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Albert Heijn 'Wansink' gaat over van vader op zoon

Heico, Gerda en Jan Wansink

Woensdag l mei 2002 is het dan zover: op die dag zal Heico Wans-

ink officieel de zaak van zijn vader Jan overnemen. Een duidelijk

voorbeeld van ontwikkelingen in de tijd en in een onderneming.

Want zo kan 'Albert Heijn' wel genoemd worden.

Pratend met Jan, ontvouwt zich

een stuk geschiedenis, misschien

niet zo indrukwekkend als bij-

voorbeeld de historie van een

land, maar wel tekenend voor een

tijd, die voorgoed voorbij is.

Jan ging als klein jongetje gewoon

naar de openbare lagere school.

Hierna deed hij HBS-B en gezien

deze studie, zou je ervan uit heb-

ben kunnen gaan, dat hij verder

zou studeren. In eerste instantie

was dat ook de bedoeling van Jan.

Hij wilde nl. heel graag huisarts

worden. Maar omdat hij altijd al

meehielp in de kruidenierszaak

van zijn vader en er geen andere

gegadigden waren, besloot hij

toch maar de zaak van zijn vader

voort te zetten.

Na de kruideniersvakschool en

enige jaren stage buiten de eigen

winkel, heeft Jan langzamerhand

de dorpswinkel overgenomen en

met de van hem bekende voortva-

rendheid uitgebouwd tot een mo-

derne supermarkt.

In het begin werden er meel,

kunstmest en eieren verkocht,

maar geleidelijk aan werd het

aantal producten steeds verder

uitgebreid. In 1963 werd het een

zelfbedieningszaak en in 1967 een

supermarkt. In 1970 kreeg slijte-

rij Bruggink een plaats binnen het

bedrijf.

Jan vertelt met verve over de

ontwikkelingen, de moeilijkheden

en teleurstellingen waar je het

hoofd aan moest bieden, maar ook

over het plezier, dat voortvloeit

uit het contact met de klanten.

Hij noemt regelmatig de naam van

zijn vrouw Gerda, zonder wiens

hulp hij niet had kunnen bereiken

wat hij bereikt heeft.

Toen Heico enige jaren geleden

aangaf wel in de voetsporen van

zijn vader te willen treden, hebben

ze er samen voor gezorgd, dat de

jongste van de drie zoons goed

voorbereid werd op zijn toekomsti-

ge taak. Eerst de MEAO, daarna

stage, een eind van huis en van

onderaf. Aan vooropleiding heeft

het dus niet ontbroken. Bovendien

hoeft Heico het niet alleen te

doen: met Dennis Vriezen als zijn

rechterhand en met een ijzersterk

winkelteam achter hen, gaan zij

vol ambitie de toekomst in. Lang-

zaamaan heeft Jan zich terugge-

trokken en de leiding overgegeven

aan Heico. Nu is het ogenblik voor

Jan gekomen om te zeggen: 'In vol

vertrouwen draag ik de zaak over

en ik zal proberen me er zo min

mogelijk mee te bemoeien'.

Wanneer dan ook in de toekomst

de klanten Jan alsnog in de winkel

zien, dan zal dat alleen maar zijn

om te helpen bij het opruimen van

flessen en dat soort karweitjes.

Vol vertrouwen breekt een nieuwe

fase aan in een bedrijf, dat al be-

staat vanaf 1875. Jan en Gerda

trekken zich terug met een ludiek

evenement. Samen met alle perso-

neelsleden gaan ze op 11 mei de

lucht in per ballon, zodat ze Hen-

gelo Gld. ook eens vanuit een heel

ander perspectief kunnen bekij-

ken. Daarna zullen Jan en Gerda

zich helemaal kunnen wijden aan

hobby's, kinderen en kleinkinde-

ren. We wensen ze nog heel veel

gezonde jaren toe.

Passage Toldijk

Maandag 6 mei houdt Passage

afd. Toldijk haar laatste leden-

avond van dit seizoen. Deze avond

staat in het teken van de tuin en

wordt verzorgd door mevr. van de

Kley. Woensdag 22 mei gaan we

een dagje uit. De reis gaat naar

Voegersbedrijf Gebroeders Waenink gecertificeerd

Harderwijk waar we een boot-

tocht zullen maken. Daarna gaan

we naar Paleis 't Loo. De bus is

nog niet helemaal vol dus wie mee

wil kan zich opgeven bij: Frida

Willemsen tel. (0575) 441404 of

Riek Bobbink tel. (0575) 45 1738

Bibliotheeknieuws
Maandag 15 april heeft de schrij-

ver Ton van Reen scholieren van

groep 7 'betoverd'. Muisstil zaten

kinderen te luisteren naar de ver-

halen van avonturen die hij vertel-

de. Klasgenoten werden onver-

wacht hoofdpersonen in de verha-

len over zeemeerminnen, heksen,

kabouters en vampiers.Ook serieu-

ze onderwerpen zoals vaderlandse

geschiedenis, oorlog, discriminatie

en de dood kwamen aan bod. Hier-

over schrijft hij vaak in zijn boe-

ken. Het bekendst is zijn serie 'De

Bokkenrijders'. Dit najaar wordt

de tv-serie opnieuw uitgezonden.

Ton van Reen verkocht internatio-

naal zo'n twee miljoen boeken.

Ter afsluiting van de Nederlandse

Kinderjury organiseerde de biblio-

theek op 23 april een plaatselijke

stemdag voor alle basisschoolkin-

deren! In totaal hebben in een echt

stemhokje 334 deelnemers hun

stem uitgebracht; een goede op-

komst!

De 'Harry Potter' boeken van de

schrijver J.K. Rowling werden met

verreweg de meeste stemmen

gekozen. Tweede werd Jacques

Vriens met de titel Achtste - groe-

pers huilen niet'.

Onder de scholieren zijn twee boe-

ken verloot. De gelukkigen zijn

Marloes Limbeek en Demi Seesink.

Op 15 mei wordt de landelijke uit-

slag bekend gemaakt. Kijk voor de

winnaars op www.kinderjury. n]

Onlangs werd Voegersbedrijf

Gebroeders Waenink uit Henge-

lo Gld. gecertificeerd voor res-

tauratie- en renovatie - voeg-

werk volgens de 'Nederlandse

Stichting Praktijkopleiding Voe-

gen' (NSPV).

Het certificaat, dat officieel er-

kend wordt door de branche-or-

ganisatie 'Vereniging Neder-

landse Voegersbedrijven' (VNV),

is tot op heden slechts aan wei-

nige Nederlandse voegersbedrij-

ven toegekend.

Voegersbedrijf Gebroeders Wae-

nink ziet deze certificatie als een

erkenning van hun jarenlange er-

varing. Bij restauratie- en renova-

tie-werkzaamheden is kennis van

knip-, snij- en gladvoegwerk en

daggestreek van cruciaal belang.

Met deze certificering heeft het

bedrijf bewezen deze oude am-

bachten op het hoogste niveau te

beheersen.

Meer informatie over Voegersbe-

drijf Gebroeders Waenink kunt u

vinden op de internetsite van het

bedrijf www.voegers.nl.

Emiel (links) en Remco Waenink zien de certificering

als een erkenning van hun ervaring.

Voegersbedrijf Gebroeders Wae-

nink is in 1994 opgestart door de

broers Remco en Emiel Waenink.

Inmiddels is het bedrijf uitge-

groeid tot een niveau waarop

grote nieuwbouwprojecten, utili-

teitsbouw en particuliere nieuw-

bouwwoningen tot hun dagelijkse

werkzaamheden behoren.

Daarnaast vinden ze het fantas-

tisch als er bij de renovatie van

bijvoorbeeld een oude boerderij

een beroep wordt gedaan op een

hoge mate van vakmanschap.

Doordat de broers zelf voortdu-

rend meewerken, kan het bedrijf

als geen ander een consistente

hoge kwaliteit garanderen.



- MEDISCH - ALGEMEEN - HULPDIENSTEN - DIVERSEN

«KERKDIENSTEN
Remigiuskerk
- Zaterdag 4 mei, 19.00 uur,

ds. C. Ferrari, Dodenherdenking
- Zondag 5 mei, 10.00 uur,

ds. C. Ferrari, Koffiedrinken
Goede Herder Kapel
- Zondag 5 mei, 10.15 uur,

ds. S. Cerbrandy, Zutphen
Verzorgingscentrum 'de Bleijke'
- Geen dienst.
Vrijzinnig Hervormden Hengelo Gld.
- Geen dienst.
R.K. Kerk Hengelo Gld.
- Donderdag 2 mei, 19.00 uur,

Eucharistieviering (Pastorie)
- Zaterdag 4 mei, 19.00 uur,

Dodenherdenking in de Remigiuskerk
- Zondag 5 mei, 10.00 uur, Jongerenviering,

met jeugdkoor Rejoice
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

il 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,

Beatrixlaan4, Hengelo Gld.
Koldeweiweg 2, Keijenborg

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

B.g.g. (0314) 62 51 50, Ambachtswg 16, Zelhem
Verloskundigen:
Gemeente Hengelo Gld:
- Maatschap: mevr. Klein-v. Nigtevecht,

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

Gemeente Steenderen en Vorden:
- mevr. Haggeman-Withaar, tel. (0575) 442772
Sensire Hengelo
(voorh. Zorgroep en Hameland van Nispenhof)
- Thuiszorg

Informatie via tel. (0314) 35 77 11
- Maatschappelijk Werk

Vorden, Zutphenseweg 1c,
telefoon (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30 - 9.30 uur

- Thuiszorgwinkel:
Telefoon 0900-8806 (10 ct/min) 24 uur per dag
Doetinchem: Amphionstraat 67
Zutphen: Ooyerhoekseweg 6
Geopend: maandag t/m vrijdag 9.00-13.00 uur
en 13.30 - 17.30 uur, zaterdag 10.00 - 13.00 uur

Yunio Oost Gelderland (voorh. Zorgroep)
- Tel. 0900-9864 (10 ct/min) 24 uur per dag

Bereikbaar voor:
Kraamzorg - Jeugdgezondheidszorg

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

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

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

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

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

g 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
- Marjo Cornelissen, Hengelo, tel. (0575) 464900
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, vrijdagvan 10.00-12.30 uur
en 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

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

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

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

Bezoektijden dagelijks van 15.00-15.45 en
18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45 -19.00 uur.

Hartbewaking en intensive care dagelijks
11.00-11.30 en 18.45-19.30 uur.
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en
18.45-19.30 uur.
PAAZ-afdeling woensdag 14.30-16.30 uur
zaterdag en zondag 13.00-16.30 en
18.00-20.00 uur.

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

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

De meest gestelde vragen over Daltononderwijs (deel 2)
Basisschool De Leer uit Hengelo

Gld. is een Daltonschool in oprich-

ting. In drie columns wil directeur

Henk Roes uiteen zetten waarom

De Leer richting Daltononderwijs

gaat, wat de meest gestelde vragen

over Dalton zijn en hoe de dagelijk-

se praktijk er op De Leer uitziet.

Is Daltononderwijs geschikt voor

mijn kind?

In principe is Daltononderwijs

geschikt voor elk kind. Geen enkel

kind is namelijk hetzelfde. Ook een

Daltonschool geeft extra zorg aan

kinderen die dit nodig hebben.

Wat doet De Leer voor leerlingen

die het moeilijker hebben?

Alle kinderen maken een leerproces

door. Een leerling die een bepaalde

taak nog niet kan uitvoeren krijgt

meer begeleiding dan een ander. In

een weektaak zijn taken opgenomen

voor: herhaling, verdieping, verrijking

of creatieve opdrachten. In een groep

van 25 leerlingen zijn er statistisch

gezien ongeveer 20 kinderen die zon-

der problemen zelfstandig de leerstof

kunnen verwerken. Die andere vijf

krijgen extra instructie. Dat kan indi-

vidueel zijn of in een groepje aan de

instructietafel. Kinderen die een indi-

dueel programma volgen krijgen een

weektaak aangepast aan hun niveau.

Het grote voordeel van Daltononder-

wijs is dat de leerkracht structureel

meer tijd heeft voor individuele hulp.

Hoe weet je of een kind meer

begeleiding nodig heeft?

De taken van de leerlingen worden

afgetekend door de leerkracht. Een

leerkracht kan aan de hand van for-

mulieren en het gemaakte werk zien

hoe een kind de opdracht heeft

gemaakt. Bovendien werkt De Leer

met het CITO-leerlingvolgsysteem en

maakt onze school gebruik van de

toetsen die bij de methodes horen. Op

De Leer is de individuele onderwijs-

zorg goed geregeld. Leerkrachten

maken in samenwerking met de Inter-

ne Begeleider handelingsplannen voor

kinderen die extra hulp nodig hebben

of die juist versneld hun leerstof door-

werken.

Wat vindt de inspectie ervan?

Eind januari is de inspectrice drie

dagen op bezoek geweest bij De Leer.

Haar bevindingen heeft ze vastgelegd

in een rapport. Wij zijn erg blij met de

positieve rapportage. De inspectie

vindt ook dat het samenwerkend

leren, waarbij leraren bevorderen dat

leerlingen op een doelmatige wijze

leren samenwerken, een belangrijk

aspect is op weg naar de Daltoncerti-

ficering.

Andere aspecten waar de inspectie

erg lovend over was waren onder

meer: het ICT-onderwijs op De Leer,

pedagogisch klimaat, didactisch han-

delen, de leerlingenzorg en de samen-

werking met ouders.

Krijgen leerkrachten ook scholing

in het lesgeven binnen het

Daltonsysteem?

Jazeker. Daltonschool worden gaat

niet vanzelf. Het hele team heeft vorig

jaar diverse groepen van een basis-

school in Zevenaar bezocht, waarbij

les werd gegeven volgens de Dalton-

principes. Tevens hebben we diverse

studiedagen gevolgd onder professio-

nele begeleiding van de Educatieve

Faculteit Iselinge uit Doetinchem.

Ook in de toekomst blijven we ons bij-

scholen, zodat we een gecertificeerde

Daltonschool kunnen worden. Verder

besteden we tijdens teambesprekin-

gen veel tijd aan de invulling van Dal-

ton in de praktijk en lezen we veel

vakliteratuur. We vinden het namelijk

erg belangrijk dat er een doorgaande

lijn in de school is. Het grote voordeel

is dat alle leerkachten enthousiast de

nieuwe weg zijn ingeslagen. Verder

maakt elke leerkacht regelmatig een

persoonlijk ontwikkelingsplan, waar-

in staat hoe ver zijn of haar klas is

met de invoering van de Dalton-prin-

cipes.

Wat is de meerwaarde van een

Daltonschool?

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid

en samenwerking zijn vaardigheden,

die niet alleen in het voortgezet

onderwijs belangrijk zijn, maar ook in

de maatschappij. Dus ook bij u thuis.

Binnen school denken we vanuit één

bepaald concept en één visie. Door

het vele onderlinge overleg werkt het

team gericht dezelfde kant op. De kin-

deren hebben hier veel voordeel van.

In elke klas wordt immers op dezelfde

manier gewerkt met bijvoorbeeld het

planbord, dagtaak, weektaak en de

extra instructie.

~, ~~
Te Koop,

Gevraagd,

Aangeboden,
en andere

'kleintjes
1

Voedingsproducten voor:

Onder- en overgewicht

sport- en gezondheids-

ondersteunendprogram.

Info: Annie Haaring

tel. (0575)467381

Hebt u nog bruikbare

spulletjes voor de rom-

melmarkt van muziek-

ver. Crescendo?

Bel dan (0575) 46 17 82

Met de zomer in zicht

wilt u natuurlijk uw

ideale gewicht. U wordt

dan gegarandeerd TOP-

FIT. Vraag Jerna Brug-

gink hoe dat zit.

Tel. (0575) 463205.



familieberichten

Op 8 mei zijn wij 40 jaar getrouwd.

Gerrit Tekelenburg

en

Gerrie Tekelenburg-Kamperman

Uit dankbaarheid willen wij ter gelegenheid hiervan

dit vieren met onze kinderen en kleinkinderen.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur bij café-restaurant
'Den Bremer', Zutphen-Emmerikseweg 37 in Toldijk.

BronkhorsterstraatS, 7256 KE Keijenborg.

Broodlevering 'de Muldersfluite'

Op Hemelvaartsdag 9 mei wordt

jaarlijks bij de boerderij 'de

Muldersfluite' aan de weg van

Hengelo Gld. naar Zelhem een

oude traditie in ere hersteld.

Het bijzondere schouwspel kan

men vanaf 13.15 uur meemaken.

Vroeger mochten de boeren op

de gemeenschappelijke gronden

plaggen steken op voorwaarde

dat zij één keer in het jaar een

roggebrood leverden.

De broden werden vervolgens ver-

deeld onder de armen. Wie een

brood lichter dan 22 pond lever-

de, kon rekenen op een boete.

Wie echter het zwaarste brood le-

verde, mocht twee flessen wijn

meenemen.

Terwijl de arme mensen blij wer-

den gemaakt met de broden, ver-

maakten de boeren zich tijdens

'de Mulderskennis' met spel en

dans.

Dit wordt nu ingevuld door een

boerendansgroep met muziek.

De traditie houdt nog steeds

stand: de pachters uit de omge-

ving laten elk jaar een rogge-

brood bakken bij de plaatselijke

bakker en brengen die op Hemel-

vaartsdag naar de broodlevering

bij 'de Muldersfluite'.

De broden worden gewogen en

onder de toeschouwers geveild en

de opbrengst gaat naar een goed

doel.

Komt allen op Hemelvaartsdag op

9 mei naar de broodlevering bij

'de Muldersfluite', Zelhemseweg

44. Aanvang: 13.15 uur.

1Wat doen voor voor de poen!

Toen de heer Wissink en zijn assistente van de dierenambulance

twee weken geleden na een ochtend van voorlichten en vragen be-

antwoorden op de O.B.S. Rozengaardsweide weer richting Gaande-

ren reed, kon hij niet weten wat hij op gang had gebracht.

Blijkbaar heeft hij de juiste snaar

geraakt want de 220 leerlingen

zijn enthousiast Hengelo in, en

aan het werk gegaan. Ze boenden

en schrobden, voerden de parkie-

ten en de hond, verversten het

water van de goudvissen en zet-

ten de containers aan straat,

harkten de voortuin en maaiden

het gras en deden nog ontelbaar

andere karweitjes.

Misschien is het u opgevallen

maar Hengelo moet er nu fris ge-

wassen uitzien. Maandag 22 april

kwam de heer Wissink de op-

brengst ophalen. Alle kinderen

waren in de hal verzameld om te

horen hoe hoog het bedrag was

geworden.

Nou, de leerlingen mochten trots

zijn want nadat van elke groep

het bedrag genoemd was, werd

de optelling gemaakt.

Er kwam een ongelooflijk bedrag

van € 1331,17 (f 2933,51) op

het bord te staan. De heer Wis-

sink was zichtbaar verrast en be-

dankte de kinderen hartelijk voor

hun enorme inzet.

De stichting dierenambulance

gaat met het ontvangen geld de

nieuw aan te schaffen auto uit-

rusten met een gloednieuwe

zwaailicht-installatie.

Waar de kinderen volgend jaar

voor zullen werken is nog niet be-

kend. Wel staat vast dat het voor

een bestemming is die wat verder

weg ligt. Misschien herinnert u

zich dat verleden jaar vijf Afri-

kaanse kinderen van het project

STEP verrast werden met een

fiets waarmee ze de lange af-

stand naar hun school konden

overbruggen. Twee jaar geleden

werd het hertenkamp met een

gift verblijd.

De organisatie bedankt iedereen

in Hengelo die heeft geholpen met

een bijdrage en hoopt op uw en-

thousiasme voor volgend jaar!

Ontdek de historie van Hengelo

Gelderland. Op zaterdag 11 mei

kunnen de deelnemers vanaf 9.00

uur op de fiets stappen en onder-

weg kennis maken met veel

bezienswaardigheden; er is volop

aanleiding en gelegenheid om af

te stappen.

Dit jaar staan de ANWB/WV

Landelijke Fietsdag in het teken

van 'de rijke historie van dorp en

stad'.

Fietsen langs historie

Zo begint in Hengelo de route bij

het WV-kantoor. Gedurende deze

35 km lange fietstocht maken de

deelnemers kennis met de rijke

historie van verschillende plaat-

sen. Onderweg is er van alles te

doen en te zien. Al fietsend passe-

ren de fietsers tal van beziens-

waardigheden, zoals een proef-

boerderij, een mooie heem- en

siertuin en een kattengalerie.

Onderweg is er volop gelegenheid

om af te stappen en een kijkje te

nemen, want de Landelijke fiets-

dag is geen wedstrijd. Op vertoon

van de afgestempelde routekaart

kan tot 17.00 uur bij het eind-

punt het WV-kantoor een medail-

le als aandenken in ontvangst

worden genomen.

Routeverkoop en landelijk

informatienummer

Bovengenoemde route is op zater-

dag 11 mei tussen 9.00 uur en

13.00 uur voor € 2.30 per stuk

te koop bij het WV-kantoor.

Vanaf 22 april zijn de routebe-

schrijvingen in de voorverkoop.

Voor meer informatie over de rou-

tes van de Landelijke Fietsdag

kunnen de fietsliefhebbers con-

tact op nemen met de VW: tel.

(0575)463857.

Informatie over startpunten in de

rest van Nederland is vanaf 15

april telefonisch op te vragen bij

de Landelijke Fietsdag infolijn:

(070)3141460.

Meer informatie is te vinden op

www.landelijkefietsdag.nl.

Sponsors

Initiatiefnemer Toerisme Recre-

atie Nederland (TRN) organiseert

de ANWB/WV Landelijke Fiets-

dag in samenwerking met Pro-

jectbureau Duurzame Energie en

de LTO-campagne 'Boeren en

Tuinders, Ondernemers van Natu-

re' Milner en de Rabobank.

Jaarlijks trekt het tweewielereve-

nement zo'n 200.000 deelnemers.

Een deel van de opbrengst van de

routeverkoop is bestemd voor de

Nederlandse Hartstichting.

Zij financiert met deze opbrengst

een onderzoek naar Hartfalen en

voorlichting over Hartfalen.

Voor meer informatie:

VW Hengelo Gelderland, Kervel-

seweg la, tel. (0575) 463857.

Steenuil plaatst tien uilenkasten

Op 19 april heeft openbare basisschool De Steenuil uit Steenderen

het tiende verzoek gekregen om een zelfgemaakte uilenkast op te

komen hangen. Net als de voorgaande negen gaat ook deze tiende

een plaats krijgen in de eigen gemeente. De uilenkasten zijn een

product van de projectweek die afgelopen maart op De Steenuil

heeft plaatsgevonden.

Uilenkasten

Een week lang stond het leven

op school in het teken van uilen,

met de steenuil uiteraard in een

hoofdrol. Het maken van uilen-

kasten vond plaats onder de be-

zielende leiding van de heer Nico

Willemsen uit Baak. Hoewel leer-

lingen helpen bij het plaatsen,

neemt de heer Willemsen het

daadwerkelijk ophangen voor zijn

rekening. De kasten zijn bedoeld

voor de steenuil.

De noodzaak voor het plaatsen

van uilenkasten blijkt uit de cij-

fers. Cijfers over de situatie in

Gelderland zijn niet voorhanden,

maar kenners is duidelijk dat het

aantal steenuilen in Gelderland

drastisch is afgenomen. Cijfers

van de situatie in de drie noorde-

lijke provincies laten zien dat

daar het aantal broedparen de af-

gelopen twintig jaar is gedaald

van 315 naar 17. De afname

komt onder andere door het hoge

aantal verkeersslachtoffers onder

uilen, de gevolgen van (land-

bouw-)gif en het gebrek aan nest-

plaatsen.Het maken van de kas-

ten op school sloot goed aan bij

de overige onderdelen van de pro-

jectweek.

Projectweek

In de projectweek werd er op

verschillende creatieve manieren

aandacht besteed aan de geve-

derde vriend, werd de samenstel-

ling van uilen(braak)ballen bestu-

deerd en was er een diapresen-

tatie. De oudere groepen kregen

een anatomische les aan de hand

van een dode uil en daarnaast

maakten zij presentaties over di-

verse uilensoorten. Verder werd

er een voor alle groepen bijzonder

interessante diapresentatie ge-

houden.

De afsluiting van de projectweek

bestond uit het tonen van de tast-

bare resultaten aan ouders, fa-

milie en overige belangstellen-

den. De overweldigende belang-

stelling tijdens de presentatie-

avond maakte dat daar meer aan-

vragen kwamen voor uilenkasten

dan er kasten beschikbaar wa-

ren. Met spanning wordt nu ge-

wacht op de eerste meldingen

over de kastbewoners.
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Kuipers

Bloemen
Groente en Fruit

Hengelo Gld.

(0575) 4612 27

Hollandse Andijvie

i kilo € 0.79

Zoete Druiven, zonder pit

l kilo € 1.98

HALFMAN B.V.
boomkwekerij

tuinaanleg
hoveniersbedrijf

Rondweg 2a - Hengelo Gld.

Tel. 0575-461424

Aanbiedingen van de week

Shoarma-pakket

Kipschnitzel loogram

Leverkaas loogram

€5,-

€1,05

€0,90

SLAGERIJ

RATERINK
Raadhuisstraat 10

Hengelo Gld.
Tel.(0575)461301

IJSBOERDERIJ 't RIEFEL
Riefelerdijk 2, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 17 60

Terras vanaf 1 mei elke dag

geopen vanaf 10.30 uur

Elke vrijdagmiddag op de markt in Hengelo G\d.

Speciaalzaak

in groenten en fruit

Klein Westland
Kerkstraat 6 - Hengelo Gld.

Tel. (0575)461054

zie de aanbiedingen

in de winkel.

BK- kassakorting!

20% korting
op alle potten en pannen

van 1 mei tot 1 juni
Dus weer veel voordeel bij

Fa. Jansen-Smid
Bleekstraat 1, Hengelo Gld. - Tel. (0575) 461360

Voor AUTORIJLES

AAD LOONEN
Rozenhoflaan 29 - Hengelo Gld

telefoon 0575-461845

mobiel 06 - 22246636

Wij lessen in Peugeot 307 HDi

Herbalife?
wilt u uw gewicht y;i-

en wilt u toch uw normale warme

maaltijd niet mi-

Dat ban met de prodiK ton van

HERBALIFE

Bel voor informatie:

Bianca

te Veldhuis-Greven
tel. (0575)464882

TEGELHANDEL
SIMON DE BRUIN

wand- &
Vloertegels
Sanitair

Lankhorsterstraat 12,
7255 LC Hengelo (Gld.)

Tel. 0575 - 464064

irius 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 2120 • Mob. 06-53704373

Fax. (0575) 46 2015 • 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!

Aanmeldingsstop ondanks uitbreiding met 200 plaatsen

In 2002 bijna 6400 zieken en gehandicapten
met de Zonnebloem op vakantie
Bijna 6400 langdurig zieken en lichamelijk gehandicapten gaan dit

jaar met de Nationale Vereniging de Zonnebloem op vakantie. Dat zijn

er 200 meer dan in 2001. De capaciteitsuitbreiding blijkt echter niet

meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Nog nooit was de belang-

stelling voor de Zonnebloemvakanties zo groot.

Omdat alle plaatsen inmiddels zijn volgeboekt en de reservelijsten uitpui-

len, heeft de Zonnebloem op 15 april noodgedwongen een aanmeldings-

stop afgekondigd. En dat is voor het eerst in de 40 jaar dat de vrijwilli-

gersorganisatie vakanties organiseert. De aanmeldingsstop geldt overi-

gens niet voor mensen die als vrijwilliger deel willen nemen. Vooral art-

sen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen zijn nog hard nodig. In totaal

doet de Zonnebloem dit jaar een beroep op 6700 vrijwilligers voor de ver-

zorging en verpleging van de zieke en gehandicapte vakantiegangers.

'Actie Zonnebloemvakanties'

Ondanks de hulp van 6700 vrijwil-

ligers kosten de Zonnebloem-va-

kanties veel geld. Dat komt door

de extra voorzieningen en aanpas-

singen die nodig zijn. De Zonne-

bloem neemt die meerkosten voor

haar rekening, zodat de deelne-

mers niet voor deze extra kosten

hoeven op te draaien. Om dat te

kunnen bekostigen wordt van 28

april t/m 4 mei de jaarlijkse 'Actie

Zonnebloemvakanties' gehouden.

Via een nieuwe commercial op de

regionale radio en tv-zenders en

(gratis) stopperadvertenties in de

kranten, wordt het publiek opge-

roepen een bijdrage over te maken

op giro 145, t.n.v. de Zonnebloem

Breda. Voor deze uitgebreide publi-

citeitscampagne is ook een nieuwe

slogan bedacht: 'De Zonnebloem.

Goed in bijzondere vakanties.'

Marktleider

Precies 40 jaar geleden gingen de

allereerste zieken en gehandicap-

ten met de Zonnebloem op vakan-

tie. Vier decennia en meer dan

100.000 deelnemers later zijn de

Zonnebloemvakanties uitgegroeid

tot een megaproject dat qua om-

vang en inhoud geen schim meer is

van toen. Van een kleinschalig ini-

tiatief in sobere kloosters, naar ei-

gentijdse vakanties op maat. Daar-

bij heeft de Zonnebloem zich ont-

wikkeld tot onbetwiste marktlei-

der. Met als grondfilosofie dat men-

sen die van intensieve verpleging

en verzorging afhankelijk zijn, de-

zelfde wensen hebben als iedere

andere vakantievierder. En dus

mogen de 6400 deelnemers reke-

nen op een optimale verzorging en

service, comfortabele voorzienin-

gen, een afwisselend en hoog-

staand programma en lekker eten

en drinken. Kortom: alles wat van

een vakantie anno 2002 mag wor-

den verwacht.

Gevarieerd pakket

Ruim eenderde van de 6400 vakan-

tiegangers monstert dit jaar aan op

het volledig aangepaste hotelschip

'mps de Zonnebloem' voor een

vaarvakantie naar Duitsland of

door Nederland. De rest vindt on-

derdak in een van de 12 accommo-

daties die de Zonnebloem voor dit

seizoen in Nederland en België

heeft gecontracteerd.

Buitenplaats 'De Wiersse'
Tegen de muren van het omgrachte 18de-eeuwse huis bloeien vroe-

ge klimrozen en clematis. Aan beide zijden van het lange pad ver-

schijnen de weidebloemen in het ouderwetse hooiland.

Onder de grote bomen van de met beelden opgeluisterde 'wilde tuin'

worden de rhododendrons, naast koningsvarens en gele lis, weer-

spiegeld in de vijvers en de beek. In de borders en stapelmuren van

de 'lage tuin' is de voorjaarsbloei in volle gang. Aan de pergola

hangen de lange trossen van de witte blauwe regen.

Open dagen voorjaar 2002

Zondag 19 mei - Pinksteren.

Maandag 20 mei - Pinksteren.

Zondag 26 mei.

10-17 uur. Entree € 5,50. Kinde-

ren tot 9 jaar gratis. Honden niet

toegelaten. Koffie onder de luifel

van het koetshuis.

Rondleiding

Elke donderdag 10.30 uur, 16 mei

t/m 12 september, voor een be-

perkt aantal liefhebbers, € 6,50.

Extra op Hemelvaart 9 mei rond-

leidingen 10.30 en 15.30 uur.

16 ha tuinen om het omgrachte

huis - fonteinen en beelden, moes-

tuin en verdiepte tuin, berceau en

pergola.

31 ha landschapspark in een 300

ha landgoed, bestaande uit klein-

schalige Achterhoekse bossen,

weilanden en akkers, lanen en

beken.

Ingang aangegeven bij km 16,7

aan de N 319 van Zutphen naar

Winterswijk (tussen Vorden en

Ruurlo).

Parkeren gratis. Vanaf NS-station

Ruurlo 5 km lopen (via de lande-

lijke Wiersseweg).

Inlichtingen, reserveringen voor

rondleidingen, afspraken voor een

groepsbezoek buiten de open da-

gen: (0573) 451409, fax (0575)

556240 of VW Vorden (0575)

553222.

Grote keus aan dia's, alsmede 'De

Wiersse, beschrijving van de tui-

nen' door Romke van de Kaa, 36

pagina's, beschikbaar. Te bevra-

gen bij (0573) 451409 of fax

(0575)556240.
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Koopzondag in Hengelo Gld.
Politieteam Zelhem

k &, Keppel en Zelhem)

Het weer was de Hengelose

middenstand op 21 april goed

gezind: een stralende zon, wei-

nig wind. Tijdens de koopzon-

dag zaten de terrassen dan ook

al snel vol en de stemming was

opperbest.

De Royal Wind Band van Concor-

dia zorgde nog voor meer sfeer en

greep meteen de gelegenheid aan

om een serenade te brengen aan

Beo-bloembinders, die op deze

dag het publiek de gelegenheid

bood de prachtige nieuwe zaak

van Eef en Helma Loman te be-

zichtigen, onder het genot van

een hapje en een drankje.

Niet alleen voor de volwassenen

was het aangenaam vertoeven in

Hengelo maar ook voor de kinde-

ren, want voor hen was er een

draaimolen, kon er lekker een

ijsje worden gegeten en bij de

kraampjes veel uitheemse pro-

ducten worden bekeken.

Play In op 5 mei 2002 in Keijenborg

Op zondag 5 mei 2002 organi-

seert Muziekvereniging St. Jan

een Play In. Zo'n vijfenzestig Mu-

zikanten uit Nederland en Duits-

land nemen hieraan deel. Een in-

ternationaal gebeuren dus.

Deze muzikanten zijn lid van de

volgende muziekverenigingen

Musik Verein Elten 1907

Elten (Duitsland)

Jugendorkester Wissel

Wissel (Duitsland)

St. Radboud - Silvolde

Muziekvereniging Olden Keppel

Drempt

Muziekvereniging St. Jan

Keijenborg

's Middags om 16.00 uur zullen zij

hun kunnen tonen in een afslui-

tend concert. U bent allen van

harte welkom om dit concert bij

te wonen. Dit gebeuren mag u

niet missen! Dit concert vindt

plaats in Zaal Winkelman, St. Jan-

straat 3 te Keijenborg. Deze dag

wordt gesponsord door 'Euregio'.

Kinderen van 'De Akker9 naar de bakker

Een broodje van de bakker

smaakt eigenlijk altijd lekker!

Als je dan ook nog zelf je brood-

je mag maken wordt het wel

heel speciaal.

Dat mochten de kinderen van

groep l en 2 van basisschool

'De Akker' in Steenderen on-

langs meemaken.

Twee weken lang werd er op

school van alles geleerd, geknut-

seld en gezongen over het werk

van de bakker. Het was dan ook

erg leuk dat de kinderen met

eigen ogen konden zien hoe brood

werd gemaakt. Met zelfgemaakte

bakkersmutsen gingen ze op don-

derdagmorgen naar de bakkerij

van Hans Sluijter. Daar kregen de

kinderen eerst een rondleiding en

daarna mochten ze zelf aan de

slag onder het toeziend oog van

de professionele bakkers. Met

veel enthousiasme werden er heel

wat broodjes gemaakt.

Firma Sluijter bedankt, het was

een zeer geslaagde morgen!

P.. L l T l E
Alarmnummer Politie

Alarmnummer 112

(alleen voor noodgevallen)

Politie Bureau Hengelo Gld.

Maandag van 9.00 tot

12.00 uur geopend.

Overige dagen kan het bureau

alleen op afspraak worden be-

zocht voor overleg met een

politieagent.

Deze afspraak kan gemaakt

via tel. 0900-8844 (bureau

Zelhem) of via de intercom

(voorgevel) van het bureau

Hengelo Gld.

Telefoonnummer 0900-8844

Dinsdag 16 april t/m vrijdag 19 april

Dinsdag 16 april

- 's Morgens kwam er bij de poli-

tie de melding binnen dat er in

de kerk van Hummelo was in-

gebroken; hierbij is niets ont-

vreemd. Mogelijk dat de da-

der(s) van de inbraak is ge-

stoord. Bij deze inbraak is wel

veel braakschade veroorzaakt.

- 's Middags reed een bestuur-

der, een 71-jarige inwoonster

uit Hengelo, met haar auto met

lage snelheid over de Aaltense-

weg, komende uit de richting

Hengelo.

Een achteropkomende automo-

bilist, een 57-jarige vrouw ook

uit Hengelo, haalde deze auto

in. Op het moment dat zij bijna

voorbij was, gaf de bestuurster

plotseling richting aan en wilde

de Groenedaalseweg in slaan.

Hierbij zag zij de inhalende per-

sonenauto over het hoofd en

ontstond er een botsing. Beide

voertuigen werden beschadigd.

- In Hengelo ontstond 's avonds

een botsing op de kruising

Steenderseweg met de Hogen-

kampweg tussen twee auto-

mobilisten, een 19-jarige man

uit Hengelo en een 40-jarige

man uit Steenderen. De be-

stuurders bleven ongedeerd,

wel ontstond er zware materië-

le schade aan beide voertuigen.

Woensdag 17 april

- 's Morgens vond er op de krui-

sing Hengeloseweg met School-

tinkweg een aanrijding plaats,

waarbij twee personenauto's

betrokken waren. Een automo-

bilist uit Duiven, die met hoge

snelheid vanaf de Schooltink-

weg de Hengeloseweg op draai-

de, verleende geen voorrang

aan een naderende personen-

auto, die op een voorrangsweg

reed. Hij raakte hierbij de auto

in de flank en door zijn snel-

heid kwam de bestuurder enke-

le meters verderop in een wei-

land tot stilstand. De auto, die

op de voorrangsweg reed, sloeg

over de kop. De bestuurder en

inzittende, beide inwoners van

Zelhem, raakten hierbij ge-

wond en zijn per ambulance

naar het ziekenhuis gebracht.

- Bij een bedrijfspand aan de

Hummeloseweg in Zelhem,

waarin meerdere'bedrijven zijn

gevestigd, is 's nachts ingebro-

ken, waarbij een hoeveelheid

geld en computers zijn buit ge-

maakt. Van de dader(s) en de

buit ontbreekt nog ieder spoor.

Donderdag 18 april

- Bij de politie hebben twee in-

woners van Hengelo aangifte

gedaan van poging auto-in-

braak. Beide auto's stonden de

nacht ervoor geparkeerd aan

de Kreuneskamp in Hengelo.

Vrijdag 19 april

- Een 23-jarige automobilist uit

Doetinchem reed 's morgens

over de Kruisbergseweg in Zel-

hem in de richting van de Vels-

wijk. De bestuurder haalde in

de mist een vrachtwagen in.

Tijdens deze inhaalmanoeuvre

werd hij geconfronteerd met

een tegemoetkomende automo-

bilist, een 32-jarige man uit

Zelhem; beiden weken uit om

een aanrijding te vermijden,

maar ze raakten elkaar toch.

Ze konden wel een frontale

aanrijding voorkomen, doch

beide voertuigen werden zwaar

beschadigd. De bestuurders

bleven ongedeerd.

- Aan de Stationsstraat in Zel-

hem is aan het eind van de

middag een blauw-grijze Gazel-

le damesfiets gestolen.

Saskia Visscher

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) 463818 - Fax (0575) 465088

E-mail; drukkerijuiterweerd@planet.nl
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Meisjes junioren Keyenburgse Boys kampioen

Zaterdag 20 april jl. wisten de meis-

jesjunioren van Keyenburgse Boys op

eigen veld AZSV te verslaan met 5-1.

Dit resultaat was voldoende om

reeds drie wedstrijden voor het einde

van de competitie onbereikbaar te

worden voor de concurrentie.

Alle voorgaande wedstrijden werden

door dit team winnend afgesloten en

met maar liefst 89 doelpunten voor

en 4 doelpunten tegen zijn ze dus on-

geslagen kampioen geworden in de

eerste klasse KNVB.

Op de foto zien we de blijdschap van

de speelsters en het kader met het

behaalde resultaat.

Meer foto's van dit kampioenschap

staan op www.keyenburgseboys.nl.

Onderlinge wedstrijd Ponyclub Hengelo

Voorjaars-Clubkampioen dressuur 2002: Kanen Hendrikx met Heidi

Zondag 21 april hield ponyclub

Hengelo haar jaarlijkse voor-

jaars onderlinge wedstrijd,

's Morgens werden de dressuur-

proeven verreden en 's middags

werd er gesprongen. Dit vond

plaats op het eigen terrein van

de ponyclub aan de Bannink-

straat. Het weer was prachtig

en er werd goed gereden. Dat

beloofd veel goeds voor het ko-

mende zomerseizoen. Er werd

gestart door dertig combinaties.

De uitslagen

Groen en B dressuur categorie C.

le prijs Natasha Verstege met

Sherley 156 punten.

2e prijs Danielle Kelderman met

Sherley 155 punten.

B dressuur cat D en E.

le prijs Karien Hendrikx met

Heidi 162 pnt.

2e prijs Babbet van de Wal met

Falco 161 pnt

3e prijs Richelle Kroessen met

Katja 160 pnt.

4e prijs Yvonne Dijkman met

Romy 157 pnt.

5e prijs Martine Beijenhof met

Taran 156 pnt. en

Tessa Janssen met

Niels 156 pnt.

L en M dressuur.

le prijs Suzanne Sneyders met

Grog 164 pnt

2e prijs Joyce Mulder met

Romano 164 pnt

3e prijs Karin Masselink met

Eddy 163 pnt.

Na het overkampen van de eerste

prijswinnaars werd Karien Hendriks

met Heidy Voorjaars-Clubkampioen

dressuur 2002

Springen Groen

le prijs Joyce Mulder met

Romano.

2e prijs Danielle Kelderman met

Sherley

3e prijs Natasja Verstege met

Sheila

Springen B/L/M

le prijs Richelle Kroessen met

Katja

2e prijs Karin Masselink met

Eddy

3e prijs Karin Wassink met

Blacky

4e prijs Suzanne Sneyders met

Grog

Voorjaars-Club kampioen Springen

werd Joyce Mulder met Romano

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

tel. (0575) 463818

RV. Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zo vlogen de duiven

Wedvlucht: Heverlee 13 april 2002

Aantal duiven: 328, afstand 170 km

L. te Stroet

H. A. Kamperman

B. te Stroet

E. Koers

G. Duitshof

1. 3. 4. 5.

2.
6. 8.

9.
10.

7.

Damclub Hengelo Gld.

Jeugddamdag

Op zaterdag 13 april werd er in

Terborg een Jeugddamdag ge-

houden, waar een aantal spelers

uit Hengelo aan meededen. Dat

waren Sebastiaan ten Pas, Chiel-

jan Lenderink, Petra Lankhorst,

Hilbert en Moniek Vos. Allen kre-

gen als herinnering een vaantje

mee voor hun prestatie, maar ere-

prijzen zaten er deze keer niet in.

Op zaterdag 4 mei kunnen zij

weer meespelen, want dan wordt

er een Jeugddamdag gehouden in

Hengelo bij café Wolbrink, Bleek-

straat 3. Iedereen kan daar aan

meedoen. Opgave bij H. Vos, tel.

(0575) 461113; inschrijving kost

€ l,-. De wedstrijden beginnen

om 13.30 uur en eindigen om

16.30 uur.

Bondswedstrijden

Vorige week vrijdag speelde DCH

l mee in de Gelderse finale voor

sneldammen voor teams. Deze fi-

nale werd gehouden in Malden,

waar DCH een beetje slecht uit de

startblokken kwam en daarmee

een achterstand opliep ten op-

zichte van de koplopers. Met acht

teams in de eerste klasse was het

een sterk veld waarbij de ver-

schillen klein waren.

Uiteindelijk werd DCH gedeelte-

lijk derde met een beter bordsal-

do dan hun naaste belager. Dat

laatste was mede te danken aan

A. de Greef; hij behaalde voor

DCH de meeste punten (14 uit 7).

Verder deden mee: E. Hoebink,

H. Luimes en H. Vos. In de tweede

ronde van het persoonlijk kam-

pioenschap voor Gelderland won

J. Heijink zijn tweede partij in de

eerste klasse en staat daarmee

op de eerste plaats met 2-6.

Onderlinge competitie

J. Vos - J. Heijink

A. Hoebink - H. Luimes

Y. Schotanus- R. Hesselink

H. Vos - H. Lansink

J. Luiten - H. Weijkamp

G. Halfman - L. Koldenhof

W. Sloetjes - B. Harkink

B. Momberg - H. Tekelenburg 1-1

W. Eijkelkamp - H. Groeneveld 1-1

H. Dijkman - A. Gr.Kormelink 0-3

J. Schabbink - B. Rossel 1-1

Stand groep A:

1-1

0-3

0-3

3-0

0-3

3-0

3-0

1. E. Hoebink

H. Vos

3. H. Luimes

4. J. Heijink

5. J. Vos

Stand groep B:

1. A. Hoebink

2. Y. Schotanus

3. H. Lansink

4. B. Harkink

5. R. Beening

Stand groep C:

1. W Sloetjes

2. B. Momberg

3. B. Rossel

4. B. Goorman

5. L. Koldenhof

20-40

20-40

17-38

22-36

17-30

20-34

21-34

22-30

24-30

18-25

24-38

23-29

22-28

23-26

21-24
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Beach-volleybaltoernooi Aerofitt Café Bar en Discotheek 'De Zwaan
9

opnieuw shirtsponsor van Pax A2

Zondag 7 juli zal door het altijd

actieve team medewerkers van

sportcentrum Aerofitt weer

voor de vijfde keer een Beach-

volleybaltoernooi worden geor-

ganiseerd. Vanaf 's morgens

tien tot 's avonds acht uur zul-

len op het tijdelijke strand van

Hengelo Gld. dames- en heren-
wedstrijden worden gehouden.

Om de altijd gezellige sfeer te be-
nadrukken, zal er naast de wed-

strijden van alles te doen zijn,
vooral voor de kinderen. Er is een
luchtkussen, een zwembad, een

clown die de kinderen schminkt.

Er is handboogschieten en ijs-
boerderij "t Riefel' en de firma

Daamen zorgen voor wat lekkers
tussendoor. De formulieren voor
deelname kunnen bij Aerofitt

worden afgehaald.

Op 23 augustus bestaat sportcen-
trum Aerofitt vijf jaar. Dan zal er
een receptie worden gehouden

voor alle leden en belangstellen-
den. Tevens zullen dan de plannen

worden getoond voor de bouw van
een nieuw gedeelte, waar binnen-

kort aan wordt begonnen.
Grootse plannen: de kleedkamers
worden ruimer en zullen voorzien

worden van kluisjes en sauna, de
fitness-zaal wordt groter en er

komt een nieuwe, grote spinning-
zaal, een tweede aerobiczaal,
squash-banen en er komen extra

parkeerplaatsen.
Veel werkzaamheden zullen wor-

den uitgevoerd in eigen beheer
met medewerking van familie,
vrienden en kennissen. Naar ver-

wachting zal de hele verbouwing
voor de winter klaar zijn.

Op de foto boven van links naar rechts: Erwin Harmsen, Tim Besseling, Koray Erguel, Mark Nijland, Kevin

Bergevoet, Ron Huitink, Imro Wolf, Wilco Lanters (trainer), Martin Scheffer (leider).

Onder van links naar rechts: Erik Voskamp, Stefan Geurtsen, Jaap Michels,Jorik Schuppers, Marno Trentelman,

Remco Messing, Jasper Messing, Thijs Bierman, Harry Waenink (sponsor).

'Get Fit For Slimmer'
Test een hartslagmeter bij Sportcentrum Aerofitt

Het voorjaar is voor veel men-
sen het seizoen bij uitstek om
extra aan conditie en lichaam te

werken. Vaak voelt het alsof je

juist dan meer energie hebt. Bo-

vendien wordt buitensporten

door de weersomstandigheden

aantrekkelijker.

Ook het vooruitzicht binnen af-
zienbare tijd weer in badkleding

te kunnen lopen, motiveert om
meer te sporten. Meer bewegen

en verantwoord eten is nog altijd
het beste recept voor een strak li-
chaam.

De Polar hartslagmeter is een
motivator en stimulator voor li-
chaamsbeweging. Met de 'Get Fit
For Summer'-actie kun je dat vrij-
blijvend ondervinden. Tijdens fiet-

sen, joggen, skaten, roeien en fit-
ness, toont de Polar harsslagme-

ter wat voor jou de ideale hart-
slagzone is om fitter te worden en
hoeveel calorieën je verbruikt.

Bij ons fitnesscentrum kun je

vanaf 15 april een M52 hartslag-
meter testen. Zo kun je zelf on-
dervinden hoe leuk en effectief
het is om met een hartslagmeter

te sporten.

Hoe fit ben je? De hartslag-

meter toont je conditie!

Met de Polar M52 test je binnen
enkele minuten je conditie en be-

paal je de juiste hartslagzone.
Hiermee wordt lichaamsbeweging

gezonder en leuker, want je haalt
meer resultaat met weinig moeite.
Ook geeft de hartslagmeter aan

hoeveel calorieën je verbruikt.

Dat stimuleert!

Speciale prijzenactie

Neem deel aan de 'Get Fit For
Summer'-actie en maak kans op
een fantastisch Polar prijzenpak-
ket ter waarde van € 75,-. Het
enige wat je hoeft te doen is jouw

mening over het sporten met de
Polar hartslagmeter te vertellen.
Hiertoe surf je naar www.polar-
nederland.nl. De Get Fit For Sum-

mer actie loopt van 15 april tot
l juli 2002. Wil je graag een Polar
hartslagmeter vrijblijvend testen,

kom dan naar ons fitnesscentrum.

Voor meer informatie:
Sportcentrum AeroFitt
Winkelskamp 5, Hengelo Gld.

Tel. (0575)465001,
fax (0575)464502.

voor 'deReclame'

kunt u ook e-mailen naar

Installatie wethouders Gemeente Hengelo Gld.

Dinsdagavond 23 april werden tij-
dens de raadsvergadering te Hen-

gelo Gld. twee wethouders offi-
cieel geïnstalleerd, te weten de

heren H.W. Waarlo en H.N. van
Petersen.
Door het invoeren van het dualis-

tisch systeem mogen deze heren

geen deel meer uitmaken van de

gemeenteraad en hebben na de
installatie plaats genomen naast
de burgemeester.

Bedevaart naar LourdeS per bus en per vliegtuig

Vanuit Keijenborg wordt er een

bedevaart georganiseerd naar
Lourdes. We vertrekken 8 septem-
ber en komen 16 september weer

terug. De reis is bedoeld voor

mensen die in goede conditie en
goed ter been zijn. Pastoor Jacobs

zal ons op deze reis vergezellen.
De bedevaart is uiteraard voor ie-
dereen, maar in het bijzonder no-
digen wij de parochianen uit van

de parochies in onze sectie West
om mee te gaan. Familieleden van

elders, vrienden, kennissen en der-
gelijke zijn natuurlijk ook van

harte welkom. Tegelijk met deze
busreis is er ook van 10 t/m 15

september een vliegreis vanaf
vliegveld Twente, die bijzonder
geschikt is voor mensen die ziek

zijn, gehandicapt of slecht ter
been en voor iedereen voor wie

een busreis te vermoeiend is in
verband met hun gezondheid.

Naast de bovenvermelde reisgele-
genheden willen wij u ook graag
uitgebreid informeren en van
dienst zijn bij uw eigen reis of
groepsreis naar Lourdes.

Wij kunnen u adviseren en van
dienst zijn over route en reissche-

ma en in Lourdes hotelaccommo-
datie voor u boeken.

Voor inlichtingen:

E. Klooken-Pot
- tel.(0575)462682
L. Bourgondien-Reulink
- tel.(0575)462247

R. Nieuwenhuis
- tel.(0575)461833
W. en D. Beulen-Mentink

- tel. (0314)641402
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bossenbroek
Ruurloseweg 49, 7255 DG Hengelo Gld.

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

E-mail: bossenbroek@tref.nl

Voor

OOK VOOR UW TUIN/

BESTRATINGSMATERIALEN

Dambroek 18, 7223DV Baak

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

U kunt ook in Baak terecht voor allerlei

bestratingsmaterialen voor uw tuin en erfo.a.

- Oude gebakken stenen in verschillende formaten;

- Alle soorten getrommelde stenen;

- Betonklinkers alle soorten en maten;

- Tegels in veel kleurige soorten en maten;

- Siergrind in zakjes en big bags;

- Sierelementen voor water, stapelbakken enz;

-Tuinhuisjes en tuinpriëlen.

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

Wij hebben voor u op

voorraad ± 80 occasions in

alle prijsklassen, waarvan

± 50 in onze showroom.

Een greep uit onze voorraad.

Audi 80 2.Oi, LPG, 1990

BMW 3161,1991

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 Mondeo 1.8 CLX, Wagon, 1995, LPG

Hyundai Lantral.6 GLS, 1996

Mazda 121 Bolhoed Cabrio-top, 1995

Mazda 323 Station 1,6i GLX, LPG, 1993

Mazda 323 Sedan 1.8,1992

Mazda 323 Sedan 1.5i GLX, 1996

Div. Mazda 323 F1.61/1.8i, 1990 t/m 1994

Mazda 626 HB 1.8 GLX, 1998

Mazda Demio GLX, Airco, 1999

Mazda MX3-V6,1992

Mazda MX 3-V6,40.000 km, i.z.g.st., 1998

Mazda MX 5,1990

Mazda Xedos 9,2.0I-V6.1994

Mitsubishi Pajero Long Body 2.8 TDi, 7 pers.,

Mitsubishi Spacerunner 1.8, LPG, 1994

MB E 200 CDU998

Opel AstraHB 1.6 Sport, G3,1997

Opel Astra HB, 3-drs, 1992

Peugeot 205 1.1,1992

Peugeot 306,1996

Renault Oio, 1994

RenaultSafrane2.2iRN,1993

Subaru Legacy 1.8 DL, 1992

Suzuki Vitara Cabrio, 1990

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

2.700,-

6.350,-

3.395,-

2.500,-

4.400,-

4.500,-

3.150,-

4.100,-

4.950,-

6.350,-

3.350,-

2.700,-

6.350,-

vanaf 2.250,-

10.500,-

10.250,-

6.250,-

16.750,-

9.950,-

7.250,-

1996incl.btw 18.150,-

7.250,-

18.500,-

5.750,-

2.500,-

2.950,-

6.000,-

4.100,-

4.750,-

2.950,-

5.000,-

6.250,-

VW Golf l Cabrio, LPG, 1982 2.950,-

VWCorradoG60,1989 3.650,-

Volvo 240, Polar Stationwagon LPG i.z.g.st., 1992 6.250,-

Volvo 740, LPG, 1990 2.300,-

Volvo 850, T5 Stationcar, 19% 13.950,

Diverse bedrijfswagens:

6x Ford Transit Bestel, ook dubbele cabine, Diesel, 1998 /1999

Hyundai H100 Diesel, dubbele cabine, 1997

KIA Besta, 1997

Mazda E2200 Diesel, verhoogd dak, 1994

Mazda E2200 Diesel, 1995

Mercedes Vito 108 Diesel Mini Camper, 19%

Mitsubishi, L300,1997

2x Nissan Vanette Diesel, 1996 /1997

Opel Combo Diesel, 1996

3xVWCaddy SDU 998/1999

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 1.61,1990

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 I1 1.8, LPG, 1990

VW Polo, 3-drs, 1991

Volvo 440, 1990

1.500,-

1.250,-

.800,-

.350,-

.350,-

.250,-

.750,-

.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

Tandtechnisch
Laboratorium

Kunstgebitten + Reparatie
Klaar terwijl u wacht

Zelhem(0314)623921

prolink.nl
profe«»lon«l«~|

Zutphen - Doetlnchem - Winterswijk

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 pnvéproject hebben
meegedaan en ouders die door hun kinderen

voorbij worden gerend

Schrijf nu in voor do cursus!

Start op: 6 mei

Bel voor informatie !
Prollnk punt Nederland b.v.

Zutphen Emmerikseweg 127g
7223 DC Baak

Tel: 0575 441344

Wij hebben alles
voor uw kius!

Ijzersterk in
technisch materiaal!

Hout en Plaat

op maat!

D f TOLBRUO

Emmerikseweg 77,

7227 DG Toldijk

Tel. (0575) 45 16 55

Fax (0575) 45 26 79

v KWEKERIJ v

DE WITTE BRINK

KEIJENBORGSEWEG 2 - ZELHEM - TEL. (0314) 64 16 47

volop zomerbloeiers

Waardebon !

Bemeste kwekerspotgrond

florabella
3 halen = 2 betalen

l

L

(geldig van 29 april t/m 4 mei)

Koninginnedag geopend

Geraniums (v.a.) 5 voor € 5, -
1 Perkgoed (diverse soorten)

24 stuks per doos /7(?f d O OS € 4, 95

En verder een uitgebreid assortiment
bomen, struiken en vaste planten

i
j

Inname van:

• schoon puin

• puin/zand

• bouw- en sloopafval

• asbest (dubbel verpakt m plastic)

GRONDWERKEN

STRAATWERKEN

SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

ENZERINK

Tevens verkoop van:

• ophoogzand

• zwarte grond

• gebroken puin

Varsselseweg 49,

7255 NR Hengelo Gld.

tel. (0575) 46 74 74

fax (0575) 46 74 20

- ook op zaterdag -

ZOMERBLOEMEN
KOOPT U BIJ DE SPECIALIST

Vanaf l mei:
* Perkplanten in 200 soorten, fris uit de kassen

* Kllipplanten in alle soorten, kleuren en maten

* Ongekende Kwaliteit voor een lage prijs

* Potterie en Beelden,
een kas vol van klein tot groot

* Potgrond in soorten, bemesting enz. enz.

* Aanbieding: Potgrond (kwekerskwaliteit)
4 zakken (25 L) voor € 5.-

* het wordt nog steeds mooier bij:

Kweker i j - Tuincentrum

HUBERS BAAK
bij de kerk, tel. (0575) 44 1406

KWALITEIT EN ... DESKUNDIG ADVIES
Geopend: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur,

woensdag tot 12.00 uur - zaterdag tot 16.00 uur.
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