fietsen. Je droomt liever weg bij

de gedachte aan het voorjaar, ee

nieuw fietsseizoen of een gepland

vakantie. Met een goed boek ben

je al een eind op weg.

In samenwerking met toerfiets-

club Keioasers uit Keijenborg is er

deze maand in de Hengelose bi-

bliotheek een thema-expositie op-

gezet. Hierbij wordt er een link

gelegd tussen het boek en het

toerfietsen. Speciaal voor deze ex-

positie heeft de bibliotheek naar

diverse boeken gezocht waarin de

fiets centraal staat en deze in de

bibliotheek uitgestald.

De Keioasers laten zien dat-deze

vereniging meer te bieden heeft en

dat er meer te beleven valt dan al-

leen maar fietsen. Naast de deel-

name van de club aan allerlei

toertochten zoals de 'Ronde van

Vlaanderen' en de 'Amstel Gold-

race', kan men er ook zien wat er

zoal bij komt kijken om een fiets-

evenement te organiseren. Naast

de informatie liggen er ook fiets-

en puzzelroutes om gratis mee te

nemen.

De expositie in de bibliotheek aan

de Sterreweg in Hengelo Gld., die

duurt t/m 3 mei, is vrij toeganke-

lijk tijdens de openingsuren.

Vergadering Reconstructiecommissie

Achterhoek en Liemers 19 april 2002

De Reconstructiecommissie Achterhoek en Liemers vergadert op

vrijdag 19 april a.s. vanaf 13.30 uur in het gemeentehuis van Hen-

gelo Gld. De vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor elke

belangstellende.

Op de agenda staan onder meer

de volgende onderwerpen:

Rijkstoetsingskader:

Het Rijkstoetsingskader fungeert

voor het Rijk als checklist voor
het reconstructieplan en is daar-

om een belangrijk kader voor de
Reconstructiecommissie.

Planvorming:

In deze geactualiseerde versie
van het projectplan wordt aange-

geven hoe het vervolg van de
planvorming verloopt. Doel is om

in het voorjaar 2003 het vooront-

werpplan gereed te hebben.

Communicatie:

Om belangstellenden te informe-

ren over het reconstructieproces

is er een speciale Nieuwsbrief be-

schikbaar, die verkrijgbaar is bij

de gemeenten en de provincie Gel-

derland. Daarnaast worden er
door de commissie drie informa-

tie-avonden georganiseerd, nl.:

- maandag 22 april in zaal Meijer,
Ruurloseweg l in Groenlo;

- dinsdag 23 april in zaal de
Nieuwe Aanleg, Scheggertdijk
10 in Almen;

-woensdag 24 april in zaal 't
Heuveltje, St. Jansgildestraat
27 in Beek,

van 19.30 - 22.00 uur.

Leefbaarheidsonderzoek:

De leefbaarheid van de regio is

een van de belangrijke doelen van

de reconstructie.

Om een goed beeld te krijgen van

leven en werken in het gebied zijn

een groot aantal gesprekken ge-

houden met vertegenwoordigers

van organisaties in de Achterhoek

en Liemers.

Het beeld dat daaruit komt is dat
er geen grote leefbaarheidsproble-

men zijn, maar dat een aantal
zaken beter kan of dat er in de

toekomst wel een aantal grote

problemen opdoemen als nu niets

wordt gedaan.

Na afloop van de vergadering is
er gelegenheid voor de pers om

van gedachten te wisselen met de

voorzitter van de Reconstructie-

commissie.

Infomiddag Delta te Zutphen donderdag 25 april

Op donderdagmiddag 25 april van 13.00 uur tot 17.00 uur opent

Delta haar deuren voor publiek. Met deze middag richten wij ons

vooral op een ieder die bezig is met arbeidsgehandicapten om een

kijkje bij het werk-/leerbedrijf Delta te nemen. Het Delta werk-/leer-

bedrijf biedt passend werk aan ruim 950 medewerkers met een ar-

beidshandicap uit de gemeenten Brummen, Gorssel, Hengelo Gld., Lo-

chem, Steenderen, Voorst, Vorden, Warnsveld en Zutphen. Ook men-

sen met een handicap en geïnteresseerd in het werken bij of via Delta

zijn van harte welkom.

De onderdelen die uitgebreid ge-

toond worden zijn:

- Ieder uur een algemene presen-

tatie Werken Leren Ontplooien.

- De indicatiestelling waarbij er

gelegenheid wordt geboden

voor het stellen van vragen.

Hoe kom ik te werken bij

Delta? Wat kan Delta voor mij

als arbeidsgehandicapte bete-

kenen? Aanmelding.

- Daarnaast het kennisnemen

van het indicatieproces en de
verantwoordelijkheid hierin

voor aanmeldende instanties

en/of reïntegratiebureau's.

- Gelegenheid om de diverse me-

dewerkers van de verschillende

afdelingen van de bedrijven Han-

denwerk, Metalectro, Groen-

bouw & Milieu en Dienstverle-

ning aan het werk te zien.

- Tot slot kennismaking met

Delta reïntegratie waarbij er in-

formatie gegeven wordt over de

reïntegratiediensten die Delta

ook aan derden aanbiedt (reïn-

tegratietrajecten).

Kortom dé gelegenheid om een

kijkje bij het werk-/leerbedrijf

Delta te nemen. Wij laten zien wat

de medewerkers van Delta doen

en waar wij staan. Door middel

van presentaties, infoborden, pos-

ters en het in het bedrijf zijn van

de verschillende afdelingen.

Voor meer informatie omtrent de
infomiddag kunt u contact opne-

men met Delta:

Margrieta van Laar,

(0575)583598.

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.

DE SUCCESFORMULE VAN WARREN BUFFET

waarschijnlijk goed zullen preste-

ren in elk economisch klimaat,

geen aandelen die het goed doen

op voorwaarde dat de economie

zich ontwikkelt zoals u had ver-

wacht. Schakel de beurs uit.

Maakt u zich geen zorgen over tus-

sentijdse koersfluctuaties. Het

gaat erom, dat uw bedrijven goed

doorwerken. Beleg in een onderne-

ming, niet in een aandeel. Zijn de

activiteiten van de onderneming

simpel en begrijpelijk? Om succes-

vol te beleggen moet u begrijpen

waarmee 'uw' bedrijf bezig is. Stij-

gen de winstcijfers geleidelijk en

onafgebroken? De beste resultaten

zijn te behalen met bedrijven die al

jaren hetzelfde product maken of
dezelfde dienst leveren.

Zijn de lange termijnvooruitzichten

voor de sector waarin de onderne-

ming werkzaam is aantrekkelijk?

Buffett kiest vooral voor niche-on-

dernemingen, bedrijven die een

goed of dienst leveren dat gewenst

is, waar geen direct alternatief

voor bestaat en dat niet aan een

regelsysteem is onderworpen.

Deze bepalingen geven de onderne-

ming de kans om regelmatig de

prijzen te verhogen zonder markt-

aandeel te verliezen.

U kunt beter aandelen van een

goede onderneming kopen tegen

een redelijke prijs dan aandelen

voor een spotprijs van een bedrijf

in moeilijkheden of een 'turna-

round'. Is het management van het

bedrijf realistisch? Zijn ze eerlijk

en open tegen de aandeelhouders?

Laten de managers zich meeslepen

door de dwingende invloed van an-

deren of volgt de onderneming

haar eigen koers?

Als u een bedrijf beoordeelt, doe

dit dan op de jaarresultaten van

minstens vier jaar. Richt uw aan-

dacht daarbij op het rendement op

het eigen vermogen, niet op de

winst per aandeel. Het eerste laat

zien of het bedrijf een gezond ren-

dement weet te maken of dat het

beter alles kan verkopen en het

geld op een spaarrekening kan zet-

ten. Zoek naar ondernemingen met

een hoge winstmarge, die letten op

het terugdringen van alle kosten.

Dividend is niet nodig.

Elke dollar winst, die het bedrijf

niet uitkeert, moet leiden tot min-

stens één dollar meer marktwaar-

de. Bepaal vervolgens de intrinsie-

ke waarde van de onderneming en

bekijk, of u kunt kopen op een

koers die ver genoeg beneden die

intrinsieke waarde ligt. Laat ver-

volgens uw belegging rijpen. Zo-

lang het bedrijf een hoog rende-
ment maakt op het eigen vermo-

gen, het management bekwaam en

eerlijk is en de beurs het bedrijf

niet over waardeert, hoeft u niet te
verkopen.

Twaalf regels en allemaal erg sim-

pel. Maar als u ze consequent wilt

volgen, moet u zichzelf toch wel

wat spanning ontzeggen. En dat

wil niet elke belegger.

Henk Kreeftenberg, DSI-senior
Beleggingsadviseur Rabobank

Warren Buffett staat al jaren hoog

genoteerd op de lijst van de rijkste

mensen ter wereld, die het Ameri-

kaanse blad Forbes elk jaar publi-

ceert. Buffett wist zijn vermogen

($ 23,3 miljard) op te bouwen via

de beurs. Deze superbelegger werd

in 1930 geboren in Omaha als zoon

van een beursmakelaar. Tijdens

zijn studie las hij de beleggingsbij-

bel 'The intelligent investor', waar-

in de nadruk ligt op het belang van

onderzoek naar de intrinsieke

(werkelijke) waarde van een onder-

neming. Buffett werkte later een

aantal jaren voor een beleggings-

maatschappij, begon in 1956 voor

zichzelf en zette toen een beleg-

gingsvennootschap op. Zeven part-

ners brachten samen $ 105.000 in.

Met dat bedrag, waarbij zijn eigen
investering 100 dollar was, sloeg

Buffett aan het beleggen. En met

succes: de dertien volgende jaren

boekte hij een gemiddeld jaarlijks

rendement van 29,5%. bij een Dow

Jones die in die periode vijf van de
dertien jaren lager eindigde.

In 1969 ontbond Buffett de ven-

nootschap, omdat hij de beurs te ri-

sicovol vond. Met de $ 25 miljoen

die hij overhield, kocht hij een

meerderheid in Berkshire Hatha-

way een zieltogende textielonder-

neming. Dit werd zijn beleggings-

vehikel. In de jaren hierop trachtte

hij steeds impulsen te geven aan de

textielpoot, maar besloot door de

magere resultaten hiermee in 1985

te stoppen. In de tussenliggende
jaren had Buffett zwaar geïnves-

teerd en grote successen geboekt

met verschillende beleggingen in

o. a. verzekeringsmaatschappijen,

een chocoladeproducent en uitge-
verijen. Hij kocht niet alleen min-

derheidsposities in aandelen, maar

ook de meerderheid en soms zelfs

hele bedrijven. En met succes: tus-
sen medio 1987 en 1997 steeg de

koers van Berkshire met 1.249%,

tegenover de Dow Jones in dezelfde

periode met 217%.

Warren Buffett hanteert een aan-

tal simpele regels, die volgens hem

verantwoordelijk zijn voor een

goed beleggingsresultaat:

Maakt u zich geen zorgen over de

economie. Koop aandelen die

'zamenlyke onderneming van Rabobank Nederland en de Robeco Groep.
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KAARTEN VOORVERKOOP
De internationale

Hamove wcgraces 2002
worden dit jaar gehouden

op 27 en 28 april.

VW-Hengelo GId. 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

WV-prijs€ 2.50

Voor de
jongste jeugd

Tijdens de races van Hamove op zondag 28 april zijn in het

rennerskwartier voor de jongste jeugd aanwezig:

groot springkussen - draaimolen

en een tent met

daarin spannende dingen

de jeugd tot l 2 jaar heeft onder geleide
gratis toegang en kan van de genoemde

activiteiten gebruik maken.

Veel plezier!!!

OOK VOOR UW TUIN!

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18, 7223DV Baak

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

U kunt ook in Bwk terecht voor allerlei

bestratingsmafeMzIen 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

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

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

Audi 80 2.0i, LPG, 1990

BMW 3161,1991

BMW316i,1989i.z.g.st.

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, 1996

Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995

Mazda 323 Station 1.6iGLX, LPG, 1993

Mazda 323 Sedan 1.8,1992

Mazda 323 Sedan 1.51 GLX, 19%

Div. Mazda 323 F1.61/1.81,1990 t/m 1994

Mazda 626 HB1.8 GLX, 1998

Mazda Demio GLX, Airco, 1999

Mazda MX3-V6,1992

Mazda MX 5,1990

Mazda Xedos 9,2.0J-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

Peugeot 205 1.1,1992

Peugeot 306,1996

Range Rover, 8 dl, 1989

Renault Clio, 1994

Renault Safrane2.2i RN, 1993

Subaru Legacy 1.8 DL, 1992

Suzuki Vitara Cabrio, 1990

2.700,-

6.350,-

1.850,-

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,-

10.250,-

6.250,-

9.950,-

7.250,-

12.000,-

1996incl.btw 18.150,-

7.250,-

7.250,-

5.750,-

2.500,-

2.950,-

6.000,-

6.250,-

4.100,-

4.750,-

2.950,-

5.000,-

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

VW Golf l Cabrio, LPG, 1982

VWCorradoG60.1989

Volvo 740, LPG, 1990

Volvo 850,15 Stationcar, 19%

6.250,-

2.950,-

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 H100Bestel, 1994/l995

KIA Besta, 1997

Mazda E2200 Diesel, verhoogd dak, 1994

Mazda E2200 Diesel, 1995

Mercedes Vito 108 Diesel Mini Camper, 1996

Mitsubishi, L300,1997

2x Nissan Vanette Diesel, 1996 /1997

Opel Combo Diesel, 1997

3xVWCaddy SDU 998/1999

VWTransporter, open laadbak, kipper, 1995

VWLT28 TDi, dubbele cabine, 1997

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 Escort Wagon, Van, Diesel, 1989

Mazda 323 Sedan 1.5,1989, i.z.g.st.

Nissan Micra 1.2,1990

Renault 21 GTS, 1990

VW Golf I11.8, 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

- organiseert op zondag 21 april -

een soft-tip dart toernooi

Hoofdprijs €125
inschrijfgeld € 7

aanvang 14.00 uur inschrijven tot 13.45 uur

Kas Bendijen
kaarten € 6,50 - aanvang 15.30 uur

Voorverkoopadressen:

Gasterij de Eikeboom, Keijenborg - 't Hoekje-Dijk-Stijl, Hengelo GId.

Café Heezen, Steenderen - Café de Bierkaai, Baak

Café de Herberg, Vorden - Café de Tol, Zelhem

St. Janstraat 69, Keijenborg - Tel. (0575) 46 55 30

Uw advertentie in 'de Reclame'?
vraag naar de vele mogelijkheden

tel. (0575) 46 38 18
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